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INDlCE 
J>OS 

A<lolpho Çot•do: 
Proj;ci.; 11.: lJ í .t~ 1·~!1. 2. (111 :\I!ÍS~~:\t;l.l':l ) , r a:;s. 

:?J:l r.2U (:UO· ~e~~~' em 1:; <12 Jrnrho: . 

.J.,lf't~eúo EIU"' ; 
· Ciz.s~m~;•to. cl~Ú. :Png-s. i <l 4 (2:2> ;ess:!o em i d e 

j).l.~!)). . . 

.~m~l~~ P~r~~o:"~: 
El<io•i<.• ao C c lU•.• (p,-,recer n. ~ l). r·:\g. p (~2~ 

se:Í:siiu e:n i de~ j unho): .. ·' 

Xoutcação d? dep t1tado 'Victm•in~ C.IonteiN pa.,•f.l. 
· ·., , .Ji.a. 'c?;.nj·ni·$~âó · ú,O ·c.-ctr:. ,•i-Jp' tp~ .. ,~cer n ·. l .í). 
Pa~. 21)-! (2~ ~c.-~i'to em? <I~ junho). 

.;JJmloo .a.troni!Jo: 
·ExJ>?(C.tç~ "jw~oa.l. P:1g-. !~S -,1 (-!2" ~es~iio em :lO 

dcJunho). · 

André Cavaleonte; 
p ,.,:jccto n. .17 tfo 18 [) 2 (>U:t:;islr :1.tu ra). 

J:>ags . 256:1. 2;)7 (32> S0$SàO Cnt ·i;> de j unho). 

Anseio Pinheiro: 
_)ro~·Wr.t;ü.o do S•·· <l~1m.t~·lo Victol'illO 3Ion

tei•·o ,.,.,.,. um« ci>min:is>iW no cxt=l'ior {!l.'l
""~er n . 14). Pa::$, 20G a 207 1t!J• •e~são e•U 
9 de jWlho). - ' · · ,. ··· · J., • • _.' · ' · 

~!.,~ J,':~le~~o>; 

.p:çplim# pcs~. P..1g. 193 (U• s.!~II'Io <!111 
· 8 de junho): 

~ 

illP, 7. fi p 
v!J llU 1nnho 

l\r!o1:ides ~fo.iu ; 

Js:>u;ã? d<l tli;•oit~JS o. o1if~ctos r.~<rinados a.os 
coiic!)iosd6:Í SaJC'i:wos. Pag.<. 1-1.2 ·c 143' (2JA 
sess:1o ~m G d e j un ho) • 

O•·ça.mon.lo rlo ~llim:.<r.e,· io do Exta•·•:o,· (p"oJe.clo 
u.iô). P~g. zr• os~ MSSii.o em i(; deju:nho). 

A.rthur n.iof!ll ; 

x~aoci~~ da IJahi'~· (Re~posta. ao dis~\J.rl\0 do 
:5•·· Z.1.11Üt .) Pn~:;. 7d :~. 1\l (t-!• ses.:io em 3 do 
j•mhv). - · · · 

E•t•·~r.da· de F'<'f' ro rlo: Ila.hiu, .:> V in~ :.·ova. de 
.[o•;.;;cil·o. P:~.g~. Sõ e' 'Si (25~ sass~~ e .li t de 
.Junho) . 

Badnrú: 

Liburl!Vl~J~ cu ltos (_p~_c.jecc~ n. 79, do Senado). 
Pag. 2~ ' (3~" se~~ ao em la do J u r~ho). 

CGU(m1..:11t0 Cicil C 1·r.ligiÓst>. ):':.z ·. ;?Gil (32~ SCõ· 
são em 15 do jtmho) . · · · . - ·. · · 

o.·çam ...... to <lo ilfini~tc>·io do" f:a:tc.r:ior (j?roj ccto 
11. iü). P~g•. ;ti7a 27~ (33• ·s~ssíio eu1ili de 
junho) . ··· · · ·' · .. · · 

~~llar~~~o ~e ~e~~~~çn ~ 
P~n~Ü:'J á '\lht"a Amo)~im RJ,1~9 !! l. P~s-. 20:3 

(29"- se~siiv em \) d~ junho). --

F::.c1•J)ldic~gcf.<nl, ):?ag. i?} (~ ~~~o ~m 
D · e Ju~~r oo: 
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Benedicto Leite: 
Aposentodoria de mo.gistra.dos (proj~eto de lei). 

Põ).gs. 260 a. 262 {22~ sessio em 15 de junllo). 

Devllacqua : 
Eleições do Ccao·á. (pa.reoer n. H), Pags. 13 a. iS 

(22~ se~são em t de j"1nho). 
.Dcc!ar a,ção de 1:0to. l:'ag. 179 (Z7~ sessão em 

7 de j unho). · 
·Pensão á t;iuoo. do mcwtclu:al D(odo>'O (projeclo 

n . ~A). Pags. 493 a 495 (4za sessão em 30 
de junho) . 

Explicu.ção .P=oal. Pa.g. 498 (42a. sessão em 3Q 
junho), 

D..-azillo doa Sant.o~;~: 
Vendo. dt tcNas d~oiutos. Pags. 68 a 69 (23• 

sessão em 2 de j unho). 
.Denuncia cont,.a.. o V icc-P~csitkntt à. a. Th!Jl'-'· 

blwa. (pare<'e~ n. 13). Pa.gs . ii5 ;). i77 (27> 
sesaào am 7 de junbo). 

Cns.eiano do Nascimento: 
.Dcn.U?!oÍO, CO>ttn~ o V icc·PI-esidcntc CÜ5 Rcpt~r 

blioo, Pags. 202 e 203 {~sessão em 9 de 
junho). 

Nom.ca.oão do Sr. dcputo.do Victorino M01~triro 
pa.ra. uma. cmmmssão 110 cx~erior (parecer 
n. 14). Pag&. 22.2 a 223 (30~ se~são e tu 12 de 
junho). 

Costa Machado: 
Loc~élo de S•"l'viços. cite. {proj~ctos dB lei). 

Pag. i9S (2S~ aessão om S d& jllllho) . 

Couto Cartnxo : 
Projccto n. 37 de :1.892 (magist ratura.). Pa{l'. 

256 (32~ sessão em i5 de junho). 

Demetrio Ribeiro: 

E:spirito .@tanto: 
Exoneraçã-o do bispo do Rio de Jancir-li• Pags. 

7'J a 80 í24o. sessiio ern 3 de junho). 
.Monume;1to a. Ti,•adcntes (projeeto n. :f.64 A de. 

iS92). Paga. 88 a. 89 (25" sessão em 5 de 
junho). 

Eldçôcsclo Rio GTt.vnde do Noru (p;rreee~ n. Zi) . 
Pag». 4SG a 488(42" sessão em 30 de j tlll.ba). 

Fonseca Hermes: 
Alum11os da..< ~>cows milita.>·u em r.om.mis~o. 

Pag5. 5 e 6 (22~ sessão em 1 de junho). 

Frnn~a Cal"valho: 
Exp!ica~ão y essoa!. Pags. 190 a 191 (28~ sessão 

em S de JUnho). 
T ribmwl rlc co>~t..s (pro.iectl> n. 3t). Pags. 316 

e 3:s n. 319 (30a sessão em 20 de junho). 
Sup>'cnto Tribu11a! Milifar (p~ojeclo n, 37} • 

Pags. 491 (42a sessão ern 30 de jttnho). 

Francisco Gllcerio: 
Tribu.n•1l de Contas (p1'ojec'l<l n. 3i). P3-g . 318. 

(36• 8essào em 20 de ju:.ho) • 
Fixaçü:o de forças dt t .. ·r~ (projeeto n. 30). 

{Resposta. ao di,cuno doSr. Z')l-ma..) Pags. 391 
a 39t (:!6~ se~sáo em 22 de j ttnho). · . 

O tt<lSIÜo d~ ordem, Pag. 4{;4 (41& sessio em 28 
de juo.ho). : . 

Eleições do R io Gra.11.d~ do Norte (parece~ n. 27), 
P ugg, 485 a 486 (42' ~essão em 30de junho). 

Questiio bancaria (projeclo n. 31} . Pag. 491. 
( 42~ sessão ~m. 30 de j unho). 

Fl'nncloaco de lUo.lto$ : 
Posto& da. ~rmada .. Cabotaacm (projectos de lei). 

Pag. 3~7 (37a sessão em 21 de junho), 

O contra-almira:li&C Custodio de M ello.(Respt>sta 
ao discut'SO do Sr. Zama.) A sylo lU in.:tJ[idos. 
P ags. 498 a 499 {42>- sessão em 30 de junho). 

Nc,qooios de Sa.nta Gath.~ri•m t Rio Gr1111uie do 
sul.. Pags. 500 a 511 (42k iessão Gtn 30 de Fl"anch•co Vei~a: 
junho). Substituição das ?>OU!S do na.nco do Brazil, 

Eduardo Gonçalve• : 
Alfandcga iie P arana.gwi. P ags. 342 e 343 

(Si a. sessão em .2i de junho). 

Epltacio Peeeoa : 
Homm.o.g6>1.6 á, m.cmO'I'ia do ma.>•cchttl .DeodO>"o 

(projeoto da lei). Pag$. 2.'3t a 235 (31 a ses
são em 13 de j11nho). Pag . 492. (42° ses
são em 30 de junho). 

Repr~ntal)âo do• lentes substittttos d~ Facu/.
. do<U ele ])ir-ei to do Reai(e e do 1Jr. José de 

.. Freitas Mora.t:$ PinlLct••o. Pngs. 269 e 270 
(32" sessão em 15 de juubo) . 

Eleições do Rio Grande do Norte (puecer n. 27). 
Pags. 483 a 485 (42~ sessão em 30 de junho). 

El"lco Coelho: 
C~'<1.msnto ci,;i! (projecto de lei). P ags. 322 a 

33t (36& sessão em 20 de junho). · 

P~gs. 469 ;, 47:1 (41~ sessíio em 28 de junho). 

Fróe~;; da Cruz: 
Iscnçiio de di•·âto-< pa!'a of?jectos deStinGtlo' ao 

C<Jl lc_qw dos S:.t~nDs. Pag. 142 {26>- sessão 
em 6 de junho). 

Gareia Pires: 
Questão de ,,rodem . Pags. 4ô7 a 468 (41& srmâo 

em 28 a~ junho). 

Dollanda Lima: 
Colon.isa.çáo (projecto ile lei). Pa.,rrs. 47i a 4i2 

(41o. sessão em 28 de junho). 

Homero DapUsto: · 
Codi,qo Penal, [Resl>Qsta ao discurso do Sr. 

Serpa.) Pag. :1.9~ 12S~ sessão em S de junho), 
Mandato de deputado do S1·. Alcides L ima. Pag. 

203 (29 .. êessão em 9 de jnnho) • 
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Henrique de Carvalho: 
Nomeação do d.cp>J.tado Victorino 11foneeiro 

parot uma. commissiio no c:ctc.,.ior. (Parecer 
~· H.) Pags. 205 a 206 (29>. sessão em 9 de 
JUnho). 

~acques Ourl~e ~ 
R~cla.ma.çiúl Sllbt•e a. ac!a. Pag. 5 (22~ sessão em 

i de junho). 
Negocios polüicos. Pag. TI (2-l.a sessão em 3 de 

junho). 

Força. na?;ctl (proj ec·to n. 20). Pags. 193 a 194 
(2tia sessão em 8 de junho). 

1{ omoação de um lente da Escola, Militar de 
Porto Alegre. Pag. 219 (30• sessão em 12 de 
junho), 

N cgocio!i de 8antiN Ca.th<l'l'in<N. Pa:;s. 235 a 237 
(31"' sessão em 13 de junho). 

·Pro(rJIIIa<;ào no tum1<!o do m<Jreohal Dcodo.-o. 
Pag. 362 (37~ sessão em 2i de junho). 

Etapa de officia~s di:! exe,.cito ( projecto n. l4). 
Pags. 369- a 370 ( $ 1 sessào em 2i de junho}, 

João de Siqueira ; 
Explice>ç<i~ pessoal. Pags. 191 a i93 {28° sessão 

em S d.e JUnho). 

P·>•qjecto n. 6 t ck 1. 8 92. Pag. 321 (36• sessão 
em 20 de jullho). 

José A velino; 
N oml!(tção dos.,.. dcp1Ltado V ictori no .JI.fontcito 

pa,·a ttma. eomm issãa no cxte,.ior ( parecer 
n. 14). Pags. 207 a 208 (29a se;;são em 9 de 
junho). · 

A J>raça. do Rio de Janeiro. P:\g. 242 (3P 
sessão em i3 de junho). 

.IU8t.IDlooo de Serpa : 
Ewiçôe$ d~ Ceará !parecer n: 11). Pags. 6 a 

13 (22~ s~ssão em 1 da junho). 
M a[JiStraàcs em disponibilidade, etc. Pas-s. i97 

e i98 (28• sessão em S de jllnho). 

Projccto n.. 1. i de :l893. Paga. 224 a 225 
(3u~ sessão em 12 de junho). 

Projccto n. 37 d~ 1.892 (magistratura). 
. Paga. 247 a 248 (32>. sessão em i5 de jullho). 

La"Inounier : 

Limites do Pa.!'"aná, e Santa Catharina. Pag. 
400 {38• ~e•~io em 22 dojllnho). 

Qucsc,Io de o•·àem (projecto bancaria). Pag. 465 
(·H• >es•ão em 2iS de junho). 

Homenagem â, memoria do marechal .Deodoro 
(projecto n. 150 de 1892). Pag. 492 (42• sessão 
em 30 d~ junho). 

Leopoldo de Dulhõea : 
Credito á, 1lCrDth- Terras Publicas e Gol~nis~ 

~ão. Pa.g. 7l! (24~ ses~ào em 3 de .i unho (pro
jeeto_ n. 17). Pat;"s. 166 a 168, 169 a i71 (262 

sessao em 6 de Jllnho). 
T>"ibltnal de Conttu (projecto de lei). PagB. 

262 a 267 (32~ sessãó em 15 dê junho). 

Leo-viglldo Fllgueiras : 
Denumcia cont·>·a. o S.-. Vice-P>"~side41U dll .Rt

pul;lica (parecer n, i3). :Pags, H7 a 165 (261 

sessão em G de junho). 

Lui:.i!: Domingues~ 

.P,.ojacto ... i7, de 1893 (credito). Pag. i7i 
(26~ sessão em 6 de junho). 

Lui:.i!: Murat; : 
J)C11utzci u cO>ltr<> o Sr. Vicc-Prcsida11to de> Rc~ 

JlUblieá.. Pags. 300 a 30t (35a sessão em 29 
<.!e junho). 

J\.larciano de J\.lagalhãe~~;: 

Fixaçã,o de forças de terra (projacto n. 30). 
Pags. 394 a 396 (3S"- sessi\o cru 22 de JU
nho). 

l\larcolino l\lou.ra : 
Nomca~ão tio Sr. dcp!!tado Victo,·ino N~ntci.-o 

pa.ra W H a rommtssüo no e.xtc;·io.- (parecer 
:'. :14). Pags. 209 o. 210 [29" sessão em 9 de 
JUnho). 

Martinbo Rodrigues; 
Eleições do Cca,.ã (parecer n. H). Pag. 13 

(22"- sessaG em 1 de juuuo). 

Nomeaçiio do Sr. deputado V ictol·ino 1\{ ontei-ro 
pan~o uma, conanissão l?O ~:rt~do.- (parecer 
~· 14). Pag-s. 2:!.0 a :2!.5 (29"- ~essão em 9 de 
Junho) . 

Explicação pessoal. Pags. 4SS :1 48~ {42a ses
sãó em :lO de jtmho). 

Accumul~ç(io d~ ca,.goJ (projecto de lei). Pags. 
!.78 e i79 (27a sessão em 7 de junho). l\liguel de Cast.-o: 

Lauro 1\luller : 
N omaaçiio do g, •• deput(!,dO · Victcrino .i\1 ontcit·o 

para Um<l< commi•$M no exterior (p arccer 
.1\. 14). Pag-. 208 (29• sessão em 9 do JUnho). 

Prisiio do 2• ttmmtc João Nop:nmrcono da 
Costa.. Fag. 2.20 (30~ se$Sií.o em :1.2 de ju.nho). 

Projecto -n. 26 de f 8 93. Pag. 279 (3Sa sessão 
em iô de ju~ho). 

Eleições do Rio Grande do No,·te (parecer n. Z"/). 
Pag.4.,/ (H"- sessão em 28 dejunbo). 

!Uilt;on: 
Pt·ojecton. 37 de 1892 (magistratura). Pags. 

249 a 256 (32~ seS$âo em i5 de junho). 

Eleições do Rio Gm11dc do1\'ot•te (pnrecer n.27). 
Pags. 478 a 4S3 {42~ sessão om 30 de junho). 

P1'eenchim~l1tO de V(!,gru no estaào-rn(!.ÍO,. t!c l\lonteoegro: 
t•ckuse ;projecto de lei). Pa:;s. 281 a 282 Con1l~l<ioamc,.ica.,la.Pags. 195 :~.i96(2S•s~ssão 
(33• sessão em "i6 d6jllllho). em S do junho). 
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R~O!t!Clmc ••t~ do em·p~ constb!a•· (projecto n. Si D Ra-ymun~Io !landei .-a : 
de tSJ2). Pags. 225 o. 231 (30• sessão em 12 
de jlloh~). LiH·~ c.1;e•·cieio rlcts Jll'Ofissi'ie~. Pags. 268 a 269· 

(32• >essio e.n 15 de JUI\ho). 
Gmvmçii.o litt~•w·ia(po.reeer n. 69). Pag~;. 433 

a 441 (401 sossiio em 27 de junho). Retumba.: 

Moraes Barro8 : 

l\:lureh·a d:t s;~v .. ; 

Q•• st"' "•••c .• ·i Ü"''.Í c • ~ 31). P .g3. U. 
462 (H• sessiiu em 2~ J.e junhú). 

Ne:t...ou: 
Força, n~;v~Z (projecto n. 20). Png. 191 (2Ss. 

Rcclu,mw;lio ;o'!wc a aeta. Pag. 5 (22~ sessíi.o em 
1 dejunl1o). 

P>•j:c~. ''·ti. de !8!)1 (~redit-•). T'~g«- 1~13e 
I<H ;t IS {!•j"- se•-[, • '"'1 li u.· J•tabo). 

i l't!> li fll de C.nnra" (pr,)je~to 11. 3~). Pag. 3lS 
(:36• S<~s:i.o em 20 de junho). 

Qtwstão rlc m·deill (prn.iecto n. 39). Pag;;. 462 a. 
463 (4i•scss1Io em 28 de junho). 

sessão em S de Jlmho). 8ó. A.nd..a.de ; 

Nilo PeA}anha : 

Registro civil de nll.S~imcnt~s c obit~s. Pag. 
w (2<• sçssão em~ de ,innh'-'}· 

COn't'cnção lietcr.·,·,•írt (p:m>ccr n. Gg). Pa03. 

43G a 483 ( ~o• seGsii.o cru 27 do i unho). 

Nogueira Parnnaguli. : 

Negocias d~ Pia:uhy. Pngs. 66 a 68 (23~ aessãc 
em 2 de JUnho). 

No"Vaes :!llello : 
P;·oJcclo n. 242 de 1892. Pags. 7-!e 75 (2.3~ 

sessio em 2 de junho), 

Oit:icica: 

BomC1UI,IJCm á, 7ntmor ir.~ do ~narechalllcodo,·o. 
(Respost:J. ao dí.l!curso do Sr. Epitacic Pcssôa.) 

,A,-rcoa.d~çi.W de nndas pelos E.<taàos. Pags. 
235 e236 (31" sessii.o em i3 d~ junho). 

T,.ibunal ile Conta.s (pro,iecto n. 31). Pags. 317 
n 3iS (3!l~ ses~ão em 20 de junho). 

D~. Rod,·igo duifa<ljo. Pag-.>. -HO a 4U (3Da 
se5sio em 26 de ju.nho). 

Oliveira Pinto : 
.Dcn'muia cont,·a ~ s;, •. Vice-Prc.<idcntc r1a Rc

puUic(k. Pag, 3-12(3i~sessão em21 d~jun.ho). 

Pires Ferreira ; 
Etapa. ào.< offioiae,s ào <:!i:C)·cito. AlfaMd<ga rlo 

Pic1-t~hy (projecto de lei). Pag. 5 (22~ se~sin 
em i de jntlho). Pa.g. 36S (37~ sessão em 21 de 
junho). 

Ez1Jlicaçt..o ~soa/. Pag. i93 (2Sa MSs[c em 8 
de j1mho). 

l!il:nnpo.lo Ferraz : 

R''!f11C>"Ímcnto d,os J'"•'P:>rad01'C$ c co-nsc,·~ado•·es 
aa. iiscola Mil! ra~. P:tg. 399 {3S• sessii.o em 
22 de junho). 

Schmldt:: 

])ccla.;·a~ão de -c« o. Pag. 202 (29~ scssio em 9 
de junlw). 

.. eabra: 
.Dmlm.~i:z CO!tt>'a o v;c~-Presidcnte da Republica, 

[pa•··'Cet· n. 13), Pag~. 93 a. 122 (.25• se~são em 
5 ((,• junho). 

Orça"·"llO do Jfinist~··io da M'w•i•t~~a \projecto 
n. 36 . P:tg"$. 29() a 291 (35 .. sess(io em 19 de 
junho). 

Qll~$ti'i., rlc 01·dcm. Pags. 46! :t 465 (4ta sessão em 
28 dejunho). 

Severino Vieira. ; 

S>~bsi<li;'dos Ço"!JI'essüta< (projer.to de lei). Pag. 
2ôil (:32• seisão cta i5 de JUnh&_l. 

Qt<e$till• de orde)lt, Pa.g .. WJ (!i>.sesgão cm2S de 
í>mho). 

I:lomcna?~m á mcln1>'Ía do warcciiM Deorlnro 
(Pl'OJ•êto n. 150 de 1tia2). Png. 492 ('t2~ sessio 
em 3~ de junho). 

l!i!lolon: 
lm.com)Jc..tibilida,de dos militares pLLr:l> c~rgos po

líticos (proieeto de l~i). Pa.g-. ;2.~9 (32o. MSs-:i:o 
em 15 de jUitho). 

ViaçiW • .Acaclemia de s. Po,u!o. etc. (projecto ThoJD.oz De11ino: 
de lei). Pags. 282 e 283 (33• sessão em 16 de Alistamento eleitorat (projecto de lei). Pags. 
juuho). 472 a 473 (41" sessão em 2S dQ jullho). 

Pto}~cto n. 61. d6 1892. Pag. 32J. {36:\ ses~ 
s5:u cm20 de jullho). Torquato 1\l'oreirn : 

Tc>·ms d~voluia.s (projectos de 1ei). P!lgs. 
a 3-'15 (37,. sessão em 21 de jltnM). Supremo T,·ibimat •1filitar (poojeeto n. 

1:'~. 491 {42~ sessio eill 30 de juilho). 

Pre8i.dente : 

P~. :t93 (35-- 'ossii.o em :1.9 tle jun4~). 

31). 

Tost.a : 
Exoneração do oispo do Rio de Janeiro, (Pags. 

144 a. U7 (25• s~ssão em 5 de junho). 
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Rcal<Jil«lr;.ão de agmt!l$ da Fu,.::enrh E:;tadoal da 
Baki.w. Pag, 469 (U"- sess5.o em 28 de jUnho). 

Va.Uadare.&: 
Etapa. de o fficiacs do exercit~ (projecto n. 14). 

Pag. 30S (:37~ ses~ão em 21 de juu h o). 

Pacificar>/J.o do Rio Grar.de c7o Sul. P~~. -124' 
(4Ü~ ~ess5'l em 27 de;t•nho). Pago. 4i1~ a ·154 
t41n sessii:o em 28 de junho). 

Qnestão dJ: ordem. Pugs. 463 a ,16-1 (.Ua sess;~o 
om .23 de junho). 

Vinbaes: 
E>t-.·ada; ele .Fot·ro da 13ahia a. ViUa- Yora dv 

Joa,:"iro. Pag-. 81 (2-)a sessiio ~m 5 de junho). 

Etcr.pa- de of!iciacs do cxet•ci&o (projecto u. 14)· 

Pags. 3{)8 a 36~ (37a. se.ssiio em 21 de junho). 

Zatna: 
Nego cios da 13ah ia-. Png:;. 71 a '12 [23• sessão em 

2 deju.nho). 
;vomca('ão do deputado Fictot•ino .i\[ontciro 

pará uma comm.i'iSI:i:o m> (Xterio•~ (pn:recer 
n. t-!). Pags. 18:3 a 186 (28• •es~:ia em 8 de 
j unbol. Pags • .22:3 a 22i (30• sess:1o em 12 de 
Junho). 

F<.<llccimc1!to do ma>·colwl Josd Sim cão. Pag. 
3e5 (37° se•~ii.o em :21 dd j<tllhv). 

Fí . .,,~çtio de {o)·0as de tet-rc, (projccto n. 30). 
Pags. 37:3 a 391 (:-)ia sessào em ;U de junho}. 

O conwa~almil"amc Cu .. <torlio d• Mello. (R.es
post:t. ao discurso do St·. Ft·ancisco de !llo.t lo$.) 
l>ag;. 490 a 500 (-12" sessi>o em 30 de junho). 
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INDICE 
D~S 

Mat~rias contidas no volnnm da m~z fi~ innho da 1893 

Addltivo: 
Destac:ulr~ do projecto n. 16 A, de~t~ :t.nn" 

t.('t::tando a deRpezu. do Hini;üerio U.as Rehçõ ·s 
li:~terio,•es p~t·u. lS!H), :wtrwisandà '' gnvcrno 
:J, de:;apr ·prh<\' o pr~dio em rrue funooi .. nu." 
secLe,aria de. E:!it.~ado~ Olt outr..., qn•· ln:.tis ~on
venha, abrindo par:t i~so o ~r ·1li~o neoe;sal'io 
ate à. rl't:.nti:t de 25\l:UDOS, i nclni n<lo-,;e nes~' 
vel"b~ " de~pez:t com r~p tros que fot·~m ne
cess:.rios.l:'a.g. 491(42> sos•fco em :lU d<:>jnnhu). 

do Bro.zil naq_ uella côrt€,. dei:>:ando por isso 
ds tomar, durant9 algutld dias, parte em 
trabnlhos d:.. Curnara. Pag. 85 (25• seasão 
~n\5 (le jttnho). . 

Do 'S"· depntaclo C:.rl~s C~mpos. p:1rlicipando 
q"e pQr m"rte de p!•So:l.de <Ua lalililía d~b:a. 
de C<llnparec~r is ~~ssões. Pag. -16~ (4l• 
se~,;ii.o em :2tl Je juttlto). 

Con~J~cripçii.o militai'. Vide projecto n.. 75 
de !~93. 

A.ll111tamento eieitQral. Vidu proj~cl~ n.12 
de 18\}3. ConveQção IItterm•ia Mke o l3r.lzil e a. 

~·mnç:J.. Víde pa=ece~ u. 69. 
Casnmento civil. Vid~ projeolos n.. SS A de 

!8:11, ns, 41 e 4.2 do 1893. ,,··-· 

Colooia coo•recclonal n& f:>.::etid~ Bo.:1 
Vi~ta. Vide pwj~cto n. 1i de 1893.-

Con1mlssào )laca acr>mpanhar "~ r~stç.;; mor
taesdu Sr. Ro1drigo de Araujo. P<tg, 4.0S. 

Commuoicaçõcs : 

Do Sr. deputado Alcidé$ Lim~. participalldo 
que uii:o pôde compal."1'lcer ús •essõçs poto \"r 
a;sumido o e:>:ercício [\o cargo de jui:< de 
comarca na cidade do Rio Grande. Rio 
Grande óo Sul. Pags. 76 e 77 (24., sessao em 
3 de junho).·· . 

Do Sr. depnt~do José A.velino, particirmnno 
que _é o\"igvlo a ao10j tr-se e tom:tr lnt'', por 
motl\•O do f·lllecimenL), ern Vio3nn 11 rl"Au~tria, 
do seu primo-irmão, Dr. Jo•é Gu.c;;c! do 
Ama,~ ai v a.lente, tninistro vleuipateucia.do 

Deelaraçõe~ de voto : 

Do Sr. Meira. de Vascoucellos sohre o projectl> 
rL ·164 A tle 1:302 (monumen'o u Tiradentes). 
Pag. 12.3 (~&o- smão em 5 dd jn oho). 

Do.~ s.,_ HeOIL'Í<Jn• <le c ·•~alho, ~hyrink e 
NAsu~1 fi_Jbtc a rle.ltlnc~·~ c -n~ra. o .:Sr-. Vi~e .. 
Pr·•i.Jen~ cl,; t'tep'l~ltc<l. Pilg. l~3 (~8"- ses
s~o ~lll $ d~ jU!\uu). 

Dos Srs. Et·ico C\,el\J.o, S:í. Anlhade, Abres 
de CastrQ e Jllonterwgro sobN a denLtncia 
contra o Sr. Vice-Presidente da ReJ?u.blica.. 
l?ag. l98 t28" sessão em ~de junho). 

Dos Srs. Sclunidt. Laut·o Muller e Carlos 
.Campos sobra a denuncia contra o Sr. Vice-
Pre~idenl& elo. R~pubhea. Pag . .20.2 (29" ses
são e111 9 dejunh·•). 

Do$ Sro. BellarmitlO Mcnd~nça e BeH:wmiuo 
Ca!'neiro sobre a den:tncí~ contm o Sr. Vzce-
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P~esidentc cl:t Repub!ic:t, P~~. 215 (29~ ses
são cD'l 9 ele junl>o). 

DQ Sr. fi;', A!l.<lr~rle sohec o pnr~~~r "· i.! •le 
i803. P:1g-. :~úl (:~~' Ses>tlo em i9 dejnnho). 

DO$ Srs. Couto C.ott~xn, 'r~·t~. S:1ntvs P~
reira e B:ular<'> sobt·• o pt•ojecto n. 75 d~ lS~I. 
do i':en<edo. Pag. 3Ui {:J.G~ sessiio em i~l do 
jnnho). 

DQ Sr. Bcllarmino Cat•nei~r· sol:;•p o p~recer 
n. :13. Pae-. :333 (315~ sess~o em 20 de junl!a).l 

Do s~. Bel111.~mino C:trneiro sQhr·• o projecto 
n. 83 A. ele iS91. Pa;;. 40~ (:Js~ ,.•s,;fi:o e:u 
22 de junho). 

Do Sr. Az~t·~do sol,·e o r~ccmh~cimento do 
mandato do Se •. ·l..nr::,.to Se,·e,·u. Pago. 52:5 
(42" sessir, ~m :)ú de junh•>). 

Oennneia contr:c os~. \'ice-Pr~si<l·~nte da l~e
publica. Vide [l:lt·ecer n. 1:t 

Diploma: 

Do St·. Au.:rt.-b Se\'crn d~ .\.lb"qa•rque ~Ir.
ranhiio, c[epntar[o eleito )lP.lu r::~to.íl·· do Rio 
0t·an.rlt· dn Xort~. Pag-. 70 (24" sessao ,gn· 
3 tle JUnlt~l-

Documento~ sobre n.~ dc:iclr.~;;; r1o Rio 
Gt•amle (ir, :\r·r!'l~~. P:1g.;;;. i!h u. ·1G~ ~·11~ ~os~fi.o 
em ~5 de jttnho). 

Eleição da m~a. P:t::s. 17·~ a 171'.i (27" 
sess~o ~~n 7 do junbo). · 

~feições: 

Dr, Amazona;.. Vi ele Jl~rocer n. 10. 
Do Cer.rá. Vtdr" n1n·c:~:wr :~. tL 
Do ~I:J.r:tnit5o. Yid~ p:tr•"~r ti. 12, 
Da Cnf>Ít:tl FNle~aL Virlo pat·ecel' n, .iS. 
Do Rio Gr.,nde do S~l. Yiclc p;•rc~cr n. 27. 

E01endas: 

Do~ Sr~. J. rle Serpa ~ )!:1-rtinlH~ j{.cu1rigu~s 
:to P"r··~or "·H (cl•·i~,; .. , tb l':c3r:"t.). T:'n"" i:l 
(22~ •P.s""io ''m 1 de janho). P:'S'· 74 (23" ses
são ~m 2 de j1:nht•). 

Do St•. PrL~,l~ ~uim;ll';~eo. :H• ~rojt:r.:t,., n~ 23 .T de 
1S02. !!:OlJI·~ :Ldjunto~ d1) ~~,n·j~(, !":tl.!l(tayio do 
"xercitn. Pag. St (24a ~e>~ãn (.m ~ ãe junho). 
Png. 92 (?~a >essão em G de j~;.nl,o). 

n,. s •. ReiHlnl.>a (7) ao Jl"Oj•üto n. i (regi-' 
m··nt-' iutet'"''). Pags. 00 e 9! [25" ses~ão em 
5 .!e j·1it1:o). 

Do" S~""· Fo,·~r·~n I!et•fiw~ ;~ B ... lltrrmitv• •l,... 
·?a!e!vlon~~:t ;w "!),·,,jectó n. i. P:tg .. 9[) (2~ 
~~'s'sio ·e,,:, de jn'nho). 

Dl'i~ ::;;.,_ ?o'r~·,:ni·~ Barr1·• ,._ Ad<>lplw Géirdo (4) 
(~r) r'-·oj~;êt.O n. L p~,-gs. ·QO, -f•l c ·t~2 ·{~5~ se$;
~ão em ·t.'dej,mhn). 

1).:~r:. ~\.~~--- $.":'1 ~\\1ílr:Hl;, e 'Relnm.hn. no. ~'róej~to 
n. L Pa!;. 01 '(~5" sei3ãi• em 5 d~ junho). 

Do~ St•s. J.'"l~ntino de. Car<•alho, Pt-i~co Pa
rais~ e m!lito< otttros ao proj~éto n. L 'Pag. 
\l2'(:Qio. ssssii:o em 5de junho). 

DoS:·. N•l<on de Y:,scoMellos (2) ao proj~clo 
n. 20 (fMça naval). P.:tf;. 194 {28~ SQssão 
em S tle jtmllo). 

Do S:·. Paula GuiHiarães {'l) e do Sr .. J. d~ 
Serpa (1) ao projecto n. i i de i89:3 (ilcomç!!: 
a 7\[an(le! de :i\lello Mat~o>). P<tg<. 224 e 2b 
(30> ~es$iio em 12 llc ,iunho). P~g. 426 (40"
ses>ão em 27 de junho). 

Do• s~ •. RetnmliiL. Yalrml•) de 'NGvJleS e ont.ro~ 
ao projecto n, 182 ele 1tiU2 (i'':"~iio ele di_roitos 
a Melcbe•·t & G.a). Pag 22::1 L30a scs<ao em 
i2 ele junho). 

Do Sr. Barl a t•o (:)) a" pt·o je~1 o n. /:'i, Jn S~n <'orlo 
{lillcl'd;tde de c;:!tCl~). 'l'a;;>. 257 e ~5S (:)~" 
se~sã'' em '15 ,1~ j:whn). P:t<;. :!~1~ (3<>" se,s:co 
em 19 ([o jtmho)~ 

Do Sl'. ;\[i!!l:cl de C:~,tl'O a<> proj~ct•J n. D d~ 
!89l (rien~;~o â ,·im·!l. do de<cmhat·~ dot· 
Freit·a•). P3[!. 238 t=~~~~ se~sà" em "15 de 
janho). Pag. 4:JG (~l)a sess~o em .27 U" jll!l.hô). 

Dil crmmti.~~ii.n de orçamen to ao pt•cijecto ii. !6, 
!lxand.-, a de•pna r!J\ 1Iini,terh• do l~xtcriot'. 
Pag~ 277 (:3:3a s~s~tio em. 1.() de junho). Pag. 
3~0 [30" sessão em 20 de ,Junho). 

Dt• Sr. ~I"nt~ne!!ro ao ;H·oje.~to n. 1\1. fi~.::<nrto 
a . .rt~;"jpez~ do .... 3fini~ti;rlfl dll Ex:teriol~. Pag. 
~i~ (33• •e~sf,o em l(; de junho). 

D•H Sr;;. 1Io11t•:n~!!l'll, :II:Ltt:~. B:~cellat· ~ Outt·os 
:w l'ro}~cl•;. n. :~.(f{or•;:'ltllen.to do~Iini~tet•in rb. 
~I;.,·inlllt). I 1a:;. ~·~li {:);jn ~e~são (.:!H\ iD da 
Jtud:o). 

])o:; Sf~. Gún.;ah.··:-~ P·•rreirn., Ba•l:it·ó ê ~~ ~"tt.ro:; 
no proi~·c~o 11. :3(1 (wr:;a.mert~~) 1lo ~lin.iste1'iH cl;l. 
~1ru·in'ba'. P:'O· ~~~ (:j!ja s~s~~1.'J e1n i'J de 
junho), ' 

n~ Son:lll<• M pro,i~Ct'• n. Zü~ n. d" 1Stl2. (di
Yis:l•· 1le di•lríctus dcilo,~c,). Yict~ PI'OJ·'clo 
n. 70 de 1$!>.3. 

Do g,:nar]r, ~o projecto n. J51 C. ue Hi02, d:• 
Cmnnr:. du• Deplli:Ld"'· l'ehLh\'n :'L functa,ii.C• 
o~ nma c~,lllnja corrrc;;ionul. Vide pt·~·}~CtrJ 
n. 7·1 rl~ 1S9:l. 

Do Sr. )fouõen~;:ro :w ]ll'Uj~cto n. iG (•!L'Ç:<
m;,~nto d.t l·:xtt!l~inr) .. P:~f!. ~124 l·lÚ"" s~ss:lo e1n 
:27 ''" Ftnho). l'af!. -I~G ({{a ,;es~ão em '28 tle 
Jllltho). 

).}.\ ~r. Bariin de S. M~ t•::os. ao.p~oJect!) .n. 1;,3 
de fS92 (peM:<o ;, Yiscondessa Vt~lra da. 
Sil<:•). h:;. 42;; (·<0" sessão ett> i7 de Junho). 

Do :\1". Mi~tli!l d~ C:1~trn ao :p:tTeó'ei· ·n. 27 
(d•i,,ões do Rio G~:titde tlit ~oL·:e). P~g-. 461 
(H, ~essiio em ~S de JUnho). 

D0 Sr. l~pitacio 1,e<so:c ( 4) n_,, projectó n. 150 
de 1·802 (homenagem~ p:·e~~u· a memoriõ! do 
rt'i:trr•ch::.l LlcodOJ'.')· P:cgs. ~2 e 493 (42" 
úi<•ão e:n 30 de juu·ho). 

D<• Sr. Andr~ ·CtL-ynlcante 'ao P.rojccto ·rr. :62 A 
(pensiio·á. ,-iu"'v::c rio marechal Dcodo~o). cPag. 
4~3 ( {2~ se~s:io em 3ú de JUnho). 

·'Fr:ió,Çào d'e t-orÇa nà .. ç';.I. ·vide 'proj~c~o 
n. i O de 1893. 

'FixaÇão d'e torças 'de 'tê~ra. V ide pro
jecw D.. 30'de 1893. 
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Gymôastó .Nacional: 
:-i o. Ca.mpanho.. Vide projãcto n. 3 A, de I8il2, 

do Senado. 
N:i Capita.l Federal- Vide projecto li. 50 de 

iS93. 

l11óünmênt6s: 

A Tiradentes. Yitle projecto n. iG4 A, de 
i892. 

A Benjn.min Const:mt. Vida pr'ojecto li; 17i, 
de 1802. 

Ho~nenageo$. ú JLemoi.-io. elo marechal OIDcios: 
Deodoro. Vi.da projecto n. 150 de i~2. 

lridicaçõeO!!I : 

Dn_ S-::-~ J tJSC A"e~ino, pn.t'arpae ~ grn·f:!rn_o_iíuliqne 
<Lllaes a!!:. ll~P.,h(b~ legi!oll:tti\·;..t!.$ de que ne,~l'S
siLnt· J"'"" t\chollaii u crís~ d:t JWlÇi> do Rio 
rl~ :ln~>eiro. I'ngs. 2~2 o :2.!3 (31" se>slio em t:3 
de.i:Jr.lto). 

Dos Sr~. Hcllanda Lima. PaHt:1.e OH,ros pr.ra 
qlie soj:i. itbl)iid.l :t. ,·ot'lç<i:o vor .sph<•rü~. 
Pug. 3.);l (:)j)> oe>~ào em 20 ti~ jnnho). 

Liberdade •I e cultos. Vhle projocto n. 75 
de 1:391, doSe.rado. 

Mensagens: 
Do Sr. Vice-Pre5idetl'te d~ Repahlic:t: 
SaÜêitan_d" licenç·a p~r:\ ilôri1ea~ O Sr. <l<ipi!tado 

Víetot•tno ~!Ó!lteir:c~ enviado e.xn·~ar-llind.rlo é 

miuis•r<l pleniptJt~ncillrio do BC"azil na lt('
plil.lic<L Orie!llal d" Urn:guay. Pag. 70 (2-ln 
ses~ào em 3 <le j•lnho). ~ 

Sóli~it:ind~ ún) ct•cclito supplcineiit:J.\· de 50:0Dil~ 
iL verLn -.Aji.ula;> t1i:. f;,l:çto- Ur\ ol"p]n·en!.o 1\o 
1\liilisterió ·da Fazenda. Pag. Hi (2()a sess;1o 
em 6 de junhr•). · 

So\icitanclo 1\m r.re,\ito de 201l:ft007 \t ved'" -
1ljns~ntatlos. P11,;. 14l {26" sessão em (i ele 
j1who). 

Solicit~n,lo nm cr~dito de lt)O":OOO~ á verha
Er;elltta,r;cs. Pag. i-a (2á~ ~ess:to em O de 
junho). 

Sob~e a loca~iio d" pretlioR para rer>:n-ti~ü~s 
post-ae>. l':1.g. 2Sl (3:3~ s"s~Oio en115 dej,rn~ro). 

·sol icit:tndo o credito extr:.ordin:wio de 
37\l:-185$141. c"m de.<Hno ao P~b'llmento da< 
llP~tJ~Z:t~C•)rn o p;er,·i(oda 1Htlmi:1:t~tio pultiiea. 
dnr~~~te o 2° ~enie~tre do C(ll'reut.: anno. 
Pag-$. 3B ~ 34.1 (:}(1 sessiio em 2L da j\l:1ho}. 

.Solicit<tnrto,redi!os a r]i\·er~:t~ ·verba< do ~Ii
.n istP.~ i o d" I nd u~tri:t. Vi tl('âo e Obru ~ Pn
hlic:~s. Pet:;-. 307 (38" ses•'"o em 2~ d~ JU.nho). 

8o licttand n um 'credito r\ e 44S :057$480 ~o orçn
:inen·~o c1ó ~Jinisterio do lnte•·ior e rh Jc1sli·~"· 
Png. 398 ·(38• se~siio ern 22 de jtlnho). · 

So.l[c_Hando um cred i 16 de 50:000$ para despezn~ 
·~om a ·mi.%5o á Ch"ina é cm·tro dê 60;000:S ;i 
verba- E:r.lrilo>·dincwios, ""'h~~ 'no or~-ll-
Int"onto do llinisterio do Extei·ior. Pan-. -142 
(40" sessão em 21 de ]unhei>). " 

"Solic~t~nd~ um cr"etlito "oi" WO:OiiO$/t ."Vábn.
Er:eutuacs_ -do :\finhtedáda Marinha. P~g. 
491; (-12• s~ssão 'em 30 de junho). 

Solicitando i1m ctedito de 32:150$ ú. "Verba
. ·Rcpa:,.eição da, Oa,.-11• Jf cii-'itimU:. 'Pag. 496 

(42~ sessã.o em 3~ de j~nho). 
C~mar:> V o!; 2o 

Do Sr. i" ~eQ\'~tat·io do -~ena:d·o, commuuicando 
CJI!C aq11~lla C"mar:1. apt>l'0VOtl as emendas 
dcsto. C:tmar:t no projecto do Senado. re
l'lr!!anisand~ o Sup~emo 'f~ihnn~lFederal, as 
quaes sih no r>w~tno offici~ menciün:l.d:i>!. 
f' a;. s;:; (2~ $e~sfl.U ~lU 5 de j\m h o) • 

D& me•rn•> $enhcr, ~omettendo :1. propo~içii.o 
do.~n C:r.m:tra. 'l ue declara abolida~ a~ lotl)
ríM, r<>speitac1:ts somente aa conc~~ües j:i 
fútas e :i. qttal acpte!la Camara não pôde 
dar o seu con~encíme.ntc. Pag-. !77 (27~ sessã:ô 
em 7 de jnnhoJ. 

Do mesmo ~enhor, comm1micando que, por 
officio do :Uíní$~erio da lndu8tría Viaçã.o e 
Ohras Publí•Jas, foi clevolviclo áquellaC(Imara, 
sanccionado, um dos autog-raphos da resolu. 
çãl) do Con~resso Nacional, que auto~ÍS'lo o 
gon~rno a 'ptoro~ar os prn.zos t:onced~rlos il 
Companhia de Via~ã.o Fenoa e Fluvial de 
1'o.::.ntins e t\raguay:, p~ra explorar e esta
hekceL· n navegação no primei'l.·o de>tes rios 
" o<'U ~ alfluen tu>. Pa:;. tn {27~ sessão em 
7 d~ JUnlra). 

Do masmo senhor, r~mertendo a proposiçiio 
rlest:> r.amar:>. :ui,oris:~o~tdo o Podct" Executivo 
a v~nder, em conCuL~;.·ent:i.a nuhliea, a quem. 
maiór<'S ''" tlias...,ns oJl'el'ecer. todos os pr()prio5 
nrtcíua.:tes tJitc uiio der•'nl renda. correspoa .... 
rlen~· na seu cu~telo c os juros de c:r.pil<l-1 que 
elle~ repre• ,• nt:tm. e :i qn:tl n .Scn::~-do não pôde 
tlnr o se" consear(mento. Pag. !77 {27"' ses· 
~fio ent T de j'Lnh'>). 

Do nw•mo serthot·, remeU~ndo, ~om emenda, n 
pt•op~~içã~ desl" C~mn.ra t•olativ:l. á proro
!!:tçio de j'lra7.0 coneedid~ o\ Compa.nh1a. ln
t.lu stria l e de Construcc:ões Hydr<tulie:ts p:.ra 
d:t:· pl"lncipio ics •)hras do porln ue Jaraguá, 
rhl Est,.do d:rs o\bgôas. Pag. 20.2 (29a sessão 
em 9 de jrwho) • 

Do mesmo senho~, rem~ttendo o projecto da
qu•H:l. C•m:u·a, all:ol [u,:u o iml!~Sto de be
ran~M c le.g-ados sobre "s :tpoliccs dn divido. 
publica. Pa;;-. 218 (30• seo~íio em i2 de junho). 

Dó mesmo senhor, r~inetlendo o projecto da
quell" CanwrD, detertninartdo que 11n ex
ecução rl~s sentenças proferidas por tribu
nMs militares ser~ c·omjtu Lado o tempo da 
pris5.o pr~ventiT:t. na fôrma do :u-t. 23 do 
Cocligo Pena L da Al"mada. Pag. 2iS (30"$e&
siio em i2deJunho). 

Do mesmo senhor, reme~ tendo· a proposição 
.deRta Camar:t.. que autoriea o Presidente da 
fupttblic:t a. '!'efnndi~ a C'<>molitlaç& das Lot's 
da• Al{a.lld:gas, á gual o Se11ado não põdo dâr 
o seu CQnsentimento. Pag. ~34 (31 .. sessão 
em i3 de junho}. 
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Do mesmG llenhor, Mtnmunicaudll qM ~qu~lla. 
Cama.rll e11viou ã. aan~ii:o a proposir;ão d~sta 
Ca.tt~ara au.tol'isatl.do o governo a. ma.nda.r 
pagar ao a.lferas b.ouor:-ari1> do exerciro. All· 
~nio Pa~s de Sã. Ban~to, a quaa~ia dl! 
2:59'~. p~l" díff~raneas de soldos que dGixou 
de ~llet-. Pag. 234 (31o. sessio em !3 de 
junho). 

Do :tn.tllJmÕ s.;nhor, ·t'amettendo a pl'í>posição 
desta Camara, autotisao.do o !l'overnoa contra· 
et~ eomo aDgenb.eiro ci villlfel ville Hora para, 
por si ou companhia qae Ol'~nis:l.l', e'iec\ltar 
dív<!rsas obras n.o portt> do xtio de Janeiro ; 
proposiçãe> a que o ~nado não pôde dar o seu 
a.at<eutimenJo. :Pag. 253 {32"- !lesià:G m i5 de 
junho). 

D!> mest!l:o _ senhol', remettendo, com emenda, a 
propostçao desta Cama.ra., q 1)9 autorita o 
Presid&nte da Repu.blica. a crear uma alfan
deg~ na eapital do Estado de. S. P~ula e 
4Utl'3. na <:idade d~ J11ili de Fóra. no Estado 
de Minas Gera~. P.-.g. :2;)8 (32" sessão em 
15 de junho). 

D4 znusmo. s~ahor, remettendo, el)m emendas, 
a. J~topc31.çao des~ Camata, relativa á fun
dição de 11ma colonla. correcelonal, no pro. 
ptio nacional- Fazenda da Boa Vista., na. 
Pa.r;~.hyila. .do Sul. Pa.gs. 280 e. 281 (33• ~g.. 
são e!Jl 16 dê junh-:l}. 

Do ma!mo. sen~or,, c()lllmu_nicando '11!-e aquella 
Camara :'ti!H'l~l!- a sancçao a propostçio desta 
Cam1!1'a e.u~r1sando c PQdel" E1;eeut\vo a 
pag;t~ ::'-o ?acharet Ma.n(l~l ,lQs6 Ch1t~e~, pro
I'e;<Jaor JUbtladc. à~ pb.ilosophia do curao ;~ou
llaxo 3. Faculdade de Dirair;o de S. Pauto, O! 
Tencim_eJ:?.t.Os integraes qne pereabia du~ante 
o ~~et"<:Ict<:> ~esse ca~go, h~lll como a lndem~ 
mul-a da 1mportancia. da~ l.!l'Mifi ~a~õas qne 
deixau d.~ ~~e<:~~ des,te u. dl.l;ta em qu~ foi 
l~tbil.ad~. Pag. 299 (!raa 3 e.s5âo em i!J c;! e 
JUnho). 

Do mesmo senhor, communica.ndo que aq1lella 
, Cama.~:t en ~lou ao P:re;iden te da RépuMictl 

para a formalid a.M da. peomulg~çii<l o e~to2 
g'l'~pbo niio sattc<!i~n<l.d<> do d<acr~t~ do C<>n
(;'l'<!S~o N:•cioll.aL ~pze eoasidera co-mo lent~ 
su.bs~itutos das í:l.c,.ldades da medicina os 
ex:ttd.Ju.n~O$ que pa~sarazn a prepa.ratlores e os 
adJuatos actuaes q>te nàl) {otam. contem~ 
plados na ultima reforma.. Pags. 321 e 322 
{3t)a sessão em 20 de jauho). 

!);} ~e9iliO s~n?or. pommuni!l!l.nd~ g,ue, pllr of· 
iic'o do \bmsterH> da Guerl·a, f01 ~estit.uido 
ãquaHa Ca!_Ual'a o ;-Lutoscapho, S~<nceionado, 
dà te~olu<;AO do CGngl'<lssc Naeioual ma.n.:. 
dandc pa~t a.o alfel·e~ h Dno~;~.rio dQ exerci to 
An~ooio P.J.es de Sá.BarretQ, u. q11a.ntia ctd 
2:59.2$, por di.ITetença de s<l1d<l que deil:ou de 
:ree~ber em tempo, Pa.g. 32.2 (36• ~es$áo em.2(} 
de Junho). 

Dô mesmo senhor, reme~tendo, com emetldas 
a.. j!~po~i~ào _des~a. Camara que approvtt as 
divtSoes· dos dLqtl"ret<ls eleito~aes.<lrganisada~ 
p~lo Pod~t' E:c:~euti'lo. Pa;, 3~2 {.36• ~es~ãv 
em 20 d6 ju;nh<l), 

D4 mesmc ·aenll.or, 't~mettend~ a._ proposição 
desta Cama-ra au\!>tÃ.Sil.lldo o Poder El:ecutlvo 

a eon.tl':teta.r eom a Companhia. Mm:a.m.hinb.o, 
014 <:olJl quem. tllaia ve.ntar;ens oltereeet, a eon
st~ucvão do prolongamento da estrada do 
ferro, que pal'•lndo da cidada da Calll)Jil-nha. 
vá aos .Poços de Caldas ; proposição a que o 
Senad<:> não pôde dar o s eu consentime:o.to. 
Pag. 34i (37a sessiio em 2i de jt~.nho). 

Dt:> Dr. Franalsc~ Jose d~ :u~,zalbães, 20 cir~rgião 
l"lÍOrma.do d~ e:s:tinctQ Gol'po de Saude do 
etercito, pedindo reversio á fD. cla.sse. 

Do mesmo senhor, ramett<mdo, com emendas, a 
proposiçãel desUL Cama.ra, que reorgani:~a a 
l~partíção G-m.l dos Tel~graphos. Pag. 44i 
{4~ reGtà.o'lm21 d~ jiUlh.o}. 

llQS :mNlS'l'EMGS 

:Oo :Mini~te'!!i.o da J ustiça e Negoci<:~s Interio'!'es, 
r~metwnd<J o ~eqM~im.en.to, inform;..do p~lo 
director da FMuldade de Medicina da .Ba.bia., 
em que a Sa!l.ta.Casa.de (ltiserí~o~diadaq~elle 
Estado solicita. ao Poder Legislativo umll. 
su.l>venclio a.n nual de trinta C<lntos de réis 
{~l0:000$)eomoauxilill J>a.~a oc~orr~~ :i.s des
pe211.S oom o ser"i~o das cli níeas da mesm& 
ía.éuldade, professadas nas e.nfermadas do 
)lospl Lal de caridade, ma.u tido pela !!lesma 
santa casa, :Pag. 65 (23« se!ill<.'i.o em 2 de· ju
nho). 

Do Ministerio dos 'Negocies da Gue!Ta, remet• 
tendo o raq~erimento em q_ll~ os gua~das da. 
Esc~la ~tili~~ da. Capi~l Fed•tal, .J~ão Maria. 
Fet~~i~:J. d() Na$CÍl'MlHt>. Quirino Pereira dos 
Santos, Lino de Soa~a Ma•qut!~, Felb:: Pedro 
d~ Carvalho, .Toão d.e Sour.a Pampeiro, Agos
tihho de At~mbUJt\ Bítt.encoLll't, Jaaqoüm 
At>·es Pereira Sa!~;ado. Fr:~.nci~co dos Sa~tos 
E~~erra. e Joio R~drlglles Braga pedem a.u
g-me·w' d~ v~nc1mentos. Pa.,.. $5 (25" Sfl.!lsão 
eln ;; de jUitho). ~ 

Do MiniS!MiO doB Neg{leíos da 1brinha, l'emet
tendo os re<J.ucriment<is ~m ·que JI)Celyno 
C~sar ds !11cne~e;; e ll.lipio de Sou~~:~. Gusr~a., 
:~quelle a.man u~nse e e$ te pn~tciro d3 hiblio~ 
tlt~C.~· e mtt~eu <h lll<l.l'inll:l. p~d~m :~.o Con~ 
grosst• :>l"a.aional a~gm.ento de vencim~n·.o~ de 
llllldo 11. S">retn eq uip:u::~.tlos :..os ~Illj)tegados de 
igual ca~goú:>. ol;ts <H versas repartições d~ttt 
mirliswl:'io, Pag. Sõ ti'i>" sessão em 5 de 
JU.nho). 

Do ~[icistbúo dos Negociós da Marinha, decla~ 
ra.udo, ~m.sathfa~ á reiJ.uis\çi!)dest.a Ca.mil.
ra. , que nã:a se <~cba re<;Q~uda a con~ttlt:~ 
d<~ Con~elho Supremo M.ili~r relativa a 
put!ícaçõas militare$ n:t impt•M)."<a., ~ecl'eS• 
Ci!rrt:J.ndo ml!.is q•le o nl)vo Codi!jO Penal para. 
a a~m:ldà, ptotnll~da palv decreto n. {8 dt 
7 de ma.~ç~ d.e 1891, do~trinou " e~ae respeito 
no arli. 141 capitula 5~. PJ.g. :1.11 {27a sessã.o 
em. 7 deJ~nhoJ. 

Do Ministerio d~s N~;;ocio$ da Guel'l'a, rem~t~ 
te!l.do o re<~.uer~meuto e mais papaia <1m que o 
general da d1vi,icl gt~.d·1ado reformafto do 
e:c~~~ito :\tatt()(l! José P-~.~eíra Jnnb~ pede qlla 
as v:.nt~ns de ~u::< tefol"tn« saj~m paga& pela 
~h~lla att~e~ a11 deeNto n. iDS A., de 30 de 
dcz~mhro de 1~9. Pag. ii7 (274 ~~~sã:o em 1 
d~ JllllhQ). 
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Do M.i.nisterio da. Justiça e Negocias Interiores, 
de 27 de fevereiro do· corrente, remettendo o 
requerimento em que os medicos da's Ca...as 
de Deteação e Correcçào, Drs. João Pires 
Farinha e Pedro Nola.sco Bua.rque de Gus
mão; pedem augmento de vencimentos. Pag. 
.1.9-l (28~ s~ssão em 8 de junho). 

Do 1[inistcrio da Justiça. e Negocias Interiores, 
>emettendo, em soluç5:o a otlicio desta Ca
mara., cópia da. infol'mação prestada pelo 
Dr. chefe de policia sobre a busca dada por 
agentes policiaes na. casa n. 3 do be~co da 
Im.perio.l>a.g. 21.3 (30"- Se$$3.0 em i2 de junho). 

Do Ministerio dos Negocias da Guerra, resti
tuindo o requerimento e mais papeis que 
acompanharam o officio desta Camara em que 
o tcnen t&-coronel Braz Abrnn tes reclama 
Mutra. as preteriç(ies que solf~eu cota a. pro
moção de 7 de janeiro de !890 e juntamente 
a consulta do Conselho Supremo Militat, de 
19 de dezembro de 1892, sabt·e t:cl assumpto. 
Pag. 2iS {3()a. sessão em i2 de junho). 

Do Minisrerio dos Ne~ocios da Marinha, remet· 
tendo o l."equerimento e mai~ papeis em que 
Martiniano .Alves de PMv,., eucat-re!!"~tdo do 
d~posito de madeiras pertencente a. ~~se mi
m~terio, na !Iha do BQm Jesus, pedo que Ih~ 
seJa contado, como util pa:ra a sua aposetua
doria, o tempo em que exereeu diversoa car "os 
que enumera. Pag. 21S ( 31}:>. s~ssii.o em rl' de 
jllnho). 

Do M;inisteri~ dos Negocias lnLeriot·es e dll. 
Justiça, sat1~fazendo .a. req:1zi_si~ão desm Ca
ma.ra, e \•emettendo cop1a da tnlormação que 
sobre o assumpto (~ecrutam.ento de operarto> 
c trabalhadora~ da pequena 1:\YOIWl) prcstot1 
o chefe de policia desta cO.J;Iitn-1, Pag. 234 
(31o. sessil:o em 13 de junho). 

Do l\iinisterio dos Negocias da Marinh:1., remer.-
tend? o. re11 uerlm~nto em que o ~sei-i vão da 
Audt~Grltl do l\larJnh:t, Domingo~ F..-t·n:Jncles 
d.a Sil-m Guirnõlriõ.es, pede o.ugmcnto de ven
~lmenlos. Pag. 234 (31~ ~~ss:Io em i3 de 
Junho). 

Do mesmo millislerlo, rcmcltenflo Gs requeri· 
menL~s em q~e. os emprc;;a~os da admini
straçao e mach1n1stas ao sat'Vl~o das embar
cações e officiacs do Arsen:d de Marinha do 
Pat·:i, pedem angmento de l"encimcnlos, Pag. 
234 (3i~ sessii:o em.t3 de junho). 

Do Minist~rio da. J:tstiç<~o c Negocio! Interiores. 
commlllllcando, em resposta aa otlicio à.está 
Camara, n. 43, de 3 do c<>rrente, quo comm:1• 
nlcou aos presidentes dos Estados do .'\.mazo. 
n~ts, Cea.~á e l>Iat'anhào que :1 Camara dos 
D~J?~ados _approvon os pareceres sob\'e as 
ele.1çoe,; ulhmament:e procedid:ls nessas E~ta
dos, reco~heceo.~o deputados os Srs. Lima 
~ac:-'ry, F1I~>to P.u·es, Gabriel Salgado, .Bea
.Jamln Barroso, Luiz l)ominp;ues, Benedicto 
Leite e Chdotillo Cruz. Pa<>. 25S (3.2'" sessão 
em 15 de juDho}. 0 

Do Minister~o do~ Nag~\os da. Fazenda, sub
lllet~n.do a delibera.ça.o do ~na:-rel\so Le,.is
la\ÍVt> o procasso devidamente docu.men.tido 
dos actos da.quell& ministerio tornando ex. 
tensivos ã Companhia Industriàl de Stearin<t 

os favores de que gosava a Companhia Luz 
Stea.-rica e suspendendo aquella deliberacão, 
as~im co mo os cfteitos d.o aecordo oelebrado 
com a referida Companhia Luz Stearica, par!l
importaçào livre das direitos d<J.s mercadot'ias 
necessarlas ao fabrico de sabão e vela.s. Pag • 
258 (32~ s~ssã.o em. 15 de junho), 

Do lV!inisterio dos Negocias da Gue...-za., reme~ 
tendo o requerimento e ma.i$ papeis em que o 
i • tenente de artilharia José da. Veiga. Cabral 
pede ao Congres$o Nacional re\)aração da 
pMterição que allega. haver soffrido na. !>~o
moção qua se fez em 17 de mar~o de 1.890. 
Pag. 259 (3.2~ sessã:o em 15 de Junho). 

Do mesmo ministerio, restituindo um dos auto
graphos, sanccionado, da. resolução do Con• 
gr~~so NMiooal maudando certificar a.s pa.
teo. tes d~s officiaes do exercito reformados 
nos postos de generaes •·oi unta.riamenta ou não. 
Pag. 259 \32"- sessão em 15 de junho}. 

Do Minist0rio da Indus~ia, Viação e Obras 
Pu.biicas, remetteudo, em solução aos otlicio~ 
destaCMnara, a informação prestada pelo di· 
rector da Estrada de Ferro Central do Bra· 
zil, relativamente á con venienci:~. da. adopção 
do additivo n.. i92 C, de i892, destacado do 
ot•çamen4o de~se ministerio, autorisa.odo o 
governo a mandar e"':ecuta.r diversas obras 
na referido. estrada, e igua.!mente remettendo 
o offlcio da. Cama..-a )lunicipal de Guara.tin
gu.età pedindú o al:trgnmento da bitola estrei
t(l. daquella via. ferrea., até ,; oidads de Gu~
ratingu~~:i.. ou eRt<J.çiio da R.os~iro.., com inro~ 
m.açii:o da dh-ec~ão da mesma estrada. Pag. 
2Sl (33• sessio em 16 de junho]. · 

Do Minis\edo dos Negocias da Gue.,.~a, remet
tendo ~ requedmento, informado, em qua o 
sa.rgento-.,.ju.dall.te do 9° batalhii.o de in(a.n
tariit. Jo~quim Carnlb.o dos Reis, pede 
di rersos fa.vo~e8 para a. classe dos inferiores 
do exereito. Pa:;. 2Si t33a sessão em 16 d~ 
junho). 

J.)o Minislcrio dos Ne0ocios da Gtteua., remet
tendo o requerimento em que o brigadeiro 
g-rad11ado reformado do exercito Joaquim An
totlio Xavier do Valle pede melhor<ttnento da 
reforma. Pag. 299 (35"- s~ssão em. i9 de ju
llho). 

Do Minis\erio da Justiça c Negocias Interiores, 
remetteo.d<>, por cópia, o officio em que o go
vern;>.dor do ~sta.do de Pernam b11co pede gro~ 
videncia sobre o cnsteio do presidio de I! er
n~ndo d~ Norcmha. Pag. 442 (40' sessão em 
Z7 de junho). 

Do mesmo ministcrio, l'0mcttendo o req11eri· 
mentocm que os 1•• e11fe~meiros da colouia 
de alienados estabelscida na ilha do Gove~
nador peclem augmento de vencimentos. 
Pag. 442(40a sessb em 27 de junho). · 

Do Ministerio dos Negooios da Marinha, dando 
as iuforma.vões solicita das em oilicio n. 69 de 
15 dC> corrente, dest.a Camara, relativas â pre
tenção do contador de marinha, capitão de 
mar e guerra hono~il.rio Fra.nciseo José Fer· 
reira. Pag. 442 ( 40o. seas[o em Z1 de ]llnh.o ). 

Do mesmo ministerio, remettendo o requeri
mento em que Manoel Apollinario dos Passre, 
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)!atrão das embaroaçWs do Gommissariado 
Geral da Armada, pe1l~ equiparação dos 
seus v(lncimentos ao do5 patrões do Arsenal 
d& M~l'inbh rl·estA capital. Pag. 442 ( 40• Sésrlo 
em 27 'de junh-o). 

Do Ministerio dos Negocios da Guerra, rernet
tendo os papeis Pm qu~ os empreg-ados da 
Jnspeetoria Get"al do Servi~o Sanitario do 
Exercito pedem augmentll de vencimentos. 
Pag. 442 (-t()~ sessão em 27 de junho}. 

lJo Minlsterio da lndustria, Viaçio e Obras 
:P,ubliea.s, rem<!ttendo o otlicio em que o con
sul geral <lo Bra:zil na Dinl!-m<~.rca apr•Mnta 
ttma. pNpost:J. do C<lnsel hei i-o de eR~ad.o C. 
Tu1queu, no sentido de estabelecer uma linba 
de vapores, ligando o porto do Rio de Ja
neiro aos portos dP. S. Petershurgo. Hange, 
Copenh~ue, Gothembut'go é Christi:>llia, 
pMc. desenvol-.e~ M :reb.ç-ões commerciae& di
rec;liS en~re a. RusSia, Dinamarca, Sueeia, 
Noruega e Brazil, pedindo pa~a realizaçãQ de 
~al eommettimeuto uma garantia. dejur0~ so
bre o capital <!mpr•~do durante o~ primeíl'os 

· einco a i{) ann.os, ou uma subvençã<l de 
:C i.OOO 011 iS.QOO co~i>."s, Oel'ea de 8:839$ po1· 
viagem redonda, não &en.do inferiQr a 12 nem 
superior a. 24 o numero de viagens de id~ e 
'VOlt&, S.!Ulua.lmente. Pago. 468 (4fa ses~:io em 
28 de JUnho). 

Do Mínisterío do$ N egocios do. Guerra. restl
~indo, devi.üa.mente info\'mado, o l:equeri
meuto que acompanhou o officio desta Camara, 
n. 34, de Si do mez Jindo, em qn<! o 1.• ten~nto 
reformado graduado do exercito Tertuliane 
de Camllos Duarte pode melhoramento de 
reforma m effecti vldade do llle.;mo 1)<Jst-o, com 
as vantagens da tahe11'l ..-;a:eme:Pag. 469 
(4fa. sessao e1n 2S de junho}.-

Do ~Iinisterio da Ji(s~iva e Nes-ocios Interiotes, 
transmittiudo, em additamento ao avisQ de 
26 do corrente, a cOpia. do telegramma da
IJ.llella data, o~m que o ~;overnador de Per
nambuco pode provid11ncia.; urgentes sobre o 
~\'edito necessado par:to cu~\eio do presídio de 
Fernando de N<Jronba., dura.n·te o 2° semest~e 
deste anuo. Pag. 496 (42L sessão em 30 de 
junho). 

Do llfinisterio dos Negocies da Guerra, resti
tuindo, convenientemen•~ informado. o re
querimento q.ue acompanhou o officio desta 
Camara. n. 77, de 17 do oorrentl!, em que o 
major de artilharia. Olympio de CatYalho 
Fonseca. reclam11. contra as preterições que 
allega haver soffHdo com a promoção de 17 
de janeiro de i892. P~g. 496 (42' sessão em 
30 de junho). 

DE J>lYE1\$ol~ PltOCEDENCI.\S 

Do gt>vel'nador do Estado de Snnta Catharina, 
pedindo interoretação do~ arts. 63 e 64 da 
Constituição Fecl.er~l e bem as~im sobre a 
competencía doe Estados para co bràr iu! di
"'ida!> dos colonos nàs te~a devolutas esta
belecidos, etc. Pag. i (2'21 sessão em 1 de 
janho). . 

Do governador do Amazonas, l'emettendo o re
querimen1o em que o cidadão boliviano 

c 

Santos Mercado, residente 11·o Rio Bem, pede 
·concessão, por 30 an nos, .para. a. aber'tut>a ele 
uma estrada d~ rodagem entre o porto brazi
leiro Santo Antonio no Rio :Mt~deíra. e a cor· 
redeira G11aja~~mi.rim no ten-itoria bôliviano. 
Pags. 177 e i78 ('.ri• sessM em 7 de junho). 

Do CMselbo Municipal da aa.pital do Es~ado da. 
.D;rbia, pedindo no Congresso Nacional que 
resoh•iJ. si aquclle conselho tem ou não com
petencia pa1·a proceder ao alista·rnento ~leitc.
ral fed~ra:i, de "e~or.!o com a ·lei n. 35. de 26 
de j~neiro de i~~2. l'a.g. i9i: l2S~ ses~ã:o em 8 
de Junho). 

Do pre<;idente do F;sta•io do Rio de Jane~~o, 
Dr. José 'l'bomaz da P(I~CiUr!çula. commo.ni
çando ter p:tssa.rlo r, e:cer~icio do go .. erno do 
Es·tado tw i" vice-presidente o Sr. Dr. 11:\w 
nocl Mnrtins Torres. Pag. 234(31• sessã:o em 
i3 de junho). 

Do St·. 'Dr. ManMlllfal'tins Torres, communi
canilo que a;ssumiu, d~ "Conformidade com os 
arts. 4f e 43 da Ccn~ti!tti ç~o 1!!lmin ense, e 
no impedimento do St- Dr. Jose T.homa..z da 
Porciunc!ll:J.. o exercicio d<J Poder E:tecntivo 
do Estado do Rio de Janeiro. Pag. 259 (32"
se~ão em i5 dejunho). 

·Do govet'nador da Bahia, olferecendo uni ex
emplar da mensagem e relarol"ios por ess~ go
-.erno á assem bleo. l~gisl:üiva ~stadoal. P11g. 
399 (38 .. $essio em 22 de junho). 

Do governador de S~r"'ipe. remettendo o r~
l)lterinlentn em. •1ne B. Luiz:~. Nathalina de 
Alencar ll{orenc. ''Íu.va do alferes do e:s:erdto 
Francisco de F::-eitas Moreno, pede uma 
pen~ão. 1'<!.;;. 3~9 (38• ões~iio em 22 de junl1o). 

Do go"ernador d<J Pará, repres~nta.nda contra 
aS ~:i:igeneétt.-l ineonStitUC:í<.\ritte~ do i·egula.rnen
to do H do [cvereiro de !S93. Pa0• 469 (-H" 
se~siio em 28 de juo.ho). 

Pareceres: 

i892 

N _ U- J nlgando q ne :não h o. q 11e de ferir no 
requerimento de 13elb.rnüno Bra.~llien•c Pes
soa d~. M~llo, (iirector aposentado da C:~.sa. 
de Correcçiio da Capital Federal, pedindo in
terpre1.açii.o do u.cto do Congtc~so que o a.po
~entou. Pag. 24-'3 (31" sessão em 13 de junho). 
I'ag. 42ii (~O• sessiio em 27 de junho). 

-!893 

N. iô-App~ovo.ndo as eleiQõeg do A.mazonr<s 
e reconllcceo.do deputados os Srs. Fileto 
Pi~es Ferreira, Francisco Ferreira Lima Ba
cury e Gabriel SalgadCl dos Santos, com um 
roto ~m l\!1\)arado, opinando pela nullidade 
das mesmas eldções. Pag. 72 (23' seesão em 
2 de junho). 

N, H;.;;..d.ppro.-;mdo as eleições realizadas no 
Ceará. <! reconhecen.do deputado o Sr. major 

-Ben.i.amin Lib~rato Ba.rl'oso. Pago. 6_ (~ 
sessao t>m i de Junho). Pag. 74 (23• S<!ssao em 
2 de junho)-

N. 12- Annullando alguma e das eleições e 
apptova.udo outras a qll;e se procedell. no )l:s-
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tado cl.o Maran1tão e reconhec~tldtJ deputados 
os Srs. Drs. Lnir. ,\.ntoní<> Doroing-ae3 da 
Silva., Betledicto Pereira Leite e Christino 
Cruz. Pag. 73 (23" ses~ão em 2 de junho. 

N. 13-Declar:~.ado niio ser objecto de d.~Jibe
:r:~.çio a denuucin ~prescnt:!.da. contra. o Vice
Presidentecb l~epu.blic:t. pelo.c; Srs. deput."ldo.~ 
J .. J. Se:U;ra. :\lfrech> Brnesto .facq ue~ Ou
riqu:'! c Vicente .\.ntonio do E5pirito Sant<J; 
coin voto em !!ep:•ra.do e sc~p~idl) da dennnd:•. 
e mai~ r\oe~tm.e1\l :'~ q:tc :• in11Lraem. Pa~s. Hl 
a. r:.4 (22~ ses~ào em 1 1le j omho). Pag. \l:l {25" 
sea'!ão em 5 do janbo). Pag. 147 (26 .. se.>sio 
em 6 de junho). P~g. ii5 (:?6o. sessão em 7 
de junho). Pag. 1~8 (28" ·sessão em S de 
ju~ho). 

N. 14~Concedcndo a. lí~nça p~dida pelo Sr. 
· Viéo-Prê!!identé da Repal>!i"ca par~ nomear o 
Sr. deputado pe~o !~lHa do do Rio Grande do Sul. 
bachar~l Vicr.orinoRibeiro Carneiro !lloriteiro, 
para. um;~. inissão clil>lomati~;~. Pa.g-. Si (24~ 
_ses'são e;ri 3 ~e junlio). ·Pa.g. 18.'3 (2~"- s·essiio 
etn 8 de JUnho}. P:t.gf>. 20.1, 205 c 206 (29"- sessiio 
em 9 de junbo): Pil~- 222 (:3(}3- sess:io e·m i2 
a$ juuho); Pag. 24-~ (32" · ses~ão em 15 de 
j\lnho). P<tg. 28~ (33~ se;;.~ão em. ~G de junho). 
Pa.g. 292(::55"- sessiio em 19 de .Ju.nho). 

N. !5-,-:-Indeferindo o requerimento qo alferes 
do corpo de ·bombeiros i~mygdio Jose d~ Silva, 
psdinf;lo que se torne effectiv;\ :J. ~u.1. pL•omoção 
de i2 .de ma.rço de 1892. Pag. 81 (24"- sessão 
en~ a· de jttnho). · · · · 

N. 15-Indeferindo o requerimento do tenente 
de cava.Ua.ri:. Thomê B:l.\'bosa. Pei~oto pe
dindo tra.nsferencia para. .o arma de in.fa.n
t&ria. Pa.g. :1.35 (25 .. se~são em 5 de junho). 

N. 1i-lndeferindo o requerimento em que 
An.totlio Ro4rigues Gamn solicita a. con
<'essão de umn esLr::t.dn de ferro d.esde a es
tação de Carandahy, em "Min<l.s, a B;nra. 
Secca entr-e as IJ;u:ras do·; rios Doce e· S:i:o 
:l't[a.theus. no Estado do Espiritll Santo. Pa.g. 
1i2 (26a "sessão e~ 6 de junho)~ 

N. 18-.'\.nnullando :15 eleiçües a qt1e se pro
~deu na C~piial Federal p~ra preenchiJDento 
da v·aga deixada pelo Dr. Ari.4ides dil. Sil
veira Lobo e mn.nd:tndo proceder n. 110\'t-. 
eleição na fórma da lei. Pag. i79 (2jo. sessão 
em 7 "deju11ho. Pag. 205 (~ sessão em 9 de 
junho). · · · · 

N. 19.-.,.~ndeferindo o requerim.ento de llendque 
Adeodato Dias Coelb.o, inspecto\' da e:~.:tinct:~. 
Thesouraria de Fazeúda. d<! i\finis .Gar3.es e 
:i.ct:ual dele!l'ado fiscal do Thcsouro Federal 
no mesmo Estado, .pedindo augmento de ven
cimentOs. ;pa.g~ · 182 (27a. sessão em 7 de 
junho);· . · · · 

·N~ 20-Indeferindo o requerimento dos empre
gados da e:s:tincta T!Je~ouraria · de Fazenda. 
(].e ~Unas .Ger.aes~ arl.<;l.idos â respec_ti v~ dele
~~C}a. .fiscal, pedmcl.o augtn}.nto 4os se~ ven~ 
c1meo.tos. Patj. i8t (27~ se,sa.o .ém '! d• J~lflho). 

N. 20 A-Sobre as emeadas offcrecidas ao .pro
jecto de ~çio de f~~as de .ter;ra~ Pas.· 215 

. (~ ae_ssa:o e.m .9 â.e JUnho). · 

N. 2l-lndeíetindo o roqne-:imenlo do bacharel 
Francisco Rih<lirQ E:scobar, juiz de direito 
apos~nta.do, rechm~ndo contra a sua. apq~en• 
tadoria e pedindo <Utl-(mento do respectivo 
vencimenoo. Pag. 198 (::2:)" ses$ãO em 8 de 
junho). • 

N. 22-Indefe~inrlo o requerimento do Dr. An· 
tonio Carlos 1~\beil•o de Andr:~.cla. ~rachado G 
Silv:~., lente j11bil;~.do dil. Faculdade de Di~eito 
de S. Pauio · e actual procu1•ador g~:ral do 
mesmo E~tado, pedindo que ae declare estar 
comprehendiLlol na. disposição do art. go do 
decreto u. Hi de 4 Lle no\·cmbro de 189.2. 
P.ag. 270 (32.. sessão em 15 de junho). 

N. 23-:-Declamndo ~er da comp-:!t~ncia do P oder 
· · Executivo 'resol vQr, de accorú.o com o decreto 

legisb.tivo n. i\7. de ·f de no~embro de 189"2, 
aobN o "req_uflrimcnto tl.-. Raudolpho Ole~rio 
de li' igueir-edo, 1 u esctipttJ.rario da Al(anrle~:L 
de Corurul>á, qu.e pede i'Lpo~en l.adorin.. Pag-. 271 
(azo. sessão em i5 de junho) . · 

N. 24-Tndeferindo o requerimento de Vicente 
"~Ire:~ d~ ::;()cco~·ro e outros · que ~dem ga
ran~la de JUros de 6"% ao C<tpit.a1 de i.OOO:OCiO$, 
pilra exP.~u1•aÇão do priyilegió de llibricn.ção 
ti_? P1-'Qdac~o in~llStrial coke ar,tifici~l de que 
~;~.o ces~iona.r1os. Pag. 271 (32 .. sessii.o em 15 
de ju_n?-o) ~ · · · · · · · 

. N. 25""'""Indefedndo o req~terim~n to dos g.liardas 
d:~. Escola liiHtar do H.jo Grnnde do Sul. P,.e· 
"clifdo augm_~rwi· de ~u~·,,el)_cillientos,P!l.S'· 333 
(3o? ses.sao em 2Q deJ.unhç}: · 

N. 26-AltJJr.ando a qi~P.osigã•) do ar~. 159 do 
regimento m~rno, no senttdo de ser feita de 
modo symbolicó â ,·ataç;.i.o sólm as mMerias 
de in~eresse particular. Pai. ·370 (3ia sessão 
em 2i. de junho). Pags. 424 e 42ô (4.0a scssii.o 
em 27 de j•ú1ho)". 

N . Zi-Annullo.ndo alguma~ oleiç{ies. appro
'";•ndo outras e rcconhecenuo deputtrlo pelo 
~stado dll Rio Grande do Nor~ o SL'. Augus~o 
::ie\·ero de: Albuquerque )!:tr:mhii.o, corn ,·oto 
em sep:~.rado. L•ag . ?H (:J9 .. S<lllsào em 2õ do 
juniJo) •. Pag. -157 (-li" scssiio em 23 de junho). 
i'ags ~ 478 0: 490 (4:l .. sessãO CIÍl ~0 d.e JUUhO). 

N. 28-lt1deferindo o requerimento em quo o 
capitão José i\Iarin da.<: .C h ag-;l.s l•'ernanáes do 
Brito, ajudan~e de porteil'O aposentado da 
a.lfândeg-;l. deita capital, pede tnelhorainonto ·a e aposentádor.ia.. Pa.g. 416 .(39 .. seS.siio ém 26 
de juJ1.ho): · · · · · 

N. 29- Indeferindo o 1·equerimentJ> em que 
~anoel l\Iarla· Veles Uribe pe1le priv.ilegio 
e:r:_c~usivo ·por i5 :Lnnos e. ou~ros favores_para. 
m~ntagem· d' u~a. fabr1ca d,e ~finaçab de 
petroleo cru' ou n~tiv~; il;nport.ado do -~tran
gei~~- Pâg. 4~6 (3~" ;!eS_sã.o em 26 de j~nho). 

N. 30-Opino.n.do no seu.tido .4e não poder sel' 
feito alis&anJ.en~ ele~t~~"l!-l fór~ dos Jl~os 
marcados nas le1s ns. 35 ~: 69. de "1892; Pag. 
;>H ·J~2~ -~~~ -~ 30 dêlj~nJ?o) : · ·: · 

N •. 69~N:io a.pprovando a 'éori.vençio li,t.~eraria 
celebr;~.da em '~i .de ja.n,$-o de i890 e;o.tr,e os 
_gqyernos l;Jr~z,llei,ro :fi ~n.c.ez, com,JO!O em 
:~~do !!,.~<~.tia~ ~9.~1J,o;.!J1Ie-:: 
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roce projecto ap'Orovando a mesma convenção. 
J>ag. 40() {38o. sêssiio em 22 de junho). Pag. 
430 (40a sessão em Z7 de junho). 

Projectos: 

1891. 

N. 37-Decla.rando contrarias ao art . sodas 
disposi.;õe<; transitor1as da. Co ns~iluiçã.o as 
nomeações para as magistra~uras . dos Esb• 
dos, feitas com exclusiio dos magistrados ex
istent.es ~\0-tempo da promulgaçà~ da mesma. 
9onstttu1~ao. Pag. 2.38 (31 .. ses!<a.O em 13 de 
Jttnlto 1. Pag. 247 (32" sessão Pm i5 de junho). 
Pag. 297 (3sa sessã.o em 19 de junho). 

N. 61-Reve:rtendo a D •. Herundina rtlaria Fer-
N. i9-Concedendo peMii.o á. viuva. do desem- reira Çavalcanti. o meto soldo e pensão que 

barga.dor José Manoel de Freitas. Pa.g. 25S percelna sua mãe, D. Virginia. Zena.nrles Fer-
(32a. sessão em 15 de jttnho). Pa.g. 426 (40' reira, ,-iuva do major do e)(l'l'Cito Pedro ~\f-
ses9ão em 27 de junho). foMo Ferreira. Pag. 321 (36a. ses~ão em 20 de 

N. 75- do Senado. dispondo sollre a liberdade junho). Pag. 427 (40"- sessão em 27 de junho). 
de direitos estabelecida no § 30 do :rrt. 72 da Pag. 513 (42a sessão em 30 de junho). 
ConstituiçãG Federal. Pag. 257 í3'2"- sea>ão N. 62 A-Opinando no sentido de não ser ad-
em 15 de junho). Pag. 294 {35 .. sessão em 19 optado o projecto n. 62, deste anuo, que· cou-
dejunh.:>). cade a D. Ther.J7::t Flm·ent ina. da Cantalic:O, 

N. 83 A-Estabelecendo os casos em que é i~mã do capitão de fragata Fr:•neisco Fia-
livre ou obrigatoria a precedencia do casa.- vtano de Cantalice, morto no naufra.gio do 
mento civil e as }>dna.s em que inc.,rre quem encouraçado Solimões, uma pensiio mensal 
não obsenar a~ formalidades civis dentro equivalPnte ao meio soldo daquella patente, 
dos 20 dias após a celebração do acto r eli- seg·tndo a tahella. actual, e enviando á com-
~:ioso; extinguindo ;~s custas ou emolumentos. m1ssã:o de fazenda o requerimento e ducutnen-
fixando para os escrivães privativo<; uma re· t?~ . para q:ue seja resoh-'id:L a. p~eteução rela-
ttibuiçã.o, e mandando continuar em vigor o t1va. ao me1o soldo. Pa::\'. 32i (36a sessão em 
decretou. 521, de 1890, no CJ..Ue não for allP.rado 20 de junho}. Pag. 427 (40" sessão em !!'I de 
por estalei e emquanto nao for modí!ica.do, jttnho}. Pa;;. 5!4 {42"sessão em 30 de junho). 
na. parte process:tal, peb.s les-rislatu-ras dos N. Si D-A.dditivo desl3.cado d .o orçamento da 
Estados. Pag. 366 (3ia sessão em 21 de junho). despeza do ~!inisterio das Relações Exterio~ 

N. 23S- do Senn.do. dispnndo sohre ~itulos ao res, eatabeletlE:ndo disposi~õ~s sob~e o corpo 
portador. Pa"'. 258 {32>- sessã.o em i5 de gg~sula,r e ~ L"espectivo. regttlamento. Pag. 
JUnho). Pa". ~5 (35" sessão em i9 de junho). -a ~30 sessao e~ i2dejunlio). Pag. 294 (35" 

" . sessao em. 19 de Jl~oho), 
N. 24i - Autorisando n Poder Executl ,-n n con- ...,. . • 

ceder a D. Joanna Oct;aviana cl:t Roch:;. 0 • N · 100-Autorlsan~o o go:e:oo a rever mntel'l:t. 
monte-pio deixado por seu fallecido it·màCI o refe~ente 3.f) ~?!:Ps ~r~ cJTl~ de nascL!Ilentoa 
capitão de fra,.,n-a.ta. João Carlo• de Souza Ja- e obtt~s. Pa.~~ .. 23:S (~1 sessao em _i3 de JUnho). 
cques Pag. 22S {300. seasã.o em 12 de junho). P:1.g · 297 (35 ses.ao em i9 de JUnho). 
Pag. 426 (40a sessão em Z1 de junho). Pag. 514 N. 150-Dispondo sobre as homenagens a pre• 
(42a Ressão em30 de junho). star á memoria. domareehali\lanocl Deodoro 

· · d:~. Fonseca. Pa.gs. 424 e 430 (40"' sessão em 
1892 Z7 de junho). 

N. 3 A-Do Senado, creando 11m Ex~rnato ou 
Gymnasio Nacional na cidade da Campanha, 
em Minas Geraes. Pag. 19 (22"' aessão em 1 
de junho). Pag. 75 {23a sessão em 2 de 
juubo). Pag. 9'& (25" sessão em 5 de j ttnho). 

N. 23 F-(Emenda. do Senado a.o projecto da 
Camara dos Deputados n. 23 F, additivo des
tcacio das forças de terra. para. o exereicio 
de i893. que manda rectifica.r as patentes dos 
reformado> nos postos de g~neraes, >olunta
riamente ou não, efi'ectuo.das ou comprehen-' 
didas como compuiRorias, nos termos do de
ereto n. t93 A, de 30 de jnneiro de t890, e da 
resolução do ConAT~uo Nneionul, n. 2!l, de 
8 de janeiro de tS92). Pag. 75 (23' so~aio em 
2 de junho). (Vide projPcto n. 19.) Pns. 136 
(25a sessão em 5 de junhot. 

N: 23 A-Additivo desU.c:~do do projecto dn lei 
das fol'ças de tet'l':l., di11penundo d·• oonu11.no 

. os ad~untos do serdço sanít:u~io do t'X8fOILo, 
redu!.lndo o :respectivo numero e dtmdo o••· 
tras providencias. -Pag. 81 (2-t~ se~o em 3 
de iunbo). Pag. 92 (25a sessão em 5 de junho). 

. :p~· ·i7i & i72 (1&-'sessâo em õ do ·Jilllho). 

N . 15.3-0pinando no sentido de ser :>.dopta.do o 
pl'ojoeto n. 184, de 1891, q tte eleva. 3. 300$ a. 
peusão concedida .a D. ltbria GeL·~rudes da 
Motta Vieira da Silva, viuva do Víscunde 
Vi~ira. da Silva. Pa.z. 258 (-$2 .. se,sã.o em 15 
de junho). Pag. 320 (36"' sessão em 20 de ju· 
nb<'), Pag. 367 (37" sessão em 2l dejuubo). 
Pag. 425 (40a sessão em 27 de junho). Pag 
514 (42" sessão em 30 do junho). • 

N. 164 A - Autorisando o governo a abrir con
curtencia. publica. para um projecto de mo
numento á roemoria. do precursor dt\ Re~ 
publica uo Brazil, alferes Jo::tquim José da 
:Silva Xavier- O Tiradentes. e crea. premios 
aos tlous melhores projectos classificados. 
Pag. 81 (24• sessão em 3 de juaho). Pa.g. 93 
(25" ~cssão em 5 de junho). Pag. 172 (26& 
11ossiio em 6 do junho). Pa.g. 430 (40" sessão 
em 27 do junho). 

N, 17!- Au~oriRnndo o fto~crno a mandar 
abrir c:onourRo publico no p:t.iz e no estran
gelt'O pnr~ o J•rojP.cto LI1L es~arua de Benjamin 
Con•l4nt e 1\ Gl'l!llllldor . pn.rn. e!WI 11m até á 
10m ma de 311:~ e dA outrua providencias • 
Pag. 81 (Ul Hld4 em 3 <lu jllAho). P"fj. 00 
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(25a sessão em 5 de junho). 'Pag. 172 (2ôa Se!l
Bâo em 6 de junho). Pag. 430 (40a sessão em 
27 dejunho). 

N. 182- Conc~dendo a 1!elchert & Comp. 
isenção de direitos, inclusive os de e~pe
dieute, sobre trapos e reducçào de 50% soorc 
a materia prima. denomtna.da bl~aching
powdc•·, que importarem durante cinco annos, 
a contar da data desta lei, c0rn destino á 
fn bri1m :J.e tecidos na villa do Salto, eru São 
p;nllo. P~g. 74 (23"- sessão em 2 de j•tnho}. 
Pag. 225 (30o. &ess5.o em 12 de junho). Vide 
projecto n. '12 de 1893. 

N. 19t- A.utori~ando o govP.rno a considerar 
:nos q_uadros effectivos do corpo de machí
nistns d~ A.rl!lada todos os machinist.'l.s e:-;:~ 
traordinados que co•\tam mais de to aonos 
de serviço na. ma. r h ha de ~uetl'a. com ~~da:J 
as informações. Pag. 2-':iS (3za sessio em i5 de 
junbo}. Pag. 29i (35a sessã.o em 19 dej1~nhD). 

N, 214 - Autorisando o Poder E:c::ecutivo a 
entrar em accordo com Silvestre de 1\Iaga~ 
lhães e a Baroneza de Yilla l\.faria e ou~ros. 
no sen~ido de liquidar, com a. responsabili· 
dade da União, os titulas de divida que t'e
ceberam elo Paraguay depois da guerra em
tre _!lq (lelle pai :li e o nosso. Pago. 298 (35"
se.~sa.o em t9 de Junho). Pag. 320 {383 sessão 
em 20 de junho). 

N. 242- Autori~ando o Poder Executivo a 
pagar a D. C<~.rolina Rheingantz a quan\ía 
de 114:997$348, como indemnixaçã.o deYida 
pelo valor de sua p~opdedade Colonia de 
S. Lourenço, no Rio Grande do Sul. Pags. 
74 e i5 (23° se~são em 5 de janb.<1). Po.g. Si 
(24" sessão em 3 de junho). Pag. 93 {25"' ses
são em 5 de junho). Pa~t. 224 (3Qa se~~ão en1 
i2 de j1mho}. Pag. 297 t35~ sessão em 19 dr: 
junho). Pag. 320 (36> se~sào en1 20 dejuni1o). 
Pag. 37{) {3/a sessão ~m Zi de junho). Pa.g. 
43(} (40"' sesaão em 27 de junho). 

fS93 

N. i - Alterando o regime !li o interno. Pag~. 
90 a 92 e 123 a 136 (25<> sessão em 5 de jllnllo). 

N. 5- Autorisnndo o PodeL" E:xecú~i\·o a con
ceàGr um annD de licença, com ordenado, para 
trat:r.menl;o de sn.ude, ao engenheiro AUA"1lSto 
Tei:S:E>ira Coimbr:l., inspector d o f. o districto 
dos pC!rtos ma.ritimos. Pag. 64 (22"' sessã:o em 
1 de jun.bo). 

N. 10 A - Adiando a discussão do projecto 
n. tO. deste a.noo, que enumera O$ bens nã.o 
sujeitos a Iwnbora, até que seja discutido o 
projecto de Co digo CiviL Pag. 271 (32" sMsão 
em _15 de junho). Pag. 321 {36"- :sessão em 2{) 
!'-e JUnho). Pag. 428 (40"- sessão em ~ de 
Ju.nnq). 

N. H - Autorisando o Pode\" E-seeutivo a con
~e~el:' a. M~noel de Mello Mattos, escrivão do 
,lUtzo sacctonal no Estado da Bahia. seis 
me-zes de licença com ordenado para tl"lltal" 
de sua ~a.ude. Pags.15 e 76 (23"- ses~ào em 2 
de junl1o). P~g-. 224 {303 sessão em 12 de ju
nho). Pag. 425 (40"- sessão em 27 de junho). 
Pa.g. 53 (42a sessão am 30 de jurlho). 

N. _:1.2 - ?l~at;dando que p~valeç:l. J)ara. as pro
:umas ~lc1ço~s de depo1tarlos e senadores e para. 
a pres1dencntl a qualificação eleit.or3.l etfe
ctuad~ em virtude do decreto n. 200 A, de 8 de 
fe_!er~rro do; 1890, nos municípios em q_lle se 
nao el\·er amda procedido, nem em :1.892, nem 
no corrente anno, ao primeiro alistamento 
para as eleições dn P..epublica; re,·ogando 
o a.rt. 20 da lei n. 69 de 1 de :~gosto de 1892 e 
re;;tabelecP.ndo o a~t- 3~ da.lP-i n. 35 do mesmo 
anno, para o fim de proceder-se annualroente 
á revisão do alista.men • o eleitoral. Pag. 7() 
(-23" se.,sio em 2 de junho). (Vide n. 12 A.) 
Pa.g. 413 (41" sessão ~m. 28 de junho). 

N. t3 - Elevando á cat?goria de prillle1ra 
classe a alf<Lndega de Por ~o Alegre. Pag. 70 
(23o. sessão em 2 de junho). 

N. U - Detel'mina.ndo que aeja. fixado semes
tral~ente o quantitatl"IIO fiara a etapa aos 
offi~1aes subalternos effectivos d1l e:-:ercito, 
tendo-se em consideração os precos dos ge
neL·osalim~nticios. Pag. 70 (2-3a sessão em 2 
de junho). (Vide n.14A.} Pags. 243 a 244 (31'
sessiio~~ 13 de junho). Pag. 368 [37o. sessão 
em21 deJttnho). 

N. 15- Autorisando o Pode~ Executivo a 
mandar cons~ruir na Parnabyba, Estado do 
Pifl.uhy, um edHic:io para a a.lfande~a, po~ 
dendo despender até 150:000$000. .l:'ag. 71 
(23a. sessã.o em 2 de junhD). -

N. 16- Fiundo a despe~a do Ministerio das 
Relaçve5 Ex;eriores para o e>.erc\cio de 189!. 
Pags . 82 a S3 {24a ses'>ào em 3 de .i un b o). 
Pag. 222 (30~ s~ssii:o em 12 de junho). Pag. 
2i7 (3:)"- _se!Sào em 16 de junlio}. Pag. 319 
{36" se~sao ~m 20 de junho). (Vide n. i6 A.) 
Pag. 334 (36~ ses;io em 20 ele junho). Pag. 424 
(4\}~ sessão em 27 de jrmho). {Vide n. 16 B.) 
Pag. 4J3 (-toa se!\São Gm 27 de juuho); Pag. 
456 (·U"' sns~[io em 28 de j1mho). 

N. i 7 - A utorisando o governo a a pplica.r ao 
pagamento de passagens de ímmigrantes o 
creditr> consagrado pelo ar~~amento ">ig-ente á 
t;n.l'v.ntio. de j "·os 1~ l'mprozns que sa obrig<l
r.ema. funda~ colonia.s. e a abrir ~ar(l. aquel!e 
hm um credür> supplementar na. tmportanc1a. 
de 1.828:832$535 à verba- Terras pubücas 
e colonisação. Pag. 83{2i:1!. sessão em 3 de ju
nho). Pag. 9:3 (253 ses-iio om 5 de junho). 
Pa~. 16G (21>" se~~io ~m 6 de junho}. Pag. iSB 
(2B~ sessiil em S de junho). Pag-. 215 (29"- ses• 
são em 9 de junho}. 

N. 18 - Melhora-ndo D. reforma concedida. por 
decreto de ahril de 1891 e nos termos do a-rt. 4° 
do decreto n. 193 A. de 30 de Janeiro de 
1S90, ao major ag~egado á. arma de infan
tari<l Antonjo Ga.ldinoTr;~:vassos Alves. Pag. 
84 (23o. sessão em 3 de junho). Pag. 224 t 3{):L 
sessão em 12de junho). Pag. 426 {40~ sessão 
em27 de junh.o). Pag. 513 (42a sessão em 30 
de Junho). 

N. 19 - Vide !Jl'Ojecto n~ 23 F, de i892. Pag. 
513 (42a sessão em 30 de juobo). 

N. 20- Fixn:ndo a força naval para o exet'
cicio de iS94. Pag. 137 (25a sessão em 5 de 
junho). Pag. i93 (28"sessão em 8 de junho). 
Pag. 2.21 {30• sessão em i2 de junho), Pag. 
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257 {32" ses•~o ea1 i5 ele j11nho). J'n::;. 2~H 
(:35"' s·~ssilo c~\ "l'J de j11r1;,o)'. Pag. :>G! (.Ji" 
s•:ssão êni 2l.dejunho). 'Pa.g. :íl3 (·12 .. sessiio 
em30 de'~~nl~o). · ·· · · · 

N. 21 - r<Ia.ncl:~11do ~nn t>\l." ao- t.Pnea ~c .José 
Dio~o Osod.o de Alm:ida. para ell'ei tr> d:~ sn<e 
j11bila.ção nt~. Escol1L N .. val, o t~mpo 'lllC ser
~iuno e:~:ercito dll. R~p 1blica, l}:ordendo o di
reito q_ue lhe assiste :w ~;,·,:<.In rlc ~u:L r7forlll:t. 
l)ug. 1J!l[25o. ~e5s::iu Cll15 rle,iunho). Pa;::. 2t:3 
(31>. sessão em i_:> d~ .i u.n h o). Pa:;. 42t.i (-tv~ 
sessão em 27 ú.~ J unh:J). 

~. 22 - A<tto~iw.ndo o gon:rno a mand:.~.r 
contar- como de serviço o t~mp() em rpte o c;t
pitão An~onio L~.;:;-0 e>M\'C f~r-a das 1ile~rn' rlo 
e~e~cito. Pago. ·17:.> {26~ ~ess;.~.o em6 de J!tnlto). 

:N. 23 - .\uklris:>.ngo o Podu E~~c,tth•o :t enn
ceder a Jose Alve> de Car'\'a.ln<,, chefe de 
sec~ão dn conf.8.l•ilitlade d:,·cas:• <l_e Go~rec~.ão 
da Cnpit-a.l Federal, nm anno d« licep.ça. "em 
vencimentos. P:Lg. 2:31 (.)l)~ s~ss:i.:o C!lt! 1:'2 de 
junho). }!a.g. 279 (:H• sessi!.()<~m 1U tleJnnho). 
Pag. 42ô(4ll" seasioem_27 <le mnlto). Pag. 
513 (42 .. se~sáo en1 :30 de Junho).· 

N. 24- 0onc~dendo n. D. 1\I:l.ria do Ç~t1·mo 
Alcibiade~ Amol:'i!n ltangel, vi :J. \".:L (lo mare
chal: de c:1n:po reformaÔ.•) Ant~nio il!artim de 
·ft.morim Ran,.el,. uma pens:•o annual ele 
t:-140$, repa.rtid~monte com sua 1ilha. I.M~h~m 
villVa, 1). Hetn"lquP.ta AJJ.g"tlSL<l. de An~or1m c 
Sil\':J.. Pa:;. 23i (30"- sessão em 1_2 de Jnnho). 
P.ri.g. 279 \:33" sess5.o em ~G de Jll nho). P;•g. 
426 (JQa sessão em 27 de JUnho). 

N. 25 - FJzendo extensi \'tl.S a~ di~po:;içõ!3s do 
d~cre.to l'!"'isl~tivo n. '18 i.le :17 cl·~ <Jnt,~l.Jro de 
18':11 a.os oftlciaes: do exercito refot~m:~9-os ante
riormenle iL sua 1wamulg-:~çii:o. Pag-. 23t (:}Qa 
sess:io em 12 de j 1t1iho) ~ ·P:L(.r. :121. (:~Go. s~ssii.o 
em 21) de junho). l'<q;. -128 (4i)"' scs~ao em 27 
~e juuho). · 

N. 25-A.uloris<i-!ldO o Poder Exccttti,·o!). man• 
· dar coniar ·a.a m~jor F1•ancisco L:1iz Mornit';J. 

Junior · il.nti::uidade rh> dito posto de 7 i.l~ 
janeiro de ~8~~. · sc1~ direito a. ind~n:~í~a.~ão 
pecani:Lria. de es1~ecte algull?-a. P~g-. 2.H (-lO~ 
séss5:o em l.2 de Junlw). Pa;.:s. 27\J e 2tl0(33~ 
sessão em i6 d.;. j ',1 r)hO): Pag. 427 ( 40"- sessão 
~m: ~ de j:q.~no). · · · · 

N. 29- Autorisando o Poder E ~!leu ti vo a con
ceder licença a Fr<wci~;:o Ferreira de i\h1rae~. 
para iatrollutir- no pu.iz; dons 1U~l :t:"a.b:llhado
res liberiano:::. segundo as cond1çoes que esta
belece. Pago. 272 (32" sessão em '15 de junho). 

N. 30 _:_Fixando M íorças <le tem~ par:~. o n_;:cr-
. cicio de 1S9-l. Pag. 273 (3~"' ~e~sao el!l lu d,, 

j.tunho). Pa.~. 287 (3-i• ses~a.tl em t7 de JUnhu). 
Pago • .29~ (3~ .. se~~iio e111 19 de j'unho). P:Lg. 
373 (38a sessão em 22 de junho). · 

N. 31- Appr>oYa.ndo n:J. par~e relativ:~ ao 'l'ri-
. buu:ll de CõntM ll decr~to n. 1166 de 17 de 

dei"mbro ·d~ 1892 com· a~· ~Hcra~_?o:; q~te 'Pro
põe. p·;g. 2:;-r·_(32!'_ ses~a.o.:._en-.. t;, de JU.lho). 
J>a.g. '2B7 {34a. !llessa.o 4m_it de Jll.uho). P~ •. 
297 (35>- sessã.o ·ém ·19 de Juuho) • · Pa.g-. 31G (:~ .. 

. ~assã<tem20"· d~ junho). ·· • ·• ' · ··, · · · . 

N. 32-U.er;nlnnc.ln o proce~so de n.pura~~o na. 
c!eiç;To Je Presidente •l 'Vli.:~·Prcsli!enta d:1 
Rep1tblica. Pag-. 2j;) (:12~ sas~~o ·em ·i5 de 
j1tnho). t>ag.21:l7(31" se~sii~ ~m i7d<;jttnho). 
l'a.:;. 297 (:3:)a ~~·s~:b cut 1~ rl•~ j ltnho). · 

1\. :B-R,~lev:tntlo a pre~crip,iio el\l qu~ in
coi·,·e" D. :\I:u•\'1~ do~ Sn.litos'Ltlc:is ' par:L Jlcr
·c~llet• ~ meio soldo ';t. qtúde!ll direit·, rt" 1$~13 
t~ t.:>J2. l'<~g·. ~H (:J2" ~as~ii<> em 1:) dojunhv). 

N. :3!- A1ttori$a.udo '' Pode~· Ex:ccltti'\"o) :L ill
clnir n;1 cont:1g•~m ·lei ·lempo ele súviço oi e 
easimiro Illjlll·ictn~s R1Hlrig~te:;, con.~·ra~iuc .. stre 
<l:1 ollicina de t:or;>~\los rl" Ar.sen:Ll de 2\Iarii!h;~ 
de;mt.capiutl, o t!ill'rpw·~e~,,i,t'corrHJ oj,Jmrio 
do ar~eniil <b ;rne~·~·n.· e cori10 'àrmeiro na l~ll
rLlp:t.. seg-ando os \'esp~di"ó~ :l.s<entaafeo.tos. 
Pag. ~7-1- (:)i~ sess:1o e~ 1~ 1b jun~ó~ ~· · ·· 

::\. :35- Relen1n~lo a D. F~a.ncisc~ dn. Serra 
Camei~o Dutra <L prescl'ipç~o em !!Uc incorreu 
p:~.r.a per<X! bet· ;1 <:1 illh·enç;1 •l~• meio ~nlilo a 
ql!e }eln úir~!to tle f()7l a :1~87. Pag. 275 (32" 
~(:!SSa'l 'l!ll b de .Jlmho). · · · · 

~- 36:-Fix;nc[o a de~l?·c~~ do :-.Iíni~tP.rio clllo 
~Iarmha p:Lra o <!:I:Crt~lclc' ele 1::194. I' a;::. 28·1 
(33a ses~ão cru 16 de junho), Pa.g. 2~iJ (35o. 
SeSryâO em i\l lle junho). 

N. :n-Emendas sub~tiLuth·a~ da C:t.m:1ra. da> 
Depaktdos :r.o protecto drJ Se'ttitdo. ' n! ·122. de 
i8'J2, !lae rcorgani~a o Supremo 'l'l'il)itnal 
?IHlHal". ãs •tuaes o Se11ado · rrii.o detl o ~ell 
~onsentiment·.• . Pag. 3::J.l (:~G~ sess~o em 20 dt~ 

~ Jltnho). Pag. 491 (~i" ~os~ii.o em 3LI de j1tnbo). 
N. 3i;- )!andando q11C ao t~nenlie-col'oncl de 

infan~aria.·, Br:l.z A:l.or:.~.ilt<:is. · s!\j:i. conhda de 
2L de rn;ü'r;o ele i89L a úutig-aidaile d:~ gr:.
<LuàÇio dPSSP. po~to !J.ll~ l!oe ''foi cotiferida p•J~ 
do•creLo ·d~ .J, ele ltovembt•o olo mc-;mo :tn[la. 
Pag. 3:>9 (:31}' sassii.o eul. 2\l de j'u~)to). 

N. :m - Di~pond.D soltríl o olc(_:t·e~o n. 1157 rlc 
17 de doúm bro <l~ 1802 e il<l · pro,. i de'nci~•.s 
~obt·e ~~mi~~C.es lm.ucarias. P:L::-. :~02 O::i" ~ess:1o 
em :!9 de junuo}. Pi:,o-. 41;1 (~!" scs~iio em. 28 
_de jllllh,)J. l'a:;. •101 (42:\ ~es,;:lo em 3l! <\c 
J'mho). 

N. 'lO- Isent:J.ndo dCl di~eito.; a.dun.neiros ci11eo 
·alt:lres, p~rtenças ' c· imag~ns des ~in:i.dos :.i. 
ma.t:ir. du; fregu.eúa. da. Lag,:o:~. Pag. 3!0 (:~G~ 
se;;sa.o em· 20 de Jtmho) : · f>;,gs:··424 .. e 42~ 
( ~0" sessii.o .e!Jl27 <b juuho) ." ·· · · · 

N . .a- Re:;-tll;1.nd0 o c~samcnto ci\·il. Pa"~. 
31$ a.:35t (:37"' ses~ão ezn 2t de junho). "' 

N .12- Alte~;wdovaria.s disposi-.ões do decreto 
n. iSl de 2~ de jat1ei1"o de 1S9() • .sobre o casa.
me~Lo ch·il. l~:1gs. 351 a.3;)5 (37iL ;:;cssãci em 21 
de JU.nho). · · · ·· · · · 

N'. ·l3- AtlL(IriR:tl\uo o governo a d~S[)end{·r 
no pNBcnt.o c~ercicio até liO:OOU~ com o ·pr€:dio 
em qu~ Cttnccrona a F:u:uldo.de de Diroito rle 
S. Pattlo c com ·a hibliotheca. da mesmil. fa
culdade. l'ag. 35G (:lj>-sr:.~:;:lo em21dejunhol • 

X. •U- ~q'!-i!la.r~udo os Y~llcimentos d~- \)~s
soal ar~tS.ttco e m~,chinistas do · A't"senal de 
1\!arinb.:l. do P.ar:i :\Os do Ars.enal de·ltarinhro. 
da.' Capital Fedoral. l':lj;'. ·356 (~ii. se's~ão em 
21 de JUnb.O). . .... · . "" ' . ·.-' • .. "' · 
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N. 45-Determinando qlle, nos corpos da.s armas 
· do exercll.o, nas quaes e:tiste apenas um te~ 

nente por co!IIpanhia, sejam preenchidos por 
o:flicíae~ com o po~to de tenente os logRres de 
sec\'etario e quartel-mestre Tespectivos. Pag. 
356 tS7o. sessii o em 21 de junho). 

N. 46- Dispondo sobre a loc:tçâ:o de serviços 
ruraes ou não. Pag. 356 (37" sessio em 21 
de juaho). 

N. 47- Determinando que neuhum cida.diio a 
qualquer tittÜO ou pt"ete.:to poderá percebe!:' 
mais de um vencimE-nto ou grati!icação dos 
cofres publicas, e concede o direi to de opção 
ao~ que occ!lparem dous ou mais empt'egados. 
Pag. :357 (37>-sessão em21. de junho]. 

N. 48- Dispondo sobre o modo de contar o 
tempo de servi~o dos militares de mar e terra 
que acceitarem cargos, empregos ou offi.cios 
fóra de seu.s respectivos ministerlos ou que 
occupat'em ~rgo$ vitalícios. Pag. 357 (:no. 
sessão em. 21 de junho). 

N. 49 - Autoris:tndo o governo a conceder á 
Comp:mhi:~ Estrada de !!erN C0ntra1Alagoa
na alteração do traçado concedido pot· decreto 
n. 993 de 8 de novembro de i890,. nas condi
ção>.~ q11e estabelece. Pag. 357 (37"- sessão em 21 
de junho). 

N. 50-Restabel~cendo o lnler!lato do Gymnasio 
Nacional da Capit;~l Federal. Pag. 357 (37o. 
sessão t·m 2i de jttnho). 

N. 5l-Au:orisandoogovcrno a.abrirum cre
dito es~ecial de t.200:00D$ p:~ot'a oumpriment() 
da :ei n. i20, deSdenovcmbl"ode 1892. Pag. 
358 t37"- sessão em 2i de Junho). 

N. 52-Cre:Lndo um consnbdo simples na ci
dade de Pos:\da.s, capit;J.[ do tcrrilorio na
cional, na R.epitblica Argct1tina. c autori~a o 
governo a <l.brir o credÍIO nccess:~.rio. Pag. 
358 (37• sessuo em 2!. de junbo1. 

N. M -Dispensando ao:s officia~g scientific:J.
men La ha.bil.it:J.clos o anno de Sel'l'íço ele fileira 
exigido pelo ar~. G0 da lei n. 39 A de 30 dl:l 
j aneirc de iS\l2. para prec1tchimento das 
va;;as que se derem no corpo de estado
maior de 1" classe. Pag. 358 137"' sessão em 
21 de Junho). 

N. 5t- H.egu.lando a aposentadoria dos ma
. gistrados de que trMa o art. Ô0 das disposi

ções transitarias da. Constituição Federul. 
Pag. 358 (37"- ~e~s:.io em 21 de JUnho). 

N. 55 - Restabelecendo para ae e:~:crcerero pelo 
Ministerio da J:1stiç::~ e Negoc:ios Interiores 
as attribuições relaüvM a.o presídio de Fer
nando de Noronha de!inida.s pelo . t"egula.
:mento n. 9356, de 20 de janeiro de i:SSS, c 
alteradas pelo decreto u, 854, de 13 de ou
tubro de 1890, e Nvogando esp~ci~lmente o de
creto n. 1371, de i4 de revere1ro de 1881. Pag. 
358 {37a sessão em 21 de junho). 

N. 51> - Decla,·ando temporarin.s as funcções 
de todos os orgãos do minbteri·J publico, 
tanto da justir;:t federal como da loc:U. do 
Distric~o Fedet'al, respeitados os direitos ad
quiridos pelos funecional'ios actuaes ; e <!e
rogando especialmente varias disposições. 
P..;g. 359 (37asesoii.o em 21 de junho). (Vide 
n. 56 A.) Pag. 443 (40"' s~ssão em. 27 de junho). 
Camar:1. Vol. ~a 

N. 57- Ditl~enaan.do do pagamento de di
reitos dll 1mportação e expediente, · e dos 
fretes da E~trada. de Ferro Cen ral, os ma
teriaes desti na.dos á can:.lisaçào de agua.s, es
gotas e qtlaesqller oittras obras de sanea
mento das cidades de Leopoldina e Oliveira, 
em Minas Geraes. Pag. 359 (37"- ~essâo em 
21 dejunilo). · 

N. 5S - l~ixando o subsidio dos senl\dores e 
deputadO.'! durante a proxima. fatura legis
latura e nas sessões e::.::traordinarias e c.le~la
raado a ajuda de custo a que teem di~eito. 
P;J.g. 359 (37"- eessão em 21 de junllo). 

N. 59- Determinando q1te nenhum milita!' em 
elrec"tivida.de poder:i e~ercer cargo alg-um 
politico, quer de eleiQão popular, quer de 
nomea.ção, e dando outras providencias. Pag. 
347 (371 sessão em2i de junho). 

N. 60- Concedendo uma pensão a.nnual de 
2:400., a D. Pattlínade Araujo Porto Alegt·e, 
vim·a do poeta nacional I>.Ianoel de A.ra.ujo 
Porto Alegt·e, com dir~ilo á reversão em 
beneficio de sua. filha D. Ann."t Porto AJegre, 
n<lS condiçõ~~ q tte estabel~ee. Pago. 359 (37"' · 
sessão em 2i de junh!J). (Vide n. 60 A.} Pag. 
417 {29" sessão em .26 de junho). 

N. Ci- Sujeitando as estradas . de ferro. da 
União ou dos Esta.dos, não só aús regula
mentos actua.mente em vigor, quatüo a sua. 
conlltrucção, ~rafe""O, policia e segtl!·anç~•, 
como ás regras q ~te estahelece. P<Lg. 36{) 
(37" sessão em 21 de junho). 

N. 62- Concedendo a D. :!r'Ia.riana CecUh 
Meirelles da Fonseca. vinva do tnat-ech.al 
l\lanoel D~odoro da. Fonseca, a pen$uo an
nu<tl de 6:0<J0$000. Pag. 360 (37" sessão.em 
21 de juuho). (Vide n. 6.2 A.) Pago. 474 (41" 
sessão em 28 de junho) l'ag. 493 (42" sessão 
em. 30 de jnnho). 

N. 63- Regulando o proví1nento 1los Jogares 
do corpo docen>c da. Escola NavaL Pag. 3Gi 
( 37"' sessão em 21 de junho). 

::.; . 64- Creando duas escolas no Estado da. 
B<thia, uma d~ ma.chinistas e outt-a. de pilotos 
para mariuha mcrcnn~e ; c~eandv um.a. escola 
de pilotos na. Capital Federal e ampliando a 
da machinistas CJ:;ístente. Pati:. 361. (27" ses
são em. 21 de junho). 

N.65-Ex~inguindo o posto de capitii:o-tcnente da 
;mnad<:~.; augmenta.ndo o qúadro dos capitães 
de ft<lgata; c augtnentando de 40% sobre o 
respectivo soldo a gratificaçào doa 1°' te
nentes di} mais d~ oito annos neste posto. 
Pag. 36 l {37~ sessão em 21 de junho). 

N. G6 -llbutcndo em sua plenitude o direito 
c.,nfe~ido aos Estados ~lo art. 6! da Can
stituicão sobt·~ as terl.'as de,·olut;w; situadas 
nos seus respectivos terrHorios e dando 
outras pr!lvideucias. Pag. 36l (37"' sessiio em 
2i de junho}. (Vide n, GG 1\.. (Pag. 514 
(42 .. sessão em 30 de junho). 

N. õi - hland:~.ndo restabelecer nn. lapide fu
nerada do tumulo do marechal Manoel 
Deodoro da Fonscc;J. a.s lettras de bronze que 
dalli des~tp)):~rece~am. Pa.g. 363 (37" ses
são em 2i de junho). 
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N. 68- Concedendo áComp:mbia Anonyma. de Questão bancnria. Vide projecto n . 39 
Fi::tç.'io c Tt>cidi>S Confiança Industrial isenç5." de 1893. 
de direitos de e~peclien te pa.ra. os ma.teriaes 
c :1rtefacto~ iOlport:l.dCJS c destinados ú. ftm- :n.eorganisação do est:l.do-Olaíor de e::s:-
d:lçâo de uma outra. fa.brica nes!a mesma et-cHo. Vide p~ojecto n. 77 de i893. 
c:~.pita.l. Pag. 310 {37~ ~;essào em 21 d~ junho). 

N. iO - E:menclas do Senado ao projecLo d:t Regimento interno. Vide p1·oject1> n. i, 
Cam:>.ra dos Deputados n. 209 B, de 1892, de 1893. 
q:•e a}}prova n.s divisües dos distri<:tos e!eito-
r~es • rg-a.l'lis::~.das pelo l>od~t b:xecutívo. 
P ag. 41S {:39~ sessão em 26 de j.tuho). Representações: 

N. · i1 - :\I;•ndando com·erte:· em ordcn:~.do o Do pharmuceutíco Antonio PedrO!;O Santos e 
jornnl c f,'l":ttiJict•çiio fJue recebe a mcstro.nça outros sohrc o livre e:;:,•r cicio de todas a.s 
do Ar51'nal de Gncrra sezan(lo a. ta.bella grolis~ões (:1.rt. 72, § ~4 da Cons littti~;ào). Pag. 
actu:1.l e dando ó:ltras provic.lencia~. Pag. 419 -69 {:32"- sessão em i5 de junho). 
{:l~' sessão em 26 de j unho). Dos desembargadores e j uizes de dir.cito de 

Pernambuco, pedindo os favore.s do decreto 
n. 1420 C, de 21 <le feyereiro de 1891. Pag. 
49i{4201 sessão em 30 de .J unho). 

N. 72 - ConcedeDd.f) :1. ?>!clcbert & Comp. e a 
quae~Cple,· outros ia.l.ric:uH<:JS tl e pap~l estabe
lecidos n;J. Uniiio. isenç;~'' de dir~ttos ~obre 
tr~pos e red11cção <le 50 % sobre <1. mate ria 
ptim:l. <leno:<:in:~.da ulca.chinr;•pott'r!CI" q:le im- Requerimento• : 
por:;,rem duraute ci:~co annos a contar da 
d;11a desta. lei com destino â.s lahricas de 
pc.pel já esla.belecida.s M pair.. ('tide n. iS2 
de 18~2). Pag. 420 (39"' se:;s:'io em 26 de 
junho). 

N. 74 ~ Emend:t. d•) Sm1do :\0 projecto d:1. 
.Camar:1. <los D~p:1tados, n. 151 C, de iS\>2, 
que ct•ea nma. coloni:1. corr>ccic•n::tl no proprio 
nncionnl F::~zend:~. (h\ Boa Yista e nas colou ias 
militares qno a. isso se prestn.rem . P:lg. 421 
(39" scssiio em 26 de junho). 

N. 75 - Dispondo sobre conscdpçio militar. 
P:q;. 4H (40.~ sc.;siiocm 2i de jul)hO). 

N . 76- Concedendo á viuva do Dr. Jose Fir
mino Vellez,secrtlto.rir, da Iospeclorin. deSnude 
dos Portos. llln:l. p~nsão a.nnua.l de 2: IQO.S()Oll. 
Pag-._428 (40"- sessão em 27 de junho). 

N. 77 - Reorganisando o es~'l.dc-ma.ior do 
exercito . Pag. 429 {-tQ& sessiio em ~ de 
junho) . 

N. 7!>- Emenda sahstitutivn. do Senado ao 
projecto da Cam:lra dos Deputados n. 7 d:.. 
1892, que autor ia:.. o l:'residcnw da Re1)nhlico 
n crear um:~. ;~!fa.ndega. na capital do Estade 
de S. Paulo e outra na cida.de de Juiz de 
Fóra, n~ Estado de ~inas Geraes. Pag. 47:í 

· (41" sessao em ·.2s de Junho) . · 
N. 80- Permittindo ao emptegado federal 

lranslerido á administração municipal ou á 
dos Estados continuar & concorrer para o 
montepio dn. r epartição a que pericncia, sem 
pNjtüzo do novo mont~pio municipal ou 
est-adon.!. Pag. 5!5 (42.. sessão em 30 de 
junho) . 

N. 81-Emend:J.s do Scna.do á proposit.ào da 
Cama.ra. dos Depttudos, n. 228, de l8'J3, q,uc 
a.utorisa. o Poder Exeetttivo a al.rir o c:rodilo 
de 12:317$174, paro. o pa.gamento das de~pClzas 
por eontn ·da ,.l'rha- Soccorros publicos- nll 
e~reicio de 180i. com o tr~t~mento do indi-

.. gentes a.tacado~ de mole~tia, epidomicns llO· · 
Estado de· Santa Catharina.. Pag. 515 (42"· 
~e$sào em 30 de junho). . 

N. 82...., Fixando a clespeza do Ministe-rio da 
lllStiça e Nogoeios Intel'iores para o e:xercicio 
de i834. Paa-. 516 {43& sessão em30 de junho). 

Do alferes do <J.?:l.dro .:!;o.: tra.numcraril> do e:s:er
cito ::\lano:~l ünofre ~.luniz. Ribeiro, insll"Uctor 
adjunto :la::~ se~çio da. Escola .l?r:uica cl::t. 
Capital F,~deral, pedindo ctne s ·j<:m ca_nside
rada.s plen;~s as apr•ro ... a.çoes grao se1s, que 
obteve na Escola Militar de Port,) Alegre, 
}>ar:l. conti:Lua.r o cur~o rle cng-enlL.,ria mi
litar da- rderidn escol::t. Pag-. 1 (22~ seasiio 
em i de janho). 

De Joa.quim Antonio de Cnn:1.lbo ~\gr(l. , ]ledindo 
uma pensão. Pag. G5 (:'?So. ses.c;ào em 2 de 
junho). 

Da. Companhi:~. Viação Ferrea. Sap·;ca11y, pe
dindo proro"':J.I(ãG por mais dous annos do 
prazo marcado para a. apresentação dos es

tudos definiti~os da. 1 .. secção dos seas tra• 
b!llhos. Pag. 16 {24 .. se53ão em 3 de junho). 

De Domingos Itacolomy Gu:~ naba.ra. Ferreira, 
capitão -reformado do Co1:po de Bombeiros da 
Capital Federal,-peilindo a. decreta.ção de u.m 
credito especi:J.l para pal?ment o dos olll~iaes 
e praças reformadas do I..'Ol'P!l de Bombc1ros. 
Pag . 16 (2-1" sessão em 3 de Junho) . 

Dos empregados da p!l.l'te em trafego do prolon
gamento da Estrada de .Ferro da Bahia ao 
S. ~~raneisco, pedindo a u;mento de venci
mentos. Pag. 76 (24 .. sessão em 3 de junho). 

De Carlota Joaqoina dos Santos Guilnar-;tes 
PaiTa, viuva do e:~:-porteiro desta Oa.mara 
P alllino Antonio de Paiva,. pedindo uma. 
per.são. Pag. 85 (25" sessão em 5 de junho) . 

De Senllorinha. .Maria da Conceicão, pedindo 
um:.. pensão. Pag. 86 {25a sessão em 5 de 
janho). 

Do pessoal nrUstico do Arsenal de lUarinha. do 
Par-.i. pedindo eqoiparnçüo dos seus venci
mentos MS do Arsenal de Marinha da Ca
pit.?.l Fede'l':~l . Png. S6 (25" sessão em 5 de 
Jllnho). , 

Dos mesmos, pedindo que se d~clare de inter· 
esse da. União a estrada de ferro constante 
do requerimento acima e entregue na presente 
data · á apreei:~.ção do ·Congresso Nacional. 
Pag. 17S (27a sessão em 7 de junho}. 
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De Guin1erme Meirellc~ 'Vianna e outros, pe
dindo pdvilegio para um:t eskada de ferro 
da. n1:1.rgem do Rio Preto atê á junc,ão do Tio 
Somni,lho cnm o Som no e de um ramal qne 
ligue a ponte naveg-avel do rio Parna.hyba 
M Pirahy. Pag. 178 (ZJo. sessão em 7 de 
jnnho). 

Da Companhia. Estr.~da. de Ferro ?IHnas São 
Jeronyruo, pedindo is?ht;;ão do direitos adua
neil"os p:~.ra maehinismos, m •tP-ria.es e outros 
artefactos destin;,.do"' [\ fabrieaç.iio ele bdA 
qu.etas. Pago. 178 (2i~ sesslio em 7 dejunho). 

Do tcnen~e-coronelt?;raduaclo e reformado .A.n
tonil'l Au~n~to Nógueil"a. de ~anmann, pe
dindo melho~amento de reforma. Pag. 178 
(27" s~ssõ.o em 7 de jnnl\o). 

De }f~noel Ma.l"ia Vellez Odrilo, perlindo priyi
leglo exclusivo por 15 a nnos e olm·os favores 
para a montagem de uma fabrica de refi
na~ão d:! pet\·olr:o críl ou nativo, impo:rtado 
do ostl'angei~o. Png. '178 (27" sessão em 7 de 
junho). 

De Anna J oaq nina. Rufi.no, pedindo umú. pensão. 
Pag. 178 (27"- sessão em 7 de ju11ho). 

Do capitão ·J o~é Ma~ia das Cha~-as Fernandes 
Brito, ajudante do porteiro aposentado da 
A..lfa11dega. dcst~ capital. pe:lindo m~lho-r:t
mento de. aposenladoda. Pa:;. 178 {27" sessiio 
em 7 de JUnho}. 

Do alferes reformado )bnoel da Fonseca Bar
bo~a, pedindo melhnramento de t•cforma. 
Pag. f78 (27a sessão em 7 do·ju,lho). 

Da Compa.11hia Fert•o Esmaltado, esta.bel<!eid;t 
na capital da. B:,hia, p~tlintlo i~ençà!J de 
direi_ tos J>;Lra a m:Lteria prima de~tinad:l. ~ 
fabrtcaçao de seus productos. Pag. 178 {27"
sessiio em 7 de junlio}. 

·De ~o!io .de Almr:_icla. Torres !c outro, pedindo 
pr1V1!egto por c1nco <tLnno~ para. iotern:l.l' e 
localis:J.t 500 fttmilias de immigrantcs euro
peus agricultores nas t~r~a$ qnc possuem 
n0s l'll?-nicipios de Curityba, C:~.mpo Largo c 
Palmet~a, do Estado do Par:l.ll:Í.. Pa<>. iiS 
(2i"- sessão em 7 de junho). 

0 

De ~osephin:~. Candid.:!. Dias de Freitas Lima,pe
dtndo aagmento da pen8ão que ora pereebe. 
Pag. 86 (25" sessão em 5 de junho). 

De 'Maria. dos Santos Lucas. pedindo~ relevaçã.o 
da preacripção para receber o meio soldo a 
que tem direito como viuY~ do ·tenente de 
infantaria Ignacio Mat>i1tho da Silva. Pag. SG 
(25a sessão em 5 de junho). 

De Maria Joa.quin.a Vianna Rib tS, filha. do 
finado_capitão Saul Vicente Vianna., pedindo 
que seJa contado o tempo deco~rir\o de 17 de 
JUnho de i876, em que falleceu sua. mãe 
a? ~e setembro de1890, quando a supplicante 
fot JUlgada habilitada a receber a quotõJ. que 
lbe coube do soldo a que .tem direito, para 
receber ?o mesma quota. Pa"'. 86 (25& sessão 
em 5 deJunhG). " 

De Vlo.nte Alves do SoccoTro' e outros ees"'i;_ 
narios do privi~egio concedido pelo' decreto 
n, 1222 de i6 de Junho de-1891, para.a.explo
:ra.ção do produ c to denominado Cokc Otl'tificiaZ, 

pedindo gar:mti.a. de juros de IJ % ao c:~.rnbio 
de ?:7 sohr~ o c:tpit_al de 1..0~Q::JOO} par:t. po
dere~ leYar a e!l'i!lto a explot"aç:lo e desen
\·olVLmento do referido pro(luc:.o. Pa••. i42 
(26a. sessão em 5 de jnD.ho). " 

Da~ ~mp·tnhias de un.Yegação; N<Hiqa::ionc 
Ita!tMlll, Soci~ttí Riúle Flo.-iiJ Rnbutt1to La. 
Vcloce, Na;r;~gJ.::ionc Tta.li:,r,,J;t c 'Yrad!Ja;io'TI.I! 
Ita.l~-B,·a.:~ha.lll.t, propondn-se n e:~:cctttar o 
serv1ço de transporte r~)mrtidamt" l\te de 
5~0,000 immigrantes, durante 10 annos, me
<l_:ante o pa.~am~nto no Ri" d~ Jnnoil'o de 
:!.;>0 francos po,· p;1:;.~agem inteir<l.. Pa!!. 142 
í26o. sessão em 6 ele jllnho). -

D<l. Compn.nhia Industri::tl de CrYSL.<tes e Vidros 
pedindo _is~ncão de dir~itos n"d,laneiro;; par~ 
os ma_ch~n~smas !l matenaes Ci'lc imp()rta.ra, 
e r"'sttiUIC<tO da. lmp~rtanciil. po.:;~t de .....••. 
~3:895}8!5. Pag, H2 {26"- sessão em 6 de 
Junho). 

Da viuYa Hancox, pecHnr!o 'Jll" o p:t.""amento 
das perdas e dltmno;; ji t'ecrmheci~los p~lo 
Congl"e~s·."> Nacivnal s'~j:l feit" em out·o e ad
diciona.ndo-se :t difl'ereo.ç:t r\e C:l.llibio. Pag. 
i1S (27" sessão em i de junho). 

Do B~r[o dt; Sara.menha e ont~o. pcr\lnclo pl"ivi
l0gl0 e outros fa.v()t•es p·1r:t constrncç:1o de 
uma estra(l:l. de fen·oq'le, da B.i.hia de Snnt:• 
Cruz ou Portrt S<>g;tro, na cr>sta madtima do 
Estado do. B;Lhh, pas5ando l>'>l" S. Scbàsliio 
do Salto Grande e cle;;envoh·encln-se pelos 
'l"all~s dos rios Jeqnitinl'o"h", Vercle {pe
queno e granJc) a.té S. FrancisM e conti
nuando pelo ;alie do rio C:1rin hanh[l ou Ja.
poré, ..-á ~ntroncnr-~e na. vio. fet•t·oa. Cat:tlão a 
Palma.s,_l~staclo de Goyaz. Pag. 178 (27" se.ssão 
em 7 de Junho). 

Da Companbi;t lndnslrial L:t.YoHra e Viação de 
J\f~cahé. porlimlo rlisp"n~:L d;t con~trucção dos 
i4 kilomctt•os çlc stttt linh:>. r"~i:tnte d!\ con
cassão que lhe roi fel La pe\:t ld n. :33·;)7 de 
i88S, art. 7°, etc. P:~r;. 19-1 (28"- sessão em S 
de junho). 

Do St·. J. de Serpa par;t qll~ a commissiio de 
constituição, legi~la.~:i.·) ~ j1L$tiça. ebbore 
projecto regulamlo o ílispasto no§ 12 do. art. 
72 da Coostituiçiio Federt\l. Pag. 198 (28>. 
sessão em 8 de junho). 

Do engen11elro Nilo Dlorlati, pedindo permis
são para in troduzir 2.000 traba.lha.dot'es 
liberianos para o s~rviço d~ cart;a e desc::trg:l. 
no porto do Rio de Janeh·o. Png. 202 (29" 
sessão em 9 de j11nhn), 

Do bacharel Manoel Teixeira Soares. pedindo, 
como credor da Fazenda Nacional. de qua11tia 
roaior de 33:000$ pro>enieate da carta. de 
sentença do juizo competente, e decretação 
da verba que faça effectiva a e:xecuçio da 
referida sentença contra a Fazenda Nacional. 
Pa.g. 202 (29o. sessão em 9 de j11n h o). · 

Do S!". deputado HomeNJ B::~.ptista sabl"e os 
mandatos dos Srs. Alcides Lima e Borges de 
Medeiros. Pago. 203 L29"- ses~ão em 9 de 
jnnb.o). 

Do agrimensor Silvestre de :\11\g:\J.hães, pl:'etes
tando contra os requerim~ntos do Bar:to do 
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Saramcnba public:J.dos no expediente da 
sessão de 7 'do co-crente, pela p-rop_:iedade do 
seu dil"eito ao pedido de conc:essao de uma 
estrada de fen-o, cujotrr•çudo é ii~r a costa 
maritima do Estado da Bahia, bah1a Cabral, 
Ms "'randes centros terútorlaes do notte de 
i\Iin·~s. Goyaz e Matto Grosso, ele. Pags. 218 
e 2i9 (:JQa sessão em 12 de junho). 

Do major Antonio José de Souza, sec~etario 
apo~entado da Inspecçii.o Geral de Obras Pu-. 
blica~ desta capital, p~dindo rnelhoro.'!lento 
de apos~ntadori:J.. Pag. 219 (30a sessao em 
12 de junho). 

Dos empreg~dos do The~ouro Federal e Tri· 
h~nal de Cont:l.S, pedindo a.lt~m.ento de ven
cimentos. Pag. 219 {30" sessão em 12 dG 
junho). 

Dil Henriqu~ta Carolin:1. GnílD:J.l"ies, pedindo 
uma pensiio. Pag. 219 (30"' s~ssilo em 12 d~ 1 
junho). 

De Joaquim Gomes de OliYeít•a, pedtndo uma 
pensão. Pag; 2i9 (30~. sessão em i2 de 
junho). 

Dos chefes de divisão e empregados (la Est.r:tdo. 
de Ferro d() Baturité, pedindo equip~ração 
de seus vencimentos aos dos empregado~ da 
Estra.dn. de Fet•ro da Bahia ao S. Francisco. 
Pag. 2:34 (31a sessão ~m 13 de junho). 

Do monsenhor Francisco Martins do ·. illonte, 
pedindo isenção de direitos pal.'a cinco altares 
~ p~rtenças des~iuado$ ;i. tuatti~ d:J. La.,"Õa, 
desLa capital. Pag. 23i ,(3i" ~essiio em 13 
de junho). · 

Do Sr. deputado Milton, para q__ue o projecto 
n. 37 de 1892 v<i. :i. comm.iss>J.O de com;ti
tuiçfío, legi!ilnção e .iustiç3. Pag. 255 {32~ 
sessão em -15 de ·junho). Pag. 297 (35" ses
são em i9 de junho). 

De Maria. Amalia Borges Fortes do. SilTa, 
pedindo quo se faça etrectiYo o pagamento 
ao meio soldo a q11e tem direito, como viuva 
do tenent!l Raul Germano d!!!. Silva, desde 
i2 de setembro a 3l de dezembro do 189!. 
Pag. 259 (32~ sessã.oem i5 de juuho]. 

De Francisca. Leopoldina da Fontour~ B:Lr
rcto, pedindo uma pensão. Pag. 259 (32 .. 
sessão em 15 de junho). . 

D~ Francisca. Amclia. Bittencourt Coelho, pe· 
dindo uma. pensão. Pag. 259 ~12"' ses~ão em 
25 de junho). 

De ~faria Luiza Botmanu de Lima., pedindo 
uma. pensão. Pa.g. 259 (32"' sessão em i5 de 
junho). 

De Francisca. de A~;&is Bormann de Borja., pe
dindo uma. pensão. Pa:z. 259 (32a. s~V~são em 
J5 de junho). ~ 

De José A ugust.o 'Vieira e <1utros. pedindo a. 
concessão de um ramal da EEtrada -'de Ferro 
Cent~:al, parlindo de Sa.popemba. e termi
nando na ilha do Gl.l,.e.rnador. Pag. 259 (32" 
-sessã~ em 15 de jtmllo)-

Do Dt>. 'I'heodoro Reichert, pedi11do com ur
g<mcia a decretação de uma lei sob~e a. -vacci
nação e :revaccinaçüo obrigatoria.s. 'Pag. 259 
(32"' se8sâo em i5 de junho), ' 

Do Sr. deputado 'Rosa e Silva, pa.l."a que a me.!!la 
nomee uma. commissão de cinco membros 
para. organisar um projecto de lei comple
mentar dos arts. 59, 60 e 72 da Constituição, 
etc. Pa.g. 259 (32-a sessã.o em 15 de jur1ho). 

Dos kntes substitutos d..'l. Faculdade de Direito 
do Recife, Drs. L::turindo Arístoteles C<~rnei~o 
Leão, Fl';~.ncisco Phaelante da C:~.mara Lima, 
Sophroiüo Eutichínía.no da Paz Portella e 
1\!anoel :Netto Carneiro Campello, l'ep-resen
tando contra o decreto n.1159 de 3 de de7.em
bro de 1SS2 que lhes tirou o direito de accesso 
a. <'athedr::.ticos pela vaga da cadeira d<t respe
ctiva secção, etc. Pag. 270 (3.2" sessão em. 15 
de junho). 

Do bacha:rd Jose! de Freitas i'>Ioraes Pinheiro, 
Nclamando contra o actn do goYerno federal 
que exonerolt·o do logal" de leo.te cath~dr:J.tico 
da ling11a franceza do curso annexo a Facul
dade de Direito do Recife. Pag. 270 (32~ 
sessão em" 15 de junho). . 

Do Banco dos Funccionarios P~tblicos, pedindo 
que sej:l. aulotisado o governo a. adeantar-lhe, 
sob condições de juros e reembolso que forem 
estabelecidos, ate ao marimo de 600:001}$, em 
pres1:ições mensaes não e:rcedeo.do a 50:000$, 
ficando livre ao banco effectuar o reembolso 
integral, logo que.as eircumstancias da p1·aça 
pe1·mittam a clcvaçã.o de seu fllndo soci:ll. 
Pa.g. 281 (33~> sessão em 16 de junho}. 

De Jose l\bl."ia Sarmento de Senna, pedindo 
para localisa.r em terras de sua propriedade, 
;i. margem direita do Rio Negro, Estado do 
P&t'aná, 1.200 famiHa.s de immigrantes euro
peus, mediante certos favores q11e S·~licita.. 
Pag . .281 (33~> sessii:o cm16 de junho). 

De Jose Ponci:..no de Oliveira, pedindo ao 
Congresso Nacional, para os ope-ra.rios das 
Tepartições do Es~do, ~;,-a.rantias geraes em 
relaç:to aos di:~.s feriados e domingos. Pa.g. 
281 (33~>- sessiio em16 de junho}. 

Dos empregados d:dnspectori:t Geral de Saude 
dos Portos, pedindo augmento de -vencimen
tos. Pag. 28! (33:. sessão em iude junho). 

Do S1·. Scab1:o., para o projecto n. 36 (orçtl.• 
mooto da Mariuha, visto á. commissão de 
orÇamento). Pa.gs. 29i e 298(35 .. sessio em 
19 de junho). Pa.g. 320 (36o.. sessão em 20 de 
junho). 

De A.rthul." A.nlhl"osio Heredia de Sá., 1° official 
da Directoría. Geral de Estatística, psdindo 
um a.nno de licença. Pag. 299 (35"- sessão em 
i9 dejuuhoJ. 

De LouT~nço P~l'eira. da Silva, aposentado no 
loga.r de to csct'ip,urario da Cab:a da Amor
tização, pedindo que· seja contõl.do, ~ara os 
devidos effeitos, o tempo em que servtu D.a
quella repartição como ear\mfiador de nota.s. 
Pag. 299 {35:>- sessão em 19 de junho). 

Do Dr. Henrique Autran da 1\fattn.e Albu'luer
que, assist3nte de clinica pediatl"ic:t d~L Fa
culdade de Medic.fua, :pedindo prorogn.ção da.. 
licença em. cujo goso $e acha. Pag. 299 (35:'
sessão em. 19 de junho). 

Dos lentes cathedraticos do cnrso a.nn<lxo á Fa
culdade de Direito ~o Recife, pedindo equi-
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paração de seus vencimen~s aos doGymnasio 
Nacional, Pag. 299 {35" sessão em 19 de 
junho). 

De Francisco Soter Gomes da Silva, ;;uarda. da 
Insp3ctcria. de Sa.ude do Porto do R.to Grande 
do Norte, pedindo a.ugmento de vencimento. 
Pag. 299 (35" sessão em 19 de junho). 

Do Dr. Alfredo Carlos Müller de Campos, 
tenente-coronel do corpo de engenheil·os, pe~ 
dindo reintegração no ~ogar de lente c:tthe
dratíco na Escolo. Militar do Rio Gl'D nde do 
Sul, do qua.l foi exonerado. Pag. 290 (35"- ses
são em l9 de junho). 

Do Dr. França Carvalho e outros, par:~. qu~ o 
projecto n. 31 de -1~3 v(L {~ commissão de con
stitui~ão, legislação e justiça. Paf,"S. 316, 3i7 
e 3l9 ~%" s~ssão em 20 de junho). 

Do. companhia dos guardas da A.lf~lnd~ga, de
dindo augmcnto de vencimentos. Pag. · 322 
(36" sessão em 20 de junho). 

Dos bedei.~ ela Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro , pedindo equip:u.·açio de seus venci
mentos nos do Gymnasio Nacional. Pa.g. 322 
(3G" sessão em 20 de junho). 

Do alferes houora.do Domingos J()sé de Souza, 
gu:~.rda do salão da Estrada de Ferro Ceutr:~-1, 
pedindo aposentadoria. Pag. 322 (36:>. sessão 
em 20 de junho). . . 

De .A.rthtlr Ambro~io Heredia de Sá, i O ofllcial 
da Diredoria Geral. de Estn.tistica, pedindo 
·tres mczes de licença. com todos os 'Venci
mentoi, para trata~ de su:l. saude. Pag. 322 
{36:> sessão em: 20 de junho). 

De i\{a.ria A.ugttsta Tihrcio de Souza, pedindo 
que a pensão, que l be foi concedida, seja 
contada desde a data. do Íttllecimento de se11 
maddo, o bl."igadeiro Antonio 'riburcio Fer
reira de Souza. Pag. 322 [36"- sessão om l!l) de 
junho)• 

Dos gUardas e serventes da Escola .Nacional de 
Bcllas-Artes, Jladindo aur;-mentr> de \•enci
mentos. Pag. 322 (36"- sessão em 20 de junho). 

De Clemenci:~. Salles Ga.hão, psdindo uma 
- pensão. Pag. 3<12l37"- sessão em.2i de junho). 
De Maria Guimarães Passos, pedindo uma. 

]leusão. Pag. 342 (37" sessão em 21 de j unho) . 
Do Dr. Francisco José de :1\{a.galhães, 2o cirur

gião reformado do e:dincto CQrpo de Saude do 
exel'Clito, pedindo reversão á i"- classe. P ag. 
342 (37~ sessão em 2! de junho). 

Do Sr. Z8ma e outros, 1>ara que se in~ira na 
acta um voto de pezar pelo fallecimento do 
marechal Jos<i Simeão. Pa,""S. 3135 e 366 (37" 
sessão em 21 de junho). 

no· Sr . Valladares, para que o pl·ojecto n. 14 A 
vá á eomlXÚssão de o~amento. f:>ag. 368 (37" 
sessão em 2i do jttnho). j 

Dr> pessoal 3.rtístico do ;\:t-sen;l.l de Guerra desta. 
capital, pedindo augmeuto de 'Vencimentos. 
Pag. 399 (38 .. sessão em 22 dejunho ). . . 

Do engenheiro Eduardo Macedo de Azamb:>ja, 
pedindo que se declare que a. licença q11e ob
te'Ve do C?ngresso Nacional foi em prorogação 
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De Firmino Alvares de S ouza, })edindo u.n:ta 
peoslo • . Pag. 443 (40o. sessão em27 de ju.nho)_ 



Cfrnara aos Oep<.~aaos- lm!J"esso em 1B/051201 5 13:11 - Pêgina47 ae 94 

INDICE 

De Casimiro Mollet & Comp., l)edindo, além de 
outros favores, a concessão do direit-o de eon
stt-ucção de um novo porto de mar em S. Se
ba.stiãtl, Estado de S. Panlo. Pag. 413 {40~ 
sessão em Z1 de j11nho). 
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elrectivcs d.'l. Alfandega e como aes com os 
vencimentos que percebe o pessoal do respe· 
ctivo quadro. 'Pag. 469 (4:1 .. sessão em 28 de 
junho). 

Da Companhia União Industdal dos Est~do~ do 
. Brazil, c'!'ssionaria· d:l. coneessão t'elativa ao 

po'C'to das Torres e á estrada que deve ligai-o 
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estudos d~!initivos. Pag. 4õ9 (41" sessiio em 
28 de junho). 
~ Joãn Francisco da Costa, telegraphista apo~ 

sentado. pedindo melhoramento de aposenta
doria . Pag. 469 (41"'. s.essã.o em 2S de junho). 
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como irmãos do alferes de volu11ta.rios da 
patria J11ão Moreira da Silva, f:tllecido na 
campanha. eontra o Paraguay. Pa~. 496 (42" 
ae.gsao em 30 de junho). 

Do cabo de .:squadra A:roaro da Costa Sea.bra, 
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De lt!aria Angelica Cilrte Re!!.l e outra, pedindo 
reveraão da. penaã.o que peree bia a 'la finada 
mãe. P<l€. 497 (42 .. sessão em 30 de junho). 

Requerimentos de informa~ões : 
Sobre alumnos de escolas militares em com• · 

missões. (Dos s~s. Fonseca Hermes e Jacques 
Ourique .) Pag. 6 (22" sessão em i c:fejunlio). 
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IHar. (Dos ... Ja.cq\\es Onrique.) Pag. 78(24o. 
sessão em 3 de junho). 
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·r 
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ERRATA 

A' pag. 491, entre as linhas 33a e 34~ lêa-se: 

Entra em 1 o. discussão o projecto n. 39 d'este anno, dispondo sobre o 

decreto n. 1167 de 1892 e dando providencias sobre emissões bancarias. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 18/05/2015 13: 11 +Página 2 de 94 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

Tarc8ira se~sã~ fia Drimoira Ioruslatma do UonRmsso Nacional 

22' IJESSÃ.O B:O.! 1 DE .TU~\IIO DE 1893 

Pr~sirlcncia dos Srs. Joao Lapeg, Arthur 
Rios (i• 1Jice-presid1mte) e Thoma= Delfinú 
(3" secrett:wio). 

Ao meio-dia, o Sr. presidetlte marid~!. pro~ 
ceder á. leitura. do expediente. 

Ó Sr. i o s~cretn.rio 10 o seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do go....-ernauor do estado llc Santa 
Catharina, de 27 tlo e:)rrentc, pedindo inter
pret.a<".ão dos arts. 63 e 54 da Constitui(:ão Fe
dera.l c l.Jem a.~sim sobre no compotencia. uos 
estados na.ra. cobrar as dill"i<las dos colonos 
nas terrns devolutas estabelecidos, etc.-A' 
comnii.ssão de constituiçU.o, legislação ejusti•;a. 

Requerimento do alferes do quadro extra· 
numeraria do exercito Manoel Onofre Muniz 
Ribeiro, instructor adjunto du. 2" see~o da 
Escola P('atica da Capital Federal, ]lBlli.ndo 
ij_ue sejam consideradas J)lenas as o.pprova
ções grilo seis, que obteve na Escola. Militar 
de Porto Alegre, para continuar o !"!Urso de 
engenharia. militar da referida escola.-A' 
commíssã.o de marinha e guerra.. 

O Sr. Alrredo ElliS;-Correndo o 
risco de abusar· da. pasciencia e da attenção 
dos meus illustr·es colleás, pretendo, 15r. 
presidente, enviar à mesa. um requerimento, 
pedindo antecipadamente venia pel;:~. Cr-ac<;lí.o 
de tempo que lhes tomo comas considerações 
que vou a.dduzí.r referentes ao o.sSumpto • 

.. Câmara V. ri · · 

Em compensação, prometto ser o mais 
bt>eve e conciso possi"1'1:ll. 

O re.gimen repu blicauo, Sr. -presidente, fe
li1mente inu.ugurade na nossa. patrla no dia 
15 de novembro de 1889. si nü.o encontrou 
franco., fornial e immcdiata repulsa da. parte 
dos adversarios que relra.hiram-se diante do 
jubilo, da alegria e dasfrancas e expontaneas 
ma.nilestuções popularGs, nã.o deixou totlavia 
de sotrrer, conforme os factos posteriOl'mente 
demonstra.ram, e nos estão ain(lit demonstron
tl~>,tt luz d;.~. evídenda,a hostilidade, o t·a.ncor, 
a animositlu.de c a colertt, ora. latente, liYllD• 
cri til, e mascarada, ora fra.nca, descoberta e 
sem rcbnços,tla, pal'i;e uu.quelles Q.UI'I, a()CiU.tiOS 
do poder,julga!·a.m-~e ierirlos. provavelmente 
por não teL·ern sirl.o consultados, ou .. a.nteti, 
avisados qm•.ntlo os cheles d<1 revoluçtio tr'a· 
tar<"Ll\1 de t.lu.r o uLtimo e denM.uleit·o golpe na. 
anachroniett o ca.runchos:.t monarcllia. que, 
por consi.dt:ração pessoal exclusivamente a 
D. Pedro II, o povo bra.zileiro a.ind:l., pacata e 
pacieatemente, tolerava naquella époclm. 

E tanto isto é verdade, e tanto est3. vet'tiade 
e inconcussa., que ninguem póde contestar, 
com bons runuamentos, que os maiS intransi~ 
gentes, os mais €~nc:wniçados inimigos da nova 
ordem de causas pertencem, quas1 que exclu
~iv~trnentc, aos adeptos do partido que 
nu.quella. occ3sião aclla. va-se à. fl'ente, na. di
recç~1o, e com a exclusiva. l'esponsn.bilidade dos 
negocias publicos. . 

As maiores ditfiauldades, os mais graves e 
mais serias embaraços ctue a Republica tem 
encontrado em seu percur~o têem sido ~ncon~ 
testavelmente ~1rguluos pelos antigos cory~ · 
pheus tl'aquella aggremiação pa.rtid.aria que, 
assim J:n•ocadendo, collocam-se. ant\:pa.triotica. 
e inconvenientemente, em completa l].Uti· 

:f ; ·'"c.' 
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these, em vepdadeira. opposi<~iio aos !em!nas 
inscriptos na sua antiga bandeira, de com
bate. 

Os republicatlOS da lH'Opttganda, s~·. presi
dente, su:ppunham ingenuil.nt~ute, digo ma.l. 
deviam mesmo supp0r, que a appl'OXi.m:>ç~:.o 
de programma.s, e a a:ffinic1.'l.de de ide,~s. 
quando não ll1es gal'antis.sem o <"poio, a a.llí
an<;;a, as sympathi.as, e mesmo os set·Yir,.:os do 
antigo pa.1·ti.do liberal, deviam, pelo menos, 
assegurar-files uma neutralidade be,,evolEmte 
e sympathica, sl oslemmas inscripto:; na bRn
deira d'aqnelle parlido não fossem meros 
})aradoxos arLüiciotes, compostos de paltWl'us 
mais ou menos :retumba.ntes e sonoras, pul'a 
illudir o pobre povo, e si <>3 principio; QUe 
com tanw calor, enthusiasmo e denoJo, dei~n
diam na. t1·ibuna e na imprtln~a. não tossam 
ta.mbem mel~u.s especu:açües abstra.ctas, ver
dadeiros degráos da e~cah de hcob, que 
apenas ser~ia.m paJ.'(L fazel-os galgar, ·com 
maior ou menor presteza, as cumladas do 
podel"! ..• 

Cmioso contraste e s~ulm· auoma.li<>. v€t'i
:ficamos nós ! 

Os !'epublicanos da. velha guarda encontra
ram fr'anca, valiosa, patriotica e sincera cs. 
operação e apoio da parte dos conservadores, 
dos quaes acha.va.m,-se aliâ; muito mais dis
tanciados pelos seus J?rincipios, peh\s snüs 
idéas e 'Pelos seus seus fins, emquanto que 
por outro lado teem sotfrillo, e continuam a 
so:tfrer, uma guerr-o~. cruel, injustn. e dasa.
brida, da parte dos liberaes. que, segundo 
parece-me. não podem pardoa.r-nos o ter-se 
t'eito a republica, just..'\mente quando, mo.i~ 
confiantes, abusavam do :poder, suppondo que 
este fundava-se, alicerçava-se, em ba.ses se
lidas, firmes, ina.bala.veis e at0 eternas! 
{Apoiados. .Apattes.) 

Si o meu illustre collega. tivesse prestado 
attenção, não faria a ínjustiç"L que acaba. de 
praticar, suppondo que me refiro a ·todo o 
pe.rtido libera1, sem. excel;Jção. 

Fallo da maioria · tlesse partido : sou o :pri· 
meiro a. reconhecer os valiosos serviç.-os pres
tados ã Re}lublica, por antigos militantes da· 
queUa divisão partidaria. 

A politiea sensata e ultra-conciliadora, nãe~ 
. só aeo:oselhada, mas seguida á risca pelos <:he

c·1m indiflerença ps.ra as desgraças, e nem 
vêr, de br-aços cruzados, o sangue, o lucto e 
as lagrymas, tle sua propria. patria ~ (Apoi<z
d,s.] 

Ini'clizmcnte, l10l'em, os factos teem desmen
tido as previ.~ões íéi.k1.s, . e hoje só reskt-nos. 
appella.r lXtrtt o tmn].)O, na. esperan<;.a. de que 
este, ttpaga.ndo. amaint•mlo. autigos odios e 
l'<l.nci:Ol'ús, trt~g;~ aquUlo que, ültimamente e de 
cortwiio, desejamos-o congraçamento, o. ].Jaz, 
a tn1t·rnonia., a concordia e n. união de toda 
a :fitmilia. brazileir;."L ~ (2lluítos apoíadus .) 

Alem, St•. presidente, da. m:lioria do :p:;t.t·
tirlo liber;tL que, como aca-bei de dizer, não 
pGU.e ainda. conrorm:•r-se com n. nova, ordem 
de cousa.s, c,:om o novo ra~,rímen emtim. gm· 
vissi.m3.s difficulda.des teem sido creadas 1or 
uma pai"te uo cléro, q_ue igualmente sentiu-se 
ferido e melindrado pelo decreto do governo 
provisorio <le i de ,lanei.t•o de 1890, decreto 
esse que ~eparou u. igreja do Estado. 

Não e m~n intuito, Sr. presidente, -vir 
discutir nesta oc.:-a.sião, ou ante.; salientar as 
vantagens reéiproé3.S de semelhante re1óJ·ma, 
aliás adaptada pelos povos mais cultos e civi
liSàdos da Europa e d<~. Ameriro. Nem podia. 
ser e:;:sa. a minha intenção ,porque essa. questão 
jó. foi ampla, cabal e :prolici.entemente. dis
cnticl.a. e elucidada. nesta casa por prove<:)tOS 
e l1abilisslmos representt~.ntes da naçiio. · 

Nii.o posso, porém; deixar de dizer que seria. 
in(!l'ivet, seria mesmo um crime que os 
1urrtores da re>oluçã.o,tendo proclamado a. Re
publicu. no ultimo quartel ào seculo XIX, fi. 
zessem-n'a at1•avessar os humbr,\es elo seculo 
XX sem que lhe <J.tiorna.s~>em u. fronte a.u
reola(la. com umo. \las gemma.s m:.~.is preciosas, 
com umt'l. das mais gloriosas e atevantad..1.s 
conq1:1istas do espil'lto e (la civi!ist~.ção mo
dern<l.! · 

Para gloria nossa. e como a.ttestado da nossa 
pujaiJte e ru.l.iant.."da. civilisae<1o, achu.-se fe
lizmente as.signalada. na nossa ConstituiQão, e 
como corollario deila, acha-se expressa. no § 4• 
do art. i2 a ài~posição qne diz ; a Repu
blica. sô reconhece o. casamento civil, cu_ja c~
lebr-J.çuo será gratuita. 

O Sn.. MANoEL FULG:EJ.'l"ctO - Mas não sei 
por que não é gratuita • 

fes republicanos, devia. ter abrandado o ran- O S~. ALFREDO ELLIS- Estou citando ape
cor daquelles adversa.rios qutl não foram ex· nas o texto constitucionál, não estou argu
cluidos das posições offiçiaes, e nem tão pouoo mentando com os almsos que podem dar-se, 

. sofi'reram- rarissima.s excepçlie5 feitas- nos mas: que devem. ser repl'imidos. 
seus'interesses indivjduaes. Para o <tbuso ha a penalidade, ha o castigo, 
· E quando semeLhante orien.tat;ão não con- que dc\'e recahir sobl·e os culpados. 
Bee'"Uis.se o congl·ac;::amento de;;eja.do, e aliú.s O congresso constituinte não esta.beleceu a. 
,tão necessario á consoliclncão uu. Republieo., :peecedencin, do casaiMnto ci.vil ;i. ceremonia 
era. de .. crer, era. de esperar que o pa.- religiosa., porque, alem de não quere1· coa.rctar 

· triotismo. neuu'alizarja os assomos tle des- [ a li~rdade em um. documento poli tioo que, 
:peito. e de colera, porque, como bons· bra.zi- como· pacto ·rlindamenta.l ·de uma nacionali
!eiros e bons patriotas, ;não J;IOderiam olhar da.de, tanto honra, ennobreca e-eleva, os 
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seus colla.boradores. como ta.mbem porque O SR. ALFREDO ELLIS-Da.ria. de bom grado 
não podia e nem devia suppor ou prever que llma. parte do meu sangue, si com elle pu
uma. parte do clero oppor-se·hia á legitima e desse apagar da nos.sa.lâstoria o lapso de tem
legal constitukão da familia, sendo essa. dis- do decorrido de 22 de janeiro a. 23 de novem
posição um corollariG da. reforma que sepa- bro de 18911 !. .. 
ra.,·a n. Igreja <lo Estado, e niio indo ena a.bso- A insensatez de semelhante homem chegou 
lutamente e, nem de le-ve. a.ttentar contra os ao ponto de suppor q_tie um süuptes a. viso 
direito~. interesses ou lucrils pessoaes do podia rev~,gar uma lei. 
mesmo clél'o! (1ipoiados.) Ne;:se presnpposto:expediu um que preten· 

Era portanto de crer, Sr. presidente, que dia revogar o decreto de 16 de junho, que es
nií:o a-ppareceria.m embaraços, e nem surgi- tatuia. a precedencia do casamento civil, e 
riam dilliculdades. a não ser da J)arte de um contra cuj<t inololserva.ncia havia. o arL 284 
ou de outro espírito atr~.tzado, retrogrado e do codigo criminal, que é lei do Estado e não 
ultramonta.no, que, com o con-er dos tempos, póde, portanto, ser revogada pilr um simples 
orientando-se melhor, reconheceri<t a ma- a. viso. 
goa.nlmtdade do congresso constituinte, e so- o- S&. C.>..ru..os GARCL\.- Os tribuna.es de 
bretudo a imperiosa necessidade Ela. fiel execu- s. Pt~-ulo assim 0 teem entendido. 
çã.o do :preceito constitucional, ilo intuito de . . 
resguardar os sagrados direitos da. fa.1niLia. e . U~I Sa. DEPUTADo- E que hoje e uma na
portanto da. sociedade! (A.poiados.) ~!dade para. regula.1· a. org-a.nisação da !a.-

0 SR.· OLIVEIRA. P~-Qua.ndo discuti(;) milia.. . . _ 
assumpto ma'Qifestei todos os receios que O SR •. ~~~n. ... \.ES BARRos- Em P11'3.cleaba os 
dominavam meu esphito, roas a Ca.mara não padres Ja. fnzem casar_ enteu.dos com as mo.-
entendeu assim. dra.stas l -

0 SR.. ALFRBDO ELLls-Devo confessar ao 0 SR. ALFREDO ELLIS- Como bem lembroU. 
meu illuske collega, digno representAnte do o mett illustre collega e amigo, os tribu.naes 
estado do Rio de Janeiro, qne tam@em assai- de S Paulo teem entendido que -devem ser 
tamm-me o espil·ito os mesmos receios; mas proceBiO.dos e puni<lo3 com as penal! da lei os 
tudo col'reria. bem. il:>tou ce!rto, si, ínf"'lir.- padres que procedem irregula.rmente.aconse
ment.e para a. nnss::t. pubra pa.tria, c:omo sl\- lhttndo u. uispansa uo ca.samento civil, e ca· 
beis, como sn.llemos. e como o pair. todo sn.be, ~:J.ndo sómef!te per-J.nte a igreja. scientes e 
0 procla.m:~.dor do. Republicn. ni\o tivasse, h i- conscientes da que, ·assim pz·octtdendo, a . f.:t
pnotisad•) ftelcl Bo.r ií.o de Lucena. de tt-istis- milia u~·u.zileira em poucos annos se-di$sOl· 
sima metnorin., o clmmn.do lll\l't\junto de si. Vl!l'Íl. 
sup1l0ndo, tlrroda.mente. quo úlle SCI'il\ mo- Pl·esto, pois. neste momento sincera. e res
Ulo(· l)tdinuru, mt~lllor piloto, elo qutJ aquellc.i peitOSl\ ho.mena.gern à _ ma~:ristratura daquel
quc com tn.ntt~ ltl().lcla<le, u.tme~n.ção o cl vismo lo t~l;tado ! 
ha.vio.m-no u.companhado nos críticos o tm- A jnsti-:-<'- e o direito estfí.o J)erft!ita.mente 
gustiosos momentos do inicio da nova lvrma r,•sgmm1ados po~· mu.gistmtl0-3 fieis, incorru- . 
de governo. ptiveis e impollutos, que sabem honra.r os 

os factos contristadores a.hi estão, llesdo· cargo~ que com tanto civismo e dignidade OC· 
br:l.ndo-se â. luz da evi(lent:ia, para. demons· cupa.m naquelle estado. (.-ipoiados.) 
trn.r quií.o grave, irretlectido e funesto foi o Como dizia, St•. presidente, aq uelle tJNiso, 
acto pra.ticn.do pelo marechal Manoel Deo- louca. e levia.nn.mente expedido; apenas set·viu 
doro da Fonseca. ! ! para. acoroçoar os abusos e acobertar os cri· 

Não dese.io, Sr. presidente, pelo contrario, mes praticados por parocbos reaccionarios e 
longe de mim tal }Jensamentr,, relmscn.r no inimigos da Republica que, c-lo alto do pul
passado n.ngustioso daquelle governo, factos pito, tauva.m e ainda ta.x<.\m o casamento ci
hisooricos ou recriminações que possam sus- vil de concubinato e de mn.nc.ebia. 
ceptibilísa.r ou irritar o animo e esprrito de Firmado neUe, e aproveitando o ensejo, que 
alguns colle~s n'esta camara. se lhe deparava, p;\I'a demonstrar ainda uma 

· Devo, porem, dizer qne a politica violenta, vez seu odio á.<> instituiç:ões republica.na.s, uca~ 
ranco!."osa e vingativ~, de semelh<l.nte homem ba o llispo de S. Pa.ulo de. expedir uma 
tudo per·turbDu, tudo a.narchisou, sendo elle pa.stornl a.o clero de sua diocese,na. qual Cr·.J.n
a .. prmcipal origem e o unico respons.1.vel ca e po.~itivamcntc aconselh:t e datermina. a. 
JlO~ ~otlos ?S descala.~ros, _lJelas a.ngustia.s inobser.,ancia. do p1·eceito 1Ga"'3l-
aftltcttvas e mca.lcula.velS preJuiws ma.teriaes o SR. MoRAES BAKRos-Sendo de notar que 
que a. R.epublica. tem .soiTrido desde nquella 0 ca.sa.mento civil uã.o é in$tituição republi-
da.ta ate koje. . ca.na.: ê uma insti tukão liberal a.doptada pol' 
· O SR. Moru.ES BA.RRos-Al)Qia.do. diversaa moa.archias da. Europa. 
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O Stt. OLIVJ!ll!U. PINTo-A Ca.maranãoquiz çalves Ferreira, André Cavalcante, Annibal 
estabelecera precedencia do casamento civil, Falcão, Pereira Lyra. Meira. de Va.sconcellos, 
como eu pt•opuz! Eis as consequenci.as. João de Siqueira, João Vieira, Luiz de An

O Sn. NoYAES MELIIJ-Ainda póàe f<~.zel-o, drode, Espil"ito Santo, Bellarmino Carneiro, 
· e à uma uccessLdade, como estamos -vendo. Lourenço de sa., Oiticica., Euclides Malta, 

Leandro Maciel, Augusto de Freitas, Tosta, 
O Sr. ADOL?no GoRDo-E o projecto de:Pen· Sea.bra., Artlmr Rios, Marcolino Moura, Se-

de apenas de terceira disc~ão. verino Vieira, Santos Pereira, Paula Gui-
O SR. ALFREDO ELLis-0 projecto jâ. passou ma.rã.es, Leovigildo Filgueiras, Barão de 

)?ela terc'!ira discussão, que foi encerrada, S. Marcos, Sebastião "L<>ndulpho, Manoel 
dependendo a:pena.s da votação pttl·a subir á. Caetano, Horacio Ctk>i.a., Nonl.es MeHo, Tór
sanc!,'ão, porquanto esse pre>jecto veiu do Se- qua.to Moreira, Fonseca Hermes, Nilo Pe
nado. ç.'lnha, Manhães Barreto, Oliveira Pinto, 

Sr. presidente, eu podia neste momento, si Virgilio Pessoa • Fran{)a carvalho, Erico 
não temesse abusar da paciencia e tolerancia Coelho, Alberto Torres , Almeida Pereira., 
dos meu.; illustres collegas, citar dezena~ e Lopes Trovão, Ja~.;ques Ourique, Jesuino de 
e dezenas de uniões illegitimas effectuadas -~lbuquerque, Vinhaes, J_oão Pinheiro, Pa
]or pa.rochos sem erel'upulos, no estado que c1fico Mascarenhas. Gabriel de Magalhães, 
tenho a. honra de representar nesta. casa. Leonel Filho, Ferreira Brandão, Costa Senna, 

A imprensa tem não só a.~sír,rnalado esses ·~mo.uniêr, Gonçalves Chaves. Viottí, Dutra 
factos, como tambem verberado C!lm o maior N1ca.~to, Manoel Fulgencio, Carlos das Chagas, 
vigor e energia o procedimento irregular e Do~mgos Rocha., Costa Ma.cllado. Francisco 
anti-christão desses pa.(lres. 'Ve1ga, Domingos Porto, João Luiz, Rodolpho 

Além dosirrep.'l.raveis males apontados, po- Abreu, Benedicto Valladn.res, Ribeiro de Aran
demos desde já iLntevet· gravissimas diflicul- tes, Neeesio Ta. vares, Fraucisco r6licerio, 
dad~s para o futuro, quando tratarem da Moraes Bo.rros, Lopes Ch&Y~,Adolpho Gordo, 

. successão dessas fu.milia.s illegalmente consti- Angelo Pinheiro, Mursa., Pa.ulino Carlos. Al-
tuidas. fredo EUis, Moreira da Silva., Julio de Mes-

0 sn. MORAES BA.RROS- Ha. verdadeira qu}j.u., Brasília dos Santos, Leopoldo de Bu-
anarchia na fa.milia br~zileira. 1 lhue~. Alves de Ca~tro, Urlrn.no Gouvêa, Cae

tano do Allmquerque. Frederico Solon, Cor
r?a- da Costa, Bellarmino ue Mendon<'a. Mar
cmno tle Mn.gnlhiies. L11uro Müller, carlos 
Campos. Schmidt. Victorino Monteiro, Pereira 
da. Co~m.. Homero Baptista. e Cassitlno do 
Nn.scimcnto . 

O Sn~ ALFREDO ELUs - :\. anurc:hia que 
reina na. litmilia. brazileira, como · diz o meu 
illuStre ·amigo o collega. do bancada, 6 as
sumpto de tantl\ magnitude e de t..1.nto me
lindre que é pre\1iso que o Poder L~gisln.tivo 
.intervenha quanto antes, afim de p.\r um 
_paradeiro a ella, e obstat• a unnulla.ciio com-

- pleta. de um~ lias disposiçÇ-es «lo nosso codigo 
fnndamental ! 

~-T~ ·.·._: · Et .urgente que, quanto anteS, seja posto 
na ordem do dia o projecto que regula a ma

. teria, dependente apena .. ; de uma unica vQ· 
tação. · 

E' nesse sentido ttue vou m,q,ndaz: á mesa o 
meu ~eqnerimento. (Muito bem; mgito bem.) 

0 SR.. PRESIDENTE - Tomarei na devid& 
consideração o pedido do nobre deputado. 
·Em seguida faz-se a chamada, à. qual re

spondem os Srs. João Lopes. Antonio Azeredo, 
Atha.yde Junior, Thomaz D~lfino, João de 
Avellar, Indio llO Bra.zil. Matta Bacella.r, .Au· 
gusto Montenegro, Vtllente de Ncv~s. Ho1-

···la.nda. Lima. , Casimira Junior, Rodrigues 
Femandes, Anfrisio Fia.lho, Nogueira Paro-

.. ·naguá., Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, 
Jus~iniano de Serpa, Frederico. Bo-;-ges, José 

· B.ev:üaq_ua, GonçalodeLagos,AlfrMo Ba.rbosa, 
. Almino Aíronoo, EpitaciG-"1?essoll;:Peitrb Ame
. rico, Couto Carta.xo; Sá. .A.ndmd.e, Retumba, 
Tolentin? de Carvalho, Rosa e Silva, Gon-

Abt•<:-se n. se~sii.o. 

Falto.m com ca.uso. participada. os Srs. Pe
dro Chet•mont\ Cos~a.. Rçdrigu~. Henrique de 
Ca.rvnlho, .Toso Ave! mo, N•~scrmento, Amorlm 
Garcia, Rodrigo de Araujo, Paula Argollo, 
Zama, Milton, Uionysio Cerqudra, Fonseca e 
Sil V'a, Urbano Marcondes, CyriUo de Lemvs, 
Alberto Br•:~ndão, Yiriato de Medeiros, Joa
quim. Breves, Furquim Werneck, Antonio 
Olyntho, Badaró, Chaga.5 Lobato, Alexandre 
Stockler, Ma.tta Machado, Alvaro Botelho, 
Ame rico Luz, Aristides Ma. ia, Gonçalves Ra
mos, Paletta, Ferreira Rabello. Domingos de 
Moraes, Costa Junior, Carlos Garcia, Almeida 
Nogueira, Eduardo Gonçalves, Lacerda Cou
tinho, Assis Rra.zil, Thomaz Flores, Demetl'iO 
!Ubeiro e Menna Barreto. · 

Faltam sem c:o.usa. participada os Srs. 
Uchõa Rodrigues, Nelson, MigueL de Castro, · 
José Mariano, J u venclo de Aguiar, R .. 'lymundo 
Bil.ndeira. Theophilo dos Sa.ntos, Pontes de Mi
randa, Ivo do Prado, Va\.la.dão, Ga.r~ia Pires, 
Francisco Sodré, Villa ViçoSD., Prisco)>aro.iso, 
Francisco de • Mattos, Luiz Murat, Fróes da 
Gruz, Snmpaio F~rra1:, Ma.yrink, Pigueiredo, 
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Jacob da. Paixão, l.<,erreira. Pires, Martinho Não havendo mais quem peça a. palavra, é 
Prado, Carvalhal, CincinatQ Braga, Vieira approvada. a. acta.. 
Bueno, Albedo Sa.lles, Flem-y Ctuado, Fer-
nando Símas, Borges de Medeiros, Alcides O ~r. Pires Ferreh•a vem a tri-
Lima e Fernando Ahbott. buna.para um fim muito diversodoquetrouxe 

E' lida e posta em discussão a acta. da sessão ~ nobre. deputad~ J?Or S. Paulo, mas nem por 
anterior. JSSO de1xa. de fehcltar S. Ex. por ter }.'ecla

mado peb. prompta. discussão do projecto de 
. . . 'lo:ü sobre o casamento civil: 

O Sr. Re~umba-L~ndo boJeo.Dwno. O assumpto que o traz i~ tr·ihuna e o quan
do Cortg1·esso fut surprehendLdo com a parte tla títativo lla alimentação ao;; officiaes do exer· 
acta em que se declara que, achanrlo:se pre- cito e armada.. A imprensa reconheceu que 
sentes hontem taese bes deputados. derx:aram no actual esttldo das cousas é impossível o 
de votar taes e t<J.es, encontrando-se o meu onlcial manter-se decentemente; a. carestia 
nome nesse numero. Devo pon.de~ar a V:. Ex. dos generos alimenticio.s já chegou a. um 
que quando honte~ _se proced1a a votaçao do estaclo affiictissimo. 
parecer sobre a elelQ<J.O J.lelo e_st~do do Am.azo- Depois de ler a Camara. o seu projecto de 
nas, eu me a~hav~ na comm.LSS~o de marmha. lei em r<la~;-ão a esse a.ssumpto, o orador 
~ guer~. FUt avtsado de que .m prl?ceder-se propõe em seguida. que a verba votada para o 
a votaçao, e entra:\ do no recm.to. VL que .se. Piauby, que cahiu em exercicios findos por 
e~tava fazendo. ~t .c1utmad··l! -yoltet a COlJ!ffilS- t;1tta. de applicação, seja destinada á construc
sao e encont~et la o ~r. mm1stro da marm~a, çü.o de um edificio para. a.lfa.ndega federal 
que estava ~J e ~qu~1 fazendo-lhe compa.nlua. naquelle estado. 
~oManto, nao dffiXel de votar, estando no re- Lendo 0 projecto, 0 orador (liz que .neste 
cm~o, como consta. da acta.. rnorneuto não póde entrar em desenvolvi

O Sr. Presiden1:e-A primeira re
clamaÇão foi feita. a.o encarregado do servi.;o 
pelo presidente da. Ca.mara, :porque não se 
comprehende oomo deputados que não responw 
deram -.'1. chamada possam ser considerados 
prP.sentes. · 

Por consequencia, antes de qnalquer recla
mação, já eu havia providenciado a respeito, 
respondendo o oflicial ou acta. que - upe;ar 
de estarem 711"e.wntlis- quer d1zer, apezn.r de 
constarem seus nomes da lista da porta. 

O Sr . ..Ja.cquetii OuriCJUC'l- Sr. 
presidente, sou um elos que comparecem nesta 
casa e sú me retiro por motivo imperioso. 
Vejo, portanto,na. acta uma destas causas que 
a Ca.m.ara não póde deixar sem protesto; 

Não conheço outro meio de se certificar si 
o deputado está presente ou não, sinão a cha
mada e não sei com que autoridade a mesa 
vem declarar que um ou mais deputados es
tando presentes deixi.\ram de votar. 

Isto é o systema. da policia secreta que o 
governo usa la fúr<\, introduzido aqui na 
camara. Si acaso a minha palavra jà não 
vale nesta casa., ].)eço auxilio ao nobre depu· 
tado por Pernambuco, Sr. Lourenço de Sá, 
que me encontrou no largo da Lapa quando 
aqui se fazia a vota~.o. 

Demais,,]á. declarei que quando -quero oh· 
struir qualquer votaçãó saio oste.nsivamente. 
E' este um meio muito usado em todos os 
pai2es. 

A declaraçiia du. o.cto. e qua niio podia pa!· 
Bft.r sem o meu protesto, porque ella. é r.leprl
mente para nossa dignidade. 

mentos a respeito, mas reserva-se a. fazel-o 
em momento opportuno. 

Ficam sobre a mesa, pn.ra ser opportuna
mcute julgados objeclo de delibera~.ão, os se
guintes 

PROJECTOS 

O Congres:>o Nacional resolve: 
Art. l." O quantitativo _para. a et:l.pa. a:os 

officiaes subalternos effectlvos do exer.Cito 
ser-.í. fixado semestratmenttl, tendo-se em con
siderac;-.ão os preços dos generos alimenticios. : 

Art. 2." Revogam-se as disposições em_ 
contrario. · · 

Sala das sessões, 1 de junho de 1893 .-l"ires 
F~r-reira.-Noyuei1·a Para.nCI!lud. 

o COngresso Naciona.l resolve: 
Art. 1. • Fica. o Poder Executivo a.utorisudo 

a construir na citlade da Parnahyba., estadouo 
Piauhy, um edificio para nelle funccionar a 
alfandega do mesmo estado, podendo despen· 
der para esse fim até iL quantia de 150:000$000. 

Art. 2." Revog·am-se as disposições em con· 
trario. 

Sala das sessões, I de junho de 1893.-Pires 
Ferreira.-Nog•ceü·o~. Para11aywi. 

o Sr. J:o'on~ecu. Hernl.eA diz que, 
antes de entrar no objecto que o traz print~pal
mente á tribuna., ean nome da. ba.nca.da. da. 
opposiç5.o, de que f!l.'t p!\.rto, levanta. um pro
testo con tr& a traDSbTessila das praxes estabe· 
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----------------------------------------~-------------
lecidas para. a boa ordem dos trabalhos da 
Camara.. 

Hontem, quando se di~cutiu o projecto dos 
pareceres relativos ás eleições do Amazonas, 

.· não foram observadus essas :praxes, que na. 
ordem da discussão ora dá a palavra a. um 
governista. ora a um opposicionista, ot•a a um 
íà.vora:-vel ora a. outro desfavora.vel ao pare· 
.cer; deforma. que a favor falla.rarn dous e c.m
tra apenas um, sendo assim prejudicada. a 
opposição. 

Feita. esta reclamação, passa. a fundamentar 
o seu requerimento,quc se refere á. nomeação 
de alumnos das escolas mUita.res para. o des
empenho de commissões p:;rma.nentes, desvi· 
a.ndo-os assim de seus curso~. o que é infrin
-gir os rogul~ mentos dessas e..~la.s. ·só e:m um 
Õ8.ta.lhão de en.,n-enharia. ha. tres alumnos d<r. 
Escola. Superior de Guerra.. 

Não é· ao orador que competia. faz~r esta. 
reclamação, mas aos militares que teem as
sento na. Camara, que melhor que elle sa.bem 
·quanto essa pra.tica. abusiva e pre,judicial aos 
. estudos e até á disciplina.; não ohsta.nte toma 
esta iniciativa. como meio de ver si. desp~;rta. 
a. attenção ds competentes pu.ra. o assumpto. 

V&m á m~a. e lido, apoiado, sendo adiada 
a discussão :por estar esgotada a hora. do ex· 
pediente, o seguinte · 

Requeremos que por )ntermedio dn mesa 
se solicitem com urgencia do Poder Execu
ti-vo as seguintes informa.cões: 

z~, quaes os alumnos das escolas milits.res 
distra.hidos de ~eus labores em commissões 
dos diversos ministerios; · 

2•, quae.s as verbas porque são pagas e!S().S 

commissões; · 
3•. qual o artigo de lei em que se funda o 

Podex- Executivo Jla.r&. effectu11.r essa.s n.omea.
ções; 

4"-, como se justificarão as fultas desses 
· alÚlllllos nas a )lias que cursam. 

Sala das sessões, 1 de junho de 1893.-Fon
seca: He'l' m.es.- Jo:cgues Ouriqu!l. 

O SR. PRESIDEti.'TE declara que, antes de 
entrar na. Dl.'dem de dia, deve urna explicação 

parado, é materialmente impoasivel estabele
cer-se essa distincçã.o ; e ainda li\l poucos dias 
a me.sa. fez observar esta praxe ; mas, tratan
do-se de um parecer com voto em Sl;lpa.rado, 
não podia · a mesa classificar quaes eram os 
oradores que fa.lla.va.m pró e contra: foi o que 
occorreu em relação ao :par·ecer sobre a. eleição 
do Amazonas. 

O Sa. Fol'\SECA fi:e&--.res- Mas é uma injus
tiça. que V. Ex. no3 faz, duvidando que eu 
sustenta"a. o voto em separado. 

(O S1·. Jocio Lope:; de~a a. caà"ira da presiw 
dencia, que e occupada pelo Sr. A.1·t!tw· Rios, 
1• 'Dice-presidentc). 

ORDEM DO DIA 

O Sa. PaEsroENTE- Não havendo numero 
legal, ficam adiadas as votações das seguintei 
mv..teri::s: 

2• conclusão do parecer n. lO deste anno, 
approvo..ndo as eleições do Amazonas e ~co
nhecendo deputados o;; SL·s. Fileto Pires Fer
reira., Francisco Ferreira Lima. Bacury e Ga.· 
·bríel Salgado dos Santos, com urn voto em se
:pa:ra.do dtlinu.ndo pela. nullida.de das mesmas 
eleições ; ~ 

Pa.recer n. 12, ann ulla.ndo a.lgu.ma.s das elei- · 
ções e approva.ndo outras a. que se procedeu 
no esto..do dü Maranhão e reconhecendo de
putados os Srs. Drs . Luiz Antonio Domin· 
gu~ (\a Silva., Benedicto Pereira Leite e 
Cllristino Cruz, 

Entra. em discussão unica. o parecer u. 11, 
com emenda, opinando no sentido de serem 
npproYadn.s n.s eleições a. que se procedeu no 
estado do Cear-à, e de ser reconhecido depu
tado o Sr. major Benjamin Libera.to Bar
roso. 

O Sr. Just.iniano de Serpn -
Sr. presidente: a .exa.cta comprehensão que 
tenho dos meus dêveres de representante da. 
naç-ão obri~a-me a encetar este debate, im~ 
}lugnando todas a.s conelusões do parecer da . 
nobre commissão de petições e poderea. 

Cearense, investido de um mandato popu~ 
lar que devo zelar e cumpr ir, não posso tel' 
outro procedimento. ;· 

A eleição,. a que allude o parecer;: não foi 
nem póde ser considerada. uma. eleic;-ão. 

Conct·etisa. o maior desrespeito á opinião 
do meu oota.do e chega a. assumir' a.s propor--

· ao n0bre deputado pela Capital Federal, rela
tivamente a. uma. reelama.ção hontem feita 
por S. El:. A mesa nã.o procede deste ou da~ 
quelle modo, por se tratar de maioria ou mi
not-ia ; e não <lu ,'ida rã. 'me.smo em appellar 
IJa.ra. o t-estemunho de S. Ex. . · · 

E' certo que pela. praxe a.doptada succedem~ 
se na tribuna os deputadO$ que faliam pró e 
.contra. ; mns, tratando-se de um pa.l'ece.r, posto 
~ discussão justamente com o v~to em se· 

ções de um crime. · 
Mas, como entra.m6s no exame de uma. ma,.. 

teria. que p6de despertar inter~e$. susce
ptibili~ melindres .e a.cordar paixões, dou- . 
me p1.-essa. em assegura.r ã. casa. quehoje,como 
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sempre, esforçar-me-hei P?r honrar a tri- respeita.veis, de uma. política, que examinada 
buna. attentamente, não é a mais patriotica., nem a 

Não tenho odios nem despeitos que possam ma~ republicana (opDiado.ç); pódem justificar 
prejudicar o debate. mmtos dos :tetos da Camam, mal reeebiuos 

Além disso, é dos meus hahitos guardar pela opinHio. 
toda a ca~ma, toda a molieraç.io e a }Jossi-. Mas o <J.Ue justificará este repudio da. Cons
v~l J?l'~prwdade_ de termos em quaesCJ.uer 'tituição, mesmo em assum11to de eleições, 
d1sc~ssoes . . ~ ... 1.pot&dos.) . • base da ~rgani.~ação }lOlitiea com que dotâ.-
. Pode, pot~, estar certo o lllustre candHlato mos o 1)a.1z? ( .4poiados.) 

dtlllom:Hto de que nã.o tenho n, inten\.ãO de . . . 
magoal-o, nem a quáesquer outras persona- Sr · }Wes!d~n~e,. e prec1so por termo ao es-
lidades que, por ventura veilham ao de- pectaculo tristJSSlmo, CJ.~e offerecemos ao 
bate. ' ~nundo, ~e uma Republtca ~m voto, sem 

Aos meus amin-os estimo e distino·o . aos mtervenç-t~.~ do p()v? !los negoc1~s do Estado, 
meus adversarios ~espeito. "' ' s.e~ll g;tra.ntu~.s de dn·~ltos e~em hberdade po-

0 que importa á. Camarn. eM nosso heroi- ltt1ca.. ( A.pouulos e wto apil~ados.) 
co estado êo estll(lo da eleição. . A dictadur;J.. militar, sob que vivemos. 

Fal-o-hei calmamente e desu,ssombrad:Lmen- pôde convir aos q_ue, á sombra do prestigio 
te, seguindo as inspirações do U.ever. das classes armadas, usurparMn e manteem o 

Sr. presidente, a eleição que se di5cute e 11oder; mas arr-uínt~ o l)a\z; mata todas as 
um desses estranhos phenomenos que cara- esperanças aos que amam sinceramente a 
cterisam bem ~ta epoc1la. Republica; compromette o 1:1osso credito no 

E' inconcebível maior attentado ú. lei. exterior. e colloca a nossa patria em ni'vel 
Dir-se-hia que se procurara proposital- to.lvez inferior ao das mais infortu:1a.das Re

mente tl'at:cr á alta apreciação da Garoara publicas tlo sul do Continente. (Trocam
uma. prova indcstrncti vel e irl•ecus..·wel do se dpartes. ) -
amordaç~mento da conscicncm naciom1l e d<t o SR . .JosE BEVILAQUA--- V. Ex. tem a i.ma
arrog<tnclll. dos que teem o l)Oder.(Trocam- rrLna.ção muito fertil .. 
se apm·lc~ ) o . _ 

Na historia dfl.s fraudes, violenci<ts e crimes O Sn. JDSTIN1A:->O. DE SERPA- Per~oe-me o 
eleitorae:> e difficil encontrar cou:~a que com nobre del)~~<l.do. No quadro q.ue ~-alli~amen
ell.a. _se vo.reça. !I:I•~s, antes de examinai-a, te esboço tMO ha trabalho de 1ma.o~n~çao. . 
SUJert:mdo-a. a rapHln, mas rigorosa analyse, Como eu, _o nob_re deputado est,• con_venm
cumpro invocar toda. a a.ttenç~o tla Ca.mara. do ~a angustwsn. sttuaç_ao da nossa1Jatr_1a- _ 

E' certo que mesmo neste a.ssumpto, 0 m<üs L'itt Ca.ma.rn., ~o~o fot>a da Camara, lmpoe-
set•i.o e o que mt1.is póde influir nos destinos se a todos os ~spmtos .esta verdade. _ 
da Repuhlica (apn!,tla.~) , n:lo se póde cont<'r O ~lue ~lO.. e o seguinte: todos ~ta.o <;_on: 
com a imparcialidade e 1órta.lezn. de animo :·enCidos mtu~amente de que esta sttuaçao e 
dos ímmediatos representantes da Nação. Hltolerttvel e 1mprorogave_t~ mas poucos ou
(Apo:a(/o~, wro apo:n,lo.~. ,1}Jf!.-le,·.) St~t!l a.ffirma.~·D, poucos ?-~sume~ a responsa-

Mtts a.ind:~ não c le:;e.o;vet-udom a sítua.Ç:ão h1hdai.le ele d1zel-o ao vmz. ( .c1.po:ados. Apat·-
dos que-del~ndendo 11 vez·dade eleitoral, a. tcs.) . . , 
pureza. dtt eleiçft.o _ acrctlittLm U.elender. a H~ a.lu, _por ventur.t, quem po_~sa. contestar 
causa da Republie~t r 1tpoi1~,1os.) a e::mtencw .. de. um. pod~r super~or u?s outr~s 

Póde t\ correcçii.o de tto.ie l'esg<t.tar todos os po_d:re~, sup~r·1or n.s ~ets, suyerwr a constt· 
el'l'.-JS ate ago1·a commetti(los. o cumprimento tuwao. (Apo:a(los e 11<hO azlo:.:;dos.) 
do deYer tem isto de bencfico, de rn·ofuntl.t\- Ha a.hi. quem possa contestar a. indi:!ferença 
mente reparador. (_,lpoiados.) do 11ovo por tudo que se refere {t. Republica, 

E' impossivel que a. maioria da Camarv.., que etle acolheu com entbusia.smo e applauso ~ 
responsa;vell)Cla política. do governo, que e n, Que significa essa. abstenção em ma~sa, àCJ.ui 
su~ propritt JJOlitica, ntí.o tenha ffiC'{litado m• Capital Federn.l, como em quasi todos os 
ate agor-J. sobre os ma.lesque o Congresso tem. estados da União? Cumo explicar esse aban
causado ao paiz . dono da....;; urnas, !'linã.o pela certeza. que tem 
_ Nec~riam~~te os nobres de}mtados, que o povo, de que ha outra. vontade superior á 

sao _patn_otas, ]a se convencerum de que con- su<1 vontade, de que e:uste uma furça. que 
duztrü.o a ruina est<t patria si em tempo não esmugtl todos os seus direitos? (.Apoiados-, 
mudarem de rumo, não tomarem outra di- mtrilo bem.) 
recção. · Ma.s, Sr. pre~idente, necessito d~ discutir 

Umafa.1saC?mprehensãodoregimen,n.técer- o llat;ecer, de entrar na questão. A nobra 
to ponto expiletwel; a. intluencit\ da educação 

1
. connnissiio de ].JOderes, e.xaminando as a.uthen

politica. do tempo do imperio. o.vigorada. sob ·tic<J.S que lhe tora.m enviadas, o}Jina pelo re
. a R.epuhli..:a.; os intere:ses, apparentemente conhecimento do cu.ntlidato diplomado. 
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A essa conclusão, que combateu perante a 
commissão, o1Tereceu emenda o meu presado 
amigo e distinctisSi.nlO COlhl)a.nlleiro de relire· 
sentação o Sr. Martinllo Rodrigues, que 
propõe a nullidade da eleição. 

Venho discutir uma prellmina.r, que me 
:parece irrecus~vel, em vista. da lei e dos mais 
elevados princípios de moralidade· }}Oliticn .. 
Mas, antes d12- occupat'-me do assumpto sob 
este aspecto, tenho necessid.l,de de dccln.nu• á 
Camara que a eleição :sujeita ~o nosso julga
mento não lJóde absolutamente ser appro
va.da .. Producto da. fraude, niio púde ter aco
lhimento. no seio da Camara. E não pensem 
os illustres deputados-que me ouvem-que 
haja exagger6 nas minhas aJJirmaç,õcs. 

No Cear-.1 não houve, não se fez elei<;,fl.q ..• 
O SR. ALFltEDO BARBOSA.-V_ Ex. nã.o prova. 

seria. ba~tante ]Ja.ra dar idea. do que foi, do 
que podi.a ter sido esta eleição ; mas devo it
m:vs longe, no 1ntuito de sa.tisfazer ao meu 
honrado companheiro de representação, que 
me :pediu provas. Meu compromisso foi pL·ovar 
a S. Ex. que essa eleic;;i.onão foi uma eleição. 

O SR. ALFLtEoo BARBOSA.- Mais do que a. 
nos~u. opinião vale a O].)llüão da commissão. 

O SR. Ju:>r!NIA.i'\o DE: SERPA-Até certo ponto 
o nobre deputado tem razão. Mas a opinião 
d<t i !lustre commi~su.o de potleres nü.o é favo
ravel á. eleic,;i.í.o que a1n·eciamos. 

No proprio J)a.recer que discutimos enC<lntro 
um forte elemento de prova contra essa. elei
ção. A commissi"Lo, examinando ~~s autlwnHCLU, 
sem intel'venção nossa, sem reclamação da 
no~sa lXtrte,annullou, n ~tur·almente por faltas 
suhstancin.es, noventas eleições. Que nü.o ií~ria, 

Q Sn.. J. DE Sm:rA- Tenho n, presum- ~i. como nós: soubesse, que as authenticas 
pçao de lJOder lH'OY<ü-o. E si V. Ex. tiver a que parecem re).(ulares são exa.ctamente a.s 
lJondade de ouvir-me, nüo terei gr-ande diffi- Jleior·es, porque denunciam pericia. da. parte 
culrlade em convencel-o.(Ri~r,, 'lJWrtes.) dos fabricantes de actas fal"a~. ao serviço 

Sr. presidente, V. Ex; e ;~. l. ma.ra devem (I.Q poder. (.:ipo:ados e mzo apoiacíos.) 
ter notado a persistencia deu •. nllenomeno o Stt. ALFREDO BAitBOSA. dá um aparte. 
que disUngue as eleições tlestc n ··iodo l}Oli.-
tico. . C Sn.. JUSTL.'\I.'I.NO DE Se:r<l'A-Perdôe-me O 

Em quasi todos os est<~dos n. mu. l'i:.t do no'~;·e deputado. Preciso de dar methodo a 
povo não concorre Ms pleitos, não. ma 0 estJ.. ~liscussão e os apartes me privariam de 
interes<se que e1n outro;; tempos tomav;1 11u, es· fazel-o, olu;.if~ndo-me a toma1• mais tempo á 
colhn.dos seus represent.antes.Ou sej<J. indi1Te- Cama.ra. 
rença 1)elas co usas poHtica.s, 0 que é um Sr. presidente, parece-me conveniente, 
grande mn.J. {apoiado.~). ou seja falt.t de con- neste ponto <lo debate, ihzer a V. Ex. e a 
fiança nas leis c lla seriedade daquelles que Cama.ra •~ n.p1·esentac;.ã.o do illustre candidato, 
estuo incumbidos du. sua execuç-ão, a verdade cu.io diplornt\ contestamos. 
é que l)Or tocl.a a ll<l.rte, ao sul como a.o norte Nrlo l)uc\e c\eiXt\1' de teL' interesse um ra
d•L _ Republ,ico., o qu~ caracteri::;a. os 11leitos pido estwlo tla suo. indivillua.lidade l}Oiitica. 
elettorn.es e a. a.bstençtto. (Jli.ritos rtpoiarlux.) s. Ex. é moço e milittLr. Foi e~colhido 

Mas, emquanto s. Paulo e Pernambuco com vice-governador do Ceal"'.J. ao temr1o em que 
gt•ttndes eleitorn.dos, envhLl1l represm1t;~nte:; foi eleito governador, qun.si ttOr n.cclama~io, 
que obtive1•am_minguudas voto.çGcs; emqun.nto o genel'l1l Clilrimlo. Isto na JH'imeiro. or-ga.. 
o esta.do de :\Unas, pr-os1){)ro e feliz, não coa- nisaçã.o do E~ta.uo. e antes <te vota.Ua. a Con
segue agrnptlram torno d~.~ urnas sinão um::t .stituiçã.o. 
peql!ena pal'tP. do eleitorado; emqUtLnto tt i'J.. revolu\'.áO de 23 de novembro encontt•ou-o 
Ca.1ntal Federnl, centro de toda a a~tiVí.· fóra do poder, e nenhuma ma.nifesta\il.O se 
da.de do governo, com um f'uncciona.lis- conhec:<l, partindo de S. Ex. e contmria. ao 
mo numeroso, legalmente cliS})ensado do golpe de Estado. Mtts, S. Ex:., a pó:> o bom
trabalho nos dias ele cUç:líes, escolhe bardeio da Fortaleza., rea.li.s~do na noute de 
seu representante na Camara um candidato l6 de fevereiro, a1m~;;entou-se ao Estado e ao 
que obteve menos de mil votos em um paiz como 't1ice-[Jo.,eNu~dor constitucional, etll
eleitora.do de mais de trinta mil e isto possodo pelce 1·eootuça~. 
quando a policia intervem e a caballa natu- Neste caracter S. Ex. encetou e concluiu 
ra.Imente custa .sacrificios !l-O Thesouro ra]_)idamente a obra de <lestruição da politica 
(a]lartes); no Ceara, Sr. pres1dente, del)OÍ:> do general Clarindo, com a. qual alhls esti· 

. de bom.ba.rdeada_ a :f~rta.leza, de ~us:pensas as vera de acoorcio. (T1·ocam-sc differentes 
g~ranuas constitmcLOnaes .•. de planejada e aparte'.) 

. friamente executada. a polltlca do terror (t1·o- Dictador, o .primeiro acto do joven militar 
... :am:.~c aptt.l·t~!i; entT~ os deputados Ce<:rcl!'ses) o [Oi dissolver o Congre?$0 que o elegera e 

1llu.stre co.nditado dLilloma(lo, que nuo e nen- convocar uma. constituinte para reor"'a.nisar 
. hum vulto ]10litico, obteve, sem pleito e sem o estado. · . " 

·· granüo so.crificio, IDt\ÍS Je desoito mil Vútos ! Em se!ruida decretou uma nova or"'a.nisa
(CoJ1,iuatn os apartes.} Creio que cstefn.cto <;.~ão da magistratura e, violando o "art. (}O 
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das díSl)OSiçúes tra.nsitol'ias Ua Constituiçiio,! O Sn. JusTii\'HNO DE SERrA (para o Sr. Jo,;o 
que seu antecessor, escrtt})\llosameBte, reli- LolJe.>)-Agra.deço a V.Ex. ó aparte com que 
giosumente re;,peitá.ra, excluiu quasi. touos os ac:.~ba de honrar-me. Mas, de par com o meu 
antigos magistrados, preterit1do-os por moços reconhecimento, V Ex. pe:rmittir-me-ha di
sahidos das aco.demias, alguns qun.si anal- rigü·-lhe uma pahw:·o. de interrogaÇ:ão. 
p11abetos. e outros,, em deplorave~s eondiçües i conhece v. Ex. o estado politico t.la nos5a. 
de morahdade. (1 ··oc•on-8e w~nos apal·tes.) : terra~ Com certeza, não conhece. E esta e a. 

Entre os nomeados, Sr. prcsrdente, ha,~om i melhor Itypothese para V. Ex. Não posso 
certeza., .l~o.mens d·gnos, a.l~nn:> veruaueu:a- · act·editar que dê o seu apoio, a respansn.bili
mente.dJ::;tmctos. CO!UO do~~ ou tres membros da(le do seu nome ao que por a.lli. se :Passa. 
do Tt•tbunal de AppeUa1;uel:'; mas a gl"antle : • . . . 
ma.íotía do6 escolhidos nfl.o póde · soll'eer con- · U:.r SR. DEPUTAno t.h~ um apttrte. 
fronto com os antigos juizes preteri<los. l O Sa . .TüS'I'IiS'UNO JJE SERPA- Per-dúe-me 

Juizes de d~reito ha, e em coma.rcas impor-
1 
y. Ex.. Preciso de ch;~!naru. utt~nc;-.ão do nosso 

tantos, que du.o despachos como este~: úef~-. ülustrauo collegn., ll1gno prcsttlente da ca
?·ido, si for de lei;-"dw.;~d.o-sc cumrn·irla o de-i mara, pat-a a sitimçilo politic-a tlo nosso es
prccarlo na prcww1·ia, cz,~volvr!-se. (Contim~cnn \ tado. :$. Ex. que deiendcu com os . meus 
01; apartes.) 1 a_ppttusos .os verd•t.deiros_principios u.a por~-

Foi além o joven ilictador. Demittiu, em ! twa. rep!lbhcann, que, J~n. Jmrn·ensa. e nu. trt· 
poucos dias, qua:si todo 0 funccionaJi:>mo do ~una, Iez o povo ~pa1xonar-se _Pelos bellos 
estado, não re:;peitando talento, serviços ( u 11len.es da democ.mCJa,. que, e:om1go, !Jateu-se 
condições de vitaliciedade; nem atte.ndendo no _ümt,·o Rc,JHIJl!c,m rJ. Ccw·ensc_pei;J. hber~l~de 
á situação de penuria em que <:olloca.va runc- ~e 1m prensa, ex1~lendtd;1 co~qmsta. do_ espmto 
cionat'ios distinctos, quasi impos~ilJilitmlos de hberal da nossa. epoc::l:, (ot,owdos, 11WW) bc,~t), 
prover, por outro modo, u. subsistencia du.s que, em su1_nma., yedtu, com_2 eu, nos ~Las 
iaJ!.ijlias. Fez mais. q_ue se segmra.m tt proclu.maça,o da RepublL~, 
. Demittiu professo!·es de ensino secunda.rio, llberdade _e ga1·antw. ate pam os pasqums 
. vitaliêios por lei, e removeu gro.nde numel'O que nos msulta.vam, ( t•·"cr.r.m~··e (IPl!.~·tes,en-

cle professare~ primaria~. sepfl.ran1lo;po1•longas ~'~"!! os depwarlo_.~ caa:l·en.~e>)~ S · Ex. nao ll_o~e, 
distanciar;, :pro1tls5ores e profesSI'mts que eram nao d~ve sentil'-SU. sa_bslelto com a l?Ollttca 
conjuges,para dar ao acto d:L rcJJJeçiio todo 0 que VJo!a tó<los osGirmt~s, que ~upp~1me to
ca~<~.cter ele perseguiçiio politic:a. (i1,1oitlâo.~. ~as .. as ~~ber~a~e..,, que nao res}>ezta szquel' as 
AJla!·tes.) 0 ai antms d,t 1m prensa. ... 

Investiu depois contra os serventuarios de .o SR .. JoÃo Lol.'~-0 jornal de V· Ex. pu-
justi<;.a e sep:trou cartor·ios, r.ornando impos- bltc:L-se t\,dos os dws. 
sívr.l a subsistenda do.s c::icladiios r1uc o& ex- O St~. Jus1·i~IAKO DE S[';Ltt'.\.-Perdü.o. O 
ercia.m me<tio.ntc provimento vitalício. jornal não i! meu; e OT'gii.o !la opposi,,,iJ.o. E::íse 

Por ultimo, e t: pa.m este ponto que chamo jot·nal tem sofl'rido vari<Js interru]Jçues. Ac
a n.tten~-.ã.o da Cu.ma1·a, decretou a organi:;a- cresce que, quando apparece, vive a vida de 
ção provisorht do.-: municípios, preparando túLl<l. a impren,:a hrazí1éir:1 nesta. época. Sem
de~de logo o assalto W:; mesas eleítorue8. pre sob a 1wessã.o ele u.me:M{O.~- Não tem ga.-

Todo~ o.~ con~elhos municipa~s or~;:anis;~- rantitts. 
rn.m-!>e á vontn.de do~ vcncednt·es. Depois, V. Ex. <.'Ompt•ehende, a persegui-

Em todo o esta.rlo dt> Cearú nU.o eicgeu-se <,,uo nü.o l!e exerce sómente contra :.t. Ii:Jlha, di
um só representante da. opposh,,ü.o, que a.liús. rectamentc contr-a. o jot·ml.l ou a.s oillcir.as. 
(numerosa, membro do~ governos locaes ! Ellu. tem va.l·ios modo., rle mani!'est<Cr-se :,;endo 

Todos, absolutamente todos d<\ p;J.rcia.lidu.de um del!Hs :~ a.mea.c;'a. u. rcdactores, sujeitos á 
do governo. explot·açã.o do adio e úa vingança dos deposi-' 

. E, assim, sem respeito ã. moral politic:J.,sem tarios do l)Ouer- .. 
respeito a op~n!ão, illudiu-se a lei n. 35 que l o St~. Jolo LOPES tlú um ap;1t'te. 
regula as eletçoes federaes.. • . 

. O St~ . Jus'l'IN'Vu.'W DE Sr.Jt~P,\-Acred1to que 
.· O Sn.. ALFREDO BARBosA. da um apu.rte. 0 nobre de1H,tado está de boa te. Mas. o que 

O SR. JUSTINIANO DE SERI"A-A approvaço.ão I posso assegurar-lhe e que no Ceará, e sob o 
da Camara a esse acto escandaloso não nos ponto de vista da liberdade de imprensa, re
i~p~de tle apreeial-o. Penso.queestou no meu tl'ogra.d~mos mais da meio seculo. ( Apai~dos~ 
drrette condemnando-o. Nmguem me pode nao apo1ados .) 
impedir de exercer o direito de. critic.1. até o Stt .. JoÃo LoPES (para. o S1·. Scrpa) ·':__Eu 
con~ra os actos da. Camara.. (tlpo:at.los ; roae declM·o a. v. Ex. que qualquer que seja. o 
apo:ados ; apa?·tes) · apoio que me mere('•l. o governo do Ceará., eu 

Q SR. JoXo LoPES dá um. aparte. o al.Ja.ndonariu. no dia em que fizesse a menor 
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pressão sohl'e a imprensa; })arque, jornalista: O SR. GoNçALO DE L,\Gos-V Ex. condemna 
vinJ.o da. impt·ensa., prefiro a imprensa com as e~cír;Ge,.;, ás qua.<;s não comparece o eleito
todos os seus abusos á Ilressão que sobJ:"e eUa t>ttdo, e condcmna esta que teve eleitores. 
possa fazer o gover·no. o SR .. JasTII:';L\1\"0 DB SAitl'A-V. Ex. não 

O SR.. BEVILAQUA-V. Ex. attribue a sus- tem ra.z.l:o. 
pensão temperaria. e por um certo prazo do Aqui, na eleiçiici que nos occupa, o eleito-
seu jornal a perseguiç~1o política. Eu conlle(\o rado se absteve e a votação 1l1z suppor que . 
outra. versão e fico na duvida sobre qual elle compareceu e Yotou. 
dellas é a vcrtl<tdeira. A bto chamo ú·a.ude. ( :1JJOiados. ) 

O SR .. Tusrr:-:IA.No DE SEnl'A- A d.uvjda no O Srt. Au<REDo BARBOSA dá um aparte. 
esllirlto ele v. Ex. j:i. e muitA causa. v. Ex.. o Stt .. rusrrNIANo DE SERPA-As me~s em 
devia ter certeza. dú que no nosso Estado h o. via regra, fLl.brica.m as eleições. 
completa liberdade de impt•ensa. 

Constituem excepçües as mesas eleitoraes da 
Mas preciso colloca.r n. questão no t<wreno ca.pit<tl do estado. Mús aili a votação é quasi 

que lhe e proprio. nu lia. 
U['ge põr ter·mo U.s digressões. No Ceará, ?\3. eleição que estudamos, e em um eleito-

repito. não se 1ez elei(,fío, nem c,t.1. podia se1' ra(lo pouco inreriora tres mü cleitores,obteve 
feita. - • pauco mais de 400 votos o candidato diplo-

0 eleitorado, em maiot•ia. contrario ti. poli· mado. · 
tica do governo, niío confia nas mesa.s eleito- Ko Ca.sca.vel, por exemplo, onde é chafe 
ra.es, de in ven~,iJ,o tl.o illustl•c Ci1JHlidtl.to di pio· político U«P parente U.o nosso col!ega. o Sr. 
mn.do. Alem disso. o r·eceio de lnconet· nas .fofi.o Lopc::, lm pres:;ão. s.)bre os eleitores, mas 
iras rlo l)ouer 1~ et1rn que" qu:tsi tot:ül<l<~.de nuo lm f"rauLlc. Por isso mesmo •• votaçUo dos 
dos cida,Jãos seabsti>es~~ do plüito. a.mi.g-os uo governo nunca chega a um quu.rto 

Num tempo e111 qrte nito !ta. :;u.ra.nti!l.~. em do eleitorado. • 
que ninguem se sente seguro, :t melhor poli- os SRs. JoXo LorEs E ouTilOS dão a.p l"rtes. 
tica, pareceu 3. todos, IÓ U. ua alJstcnQ~O. 

0-SR .. JUS"J'INIA:"\0 DE SEIU'A-lVI:ns. Sr. :pre
E foi isto que se deu no Cct~rà, a exemplo sidente, si a.ssim ê que se titzem elei<,;ões no 

do que succetle em qun.si todos os estntlos Ll<1 Cct1.rú, si a.~·im c qu~ fui eleito o Hlustre can
Uniii:o. üitl:tto u. qu~ me refiro, ê Jacil de ver que a 

O q uu, pm·ém, ignot·u. a. Ca.ma.ra. c o se- cam.\ra não pótle prcstt\t'·se u. valídar o seu 
~11inte : con t~\mlo cüm a :lb$-ten(~i.o da. opposi- diploma.. nwdudeiro proclucto. <lu. 1ro.ude. 
ção, que lbi t~nnuu<.:ittua., os amig-os do g-o>·er- (t1JlOi,ido.<.) 

no não se det"J.IU u.o tr:tb:\lho tle comp:wecet· i~ o SR. BI>YIL,\QUA-1Ia.s por que v. Ex. nü.o 
elekã.o. · ü•a.t. documentos~ 

As act..1.s fo1-a.m lavra.d:u; na. :tusenc:a do o sn. . .Jnsn:S"L\1-iO DE SERP.\. (jYr.t'l.t" o Sr. 
eleitot'll.do, ~endo con ritla.c.lo' n.pem\8 os cirltt- De·~itw1 ).tn} -0 nobre deputadu ou nfio pt•estou 
dàos necessur·io~ (~ COffiJ)OSiç,ão das rncs;1s. ntt-·n<.~"io ú exposir:.iio que fiz e aos argumentos 

O Stt. JoÃo LliPE~-Tamauha foi a pressão, que prolluzi, uu e:;tú. acrellit.a.nrlo que póde 
que os prOlJl'ios amigos do governo nii.o vota· confin.r de mais na nossa ingenuidade. Quer 
ram 1 provll.S o nobt·c tl.eputado. . 

O Stt. .Ju~TL'\"tANo DE SERPA.-A conclusrto l.Iu.,; como colllQ~· prov:~s contra. a fmurle, si 
nã.o é esttt. ('Sta. a. pr'<Wci ttt ao :;o ver no e obedecem ao go-

Só pode ser esta outl·a. :- foi tal 0 de~re- venlo to, lo~ os juizes. que lhe d~\·em os cu.t·
speito à OJJinião a. lei, e :J. lulra. de escrut)!os ~os. tod··s os empregados que rcc~imn demis

sücs. todM àS :mi orida.de$ estaduaes ou mu
pm· pa.rte dos u.migos do governo, quC! não se niclp. D.es que pertencem á suu. polílicn. ~ Nã.o 
dern.m a.o trabalho do votar. 

!oi eX<\ctamente }liLL'U. tiral· á oppo5içã.o todos 
A mesa podia vot<tr e efl'ectivu.m~tnte votou os meio~ tlrj de::fes:t. toclt's os garu.nlhts de di· 

pdo eleitorado. (Tt,,cam-se muitvs vpa,·t•;sj. · rei tos. que nií.o se deixou pedra sobre pedra 
o SR.. BEVILAQUA.-Não e exa.cto. nu. anterior organisa.r,;~ão do estado 1 ( tlpo:"wios 

a apMtcs.) o SR.. JusrtNL\.i."\0 DE SEl{H-Gat·anto que e 
exacto. O Stt. BEVILAQUA-V. Ex. estâ se approxi-

0 fact0 ~ veruadeiro e o nobre deputado niio ma.ndo de: um diluvio. 
é capaz de mo~tra.r í• Cu.mu.r·a. o lh-ro de assl· O SJt .. Jusl'l..,l.\~0 DE SERP,\ (p~u·a o S;•. Be-
gnaturas de eleitol'c.<;. vil,rq••tt)-~flo comprchenJ.o o o.pa.rte. Tam-

E~sas assigna.tur-.tS em muita .. ~ localid::ulr:.s hem ,i:i o tempo de passar ao outro :ponto da. 
foram falsiJlca.da.s... qucstii.o. lteccio muito lu.tigar a Camara.. 



c!mara aos DepLiaOos - im"esso em 1810012015 13:11 • Página 22 ae 94 

SESSÃO EM 1 DE JUNHO DE 1893 11 

VozES-Não apoiado. V Ex. está sendo ou- Só mente deiJois que :1 ellu. podia concorrer o 
vido com muita <tttcnção. PL'ova-o o numero vice-go·,•ernac!or. a quem S. Ex. !:'uccedera 
de deputatl.os_que estão no recinto. na. a.tlministt'll.(,~""io. !oi que se resolveu a de-

O SR. JusTI I'IANO DE SERPA-Sr. presiden- si:,'1lar o dia do pleito. 
te, como o meu illu$tre compn.nheiro de re- o SR. Arxa:eooBAJUlOSA- V. Ex. exa.ggera 
presenta.~:ã.o, JJIWSO que a eleição de que ten- o tempo, pctmltt.\-me d i.zct·-11\e. 
tamos, não pode ab.;;olut:l.mente merN:er a 0 Sn.. JuSTINlA.•"'o oE SEitPA-Pcriloe-me o 

. U.})provação da Camara dos Srs. Deputados. nob!'c de}mtado. Nio ha. ~xa.ggcr·~çil.o n_e
Mas, quando esta tenha escrupulos em in vali~ nlntma na minhn. allirma(,'ao. os l:.s.eto:; SüO 

dal-a.. na au,:encia de doeumento.rs qn~ evi- notorios. v. Ex. púd.e examina.l-o::. E' umn. 
denciem a frautle, nã.o poder-ei. deixar (le ful-

. 1 t d tt - flllestã.o de datas. . . IDJ_ta._ -a., en o em n. enc;.ao U.llreliminar que A eleiç-;to foi mlwc;~.da. pat·a. depots de se1s 
a.gDt .et ·- . . :-- • • • mez(:S, n. contar do t.lia em que o Sr •. Ben· 

1spoe a Constltwç;wFedeu~l. nrt. !7, § .3• .. . n. r .050 vicc-"ovet·nad.or rest"na-
« 0 "'OVernO do <.:staf!o em u· ~.. - j ,\lnlll n:J. l • "' 0 

'? . . c Jll. repre_senw;.sa.o t;.l.l'. deixou a administração. (. l1,oiarlos.) 
se.tler _vaga., })Ot· _q~l.:llque~ c:ms~l . mclus1 vo ~~~s ·si Jui assim que p1·ot.:ed<.m o presidente 
~enuneta, ;ffi;'\.nd:l.ra !'inmcrl:nt·• ~ílcnte proceder l • ck:·' : ~. L· 1.0 que violou flagrantemente 
a. nova eler<;.:u.ç ». ~1> c.:d~~~~~d~~~lltc a. lei. e ·a. constituiç-:Io. 

A lei n. 35, de 26 d~ ,janeiro de 1892, expli· ( ,tpoimlos c a)Kll·tc.~ . ) . . 
ca.ndo e;,:se tcxtoconstnuticional, tle<:la.raque, · com que in tuit.o rei-o? Pc1'?untar-me-hn. 
n? cu.so de renUJ~cia, entcnder-:::c-hn. o i,,~··•e· :1 co.mat•a.- c o que p;IS:'O a d1zc:r. 
c!.ta.!amente depots qtv~ a. mes;t da. Cama.ra t o- A lei c! l~í lo l'\\ l vi-:;ente, art. 30 p;tragrapho 
m~r COf!hecimento do lacto c conunmücar a unico prohibc que pos._;;a .. s·w vot<1.do pttra 
CXIStencta. da. vaga. no g•Jvern;v.lor. A1·t. til. dcput:1do üll senador o V lCe-gov~rnador do 

Do estudo desttlS di~posic.;iics te$Ult.l-, que o ~.:-o;t;\do e isto àlé ~,;!.~ wc;;r:.~ d Ctlo&s de ccsso.-
&'overnador do e:.,;t;Ldo 11ão tem o arl>itrio de 1!11.~ o$ ~·c'J"·~;tio(tx {i•11cr;iic$ . • 

- aemomr a clai<.:ão, ue r~tiJ.!•da~-a iL Yontade. l\T:ts :i. poli1ic~l 1lomim~nte 110 C~a.ra._ eon-
Deve mandaretrec:tual-<s. 1mmcdw.tiLmcnte que vin lm dar como ;:uc(:cssor do Sr . Bezcrril na. 
recebe commU I1ic:s.ç:1o üu. mc:>a., notit.:iando a. caub1·n., o Sr. Bunj:~mim B•trroso, a quem 
vaga. (Az)oit.ul,"s· ) . aq1.1elle succ(~clcr-:1 no . governo. do cstad~_
. Ma.s,. no mctt t!Sta.do_, Sr. prcst~lc~t~, 4:1$Sil cumpri:~., pois :'uhot-d_mar. t1. le1, a propn.~ 
Jmmedmta.tncntc üa le1 c d;l. Con!StttU t\"~tO teve constituição 1la Rr~ tmiJhca .• aquollc. empenho 
uma interpreta~·iio origiuali!lsim rl o ;u·tign otlichd. Incumbiu-se dtsso o Sr • 

O Stt. Go;o.;ç,\r,v~s h~~ LAoos-Peior (i'ti em Bt:zer·t·~t. _ . . _ ,· . . m certas 
Pern:Lmbucocom li Sr. SCI·ranu. I) s~nnllO . Aletnaodctxa.tlc :-e~àlcl.m~s,t~ ~(UCffi 
na.du. disse a respeito, nem h OUI'C parthla· cpoca.s. _o . seu ptq•r•! t~ 0 _do s_.ut b·l os 
r ismo. os admum;tt,tdOt'CS do p:~t~ItnO~!O rou a.m 

thcsouros : annuir com c ~;\lenc10 · . 
O Sn.. EPll'AC!O PE:'~OA-QIIOJ' dir.cr• cnm 

isto que ta.ut·• hou ve abuso nú <.;eu.n~. ~'OiniJ 
em Pernambuco . 

O SR. Jus·rr~tAI':O DE SEHPI\-~IJ Sennrlo n;"lo 
oi suscitadu. a questij,o. (.·\poillllll~). 

Mas quando tosse, c <t out1·:\. cn..ro;.1. do Cou· 
grcs:oo ruo houvesse procediilo de modo ~~ 
dcsa.ggt'8.va.r a. lei, a Camara. nãn ustn.va. ·!lis
}~nsa.dtt de ftJ.Zel-o, nem ('U im]'etliúll lle exer
cer o direito de critita c ih: pt·c•pl!r outt·a 
solução . ( A.prii('clo>) . 

Devo accrescentar em resposta ao n<~bre 
àeputa.do. que votei conim :1 \"a.lida.de da. 
eleiç;ío de Pernambuco. (:lJiartc.~). · 

MüS, como cu dizia, Sr. presidente, o im
. mediatamênte da. eon:>tituiçüo e da lei teve 
no Ceará: uma interpretação sui fJCne,·â e 
uma a.pph<.-aç.ão que não 1}reciso de quali ficar. 

O governador do meu estado, não obstante 
ter conhecimento du. existencia da vag-.1, 
aberta em vhtude da. sua l)ror:n-ia renunci;~. 
deixou_ correr o tempo e não prcocéupou-se 
absolutamente. com n. necessidade da eleiçã.o. 

·Si a C:ttlliLl'i~ cstú. üispost<~ 11. a.~cc1ta.y • 
como di~nn. th~ Repu hlictl. eomo prove_tttJ~~ as 
n:L"ccntml ín~ti tuir,iiP.s ,. tL int.el llge~cta.. dad,L 
pelo presidente do weu es~a~o u. lc1 que 
1\~:;ulu. t\S ulci~~1ie:>, nft.o tenho :.nna.o que obede
cer :'L sua. vontade soberana. 

l\f:1s, si. :J.O coutt':Lrio, $etuethn.nte modo_ de 
:l.I)Plicat• :\ lei varccc-lhc a!T~ontoso c noctvo 
á. R~c~puhlica, cujt>\; altos mtr1·esscs tell)
o t!eYer do :u:u.nlcUat'. nc:>te ca.so. peço a 
Cu.mu.ra. que u1c :tcornpanhc).iOt' m:LlS <ügu·•s 
insl;ml;.-s no estudo da. qnf!stho . _ 

Nií.o ha duvida. ll ue; temos vwlaç;~o -:ún· 
sciente, propnsi.t<_ll. c~iminos-1. de p· ~e:to~ 
J..IOSith·os, que t!enam ser a.rotados. <1.5 da lu 
não se póde infer·ir, cümo ;1.lguns lt .e~:e~ fa
zer crêl', exclu~iva.mente 11 res]'Ol~S<tb_lltdn.de 
do governador. A r e:>lJomabilidade e eyul_ent~, 
indiscutivel. !vl;.i.s, de pn.r com_ a_ crltEln<J.ll
d~de do agente ~·iolador d;1. ·1e1, 1mpu~-~ a 
t<Jd.os os espu·itos a nullidttde da. elc1çao. 
( .J.po:(rtlo.• c· nao apo!ados. ) . . _ 

Combine a Ca.mara as duas d1spostçoes. 
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Em uma se preceitua «o. elei{'.ã.o fa.r-se-ha. mente !ora victitna da. pressão ou da caba.lla. 
immedia.tamente. >> officiaL 

Em outr·a se estalJelece:- até seismezesde- E. examinada a questão sob este a~pecto, 
pois de haver deixado <~s funcções nü.o poderá cresceu e avolumou-se a opinião no sentido 
ser vota.üo o gover!'ador ou v1ce-governador. de ser ra...<:,oada a carta dosena.doráquelle roi

Ora., manti1los os dois }Jrincipios, ··e impossi- nistt·o de estado. A Carnara deve recordar-se 
vel comprehender uma eleiçii.o em que se,ja do facto. O Sr. Diogo Velho triumphou por 

. eleito o individuo prejudicado por incompa.ti- um voto, e a imprensa de então accentuou_ 
bilidade. (Ap,iados.) que S. Ex. obtivera uma verdadeira victoria 

O immediatamente-não póde ir alem de de Pyrrho. 
seis mezes (npoiwlos) e antes ele seis mezes são Hoje , Sr. presidente, temos lei po.thihitiva., 
nullos os votos dados ao vice-governaJoi' que cla.r., e terminante, e é outro o regimen. 
deixou o poder (J11t.tilos apaiadns.) Como. pois, podemos reconhecer e legitimar 

Comprellendo hem que em um caso em que um . mandato que, além de não ser um pro-
o candidato vencedor nada tenha com o acto dueto da. vontade do eleitorado, contraria 
do governador dn estado, este seja. responsa.- abertamen~ 11receitos claros e positivos da 
bilisa.do e validada a eleição. · Constiiuiçã.o? ~apoia,los e não apoiados) Seria. 

Ser ia. injusto prejudicar ~uelle que nfio um grave el'ro, um verdadeiro desastre . .. 
'· concorreu . para a. pr-atica do a.cto e que, si o sn. ALFREDO B.o~.RDosA. dá um aparte . 
. pode..~e. tel-o-hia. evitado. por causa:r-lhe · 

damuo e não beneficio. · O SR. .JuSTL~IAiXO DE SEJU'A - Não tem 
. . . Seria. o caso de Pernambuco com o illustre razão o nobre deputado. Em Pernambuco não 
: deputado que honra a bancada da. opposição. occorreu o que se deu no Cea.r~. Alli de
' Mas na hypothese que estudamos a questão ra.m-se adiamentos motivados pelo interesse 

assume outro aspecto e tem de ser resolvida de assegurar a nrda.de da eleição. No Ceará. 
' de modo diverso. Aqui 0 governador e 0 can- o que houve foi em.penho e proposito de 

dida.to ·deram-se ns mãos. Coiiaboraram no fraudar a lei. (Apoiaclru apa1-tes.) 
interessedecausacornmum. Pertencem am~ · U;~r Stt. DEPUTADO - Responsabilise V. Ex. 
á mesma. · política e esta e que creou e impoz 0 governador

1 
mas não o candidato di:plo

tal situação. O que deixou a cadeira de depu- mado . 
. ta.~o fel-o pal'a occu1xlr o governo, o que 0 Sn. JuSTlNIA.NO DE SER.PA _ Dei iá. suffi-

uecrou o governofel-o para úccuparacarleira -
do.represQntação. Dahi a neces$idadede demo- cientes explicações sobre este. ponto. Nao 
rar a eleição até passar 0 período da íncom- posso voltar a discutil-o. Tenho interesse em 
pe..tibilidade. (Apuiados.) A le;,.lda.de do clepu- não a.lJUsar da Lenevolencia. da Ca.rnara. Vou, 
tado-goveruador cleterrninou este sacrificio peis, terminar. 
da. lei'em proveito do vice-governador depu- Stt. I'R.ESlDElN'l'E, a Ca.ma.ra, apreciando 
tado. (Apoiados.) Ha, l>Ois. especie diversa., e imparcialmente as :ra.z~s que expu~, ha de 
aqui, de pal' com o procedimento criminal comprehender que só tem uma. sahu:!a. lJOn
que a Ga.mara JJúde ordenar ha a nul!itlade rosa. no. situaçi'to em que se encontra.: - an: 
da. elei~.ã.o, a invalidade do diploma, que é seu nular essa eleição que sendo um ~ttE>.nta.do ~ 
deve1' reconhecer e sentenciar. (Apoiad,,s.) independencia e liberdade do elelterado, e, 

·E, a proposito, Sr. presidente, reoordo um por outro lado, um verdadeiro desaca.t~ â lei. 
facto do regimen extincto. Nenhuma lei, sob ( Tl·oca. •>~ -s'~ ctpate.<.) . 
o iinperio, vedava. a.o ministro de Estado Mas. si em stla. sabedoria entender, que 
fazer-se eleger senador ou dcputa.ào ]>01' outra. nada valem as viola.cües U.a.lei e da. Constitui
província que não a que lhe ser.,ira. de bet·ço. ção, e que is:;o lle liberdade eleitoral e ver
Longe de haver incompatibilidade legal, a dade de eleiç<ies é uma etérna questão sem 
hi~roria registra v<~. ínnumer·os precedentes importancia,destinada apenas a inspirat:,recl,!L
fav~1raveis á eleição de ministros de Estado mações e protestos, neste caso a s;oluçao nao 
nessas condições. Seguindo exem}>los accumu- póde o1ferecer ditllculdad.es, sendo muito co-

. · .. }ados, fez-se eleger senador llelo Rio Grande nhecido o caminho a segnir. 
do Norte o Sr. Diago Velho. que em epoca Salva.r·se-ü. o partidarismo, sa.lva -se·li. a 
proxima a.dministrara aquella província. politicado governo.salvar-se-it o illu.-.re can
O facto, apezar d:! muito r epetido. despertou didato diplomado e com elle o gover1 • dor e o 
reparos e a questão foi susciu.da. e·discutida. meu estado,aquem V. Ex:.testemunhovtoda. a 
no Senado. . sua. gratidão sacrificando a constituir. ~ o para. 

O debate não podia agitar-se em torno da fazel-o deputado; 
lei ; esta.; longe de 11rolübir, permittia o facto l A R.epublica e que serà. vi.ctimada.. ( .Apoia· 
Mas discutia-se se acaloradamente a. questão dos c wlo apoi11do:s. ) Mas ta.tubem isso de ~e
política. A elciçã.o não podia ser o re:sulta.do publica dignificada. pelo voto e :pela just iça. 
~~ vontade ua provincia., Esta, nece5i3.ria.· ilils ,,.eritlca.ções de poderes e sonho de uto-
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-pista, ídeu.l qne nüo tem e nã.o poderá ter rea
lidade. 

Contentemo-no-3 com a Republica que pos
suímo~ e demos gr·aças a Deus. 

Otttro~ povos tiveram peior destino e appa
recerom mais sombriamente n~ historia . 
(3luito bem, muito bem. O o!'adc1· ri -mt~i:o {,;li· 
citado.) 

Vem li. mesa, é lida, apoiada e entra. con
junctl).mente em discussão a seguinte 

E?.lE!'DA 

A 's conclusões tlo pa.reeer n. !1: 
1•, que sej:~ :m!lull;~do o diploma. expedido 

:~.o m:LjOl' BenJamm L1berato Barroso, qut\ ao 
temtlO em qu~ se devia. proceder iJ. eleic,:ão 
tinha motivos de incompatibilidade eleitoral; 

2'. que seja.m enviados o parecer e do
cumentos lLO runccionario federal compe
tente para proceder como for Q.a. lei. 

Sal~ uas sessões, 1 de junho de 1893.-J. 
Sei'Jitl..-.llartinlto Rodriguc~>-

O &1•. Ahneida Perei r:a vem 
tomnt· parte no debate como relator da. com
missão que deu parecer sobre a eleição do 
C(lal'â.. 

A commis;ü.o, examinando as actas desta 
cleiçü.o, achou-as lega.e~. excepção feita de 
noventa. ondo não foram 3atisleitas certas 
lbrrnn.lidndes legaes, como sej;J. a lista. dos 
elait.ot·es presentes e ausentes, facto este qu~ 
não atl'ecta. a. mesma eleiç:ão. :Mas, como a let 
:~~~~~u{os~:a.~i~~~~· estas act.v; fol'am 

O orador não entra na. questão arguida pelo 
nobrG depu~ndo pelo Cea.r:.i, que accusa o go
vernador dn exercer cornpt-essão sobre o elei
torado, pot•que não conilece CS:)es 1actos. 
.Tul"OU dt~ cleiç-J.o pelos documentos que foram 
enviados :i. commissã.cJ-as actas. 

Relativamente a questão de marcar o go
vet•na.dor a. eleição seis mezes depois de dada. 
a. vaga, o nobt'{l deputado não apresentou do
cumento. 

E quantt1 ao desejo rtne o ~?-obre de,Putado 
manifesta de que o pt·ocesso elettora.l SeJ<t _uma 
verda.de no Bt·azil, o oraàor, mais do que 
nenhum outro, i\u votos p11.ra. que assim 
r.jn. . 

_ ( O Sr. A 1·tlmr Rios deixa a cadeira tla pre
sideacia que d occupada pelo ST. Thoma~ De~
fino, 8° secretf.IYÍO . ) 

' O S1•. 1\l~u·tinho R.odt.•igues 
eutra. eonstr<\ugido no delh1.te, não ~ só porque 
a questão se a.cha. magistralmente debatida 
pelo seu coUega de representação, Sr. Jus· 

tiniano de Serpa,. como porque o canclitla.to de 
que se trata decl;1rou que gyra. em um o.rn
biente superior ao do~ pobres mortaes como o 
orador. 

Começará di7.endo qne S. Ex. é filho do 
Ceará, donde se retirou na pi'imeim juveQ
tude e para oncle sú vol.tou pouco tenipo an
tes de declitrar-se a Republica. Era desconhe
cido naquelln tet·ra., onde seu nome e apontado 
ho.je, niio como o de um cidadão que alli fosse 
}Jara prestar set·vic:.os a tert''-' que lhe ser...-lu 
de berço, mas inu.ugurar uma. politica de 
odios e de vinga.nçôl.s, politim t<'rrivel e ex
ecrando. que Cllhriu o nome de s. Ex. de ma.l
~ina\:áO popular. 

S. Ex. , portanto, não podia. ror a. vot.'lc:.ã.o 
que as a.uthenticas allegum. 

As eleições fora.m feitas nns secretarias do 
estado, niio traünzem ·~ C)piniiio 1mblica.; por· 
que esta nii.o suffrogada jamais o homem qu~ 
levou a persegtlio~1o tle seus a.u nwsarios a. al
tura de um prim:ipio que serviu, por nssim 
di:zet·, de norma <le conduct;n. de suu. admi
nistração. 

O orador enumera factos de ~t'Seguiçiio 
pelo candiuato como govematlot• e termina. 
pedindo á C:1mara a nullülade dessa. eleiçU.o. 

o §J•. ne-.,.ril:l.(JU::l. - Depois do espe
<:ta.culo tl'istc que acabo de presenciar, 
começarei fclicién.udo-me a. mim mesmo por 
j~t ter conseg-uido cst:~ conquista sobre o meu 
tempemmeniu - a paciencia de conter uma 
explosão imrne<.liôl.t.:l. tle indigna~ão .•• (':iso) e 
~tão de <llla.lquet· outra. na.turez:1. que possa. 
}Jertm·ba.r ou a.tem()risar a calma. e a segu
rança <tos meus illustres collega.s .•• 

Procurando interpret<J.r todas as pala-vl.'as 
que lot~J.m pronunciadas a. tn-oposito da 
e'leiçii.Cl do Ce<~.rá. pelos impngnadores do pa.
recet', pergunto: O que é que se deve imme· 
din.t.tmcnte concluir depois de toda. essa. 
pu.lavr~1Sida.d.e ~ O ctue se llóde pretender 
e espera1• pam que a elei~;ão seJi., uma ver· 
dade! 

A ser verdadeiro tudo que affirm:1.rn.m, 
a. não serem phantasticos todos esses qua.· 
dros horrorosos que acabam de ser tt·nçu.dos 
e ap1·esenta.dos i Camar:J., ptJrgunto: Quando . 
ú que t\ eleição podet•:i. sm· uma ver(\at!e ~ 
Qual o 11nico meio capaz de concorrer po.ra. . 
<t ne-esse facto se dê ?. 

O ~n.. .TusnNu:-;o SERl'A- Cumprir lea.l· 
mente n lei . 

O Stt. HEVILAf~UA - Diz-se e repete-se que 
as elei~~!es srto em geral :1qui c em tod;J. a. 
ll<trte umtt pura farça ; m:l.S, senhores, não 
competia áquelles que teem HH\ior responsa· 
hilidade, iLquellcs que teem o espírito m:.1is es· 
cl.at'Céido, áquelles que se a.rrog<"\ln senti
mentos mais genuínos, a.o menos llOl' commi· 
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seraÇã.o para com os ignorantes, para <:om este 
povo que exploram impunemente, da.1· um 
bám exemplo 1 E este bom exemplo quantas 
vezesnósopoueremos lJa.teatear? De certo não 
é em occasião corno esta ... Quando se tr·ata. 
de uma eleição, quando se trata de estud\).1' a 
corre~ão ou inoorrecção; a. legaliúa.de do 
processo eleitoral, aponta.r-lhe os ponto;; fl·a
cos e por ultimo apresentar o jÜizo dafiulti \'O 
sobre a validade ou nullld::ttlc da (;jloiç-;Io, que 
é que vimos? 

. O extravasamento de otlios, de despeitos e 
.. animosidades :pessoaes, exaggeranuo, lil.nta

siando erros, algw1s dos q a<tes podem ter .sido 
pra.ticadcs, mas que com cer-tez.<t nunca. attin
giram á. gravidade, nunca chegaram ao es
canda.lo que 1oi, perrnitt:l.-se-me a exp t·~são, 
descabida. e inopportumtmente liguru.clo :'\ Ca
mara! O honrado reln.tor da co:n;nissão de
fendeu de um modo c.-ompleto e brilhante, 

· embora. com singeleza. e sobt·iedade de phra.se, 
o seu parecer .• • 
_ O Sn.. AL:-.rem,\. PEREtRA - Que propria.-
Inente não foi impugnado. • 

0 SR .. JUSTll\IANO DE SERPA- Quanto a 
mim, V. Ex. só p:,de tratar da preliminar. 

O Sa. BEVILAQUA-••• V. Ex:. me perdõe, 
mas a preliminat' que -v. Ex. estabeleceu 1i.li 
uma preliminar falha. v. Ex. disse que a 
eleicão devia ser :~.nnulla.(la. 

E o motivo pt·incipal da nullidade 1oi ter 
sido realisada. depois de expirado o pu.zo 
legal. No emtanto, Sr. pre~iL1ente, n. verdade 
é esta: O tempo que ffiP.diou entre t1. comnm
nicação official da vn.gu. e o processo eleitoral, 
nao excedeu o lm~ice ela lei ! · -

E quando tivesse isso a.contecido, quando ê 
qne deve prevalecer semellmnte imeL'Pt'eta
ção e esse motivo de uullid:W.e ê pa.t'íl. o Cear-à. 
sómente ou })ara todos os outros estados do 
Bra.zil1 

Em Pernambuco este fa.ct& nrw foi apresen
tado como motivo de nutlidade; no Amazonas 
impugn11.va-se ao contrario a. realidade da 

.. eleição por ter sido precipitt~da ; e agor;i., por 
que diz-~e ter sido exc~dido o pr-:1.zo! Quando 
é que faliam com sinceridade os honr\l.dos 
antagonistas? Quando é cru e SS. EEx. não dão 
o direito de suppor-se que-luzem o papel, que, 
gemlmente, se em:pl'e:>ta ao pnlitico do nosso 
:paiz? 'Elll que occusião e que SS. EEx, não 
lançam mão desse artificio, que ínfelízmente 
já e considerado corrente nn. educa~.ão do 
nosso povo, de não ser necessar io o rigor da. 

··yerdade quando se trata. de política, depri
mindo e desrespeitando-se até e!lta. ll..'\1;~. vra, 
de modo que jã. ha um sulJStitut1>o pa.ra tal 
s~ma de :política, o qual é-politieagem '?! ••• 

:·· O· SB.. · JuSTL.'i1ANO SEru>.A.....:..Jú. existe ha. 
m.uito tempo. 

O SR.. BEVILA.QUA-E' exacto e foram estes 
bellos costumes o que lP.gou-nos o magníficen
ti:>iiimo regimen monarchico. _. 

O meu nobre collega. descobriu tambem um 
elixi: novo, uma <:!Specie de panacéa. com que 
se hao de cura.r todas as feridas abertas pela. 
l'olitic~,, nos armiaes da opposição de todos os 
estatlos do Brazíl ! O elixir de S. Ex., de 
Iong;\ politicagem, é a. :.tbstenção ! 

O cidadão declinn. do seu direito e ao mesmo 
tempo do s~u dever de votar para dep::üs. 
~u.is c~mmotlame~te fà:zer a critica. e, o que 
a.wda e melhor, explicar so1Jrane:eiro a. der· 
rota que contavacerta,fngindo á experiencia., 
aos tr~balhos, ã. couftssã.o e t udo á som'bt'a pro
tectora. do abandono da.luct:t com a.bdi·:ação do 
direito e fa.lta de cumprimento do dever ... 

O S&. JusTINik"\O SER.PA-El'a. impossivel. 
O s~. BE'I'1LAQUA-0 ·meu collega tem a 

memom. prov-avelmente muito ma.is feliz do 
que a minha no assumpto e poderá acompa.
nhat'·l:-Je corrigindo os numeros. 
. Ha. pouco, :sem proposito embol'a, se disse 
aqui que o Ceará. não podia. ter correcta.mente 
ttp1·esentado um cleito1·ado de 18.000 eleitores 
neste pleito que pre:;entemente motiva o de-
bate. · 

_ Ma~,. Sr. presiclente: ? nobre co nega. poder-ei. 
dtzer lt Camtwa qual fu1 o numero de elei
tot·es que concorreu á elei<:.:1o que collocou 
S . Ex . ~ssa, cadQira. 1 . 

O Sa. JmTL.'ilA>'io SER.PA-A nossa. eleição . 
foi umã. e:\ mesma; dett 22.000 votos. Nesta. 
cpocu. V. Ex. deve lembr-<~.r-se que o Cent ro 
Republiccmo el'a a. totaliàatle do estado e· for
m~va. umn. só bandeira. E:ste numero devo
ú?s :oignifica.V:l. pura. e simplesmenta o presti
f,'10 republiC<1uo ne-'>ta. t:_poca. Hoje não se diL o 
mesmo. 

O SR. BEVrLA.QUA -Disse S . .Ex. que na.
qu~l!a. êpoca, n~ epoca, em que se procedeu a. 
elet-.a.o que aqUL nos colloc-ou .. o eleitorado 
que constituia a totalid<Lde, ou, demos dé 
barato, a quasi totalidaue c1o Estado . .• 

O SR.. JusTL.'\l.A.l'\0 SERPA-E' precise notar: 
pa.rte do eleme11to clerical estava. comnosco . 

O SR. BEVlLAQUA-... Em sUJmna,a. maioria. 
do eleito~~o concordava. na.quella. boa epoca, 
com a politlca do Centro Republicano. 

Ora, muito lJem, Sr. presidente, depc•is mu~ 
dara~-se os t.en.lpos e alguma cousa houve 
de trtste e de f~to que não devo e não quero 
tta.ze1· l)ar!l a _Camara., por·que estas quçstões 
de ec?n~uua. mterna não ft~am lJem aqui, 
constttumdo a.peuas.. . · :. 
· _O Sa. JusTL'\'IANO SER.PA ...::_Um capitul~ de 
d1vergencia. entre nós. . · 

OS&.BEVILA.QUA-... no cOngresso Nacional, 
qua tem. uma missão bem . mais elevada., .im-
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pz:oprios cartões de visita ao eleitorado. Pre- í que abnegatlu. e heroicamente sustentll'am 1 ! 
firo, p;;is, (leixar de lado esses motivos. 1 Uf,t nwitos a1'rv!es.j 

Dividiu-se o CeM1·o Rel'ttl;licww, q u.:· pos-! Sr. presiJ,·nte, 5i fosse meu proposito es
suia a gran1te maioria do eteitol'a.úo, como : merilhar nestt; tet·reno, assegm·o a V. Ex.. 
acaba de informar S. Ex. Pois bem, Sr. pre-

1

1 

qn.~ lJOÚet·ia. en.contt'<l-r u•ulos ain1h1. mais lJO
sidente, de um lado flcou um pequeno sitivos e cotwincentes, eml:lora ni:í.o r.jsscm a 
gJ.'IlpO... alguns mui co ~Lg-r<Hkweis ... 

o SR. JUS'l'I:'-iL\XO SERPA _ Dahi com:::c-a a. , . No <::e.1rú, rlcpoi_s _da. divisão, jit tem ha-

" . . rg:ando o grupo do dJrecto•·Jo, ao qu(l.l tenho 
diver..,.encia. 1! VH.lo diversas eletç'~es .. E_ em uma deltas, 

O SR. ~EviLAQUA- ••• e de outro J[l.Üo um a honm ele P~-·rt;encer, apezar de estar com-
grupo mawr .. · plct;J.mentt: no ostrad~mo ... 

O SR. .. rusl.'I:'-IIA::-10 SERPA-QM~l pr·obanr_lum.l O St~ . .hiSTL'\I,L'iO SERPA- Quan~o ~~ 
O SR.. BEVILAQvA- No Celltro Rep,dJltcwlo O SR. BEYLLAQUA- ••• nas ele1çoes esta-

creou-se o directot·io, o c1ue se podh~ cltu.m<w d~es, na. U.ictuunra do ex-lxtrão •.. 
o ·gt·upo dirigente do _partido. Houv-e u. (ti- O SR. Jusrr::-;r,-..:-;o SEtU"A- E' o contrario; os 
visão. .'>ecretarios tle Est1tdo actuaes são os mesmos 

De um lado um grupo menor e <le outro daquella epoc:<t. · 
lado um grupo maiol', isto é a verdade incon-
testavet! O Srt. BEVlLAQUA- V. Ex. me· dispense de 

Ao grn]_)O menor esta ligados, Ex... deseet· a um detalll~ tão pequeno; não quero 
ir até à. decli n:t<;~l:o de nome,:, porque teria. de 

O Sn. Go:--;ç.>.Lv;;:s LAGO dá um aJ?arte. ír tu.h·ez muito lonp:e e quero pairar em ter-
O SR. BE'VILA.Q.U.d.- Penlão, estou pre- ren ' um pou.-o mais elenulo. . 

pa.rando os elementos de uma- conclusüo... ~Ias perg-un~o ao nobr·e d~putado: qua.atos 

O Sa. JusTLi\"1<\l\'O SERPA- Pet·feitamente, 
mas nõs discordamos Logo no preparo dos 
elementos. (Riso. ) 

O Sa. BEVlLAQUA-Ao grn:po malor, Sr.:Qre· 
sidente, .alem elo numero concot•ria em seu 
iavor t.~mbem o prestigio llistori<:o para a si
tuação act ua.l (lo no~so paiz ..• 

O SR.. JusTIXrA:-<0 SEÚA- Kão apoüulo; 
. ha divisão perfeita.. 

O SR. BEVIL,\QUA- Não. senhor; V. Ex. 
nüo póde contesb,r que o ·elemento genuina
mente republic:lno ficou em sua mu.ioL-ia, si
não na tota.Liclade, com o grupo maior· ... 

O Sa. JrrSTIXIAxo SERrA- Isto e uma 
questão de estatística. 

O SR. BEVILAQUA -Não 6 uma questão de 
esta.tistica ; e uma qucsttio de evillenciCL P~•ra 
nós, ao passo que do grUIJO menor ... 

O SR. JoÃo LorEs-Que o grosso dos repu
blicanos ·.histOricos ficou com o directorio .é 
evidente. Perdemos amigos como Y. Ex., 
mas a maioria ficou comnosco. 

0 Sn.. BEVILA.QUA-Eis :1 verdade. Agort\, 
·pergunto eu ao nobre depntatlo, tirando a 
conclLlsão, si não é natural, si o que se eleve 
logic.1.mente presumir não é que a maioria do 
eleitorado, que naquellil. epoca. era !Jl.W~i tma
nime, ficasse do la.llo daqueHes que se man· 
tiveram fu.·mes na. primitiv:J. orientação~- .• 

o SR. JusriNL~-vo SER.PA.- Mantenho-me 
firme nos mesmos principias. · 

O SR. BEVILA.QUA- ••• ql;l.e se mantiveram 
integras na estacada á defesa da grande 'óbrà 

votos tivemos nós outro;; ness , eleir;ti.o? 
O Sr •. -:-'JUSTL\''HXO SERPA- M::Lis ele 9.000 

votos. -
o SR. B!!!YIL\Qu,\- ~!ais de g_ooo wtos, diz 

o nobre cteputado; eu tinha idéa de muito 
mnis, c istO quan(b tínhamos contra nos to
dos os elemenws de g-twrra ! 

Que se passou depoi~ no Cea,t•ú. ? 
Algum lacto que porventura pudesse con

correr parn. diminuir o pre::.iigto do nosso 
partirlo, para. alienar de nó~ as sympa.thias 
pubtic\\..->? Não. Absotutamente não! 

Foi o inverso que se deu, (li:rão todas as 
consciencias. 

Nós, fieis na defesa da verdadeira. Repu
blica, não p;l.ctuamos absolutamente com os 
crimes de 4 rle novembro. 

Só este f<tcto devia clw,m<\r ao nosso gru;o 
todos os elementos E!_ue tivessem civismo e 
dignidade e que, por qualquer motivo de 
b:tb:a politica.~em.~e tí ve~sem de nósali\stado; 
e f0i o que se deu, porque na 1·ealidade a,s 
nossas fileiras engros~ar-,tm cousider-.1 ve1-
mente. 

E' um facto notavel que 110mens de gr(l.nde 
-valor morai, homens do grande valor poli
tico. de um l)restlgto firmado desde a lacta 
partidarin. elos a.ntigos tempos, mas que atê 
então ~c mautinh<•m inMtivos na. nova poli
tica, ; ver<iatleiros chefes prestig-iosos dos an
tigos g-r·upos militantes no Ceat·à, nesse mo
mento supremo ela. Patria, abandonando o 
de:,"CO,nço da Mtividade política, deram-sG as 
mãos comnosco e as nossas fileir~ engrossa.
ram consideravelmente. Ninguem ha que ·o 
possa contestar-. · · · .. · · · ·. . .. · · · 
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E' depois deste acontecimento e a.ssim con
situido nosso lla.rtido, que se dá, a. eleição ; o 
candidato e um distlncto moço que dentro em 
bre'Ve virá honrar a Ca mara <lom su<t presença, 

Este moço, natm·almeute sympa.thico pala 
honestidade 1\e sua <~dminisoração; symp:\
thico pel(l. dellicação com que sempre prestou 

. os seus serviço~ ao partido e O. Republica, e 
que acabara de deixM· o governo levantado 
pela revoluç~o restaura-dor<\ o.a lei, devia na
tura.lm~nte c!J.a.mar sobre seu nome um avul
tado numero de eleitores.( Apoiada' c ttpart~•.J 

Mesmo assi111, ha. uma. di:fferença enke a. 
primeira eleição em que, m~ opinião dú nobre 
deputado que primeiro impugnou o pa.recer, 
nós tínhamos quasi êt unanitnidade do eleito
rado, isto é, 22.000 e tantos votos, ha uma 
clifferença, digo, p:wa o numero de eleitores 
que coilcorrera.m ultimamente as urnas, que 
foi de rs.ooa e t..'l.ntos. 

Esta differenç~ e talvez, e no maximo, o 
que representa. os votos daquelles CLUe de nós 
~e afastaram e auegimentarlameute se absti· 
veram •.• 

O SR. JtiSTL.'UAXO SERPA dá um aparte. 
O Sn.. BsYlLA.QUA - O meu honrado collega 

lla de convir q ne esta conclusão foi tirada do 
auxilio que S. Ex. mesmo me tbrnece;u. :Na 
minha opinião si. houve,. erro e em favor de 
VV. EEx.; parece-me que não deYem contar 
com toda a differença .• · 

O SR. },f.utTL\'TIO Ror1RioUES -No emt:tnto 
já. provoquei solemnemente um &DPBllo ao 
eleitorado e ibi 1·ecusado. 

O Sn.. BEVILAQUA-Não me desviarei muito 
do proposito que me trouxe á tribuna, mas 
não posso deixar üe respon(\er c1e certo modo 
tts :palavras que ac:tbei rle ouvh-, porq11e 
sou prova vel vente, de to fios que teem :\ l1onra 
cle Npresentar o Ceará, aquellt) que menos 
serV'iços tem a aHega.r naquelie Estado ... 
(Nt1o apoiados.) 

Em. todo o caso, sem lison,ja, não deixarei 
de- assegurat· á Cama1<1. qt1e t1.mbem tenho. 
alguns serviços ... 

O S:a. JOÃO LOPES-V. Ex. tem excelientes 
serviços. · 

O SR.BEVIL.-I.QUA- Agora preguntat•ei para 
que servira o appello de que 11 a pouco se Jh.l
lou ~ 

Já uma vez, não ho. muito, se fez no Ce:J.l'á 
uma consulta tambem solemne ~o eleitorado e 
no entanto aindo. l10je estou por -ver o eifeito 
da formal resposta negativu. que obteve essa 
consulta feita pela nobre opposição do Ceará 
ao eleitorado. 
· SS. Exs. continuam. a occu~ suas cadei

ras_ .. 
. E de mais,em bre-ve tudo isto na de ser ye

ri1lca.lill na.~ proxim~ eleições. 

Devo tel'llli.no.r. Ao meu illustre collega 
que primeiro occupou a tribuna impugnando 
a legitimidade da eleição, pelo tuenos tão le
gitima, t<1o valida quanto a de S. Ex., direi 
que S. Ex. destoou mUito entre a fl.uencia 
de sua linguagem, a vivacidade com que. 
emittiu o seu pensamento ..• 

O Sn.. JusrL...,L\.Xo DE SER.PA-Ob~·igado pela. 
bondade· de V. Ex. 

O SR. BEVILAQUA- .•• e a essencia desse 
mesmo pen~amento. S. Ex., com roupagens 
bem provídag, com denodo todo marcial, 
mani1estou,flo entanto, o desa.lentomais triste, 
o desalento mais desalento-dor que se póda 
imagina1·! E o desalento de S. Ex.., a descon
iiança de tudo e de todos vae além das raias 
üa justiça. S. Ex. não confia na Cama.ra, 
S. Ex. pede que esta camara saia deste ma
rasmo e proceda coro justiça e dignidade .••. 
Perdão, esta :paiavra ultima. e do segundo 
ímpugnadm• do parecer ... 

O Sa. J.\IIARTINHO lton:aiGUES-Pl'Otesto con
tra semelhante insinua~ão. 

O SR. BEYILAQUA-V. Ex. di~se que a Ca
m:w:t procederia com dignidade e justiça si 
annu~as~e ~ eleição; assegl!ru que exprimiu
se ass1m, pode estar esque<!ldo .... 

0 Sa: ~L~TL''mO RODRIGUES-Não di~se isso 
não disse semelhante causa. ' 

0 SR. BEYILAQU.a.-Sr, presidente, si V. Ex:. 
julgar que não é um abuso dil. attenção clos 
colleg:J-5 que aindtt estão na ca:sa, pel;:O a V .Ex. 
que mande buscar esta. pa.rte do di~curso do 
nobre collega, que foi stcnographada, e V.Ex:. 
ha de encontr-ar, porque ainda não teve 
tempo de ser tletltrpada .•.. 

O Sa. ~IARTINHO ROl.lR.IGUES - Deturpado 
por outros ; por mim nunca o seria. 

O SR. BE vrL,I.O.UA-••. ha .le encontrar esta. 
expre~~ãono _li~ do di~urs? : n. Camara pro
cedera co ui dtgmda(\e e .Justtça ... 

0 SR.. JU$TUnANO SER.PA. -.Mas eBta ex
pressão não envolve in.Juria e injttstica. 

0 SR. MARTINHO JlOD!U(rUES - Disse V. E:x;. 
que tinha. ínvoca(lo a dignidade da Camara ~ 

0 SR. BEVII.AQUA- Dignidade e jt1stiça ... 
O SR. ivl."lR.T:U'\110 RODLUGUES -Isso de justi-

ça é outra. cous<1.. · 
O S1t ~ BEVILAQUA - Affirmo, Sr. presiden

te, que essas :palavras foram proferidas, e te· 
nho certeza de que, si V.· Ex. mandar im· 
mediatamente buscar a pa1•te stenographada, 
ila de encontrar essas expressões. 

0 Sa. MAR.l'L'\HORODRlGOES da um aiJarte. 
O Sa. BEVILA.QOA. - Si V. Ex. retira·as 

agora é outra. oousa. .•. 
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o S&. M.utTrNHO RODRIGti"ES - Não retiro tação, iazer um a.p1)e1lo no nobre deputad(l 
nada. pelo Ceara, que em segundo loga.r impugnou 

O S"'. BEVILAQUA- Não estou mentindo, a. eleiÇ<."i.o. S. Ex. disse, t·eferindo-se á admi-
.,. nistt'a~.â.t' do actua.l presidente do Cear-à, um 

nem imentando. · • distínctissimo moço. cujo elogio estou perfei-
0 SR. MARTINHO RODRIGl.."ES-mii.S está eql.ü- tilmente dispensado de f<tzer ü. Cama.r-.1, que o 

Yocado. C1)llht>ce lJem . 
O Stt. BE'v'"ILAQUA-Nem estotl equivocado. · S. Ex., n. pt•oJ)oslto da. honestidada, da. li

E si V Ex. quizer MC'"ita.t• o a.ppello que fiz.. sur~\ e da corre~ão <:Oroq uese teem a.pplicado 
mande buscar a parte stenogra.phada. e vera. os dinheiros pub·icos no Ceari~. exceueu-se 
si estolt equivocado ou não. São pala.vra.s muito e t1l.nto que provocou um aparte im
tel:tuaes: A Camara. pl'OCederá. com dignid~· media.to. na altur(l. da. digniuad~ do nflbre 
de e com justiça, considerando nulla a elet- a.partist.'t e da justiça. da impugnação que 
ção... . convinhil. lazer Incontinente. 

:Maa, St·. ]?residente, fechemos este paren· s. Ex. rec.l.arguiu, entrekl.nto, que não 
thesis. Eu dizia que o nobre collega., em 'WJ. tirvttt doctliitt.:·IIIJ :> para provar esses esbanja
f'.l.lta ue confiança. na. ma.nifestaç:ão d<\ Ca.- mentes ou essa.s malversações dos üinbeiros 
mar-a, não estava de accordo com os senti- publicos. 
mento~ l'eD.eS de S; Ex. A.s pal~vras .P0~ s_.Ex. St•. presidente, «não tem documentos para 
proferidas~ natural~ente nao exprut~rra.m provar», a qualquer que queira fazer o exa
?O~ fideh Jade aquillo que se pa:;sa.va no me mais rapido, essa phr·ase significa que 
mtlmo de S. Ex: . . nao 1v;de provm·, mas niio quer dizer que não 

O S&. JuST~"'IA.NO DE SERPA-Dtsseram pah- esteja couveucido <le que algwnt.t causa 
damente o que eu sentia., porque eu sentia lw11~e... · 
muito mais. E nas pa.la;vras postet·iores (le S. Ex., res-

0 Su.. BEVILAQta-Então não comprehen· pondentlo ao ap;~rte co~ que o l'!leu nobre 
do. Eu suppunh<L que V. E:s:. não tivesse collega. e amigo o Sr. Joao L opes lmmed!ata
tanta malquerença, um:.t especie de oge1·í.s..1. ment~ atalhou a acr.usação, S. Ex. ainda. 
· c deixou pelo menos pairar a. duvida. ou per· a am:~.ra.;:.. . d 

mittir que M.'lfil pa.reca no mo o por que po-
0 Sn.. JusTINLlNO DE SERPA-~lío apoiado . der:i.o apreciar os que lerem suas pa.la.vras ... 
O SR. BEVlLAQUA- ••• porque ah;mdonon um 0 SR. ·!\'fARTI."\RO RoDRIGUES-v E.\:. aprecia 

dia esta rosa., e no entanto. reflectindo me- as minhas pala vras de,·nodo di ver~ do que 
lhor, voltou a. occupill' aqui o seu loga.r. ella.s significam:. · 

Isso prova, segundo parecia-me, que S. Ex. 
não te;n tanta aversão á camarn. ... O SR_ 'BEviT.AQUA- V. Ex. disse que não 

O <:n . JuSTINIANO tlE SER.PA-Jt~ tenho por tinha documentos.·· 
varias vezes t:'Xplicado este incidente á Cn.- O Sn.. 1LutTINI!O RonatG'GES - Disse que 
mara e ao. pa~, e por ~sso creio q rte V. Ex.: nã.o aprcsent:wa lXll'que nüo os tinha no 
não me ol1l'lg"J.ru. a. repetir agora. o que escrevi mometlto. 
em todos os joi·naes desta capit~l e do nosso o SR. B r;:vrr.AQU,l -V. Ex. confirma ! E 
estado, e o que disse nesta cam<l.ro · mais, v. Ex. 1itlloll em cleshonesti.uade ou 

O Stt. BEVILAQUA-0 meu intento não ó malversn.çlíe.s do Sr. BezerriL .• 
molestar ao meu nobre collegn.; mas pa.receu- o Sr. MARTI"no RODRIGUEs - Nüo disse 
me que havia mna. contrn~icçã.o inv(')lunta.riLI. tal eousa.- Ma.tvers3.e;ões quel' dizer mal em· 
entre as palavras e os sentnnenros de S. Ex ; prego dos dinheiros publiCl1S Muitas vE-zes a 
acceito tndo qu~nto S. Ex. disse, porque o pes:>o·1 incumbiun. de distribuir os dinheiros 
meu proposito não é molestai-o... pub!icos póde qar mU. clirecção sem ser desho· 

O Sa. JuSTINIA..."'o DE SER.PA-Agradeço,mas nesto. 
ue>o declarar que não file m. · le~tou, porque o SR.. BEVlLA.QU.\. - A explicaçi"i.O que acabo 
nã.o tenho r~ceio de qué se examine a tuinha a.~~"ora de ouvir esclarece melhm· o pensamento 
vida publica.. . do nobre deput3.do e dispen:>a. de concl~ir, 

Qua nto â supposta. falta.· de garantias á li- cômo pretendia, ,si outro fosse s~u pro1)9~llto. 
berdade de imp!'ensa..jã. o dh:;e em aparte, co- Pretendia concluil' dizendo que, si S. Ex. 
nheço uma versão diversa para a suspensii.o não aprP:senta.3-e e.;;ses documentos a que 
temperaria do ot·gão opposicionista. ainda se referiu ultimamente, ou S.Ex. con-

Não é só mente o estado que luta. com ruft. fessa.V".l á ca.mara, par-.l o seu esclarecimento, 
culdades financeiras . . . pam seujuízo.que não sabia absoluta.mentêda. 

O Sa. BEYILA.QUA.-Devo, para. terminar, e 
. já. agora com receio de alguma nova contes-

Cnm~ra 'V. U 

menor a.pplica.ção menos digna. dada pelo Sr. 
Bezerril aos dinheiros publicos, ou S. Ex. , 

3 
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emquanto não apresentasse estas provas, 
dava-me o direito de applicar-Ihe um epi
theto muito severo ... por-que quem fur ho
nesto neste ·pa.iz, ha de sel-o tanto quanto o 
Sr. Bezerril, presidente do Ceará ! 

O SR. MAR1:Th'1IO RoDP..lGUES-Que me im
porta, :póde applicar como quizer os seus epi
thetos severos. 

O SR. BEVILA.QüA-V. Ex. não póde iàl.lar 
assim, porqué arretlada. a causa cassa o 
effeito ... 

0 SR.. 1\fARTIZ\HO RODRIGUES-E' uma inju
ria que me atira. 

O SR. BEVlLAQUA.-V. Ex. que tem mostra
do sempre um atilamento do maior politi-
queiro... · 

0 SR.. JOÃO LOPES- Dá licenç~ para um 
aparte? .As palavras do St•. Martinho Rodri· 
gues, ouvi por estat• muito perto. Protestei 
quando S. Ex. fallou em malversação e disse 
então q a e si elle referia-se ao Sr. Bezerr i I, o 
seu governo e tão honesto como qualquer 
outro S. Ex. respondeu-me que não referia
se á honest!dade J.o Sr. l:>ezerril. 

O Sa. BEVn.AQUA-Sr. presidente, appello 
para V. Ex. e par-a aquelles (tUe teem aeom
:panua.do as minlms palavL·as. 

Disse que, agora tendo ouvido melhor as 
:palavras do nobre deputado, antes, com
prehendeudo sua inten.-;üo ao Pl'Oferil-as .••. 

O SR. 11ARTINHO RoDRIC:tiES - V. Ex. !li~se 
que tinha um epitheto pal'<L me :lpplic:~r. 

O SR. BEYILAQUA.-••• julgava-me dispen
sado de concluir como pretendia. Parece-me 
que isto é po1·tuguez cl:uo. E S. Ex. que e 
tão argucioso ... 

O SR. M.\RTL....,uo RoDRIGUES- Tão argu
cioso ... clito por V. l~x. clispensa-me de justi· 
ficar. 

O SR. BEvtLAQUA.- ••• tão a.rgucioso como 
sempre se tem patenteado. S. Ex. devia com
prehender o que eu disse e entretanto res· 
pendeu-me de lança em ~·iste ••. 

S. Ex. bém sabe que nii.o tenho medo (le 
lançassos de ninguem e muito meno;; de 
S. Ex.! Em qu:J.lqner ponto~ em qualquer 
-terreno digno em que S. Ex. queir·t\ esgrimir, 
tenha cerceza. de que não rugit·ei ! 

V. Ex. tem o veso de procurar pe1•turbar 
e azedar todas as vezes que se !alla em as· 
sumptos do Ceara ..• 

O SR. MARnxno RonruGuEs- Appello para 
a Ca.mal·a si "ou eu ou v .Ex.; individualmente 
não oJ!endo a ninguem. 

O SR. BEVlL!l.CQllA.- Ha muito tempo que 
Y. Ex .. não tem um ap&rte meu. 

O SR. MARTr....,·uo RoDRIGUEs-v .Ex. é que 
referiu-se a. mim; sinão, não lhe teria dado o 
aparte em que v. E:x:., por equivoco, inter
pL·ctou mal as minhas pala v r as. 

O SR.. BEVILAQUA- Sr. :presidente, não • 
quero continuar mais a afastar-me da norma, 
do proposito com que tomei parte neste 
debate. 

Si as palavras do nob1·e deputado tivessem 
sido no mesmo diapazão das ultimas· que 
acabou de proferir ; si S. Ex. tives.'e resp<Jn
dido no mesmo tom com que iallei, estou certo 
de que não se teria passado este incidente; eu 
não me teri<1. magoado com as palavras de 
S. Ex., nem tão pouco S. Ex. ouviria o que 
lhe pudesse melindrar. 

O debate aber·to sobr-e a eleição do Cearã. 
:podia, com muita vantagem para os trabalhos 
da Camara, com muita. vantagem para a boa 
comprehensão da eleva.dól. missão que tem o 
Congresso Federal, podia, com muíta. :van
tagem, ter-se limitado quando muito a. uma 
accu•ação simplesml'nte ao inverso da bri· 
lhante defeza que fez o hourado relator do 
:parecer, ja que se considera uma necessidade 
indeclina.vel de politicagem impugnar aquillo 
que vem do adversario, e, por isto, não re
conhecer bom u.quillo que seja optimo embora, 
uma vez que traga este peccado original de 
partir de ad versarias politicos ! 

Tal ~a estupenda regra., ta.es são os velhos 
hu.IJHos ! 

Não concordo absolutamente com semelhante 
systema. :perversor. 

Prefiro fazer justiça. Toque a amigos ou to
que lt UdVCl'SariOS, pa.ra.. mim e absolutamente 
inclifrez·ente. Si não encontro motivos de im
pugnação, n,.•o a faço. E s o caminho que sigo 
de preferencia. A política não é e nã.o deve 
ser tida como incompatível com a justiça, com 
a verdade e com :\ mora 1. 

As q uestiuncnlas de campanario não devem 
ter entrada. aqui. · 

Peç~. portanto, a v. Ex. que perdoe-me, si 
tambem não pude deixar de desviar-me um 
pouco desta conducta, que e a. unica que me 
parece dever ter a CU.ma.r .... , tratnndo-se do 
reconhecimento da validade ou nullida.de de 
diplomas de cleputaY.os. (..ilfuito bem.) 

Não havendo mais quem peça a. palavra, é 
encerrada a discuseão e adia.d!\ a. votação, 
por falta de numero; · 

(Reassuml! a presidencia o Sr. Jotip Lopes.) 
Ainda por fa.lta de numero, são adiadas as 

votações dasseguintes matet·ias: i 
P~ojecto n. 182, de 1892, concedendo a Mel

chert e Comp. is~nçã.o de direitos, inclusive 
os de expeuiente, sobre trapos e reducção de 
50 n 1 o sobre a ma teria prima denomiaada 
bleaching-pou;deJ", que importarem durante 
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cinco annos. a contar da data. destrt lei, com 
destino á fabrica de tecidos na Villa. llo Salt•), 
em S. Paulo (I" dis~ussão}; 

Projecto n .242, d·~ lX92,a.utorisa.nuo o Poder 
Executivo ti.'J?:tgar a D. Ma!'itt. Ca.rolina Rhein· 
gantz a qua:ntia. de 1 14:!j97$848, como inde· 
mnisacü.o de'l'ida pelo valor de sua. proprie
dade Colonia de S. Lom•anço, no Rio Grande 
do Sul ( l·' discussão). 

E' annunciada, e sem debate encerrada a 
• 2.a discussão, ficando addiada a votação, p:H' 

falta de numero, do proj~o n. 3 A dn 
Senauo, creando um externato ou gymnasio 
nacional na cidade da. Campanha, estado de 
Minas Geraes. 

Vae a imprimir, }}ara entrar na or-dem dos 
tr3.balhos, o seguinte 

-_,~· 

P.I.Rii:CER. 

X. 13-18Q3 

lJ ::clara nüo ~~u· oiJjecto de cleUberacr.io a de
nWtcia ap,·esentatla cont,·!l o Vice-Prcsirtente 
da Rep~tblica pel,.,s Srs. deputados J . .r. Sea
ÕI"I'• Alfredo Errumo .lacqtfP.S Oricttte e Vi
ce,tte Antonio do EspitiCO-StuHo ; com voto 
em $eprWo.(tn e seyHitlo da demtncia e mais 
<locwn~ntos qo[e a ~nsll'l!Cm 

Sete sã.o os fundamentos da dellunc:la que 
os Srs. deputaclos .J. J. Seabra, Alfl'e<.l.o Er
nesto .Jacques Ourique e Vicente Antonio do 
Es:pirito Santo, exercendo o direito que a todo 
o cidadã-o brazileiro é conferido pelo a.rl:.. 2" 
da lei de 7 tle janei1•o de 1892, apresentaram 
c[lntrn. o Vice-Presidente da Repuhlica na $e:>· 
são de 23 do corrente: 

I o, a refut•ma, :por decreto ue 7 tle abril do 
anno passado, tlc alguns generae~ üe terra e 
mn.r · 

2" ,'a reforma, por decr~to de 12 de abril do 
mesmo. anno. de alguns officiaes do exercito 
e da armatla ; 

3'. a demissão, por decreto da mesma data, 
de um lente da Faculdade üe Direito do Recife 
e de outro da Faculdade de Medicina desta ca-
pital; · 

4~. o decreto de 17 de dezeml}r-0 do n.nno 
passa<lo, que autorisou a rus..'i:o do Bu.nco da 
Republica com o do Brazil, legislou sobt•a 
emissão, e providenciou sobre resgil.tes do ptt
pel-moeda; 

5'', o recrutamento; 
6\ o c.sbanjamen.to do dinheiro do Thesouro 

a que se refere a ca.:rta. pela. qual o ~xm. St' 
Serzedello Corr-êa pediu a.o marechal Vice
Presidente àa Republic:t a sua. demissão elo 
cargo de secl'etario de negocies da fa-
2enâa; 

7' , fina..lmente, a intervenção do Vice-Pre
sidente tla. Ropublic:t em negocias do estado 
do Rio Gra.nde do Sul. 

O tlecreto de i de a.brÜ do anno passado, 
dizem os Sr·s. Jeputados que a(lresentara.m a 
denuncia,rere o art. 74 da. Gon~tituiçü.o c as leis 
que concedem u.o,; oaiciae.:. do exercito e dn. 
armadu. a garantia de su poderem perder a 
effect\viclil.de dos seus po.:;tm; e p;ttentes de
pois de pt•ocessad.os regula.rmente no fUro mi
lítar, pot casos taxativamente e.specifi.cados 
em lei; 

O de 12 de abril. pelo qual fica.m rerorma
dos m:1is alguns offi.eiaes de terra e mar, fere 
o mesmo preceito con~titucional, as mesmas 
leis militares e ainda o § za do art.80 da Con
sütui~·ão, porque foi expedido dum.nte o es
tado de sítio e a Constituição determina que, 
durante O SÍtiO, O governÕ se restrinja, nas 
medidas de repressão contra as.pessoas, a im
por a detenção em logar ntlo desti.nado a.os 
réos de crimes communs e o dest9rro para 
outros sitias do territorio m~cionat ; 

O do mesmo dia, pelo qual foram dcmitti
do; tles cargo~ vltalicios que exerciam, um 
lente da Faculdade de Direito do R~cire e 
outro da de ~[edicina. desta capital, tambem 
viola o § 2" do art. 80 da ConstiCllit;ão e mais 
a seguinte express<t lletermiua~;.ão tio art. 55 
da lei n. 12:32 de 2 dejaneir.> de 1891 :-«os 
lentes dõl.S facuhlades siio vitalícios e não po
dem perder os seus c:u·gos sinão em vil'tude 
de senten('a, na. fõrma th~$ lei>; peuaes ; 

O de 17 ue dezemht·o, pelo qualo Vice-Pre
sidente d:.t Republica.. n.lem lle autol'isar o. 
fui;ã.O dos a.ntígo3 bancos da lleiJublica. c d1.1 
Bt•azil em um :;o bn.nc,~, uenomina<lo Bll.nco d;~ 
Republlcn. do BL'azil, le~h;lou sol.n·o emis;:ão e 
pro'~idenc\on sobre res . .:u.te lle papel·moeda, 
attenta contl-.1 o 11. ::> d•J art. 34 da Consti
tuição; 

O l'ecrutamento, contr;~, os §§ 3·• e 4 do 
art. 87 da. ConsUtu~~ão ; 

e, finalmente, a Lnl;e:·venç~o do VLce-Pl·e· 
si.dente d;:~. Repnhllet\ nos negocios tlo Rio 
Gl':mde cont1·a out:.·os p:•eceitos lega.es, que os 
denunciantes não citam, limítando·S:) a quali.
firol-a ele indel),t<1 e crimino~a. 

Pelo que affi:.·mam os S:rs. deptlW..dos ele· 
nuncio.ntes, e evidente que o Vice-P~·esidente 
d~• RepulJlica inco1'l'ell ila sancção do ltl·t. 54 
d<k Constituic,.lâo, ns. 2, 4, 6 e 7 e nc> d<1 lei 
n. 30 ue 8 de j aneil·o de 1803, :wts. 37, 38, 
43, 32, 42 e 4D, ns. 1, 2, 3 e 7. Os Sts. de
nunciantes documentaram as allegações que 
fizeram com dous editaes do director· d~ Fa
cullad.e de Dlr·eito do Recife, um do da de 
S. Pi.l.nlo, com o texto do decreto que a:uto
t•isou a fnsiío do B'1n<.:o da Republica com o 
il.o Bl'azil, com dous trechos editoriaes da 
G·.t~eta. de N<Jticias desta: capital. nos quaes é 
noticiado e censurado o recrubmento, e com 
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dous longos artigos da secção livre do J..,mall Ao contrario, a. carta affirma. e a.pregôa a 
do Cllmmercio, ·nos quàcs ttm b··a;ilei,·o n.rlil'- -imm culada ltanestidaue-do Vice-Pl·esi
ma que foi o governo fcdeJ•ai quem, po•· sua I dente da Republica. 
intervenção, « iez o actua.l estado de oou~s Nã.o é, po:s, nm documento, ou, antes, é um 
no Rio Grande do Sul». E concltü;.·am pe· documento vh.roroso, it•re!lpondivel para a des
dindo ã. Camnra. <los Srs. Deput.Mlo.• que, 1•e- truição do sexto· funda.mf:'nto da denuncia. 
speitadas as fo1·mo.Ud~d"s do decreto u. 2i O •·x-miniBtro da fa1.enda. comp::.treeeu, 
de 7 de janeil'O de 1892, sej<\ pl·omoYido con- como e sabido, perant9 tl. commi.ssão, e decla.
tra. o Vice-Pl'esidente tla Republic;.t, actu;tl· rou que, duru.nte o período de sua adminis· 
mente em exercício das funcçõe~ de Presi- tr'J.(-.fio, o governo não fez despeza algum•~ 
dPnte, o respectlvo p1·ocesso de responsabi- que nüo estl \'esse nutorisada em lei. 
!idade. . Era. escuc;ada. a. sua decla.ra(~ã.o. 
· Depois de se ter dado a este tra.lnlho de es- A commi~~ão jít sa.hia.. pela leitura do rela-
merilhação de todos os fundamentos da de- torio do Tribunal de Contas, que o governo 
nuncia, e de os ter cl(l.s~ifirodo ae maneira do Uniií.o não (lispendera um real <lo The8ou
que se tornasse mais !àcil o seu estudo, a ro s~~m se sujeitar primeiro á. severa fisca.li
commi~são leu e examinou attentamente os sação que essa. instituição republicana à abri
documentos apresentados pelos Srs. deputados gat.Ia. a exercer por força do decreto n. 1166 
denunciantes, e, des<le Jogo, se conYenceu da de li de d.ezembro do . anno :findo. que a or· 
completa inanidade da. ultimu. accusaçito por ganisou. 
elles formulada contra. o Vice-Presidente da Apparentemente mais robusto, IDM, nt~ 
Republica.. . realidade, tã.o n·agil como os dous que j:í. 

Diz o art. 4" do decreto n. 2i de í de ja- foram e-xamin:vlos pela commis.srio, e o quinto 
neiro de 1802: «a denuncia <l.evet•á ser acom- fundamento da denuncia.. Os denunci:LTttes 

· pan1lnda dos documentos que façam aci·editar leram na Ga;ela de Noticias que o Dr. chefe 
a existenci.a do delicto, ou de uma declar~ão ele\ policia. ern tempo tinha feito recrutamento 
concludente da impossibilidade de apr·esen- n~ta capital e querem que por i:>:'·~ seja de,;üe 
tal-os l>. já responsalJilisado o Vice-President~ da Re-

Ninguem dirá que a commis..;:ão procede publica .. Antes de mais nada. é preciso de
levianamente negando, como neg-.1., a um darar q11e o Dt•. cl1e1'e de policia da ca.}Jital 
simples artigo da secção livre (le um jomal o compareceu perante a· commissão e oppoz 
valor de documento em questão tão gra.Ye Jormal contradicta ás noticias da Gu::cw. 
como esta. r.ntre estas duas asseveraç,ões opposta.s, a com-

A commissão pensa que o governo iedeml, missüo'"flüo lJesitu. e recebe como verdo.deira 
.intervindo e mantenclo a sua intervenção nos a. do ltr. chefe (le IJOlicia. Não vae nisto a 
negocies do Rio Grande, não fez e não Jaz mínima desconsidel"aç;ào uo jornal que, em 
mais do que exercer conectam ente o poder sua.s column:J.S editorb1es, noticiou e v~rberou 
que lhe e conferido })ela tlisposiçiio, que niio a. su, post:1 viola<~"io. por pa.rte do Dl' . chefe 
foi regulamentada, do art. ü• da. COn.stituic.~lo ue policia., do art Si, §§ 3• e 4·• da. Cousti
pa.ra. obedecer ao que 11receitúo. o n. 3 do tuiçã.o FederaL No Brazil . nem o mais catl· 
mesmo artigo. teloso dos jo· nalistu.s poderá dizer que nunca 

· Antes de qua.Iifi<:<J.r de indebita. e criminosa foi vic::tima de um<\ iuformaç-J.o 1i.\lsa.. Mu.s, 
a inter .... ·enç.1o do Vh-e-Presldente da Republica ainda que o Dt•. che1é de poLicia, em vez de 
na. ,,olitién. do Rio Grande, os Srs. deput<~dos negar, tiYesse conft•·mado as noticio.- dtt Ga
denunciantes deviatp pt•ovat• que a. agitac,:ão ::ctn, nem por isso i1 commissií.o deixaria. 
dos parJ.idos não produziu. naquelle e~tado, de sustentar que o quinto !'undamento da 
:perturbação da ordem e que o Dr. Julio de denuncia. não tem a r. uusceza que parece t.er. 
Castilhos, seu governador, não requisitou a Recrutar ê v.olar 1\ Constítni~,flo -não ha. 
intervenr;ã.o · do governo fetlero.l para. resta- du vitla- e ess:.t viol,.çã.o da 1 ons.tituição, por 
belecer a ordem pet·turba.ua. fQrc;.a d•l art. 30da lei de tS de janeiro de 1892. 

. Tambem :i. primeira vista. pareceu (L com- é crime de responsabilid•de do Presidente da. 
missão que era improcedente o sexto funda- Re;•Ul•lica; mas, é indulJita.vel tambem que. 
mento da. denuncia. pela disposLçií.o do <~rt. 3" da mesma lei. 

A carta pela qual o Exm. Sr. Dr. Serze- o Pre.Qid><nte d~~o Republica. sô }JOr cum
dello 1 :orrêa pediu ao Vi,:e·Presidente da. plicid<\de é responsavel nos crimes· c.le que . 
Republica a sua exonero.ção do cargo de se- ella t rato. (iuando po~ outrem f()rem per
crerar:o da fa.zenda-a commi~ão leu-a com Pl.'' tados. Não se>I·ia um extranho e curioso 

"tOdo o cwda'do-não contem umasó phra...;:;.3, erro de direito tentar :\ Camara. dos Depu
uma simples palavra da qual seja permittülo ta.dos estab:lecer definitivamente a; crimina.
-mesmo. ao animo mais prevenid.o-depre- lidade do cumplice antes de terem os.tribunaes 
hender que o aJ.to funccionarhi denunciado e competentes affirmado a existencia do crime 
esbanjador dos dinheiros publicas. e a responsabilidade do auctor ~ 
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Antes de emittir opinião sobre o valor dos quando fur preciso subjugar ·a prepotencia 
outros fundamentos du. denuncia, a commiB- com que o Poder E:.:ecuti\•o mn,nilesta.mente 
são tem necessidade de dizer sobre o c:Lractei' queíl'a dest-r,:ir. em seu proveito, a coordena
da juri:;dic..,ão poli tiro d<1.S 3.-'~ 'emlJl~as legisla- ç~i.•! e o equilib,·io dos poderes constituci.aui\es. 
tivus no.:; paizes da Ameriro. Compa.mndo-a Pelo menos é tsta. li(,:ão que se colhe da 
com a. que exet·cem as a:ssembleas l<·gislativa.<; historia. cons ,ituciana.l dos Estados Unidos. 
na. Europ:t., alguns pulJlicistas tentam ames- O pt·or;esso inM.aut·<~do cont1·a .Jolmson 
quinhal-a r duzindo-a ás pt·oporç:ões de mero foi o epilo~·o de uma lucta 1h1 alguns annos. 
~to administrativo. a que se deu a solemni- cntr·e o Pod.ee Executivo e o Poder LegisiM.i
da.de de seqtença, meio habitual de g•werno vo,lucta em que 1tqnelle sempt•e levou a me
que n>io é de extra.nlmt· seja empregado sô lbor. 
para cordgir a intracç:ão duvido.~ issima de JolLnson succedia a Lineoln e rea.ccendeu. 
uma lei ordinaria, "omo succedeu nos Es- com redobrada violencia, ~·.s it·a:> que Lincoln, 
tados-Uniclos no celehre caso de .J ohn~on. o,hl cet·to ponto, conseguit·a <tua!m;l.rpelo ex-

E procuram justificar esta. apreciaç:ão com plentlot' da sua gloriosa. administração. John
a.consideração, aliás venladcira.. de qtte nos son era apaixonado, volunturioso, pouco in
paires europeus a judicatura p •lith:a tem pot· telligente e provocar.lot·. Aind<t a.ssim, a. pri
objecto punir os culpados. ao passo que, nos me:ra vez que o deuunci<u-am per-<.~.nte a Ca
pa.izrs americn.nos, sô lhe~ é concedida a fl.L· . ma.ra dos Deputados, a denuncia cahiu por 
culdade de priva.l-os de poder . 108 votos contr~l. 57. 

A consiolera~:ão é verdadeira. A conclusão A maiol'ia dos repr(>-;enta.nteB do povél jul-
é que é falsa. Melo habituai de governo~... go1t que o povo er-..1. mais competente pa.ra de
Entende Tocqueville que assim fui o i.apea- c:dit· :L questfí.o e que na. elei<,;.ü.o seguinte elle . 
c!Lment encarado pelos lr.·gi:>htdores norte-:unc- teria. OCL:asiilo rlt! se pronunciar ou pelo presi
ricanos. Mas, a historia dos E:;tados-l.Jni- tlente ou pelo Con~re::so. Da seguülla vez, 
llo,; é um protesto eloqnente contm cs~•• sim, a. denuncia foi acceitu. por 128 Yotos con
instt~tentaYd :diirmativa do celeLre pu- t!'tt 4í. 
blici~ta. De todos os presidentes da pouer·Gsa .Johnson reincidir<t a.ccrescentando accinto
l'epublica. apenas um iúi sujeito a pn,ce--so ue ~"lmr·nte á longa lista de crimes [1 i) de que já. 
responsabilidade, e esse não lei o unico a vi- o tinham accu:;ado a llemissi.io illegal de Stu.n· 
ola.r os pl'eceir.os rle sua. sabia lei f'undamental ton do C<l.t'g'O de SC\:rdario da guerra. 
e de outr-<LS leis. Apesar de tudo, porem, apes\r de que os 

Johnson foi o presidente processado por tet• ~cus ;ill vct'$a.rios não se limi r.ar-J.m a provar o 
tt•(nra.do um conOicto c ·mo Poder Legislati\·o; <lelicto, mn.s. :.l.lém do <lelicto, :• intençao 
mas, conflictos com o Poder Legi:;la.tivo e até culposa tlo delinquente, John:>on foi <tbsolvido, 
com o Poder .lui.liciat•io t~tmbem os travou po,·que os lcgi.;lmlores not·te-a.meri<::.\nosjul-. 
Lincoln, seuantecessOL·,e de todos tr-iumphou. g-rLmm a~rta.dl) fh•mar este mu.:;nifico prece· 
sem que ao menos tcnta..'~scm submcttel-o ao tlcu te:-alem tlos casos claramente expresso 
julg-.tmen to do Senado. · tm serx,,;l.o IV do artigo U da Constituição-

E toda. a ;;ente sn.l.JC qlte Lincoln nii.o teve n~uçÃ.o E coRRurç.\o-o Presidente ~.i<~ ·Re· 
pelas l~is um respeito religio~:-o ... N;L pt·r~i- publka :;ti podel'á solrrer o proceliiso de im
tlencia ao generu.l.h~cks •n, pl'incipu.lmenteem •Hwft,,enl, q ua.ntlo tenha. commett;llo lleli•:to · 
sau segundo pet·iollo. t:1.mbem se a.teou um que o exprmlm á S:.Lnc~:ão de urn:.\ lei criminal 
conflicto entre o Podet· Executivo e um ramo da R."publlca. 
do Poder Legislativo-o Seu do, que até c'•e- A com missão bem :;a.be que a lei de respon
gou a. .votar contl"J. o pre.:idente uma. mo.;~ sa.bilidadCl prBBhlenc:ia.l, em vigor no Bt~J.zil, 
de censura. pot• usurpaç-.ã.o de poderes que não muito se desvia do rigoro::;o cr iterlo adaptado 
lhe emm conferidos nem pela Constituição pelos leg-isladoi·es norte-ameriC<lnos . Todavia, 
nem pelas leis. parece-lhe que não são mal cabidas estas in-. 

Não consta, porém, que os inimigo~ politi- terroga.r,:õcs:- Ha tr·aç:os. tennes que sejam 
CGlS de .Jackson tive..osem procurado com batel-o de similh3.nç;.\ entre <l. situação política dos 
e Yencel-o mo•,;endo-lhe um processo de res- Estados Unido:; no tempo de Johnson e a 
ponsa.bilidade. a.ctu<ü situa<;iío politic:~ do Brazi11 Por'ven-

E' que nos Estados Unidos, como em todos tura· haverá fl:Cl ui actualrnente _um conOicto 
0s paizes de instituições semclhantM á.s sua.s trav1\do entre o Poder E:.:ecuttvo e o Poder 
SI! comprchende-e bem-que apenas em ca- Legislativo~ Como se poderü.provar que o 
sos grav··s deve srr inicia.tlo um proces~o de Poder· Ex.ecuti vo teve intençiio de se erguer, 

·responsabilidade contra o _primci.J.•o magistrado prepoten~e. sobN os outro,; poderes constitu-
da. nação. · cionaes ~ No que uh: respeito :is suas rebções 

Não é um recurso extremo. com o Legislativo, não é exacto que ambos 
E', porém, uma medida. de importantes con- teem funccionado de perfeito a.ccordo e que 

sequencia.s politica.s, que só deve ser adoptada esse accordo não se rompeu nem mesmo nas 
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horas de crise em que se tornou indispen- sara. moeda,a confia.nça não se fir mar-J.. E' de 
· savel, para. salvação da. Republic;~., a. protica. tanta. r elevancía. o assumpto. ac, qual se pren-

de meios extraordina.rios 1 . . _ dem os mais serios interesses do paiz. que não 
rç á luz do criterio que se· formou em ·sfli.I demorarei um só instante os esclarecimentos,de 

espirito peb jorça. suggesti va df'sta.s inter- que p1 ech•n.rd.-s. para. res9l vet· com a m>gencia 
l'Oo<rações que a commissüo passa. a examinar 1 rec:ama.cla. a momento~a que~;tão. » 
o quarto, o te1·ceiro, o segundo e o primeiro Na declaração de voto, enviada á mesa do 
fundamento da denuncia. Senado na sessão de fin:.; do anno passado, 

A commissão pensa que a ninguem ~ des- em que o Senado rejeitou a proposta. de mais 
conhecida a extrema. gravidade da situação uma prorogação para. resolver a questão ba.n
fi.nanceira deste pa.iz, e est:i. convencida de caria, dizem o Sr-. Ruy Ba.rbosa. e os out1·os se
que minguem será. capaz de querer re:;ponsa- na.dores que a assignal".1m:-«Nii.o podia ser 
bilisar o governo a c ual ou o Congresso pelos mais expressiva. a linguagem do Presidente da 
males que nos a.c::~brunham. O Congl·es>o, Rf'publiéa. Não podia exarar com emoção 
quando foi eleito, já lavrava com :1 maxima ma.is transparente e mais vigorosa energia a 
intensidade o incendio do nosso cr·edit.o ir~rli.,pe.1.<(lliilil/,d~ das pmvidenci11s solicitada~. 

O governo, quando foi governo, já estava o caracter insb.nte dos sotrt'imentos publicas, 
quasi a. extinguir-se a ultima labareda desse a que ellas deviam accudir .» 
incendio que só come<;.~oua esmorecer á min- E a commissão petle licença p:~ra accres~n
gua de combustível que poth~ss3 alimentar a. tar:-nãa podia ser mais brilhante a formula 

. sua ruria de dev:J.<;t:l.ção e ruina . com qull se fezju,;tiça. ao caloroso e constante 
Do go-:er·no acr.ual e do Congresso, o qM, empenho do goyerno em pedir i~ competenCia. 

com jus!i<;.~a., se llÓlle dizer ê que ainda nã.o do Congres•o o seu auxilio pu:r·J. r esOl\'er a. 
eonseguimm reanimar o credito nacional grave questão. Nuo podia ser mais eloquente 
abatido. e •nais sincera u. antecipação de umn. j usti.ti
. Ninguem poder-à, porem, neg:lr que taut cn.tiva. ea.b:~l ao aeto do governo de li de de
o governo como o Cof)gre5so muito teem tra- zembro. 
balhado para isso, com ou sem acêrto, n~o o Por sua vez, o Congr'llsEio não poupou. es
sabe a. commis&i.o, mas, em todo o cnso, com !orços para attender, como dGvfa, ás louva.
visi.-el empenho e com as mais Jlut~.l.S in- veis recommemlações do Poder Executiyo e 
tenções. as instantes reclamações da opinião publica. 

Na mensa.gem c?m que foi aberta. a. s:'ssiío Apes:tr de não lhe ter sido possivel pôr-se in
de ftns do anno rle 1891, dizit\ o Vice-PNsi- t ·ira.mentll ao abri~o do vendaval revolucío
dente da Repu~lica aos legisladores, referiu- nar·io que, no come(;o do anno pa.s. .. ado, açoi
do-se â. qut•stão flnanceir;t : - « A decret:L- to.1 as mais fortes columnns da administração, 
~.ão de uma bOl\ iei tle Ot'f;amento, pela qual a C:•m:ora. dos Srs. Deputados discutiu e 
se consiga o nivehmento 1la despe7.a com a votou um pl'ojeeto de re1ot·ma bancaria que 
receita e a l'eorgu.nisttção do nosso rcgimtm lili enviado ao outro ramo do Pl'der Legisla
ba.ncario, pn.ra o fim de 8Cr- vnlorisado o meio tivo. O Senado tambem o d1scmtiu . ln1eliz
circulante, são a.-;sumptos q uc, espero, tra- mente, porém. não o votou. Certos da. ne
t;u•eis com o vosso esclarecido criterio, afim (.'CSsic.la.d.e ela rciorma, mas, não confiando 
de que cacla. ver. maí!: se radiquem e se con- talvez na. efficacio. das medidas lembradas, G 
solidem em noss:L pa.tria..ns institui\iieS repu- suppondo que a prodigiosa. 1il.ta.li.dade deste 
blieanas. · pa.iz podia resistir victoriosa.mente a uma 

Para esta obra podereis contar com o meu ultima. delonga. de alguns mezes, tempo que 
mais dedi<;ado concurso e com todos "s e.~cla.- se1•ia aproveitado no estudo calmo e _refie
recim.entos que em meu alcance estivet roi- ctidó <le nm remedio energico e sa.Iv ,dor 
nistra.r-vos. » (discur·so do Sr. Rangel Pestana no dia em 

Não f ·i possível ao Cong-resso, por motivos que o Senado rejeitou o requerimento de 3• 
muito conhecidos,u.doptar, nessa sessão, t~lgu- proroga.ção) os Srs. :.enador•es deram por 
ma medida remediadora. concluídos os seus trahall10s e r.-tiraram·se da 

Reabrem-se, porém,· as assem bléas legisla- C pital, deixando de ~,sem ;.olução, a grave 
tiva.s a. :12 de maio do a.nno seguinte e logo o questão bancaria. . 
governo corre ao enco.mtro della.s para. dizer- Ouviu a commissão do Exm .Sr. Dr . Serze
lhes: «Não tendo. cessado as causas da. crise dello Corrêa., ex-ministro da. fazenda, que, 
economica e tina.nceira,que ha t:l.nto tempo nos por iníiucncia das mesmas razões, não resol
a.ffiige e que, com tanta s·>licitude, tendes es- ven então o governo convocar extraordina
t~dado, estou certo de que hal·ilitareis o go- riamente as assembléa.s legisla.tivas. 
-verno com as medidas necessu.ria.s para debc- Mas u.s previsões do Co:~gresso e do go,erno 
lai-as. . faibara.m. O paiz não ponde cOt1.'eslJOnder ú. 

Se:::1 um . conjuncto de providencias, 'lue confiança que nelle tinbam depo::itado os :po
te'ndama. regularisar a. circulaç.l.o e a valoL·i.- deres que o dirigiam, "· em vesperas de ser 
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expedido o decreto, que é um dos fundamen
tos da denuncia contx·a o Vice-Pr·esidente da 
Republíca, o governo viu-se entre as dnas 
pontas deste dilemma terrivel;-ou davn. ao 
paiz e ao estrangeiro umlt cl.a.ra demoll:Otr-açilo 
de que elle, ao menos. ainda confiava. no l'u· 
turo das mais respeitavds instituições de 
credito desta praça, ou pereceria de vez, no 
paiz e no estrangeir·o, o crt)dito nacitJmtljá 
deploravelmente abalauo. A este respeito, a 
commissão ouviu de S. Ex.. o ex-ministro 
da fazenda, categoricasedeterrnina.ntes decla
rações, ás quaes não lhe parece necessario 
dar publicidade. · 

A commissão, porém, não se p{Hle furtar 
a.o desejo de lembrar que não é e3te o primei
ro pa.iz, nem, neste pa.iz, é esta a primeira. vez 
que, para. evitar grandes males economícos, 
o Poder Executivo é força.do a recorrer lle 
prompto a meios extraordina.rios na. ausencia. 
do Poder Legisla. ti vo. Attendendo á summa 
gravidade da crise commerci<l.l de ISil4, foi, a 
17 de setemb1•o ,,a.quelle anno. expedido o se
guinte decreto verdadeiramente (lictatorial : 

Art. J. • Ficam suspensos e prorog-a.dos 
por sessenta dias, contlLdos do dia 9 do cor
rente mez, os vencimentos das letras, notas 
promissorias, e q)laesquer outros titulas com
merciaes'pagaveis na Côrte e provincia do Rio 
de Janeiro; e tambem suspen,os e prorogados 
pelo mesmo tempo os protestos, recursos em 
garantias, e prescl'ipções dos refel'idos titulas. 

Art. 2." São a.pplicavei$ aos ne::ocianGes 
não matriculados as di~posições do art. 898 
do Codigo Commercia.I relo.tivas ás mot·atorias, 
a:: quaes, bem como as concordatas, ]?Oderão 
ser amigavelmente concedidas pelos credor·e~ 
que representem dous terços do va.lor de todos 
os creditas. 

Art. 3." As fallencia.s dos Lanqueíros c 
casas bancarias · occorridas no pr-J.Zo de qne 
trata. o art. I" serão l'eguluda.s por um de
creto que o governo expeU.irú.. 

Art. 4.0 Estas disposic,:ões serão n.pplica
J.as a outras praças do imperio por delibera
ção dos pre~identes de provincia. 

Art. 5." ~icam I·evogadas provisoria
mente as disposições em cuntra.do. 

.Com a rubrica de Sua Ma~estadeo Imperador 
e a.ssignado por todos os seus ministros.-F,·.m
l!isco Jose F~wlado.-Jose Libe1·rLto BaiTOso.
Carlos Can~~iro de Campos.-Henrique de 
Beat,repaire Roh,m.-li'rancisco Xtr'l)ie1· Pi··.to 

·Lirna.-Jesuino Mcwcondes de Sá.» 

Finalmente, é preciso toma.r em consi
deração que o art. 19, penultimo, do de· 
ereto n. 1167; de 17 de dezembro U.e 1892, 
(letermina que seja submettida ó. nppl'OVaçilo 
do· Congresso Nacional, em ~ua primeira. 
ses!>ã.o, a parte t]_ue e~cede as faculda.des üo 
Poder Executivo. 

A oommissão é obrigada a exarnin:1r ao 
mesmo tempo o terceiro e o segnndo funda
mentos da. denuncia:-n. demissão, por decreto 
lle 12 de abl•il de 189t, tle um lente d<l. Fa.
(;uldu.de de Direito <.lo Recife e de outro da . 
Faculdade ue Medicina desta. capi!.:.LI, e are-
1brma, po1· deet·eto da mesma dai<~, d~ alg·uns 
of!iciaes do exercito e cl:.t. armada. For-J.m 
ambos os decreto:> expedidos durante o estado 
de sitio .. A commis:::ã.o tem necessidade de re
cordar esta circumst<.mcia para. l).Sseverar que 
a. Ci.t.mat"(l. não póde tomn.I' conhedmento do 
va.lor da.quella-; duas allegaçües, sob pena de 
in('dngir uma lei, approvatla. pelo S nado a 8 
de junho de 1802. pclu. Ca.1nctra a 5 de agosto e 
publicada no mesmo úia, lei ctue íoi o remate da 
memoravel pel~ja accesa. no seio do Congresso 
Nacional pela obedienda. do governo á pre
scripçã.o do§ 3' do art. 80 da Constituiç-;io, e 
duma te a. qual a Carnara, por sua competente 
commi.::são, não. se julgo .u na obrigação de 
cumprir o que e dettJ!'minado 110 art. 2° do 
decreto n. 27, de 7 de jn.neiro de lti92. 

Para medir o valor do primeiro funda
mento ela. denuncia-a re!brma, por decreto 
de 7 de ah!'il ue 1892-, ele u.lgtms generaes tle 
terra e nmr-a commissão reporta-se il.s con
sidet'at;:ões que fez antes tlú emittir opinião 
sobre o valor do quarto fundamento e uiío 
hesita em sustenta.t· que a Cam:wn. mais uma 
vez está em frente de um facto sobr·e o qual 
não deve fazer pait·ar a. sua. inda.gação. 

Quando. por decreto de 7 de a.l>ril de 1892, 
!omm re1brma.dos, sem proces5o no 1ôro mi
litar, alguns generaes <lo ex.e['cito e (la arma
da, q ne dtrigiram uma inl.imn.~ão escriptn. ao 
Vice-Presidente <la RüpulJiiG-a, o ]>l'imeiro 
ma!!iSCrado da. naçã.o movia-se. som a.s peia.s 
da. lei, dentro do.~ amplos. illimit.ullos podet•es 
que. a 21 tl.e j:meíro (lu mesmo a.nno, lhe 
tinh:un sido concetl.iLlos pel:t moçüo que o 
Congresso NMional cspontu.nc:~mente votou, 
por cnot•me mu.iorit~. cet·t:unentc pot·qne en
tendeu que tinha soa.do ptu•a. este pttiz o m~
mento de an"'u~tias em que u. voz dõ. prescrt
p~ito lega.! de~·e desmaiar tmte o im11erio abso
luto ua razão ueE;tatlo-necess:tria.mente por 
se ter convencido de que, naqudlu. epocamais 
do que nunca, o Poder Executivo d~vio. cara.
cterisar-se ]?elo vigor e energia, que lhe são in
dis pen~a. v eis mesmo no-5 perioJ.os de funcciona
mento regular e tranquillo das instituições. 

Qualquer que possa ser o modo de pensar 
intlividu~l Je um ou mn.ís membros do Con
"resso sobre a força. e alcn.nce da. menciona,da. 
moç-Jo, parece certo á commisslio qu~ á Ca.
mam não ser·;\. licito accus<tr o Vtce-Pre
sidetlte da. Republic:1., por haver procedicl_o 
como julgou <.\c<'!rtatlo e no uso de umn.o.'?-to~l
S<L('ão que ella lhe deu, po1' grande ma10r1a. 

Ao redigir a..-.conclu&l.o do~eu IJarecer, cou
vem á commh3§ão proctu\l.l' e~ta.belecer dou-
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trina sobre ;~, natureza. da, missão que des
empenha. 

Ha quem affirme que, 1lurante o processo 
de responsabilidade do Pre:;idente da Repu
blica, a Camara e o Senado fhnccionam ~em
pre como trilmnaes ju<liciarios, que se devem 
restringir, antes de pronunciar as suas 
decisões, a analys,~ secca e í'l'i<~ do que ·for 
a.J.legado. A commissão não o entendeassim. 

O Senado funccionu. corno tribunal jud.i
ciarío; mas a Camnra, antes de funccionar 
como tribunal judiciado, 1nwa julgar, depois 
de executadas algumas diligencias er~;p,·e$sa' 
em lei, si a accusá<;.ão é ptoce-le>tte ou impl·o
cerlente, runccion<t como tribunal soberan:t e 
exdusivamente politico partt decidir-sem ser 
obrigaduantes disso a. fazer dilígencia alguma 
...:...si a denuncia. rJ ot~ m7o d objectu de deliúe
?·açito. 
· A commissão julga. que pugna pela digni
J.ade da. assem bléa, que a elegeu, eq ui})ara.ntlo 
a extemãa· do potler que ell:J. tem, neste caso, 
à do que lhe e concedido no art. 29 dn. con
stituiç~ào e em virtude do qm1ltt justiça ordi
naria não póde protess<tr um dos seus mem
bros sem sua prévia licenç;t. 

Pelo que, a commissão: 
considet•anda que dos actos, que eom.tituem 

os fundamentos da denuncia, uns não !oram 
praticados pelo go-verno; 

que outros o fo1•a.m no exerciclo incontes
tado de attribuições constitucionae;;; 

que outros o foram por solemne autorísa
ção do Cun"'resso· 

que outros já estão approva• los por lei; 
e que, timdmente, outros dependem de 

. approvação ou r~jeiç:ão r.lo congresso. 
pede á Cn.mara dos Srs. Deputados que 

vote:a seguinte conclnsiio de parecer: 
A denune:ia apeesenta.da contra. o Vice

Presidente da Republica pelos Srs. deputados 
J. J. Seabra, Alf't·erlo Et·nesto Jacques Ou.l"i· 
que e Vicente Antonio tlo E!lpirito So.nto nüo 
é o bjecto de delí beração. 
· Sala das commissões, 31 de maio de 1893 • 
-França Ca1·va!lw, presidcnte.-hlio Mes
quita, rei:Ltor.-Leoviyildo Filytteiras.-Casi
mi1'0 Junio1·.- Francisco Veiga.- Almeida· 
Nogueira, 

YOTO E..\I SEPARADO 

Considerada quanto :í. realidade dos facto~ 
adduzídos e a intidencin. dclles sob a. lei que 
os-incrimino., a denuncia ap1•esentucla contru. 
o Sr. Vice-Presidencia já. e tle si mesma e em 
eloquente summario: libel!o que d.::&'l.UU. con
~staç.ã.o, d.ocume1)to que dispensa mais pro
vas, sentenca de irrerragavel condemnação. 

E assim, a11ena.s instaurado o processo, de 
prompiO poderia ser proferido o .iulgamento, 
sol) a br-eve fórma de um syllogis~no em que 
a consequencia. resalta de premissas irre
cusaveis. 

Neste ponto é conforme a qun.'li unanimi
dade dos membros da commissão especial, 
pelo menos quanto á mór pa.rte dos lactos 
d·•nunciados. 

Mas, advertiu a maioria que subscreve o 
pare(;er vencedor, o aspecto j udicia.rio não e 
o unico. nem o mais importante das d~~~un
cias rc,erentes a crimes de responsabilidade 
perpêtrallos pelas autoriuades que a Consti-· 
tuição üJdet•al sujeita iL judsdic('ã.o da Ca
ma.rn, dos Depu1udo,; e do Senado; por isso 
mesmo que o juiz<> para taes crime~ e ele ex
cepçiio ou prl\'ilegittuo, evidencia-s~ q_ue no 
respectivo llroce:<so podem prepondemr. con
trapondo-;oe ú. justi~a. d9 julgamento e it com
minaçã.o da lei pen<ll, razões de ordeUl ·po
lítica. attinentes a. supremo::; intel'e~ses ela 
Republica, as quaes inadmi$si veis pera.nt<) os 
tribunaes ordin-1rio.s, constituem, entretanto, 
a legislação superior, o dictamen inilludivel a 
que devem obedecer as deliberações dos cor
pos leg·islativas, quando agem como tribunaes 
politit·o-juoricial'ios. · · 
Ab~ndo-se ele investigar si ao conceito 

acima enunciado nito se oppoem motivos 
uecorrentes do regi men consti tnciona'. vigente, 
não teêm duvida. os signatariOS do voto diver
gente em a.cmlir a.o terreno ;t q_ue e le"'a.da a 
questão, certos de que dentre os m<lis altos 
i nr.eresses du. R(•pub lica, g··ra.e:> e perm<J.flCu tes, 
ou kan~itor·ios e <:reados por extl·ao:·dinar·in.s 
ci t·cumstuJlcias da actualidade politica, nen
hum sóe ~obt•epujar o supremo inte.resse de 
manter a Constituiçào, de·resglw.rdar a. com
petenc:ia e autonomia dos pO<Let·es politic1>S e 
de n.s::wgumr· o !'esp~:~ito ás garonti~ indivi
duttes, o rttw importa llelenclet• tL exist~ncia 
mesma. dõl. RepuiHica contra attent..1.dos que, 
<:omo os tlenunciado::, a de:matur<tm, 11 detur
pam e a Jerern de morte. 

Fucillirno é ilemonstral·o. 

:Mais do que em outro qualquer reg-imen 
politico, é na Republicil presidenciâol garantia. 
suprema, e indispensa vel da eiTecti Yidade da 
soiJerania nacional, da liberdade politiea. e 
civil a divisão e a reciproca inclependencia 
dos pqderes publicas, e par[l, preservai-a de 
possiveis usurpaç(ies não proporciona o presi· 
dencialismo stmcção de tanta eflica.<:ht como 
s~ja a responsn.I.Jilidade do:> depositados do 
poder. Desta arte, demasiad.o não seria que se 
considel~J.sse aquella garantia e a sua sancç-.ilo 
como a pedra angul:;u· do systema a que se 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 18/0512015 13: 11- Página 50 de 94 

SESSÃO EM 1 DE .TUNHO DE 1893 25 

amoldam as instituições na.cionaes, a tal ponto 
que si a estas., um só momento, viesse a.l~\ltar 
aquelle centro de gravidade e de equilíbrio• 
fa.tn.lmentc ~e derroc:a.riu.. <t·sue as suas bu.scs, 
todo o edificio político fund::v.Lo a 15 de 
novembro. 

Nem ha deducção theorica ma.is cabalmente 
confirma(la pela pratica da:-; instituiç0es 
representativas, do que essa. que vimos de 
enunciar. 

A historia de todos os povos li·vres exhube· 
rontemente comprova. q11e o reguhr funccio
na.mento dos poderes j)Oliticos, coorden:ulos e 
independentes, é a propria normalidade da. 
vida nacional, cujas maiores cl'ises teem ~ido 
a. consequencia de usurpa.ç•jes dictn.toriaes e 
a.ttentados eesa.rianos que. reprjmhtos, dilo 
lagar ao triumph() e revigoro.mento das liber
dades pulllicas ; tolerados e con.,ummados.tra
duzem a victot·ia do despotismo. dis:::i mula.do 
emhora sob vans foL·mula.'3 de liberdade e de
mocl.'acia. 

Tal é ta.mbem (\ consequencia. da. lei inexo
ra.vel, em vir·tude da. qual.. n:t." sociedades hu· 
manas. como nos organismos physicos, o or:rlo 
que não funcciona nem reage, tende Jatal· 
mente a se a.trophiar e desa p pa1•ecer. Assim 
no funccionamento rJ.os llOderes politicos 
a.quelle que cede ele suas a.ttt·ibuições e não 

· resiste a. usurpações immola-se a si pt'oprio, 
vota-se ú. elimina.ção immediata ou it ~obt•evi
vencia. ephemcra. de irri~filrio a.ppara.to. 

A :reforma dos genera.es .e a demissão dos 
lentes vitt\licios, caso constitui~em medidas 
de repres.<;ão. inclispensa veis no momento, não 
deveri:1m subsistir desde que ces.son a. causa 
que as deter·mim\ra, descle que l'C'Stubeleceu·se 
e fit·mou·se a tranquilliclade publica e a con
fianc;tt na a.utoridat.l.e, mnto mais · quanto, 
<tmnistiadof; por decreto legislativo os ci<.lo.düos 
oue se afirmara. terem tomttdo p111'te nos 
âcontec:imentos de 10 de abril. oií.o tl.evera o 
Sr. Vice-Pre!!-idente da. Republic:a. demorar 
um. só in .ta.nte a. cass<tç:ão tl<IS refol'ma.s e 
demissões iUc·~'tles. Niw o t.enclo feito, desobe
deceu o denunciado its prescripções da lei, 
manife,-tando a.ssim c1ue o rancor aos advel'· 
saeios da sua política, muito mais do que o 
zdo pelo prest.igio do.. sua autori<la.de, havia 
inspirado o seu procetlimento. 

De resto, é m:~.nife;;to que, podesse embora · 
a. occasional pertmhàção da 01·dem puhlica. a 
tO de a.bl'il a.u to t' isa.r n. decretação do estade 
de sitio, como medid:t transitoria..,jíi.ma.is jus
tificaria a suspensão indefinid:~ de go.rantia~ 
constitnciom~ocs com rererencit'l. aos cidadãos 
p rivados dos seu:; C'J.rgos civis e militares com 
meno::prezo da. lei e da :proprin. Constituiç;.i:o. 

O recrutamento forçado, a que a.Uude a de
nuncia., como li.lcto occorrido nesta. capital e 
varias estados da União, nos mezes de feve
reiro e março .llltimos, constitue evidente 
transgt·essii.o do pt·eceito constituciona.l, art. 

Si o que vimos tle expender é o. liç,rro suc- 87 § 3 •, que uiio escusam igualmente razões 
cinta da tlworia. e da. prn.t.ica, cn.be-no;; o <li- de interesse publico. 
reito de estr::1ttlH1.r que, ante !ltctos sull\'ersi- 0 Bt·J.zit não se acl t:Lva nu imminencia. tle 
vos da. ordem eonstitucional e att.cntn.torios :'1. guet•ra estmngeil'a, as~im como não se ltn.vh\ 
prop1·ia existencia dn. Repnbliea. q11 e não ê verificado . serem insnflicientes as f rças de 
um dístico fmnclulento de conr.rabando, ~inão mar e. tet•ra. da União pa1-a tlebellarem a. re
a 1brmula. e t\ syntltese lle inst·tuiç:ões demo- voluc;.ão elo Rio Gra.ndo, cujos intuitos decla
craticas em plena. vigcncin e inequivoca. ex- ra.dos em mnnircstos dos respectivos chetes. 
ecuc.ão, se pr-etendn subtmhir taes crimes á de modo o.lgum amea.Ç"".J.V:tm <~ estt1.bilidade 
punição da. lei, a. bem de duvidosas razões de das instituir:ôes do Ila.iz. _ 
Estado. " 

Bem sabemos que as fõ1·mas politicn.s cedem Si a~sim não fosse, restaria., comtudo, de--
~ consei.'Vaçã:o social, assim como modificam-se monstra.r a. urgencia da medida, bem cemo a 
as condições de vida ante a. necessidade de impossibilidarle de se prover,por meios diver
viver : Salus popu/i svpr-erna lex. Mas esta. sos, a. uma necessidade inexoravel dasalvaçãe 
maxima• com que os romt\nos justitlca.va.m a publica. 
dictadura só era invocada quan<lo inimigos Ora., de uma. p:wte, ninguem dil"l que uma 
assolavam o territorio da pa.tria., ou qu;~ondo revolUt~'t"i.O loo'l.lis:tda em um dos extremos 
f~.ões anarchic:ts a.meaçavam a Republic:\; deste va.stis,:imo pa.iz constituísse perigo im
nem se compadece a. democt·aci~ moderna minentc para as instituições ; de outra. pa.rf:e 
com qua.esquer outras ·exC'epções a.o imperio · ê certo que, convocado o <"ongt•es.,;o extraord.t· 
da. lei e ás gnrantias d<t liberdade·. . naríu.me11te, ao que mula. obstava, delle pod1a. 

ora, nenhum dos factos-rela.ta.dosna dennn· o executivo haver medidas conducentes ao 
cia. justificam-se pelo. escusa da ·salvação publt- incremento das forç--as da União.. r~speitado o 
ca,nem autori&'\ffi esftja nova especie de amn istia. preceito constitucional que aboll_u · o recr':ta~ 
com a. qual se pretende a_,OTaciar o Sr. Vice- mento, ou reformado pelos tra.mttes exp~d1tos 

·Presidente d..1. República, estabelecidos no art. 90 da Constit\üção. 
CAmo.rll v. U 
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Singular obses:;~ão que. incutindo M animo 
do Sr. Vice-Presiaente da Republica a cer
teza de que a revolução rio,grandense visava 
a instituição republicana. e <i. integridade na
cional, entrelaçou eosa. crença á. monstruo<a 
suspeita de que o Congresso Nacional e todo 
o povo brazileiro não accudiria.m presurosos, 
votados aos maiores sacrificíos, em defe~a da 
Republi<l!L e da patria ! 

Estado, para salvar da fallencia. devedores 
remissos. 

Re'luzida. a estes termos, n. questão de si 
mesma se resolve. 

Serí.1, sem duvida, inconcebível que a. ille
gali!lade pretendesse acolher-se à égide da. 
philantropia.. 

Nas sociedades democratic.1.s a as~istencia ás 
victimas dos proprios erros ou de alheia 
fraude é inc'lmpativel com a. independencia. 
civica e a. responsabilidade individual. Aos 
menores e interdictos a lei dà tutores, que 
respondem pelos da.mnos que não obviaram. 

Não menos inexcusa.vel ante a lei suprema lndemnisar com os dinheiros publicas pre-
da salvação publi~a. ê o decreto de 17 de de- juizos pa.rticul ,res, importa. lesar o contri
zembro do anno passado. o qual eífectuou buinte que nada pede em 1avor do que não 
dictatoriamente a refbrma. bancaria., pre~cre· se resigna com os seus infortunios. A cari
vendo medidas que são da privativa compe· dade otficial·só e devida á. invalidez e á indi
tencia. do Poder Legislativo, qua.es as que sr gencia invencivel. Assim sendo, torna-se ma
referem á conversão do l~'tro das emissões nifesto que não absolve a illegalida.de aquillo 
bancarias em apolices de capital e juro de que a propria lei não póde fazer sem injus-
2 1/2"/• em ouro e <i. creação do Banco da ti~. . 
Republica do Brazil, com o monopolio da Estes salutares princípios esquecidus ou 
emissão e outros importantes pl'ivilegios, o repudiados talvez o fossem pelo governo do 
que tudo exorbita das attribuições do Poder Sr. Vice-Presidente da Republica. a 17 de 
Executivo, como se evidenda. do disposto no dt·zembro; certamente, porém, não os igno
art. 34 ns. 3' e s• da Constituição Federal. rava, antes os oonsa..,"Tara. otlicialmente, qua.n-

A commissãe ouviu o ex-ministro referen- do um anno antes recusava o favo!' governa
da.tai-io do citado d~reto. e da longa. e lucidiL tive as innumeras victimas da Companhia 
exposição desse cidarlão sobre os motivo~e- Geral de Estra.da.s de Ferro, as quaes si menor 
terminantes daquelle acto invasor da. compe- somma perderam do que as que pod~ria.m 
tencia. legislativa, podei·am os membros di· perder os eorrentistas dos bancos emissores, 
>ergentes da mesma com missão colligir que en1retanto, supportara.m pacientes a privação 
elles consistiram, em summa: . incomparavel de pequenas economias custosa· 

I•; na. necessidade de. por meio da reforma mente realisadas 
e.trectuada.,unica viavel e etnca.z no momento, Não cabe agora aos aba.ixo-assignados com· 
evitar imminente descalabro economic'l nesta. mentar a contradicção, tanto mais quanto 
praça e de de$astrosa. repercussão em quasi lhes cumpre ainda examinar si o inte1•esse 
todo o paiz; publico, acaso empenhado na. reorganisação 
· 2n, no dever econveniencia politica imposta bancaria, justificava a liberalidade do a.cto 

ao Estado de salvaguardar mteresses :pari- dictatoria.l. 
clita.ntesdeimportantes emprezas industriaes, O ex-ministro referendatario no seu rela.-
de menores, interdictos, etc. torio invora os exemplos da. Inglaterra, que. 

3ft, ua. necessid.ade de assegurar a restitui· por acto do goverpo, decretou o curso forçado, 
çio de dinheiros da. União depositados nos bem como do ministro brazileiro, que, por 
bancos, bem como de obviar os e:ffeitos rui- decreto do exec11tivo, concedeu mora:toria. 
nosos que ndviriam ao credito publico dentro afim de ol>vial" difficuldades desta praça. 
e fóra. do paiz, como consequen~ia de grondes A' parte o inaudit·• do enxerto de seme
faUencias e liquidações por todos vaticinadas. lhantes a.busos.immensamente aggra.va.dos,no 

Não é agora opportuno o exame do pro· regimen presidencial, onde o go\·erno não e 
blema referente :i. reot•gani931,:ão ílnanceira., uma. commissão de confiança., {'bzdiente ás 
que o governo subtrahiu á trompetencla. do inspirações e ao voto da.s maiorias parlamen
Congres:::o Nacional, nem siquer cumpre aos tares, e, portanto, para. honrar a. sua iude
discordantes do parecer vencedor indagar si pendencis., j:i.mais devr:- exorbitar, basta lem
o insuccesso, já hoje patente, da medida de bra.r, em contrario á p1•ocedencio. da.quelles 
salvação depende da sua impt•estabilida.d•J ou exemplos, que, na Inglaterra, o IU.vor do 
cabe á. sorte adversa. O que conve:n inquirir curso forçado foi outbot·gu.do pot· pro.w llml-

. é ap::nas: tado e sujeito á l'evocaçã.o n todo o tempo; 
Si a. dicta.dura financeira se justifica quande bam como que no B1•a.zil a mot•atorín cu1 nll.dn. 

~porque acOde aos reclamos de interesses ail'ecta.va á responsabilidade e ós tlnn.ncns do 
privados, ou póde correr a aventura de empe- Elrtado; .ao passo que o decreto de 17 de do· 

· nb_ar o credito I>Ublico e a resp:>nsabilida.de do zembro converteu a totalidade das a.polices e · 
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do ouro dos lastros das em1ssues em apo
liçes tle capital e juro de 2 l/2 Ofo em 
ouro, equivalente e..<S' juro, (:alcula.do pela. 
ta.xae3.rnbial,a mais de 6•[. em papel; concedeu 
o curso leorral nas repartições d<J. União a 
100.000:000~ em bonu.~, o que importa. em
penhar. na respectiva emissão, a responsabi..,. 
lidade do Estado. e, finalmente, innovou a 
divida activa do Thesouro Nacional naimpor
tancla de 123.578:927.$')43, transformando-a., 
de exiável que era., em obrig-ação a prazo e 
com abatimento de juros. 
~ao ha exemplo de quejámais- ousasse al

gum_ f:obet-ano autocra.t.a. obera.r de iguaes 
~nCàrgos as finanç-.a.s do Estado, em beneficio 
de instituições privadas, quaesquer que los
sem as compE·nsações estipuladas.· 

O Sr. Vice-P1·esldente da Republica o fe7., 
tratlsgredindo a Constituição e as leis, tão se
guro de si mesmo, quanto da incapacidade do 
Congresso Na.cional :para a restaura~o das 

.tina.n~.a.c: do Estado e do credito publico, sem 
o que seria inconc~binl :\ sua · arrogancia. 
dictatorial. 

Qua.es, porem, o penhol' e as arrltas de tão 
grande temer idade ? 

Um banco investido de todos os monopolios, 
privilef,rios e 1à.vores, que ainda não conse
guiu, e só em diLatado prazo conseguirt\, tal
vez, desembaraçar a sua. carteira dos papeis 
desvalorisados, que a custo dissimulam o 
enorme vactto de ca.pitaes desa.pparecidos na 
voragem das f>.S].)eculações insanas ou crimi-
nosas da bolsa ! . 

Um ba.nco que, depositat·io dos Sitldos do 
Thesouro,do qual já. lla "ia recebido por auian
tamento e auxilies, mais de cento e vinte mil 
conto~. não póde, entretanto. oper·ar o res
gate d:t metade do papel-moeda do F.sl;ado, si 
não medi1mte a entreg-J. de novos fundos por 
parte do Thesouro ! . • 

Um banco que, destinado a ser o r~gulallor 
lia circulação e a agir par-J. a. alta do cambio 
jnkrna.ciona.l, assiôte, impotente e nullo, it 
mais inquietadora depressão cambial, a.pós 
ssis mezes de existenciu. ! 

Um banco que, devendo resgata.t•, no ma<s 
breue pra::o, 50.000 000$ em notas do The
souro, tendo recebido para esse fim cerca de 
28.000:0DO$ em apolices e lU0$000 sobera.nos, 
em especie metallica, (relatorio do Ministerío 
Ja Fazenda, pags. 76 e seguintes), transcor
r idos m:tis <le tres mezes, e apezar de in
stantes ·solicitações do go<erno, só havia. 
conseguido retira~ <la. circulação, (niio se sabe 
porque) não mais de 2.127:000$000 ! 

Um banco semi-official, por ultimo, que, 
dispondo dos recursos do Estado, mediante a 
clt.usul:L 1le occor1•er ao serviç.-o dos juros da 
1lh·idn. interna c.l.•~ União, deixou de entrar 
}l:J.rtt a Cu.ixn. de Amortisação com a quantia 
tn•cclsn. JULt'a :tqucUe fim. ltambemse ignm•n. 

:porque) ate quasi dous mezes a.pós o venci· 
mento dos juros mencionndos ! 

Semelhantes resultados ne.,rrativos ou con
tm-pt•oducentes, do acto dicto.toria.l, que só 
nns agu;l.S lustraes da salvação publica podia 
se purific:l.r do ·peccado Ol'iginal, taes resul
tados demonstram que a intervenção gover
nn.ti v;:1 foi, sitüi.o pernicioea e funesm, pelo 
menos imprudente, a;venturosa, nã.o revestida. 
de h-arantias e compensações correspondentes 
aos sacl'iticios já feitos e ao.s compromissos e 
encargos a:>sumidos. 

Dir-se-ha que, quando menos foram conju
rados os horrores do krack ímminente. Ma.s 
ao mesmo resulta.do, convem relembra-r, che
gou um modesto ministro br-J.silelro em cir
cumstancias u.nalogas por meio do expediente, 
innocuo pM•a.· o Tbesouro-a motatoria, que 
sustou a explosão da crise a.té a reunião 
das cam<\l'ltS. 

Nã.o se comprehende, de resto, porque o 
Vice·Presidente da Republicâ. deixou de con- . 
vocar o COngresso :pa.r<~. sessii.o extraordínac 
ria., pelo meoos antes de d\l.r á execução as 
mais graves medid<ts do decreto de 17 de de
zembL·o, qua.l seja, por exemplo, a emissão de 
bom!,, só iniciada quatro mezes depois . . 

E assim, o q]le esti em cauS(I.. e to.mbem, 
de pn.r coni a prer,1gatlva constitucional do 
Congresso e o respeito á. Constituição daRe· · 
publica, o :problema de mais a mais amea
çador da restauração das finanças nacionaes, 
pois que, caso seja. resolvido qu~ a. denuncia 
não é objecto de ddiber~.ão. ter·se-ha dito ao 
pa.íz que o attêntado de 17 de dezembro sal
vou o Thesouro Nacional e o cre<lito publico! 

Assim, a responsabilidade presideneial, des
tiun.du. a ga.r:~.ntir a legalidade, é ainda, no 
caso, prevenção indispe.nsa.vel contra. novos 
d~nstres financeiros. 

Adduziu ainda o illustrado relator da com
missiio, que de entr;J muitos presidentes arbi
trarias da União Norte-Americana., apenas 
.Johnson ibi responsabilisado perant~ o Senado. 
e não o Leria síJo si não houvesse provocado 
apaixonado contlicto com essa corporação. 

O exemplo, como se vê, leva á conclu.são de 
que a uníc:~.justifica.tí-...a. para a punição dos 
presidentes criminosos é a necess1clad~ de de
rimir coni1ictos entre os p\!.deres pubt1cos; de 
sorte que quando um delles volun~riamente 
cede de suas attribuições, deve ficar assegu
rada a impunidade de todos os abusos futu- · 
ros· de sorte que-no e.xecutivo, por:~ snbtra.- · 
llir' os mais clamnosos cL"imes <i. s;~.ncçã() penal, 
bastaria. coJisumma.l·OS no Ítltervnllo das ses-
sões do Congresso ! · . 

A 1avor de Lincoln, :prepotente, JUvoca. a 
historia a granueza. da sua•obra., .o. trero.endil. 
lucta. que venceu e a glorh\ do ~eo. nome. 
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· .A impuni~ade de Jackson. arbitraria e vio- ao Congre~so a attribuição de approval· ott sus
lento, exp!tca-se talvez; pela cumplicidade pender o sitio ("ic) que houver sido declarado 
do seu _partido e pela fraqueza dos ~eus a.d- pelo Potler Executivo; (art. 34 n. 21) não 
versarws. usa da e:x:pr~:;sao-approvar actos, nem con

. . gual dos dous exemplos deri_me a res_nonsa-j viria que clella usas5e, porquanto claro é que 
bilidade do Sr. marechal Flor1ano Pen:oto ~\o C~ng1·esso P.ode,·i<.\ reconhec!r a con~itucio-
N~o o sabem os signatarios do voto diver- naltdade da ~tmples decL'l.raçuo do sitio sem 

gente. Seja. como"for, porem, basta-lhes lem- 9ue para ist.o fo.se mi~ter -revalidar. actos 
brar que o confiicto entre os representantes 1Uegaes praw:ados pelo chefe do ex.ecutlvo ou 
da na~.ão e o Sr. Vice-Presidente da Repu- seu' agentes, e mesmo não poderia u.pprovat• 
blica é flagrante e me.nifesto. já na Qbstínll.cia. taes actos szm que incon-venientemente pre
oom que e8te alto funcciona.rio recusa-se julgasse da responsabilidade criminal do 
sem ra:c"do plausível, a cumpt·ir a amnisti~ cheie do executivo, já. perante o pro:prio 
decPetad·• a f~tvor dos implicados nos aconte- Congresso. jà perante os tribunaes ord,ma
clmentos de lO de abril, bem como no des- rios. Ninguem deixará de cornprehender 
asso~bro com que contrariou o voto quasi quanto. s~ria funesta a disp:J.rid;Jde possível 
unammedaCa.mara. dos Deputados re.ieitando 0 das deCJsues sobre o mesmo assucnpto. 
proj~cto sobre auxílios ús iudustrias, pouco Demais nã? ha auto_ridade C<?nt o :p~er de 
depms pelo e:s:ecuti vo restaurado dictatoria.l- sanar ou validar nulbdades substane1aes, e 
mente, e executado pm· meio dos iam.osos nenhuma o é tanto corno a decorrente da 
bo1ws do decreto de 17 de dezembro. transgressão da lei fundamental. 

Accresc?nta oillustre relator da. commissão: A moção de 21 de ja11eit·o nií:o póde ser 
Johnson. quando :pela pt'imeira vez demm- inter-pretada como con"tituindo antecipada 
ciado, não chegou a ser julgado porque f i·. absolvição de .todo5 os crimes que o_ ch~fe do 
vat? ven~dor não ser _a denuncia oqjecto de Poder ~x:ecuttvo reputasse _neces~r~s a ma
deliberaçao. Logo depolS perpetrou novo cri- nutença.o lla ordem publica, smao como 
me:!.. ( adm.irav~l apologia da impunida.e!) e sím~le:S demonstr-J.çii.o.de confiança ao Sr. Vice
entao liwado <~ harm do Senado da.Ui c:abiu Prestd,·nte da. Repubhe?.. 
!tbsolvido. ' "!l Afflrmar o contrario import tria admíttir 

Não advertiu. porém, S. Ex. que quando que o Con;;-resso, naquelle dia in~astO, se 
mesmo devassemos antepor exemplos e prin- annullou per·ante o chefe do executivo, an
cipios, ainda assim o exemplo não colhe ; nul!ando comsígo a. COnstituição e a soberania 
porque o crime de Johnson el'a controvel'so naclOn.(l.l. 
perante a Constituição Americana e o do Sr. Como ('onceber, "finalmente, que os erros do 
marechal Floriano ó certo e indisputavel; passado pos.~m ser invocados como arestos 
:por.~ue ao Senado do~ Estados-Unidos restava trretracta YeiS 1 
contra o presidente arbitral'io o poderoso re- Contra a soberania política da. nação não se 
cursQ de não approvar as nomeações de mitos adquire direi~, nem presct•evem obrig:J.Ções. 
ministros, e ao Senado brazileiro so cabe fazer · 
effectiva a re.<ponsabilida.de; porque, final-
mente, Johnson era o eleito do povo e o Sr. 
marechal Floriano e o ~leito do Congresso, 
(!Ue,:porta.nt;,,por eUe e pelos seus desacertos Sobre o recrutamento a que allucle a de
é moralmente responsavel perante a nação. nuncia opinou o parecer que é ·improce-

Com referenci~ ã.s illegalidades praticadas a dente a incri~ina._ç.ão respectiva, não só por-
. 7 e 12 de abril, (reformas e d~missões) en- que o facto na.o fo1 documentado e o contestou 
tendeu a maioria dos membros da commissão perante a cornmissão o chefe de pol~cia do 
que se acham ellas a coberto da responsabi-. Districto Federal. como tambem porque, não 
lidade cr•minal: 1°, :porqur>, tendo O COn!n'eSSO tendo sido praticaria pelo proprio denunciado, 
approvado os actos praticados durante" o es- sô dar-se-llia, na hypothese. a cumplicidade 
tado de ffi.tio, im.pli.citamerrte revalidou as de que trata o a.rt. 3" da. lei de 7 de janeiro de 
mes~as illegalir!ades; segundo, porque a 1892, cumplic_idade _d~ que não pet·mitte o jul
moça.o appro>ada nas duas romar~s a 21 de . gamento e a Jmposl<;ao tla pena antes de ser 
janeiro conferiu poderes extt•aordinarjos ao 1 vt>t•Ifi,atla. a exist•·ncia do f1lcto em processo 
Presidente da Republica.. coutra o principal responsa.vel. 

Nada mais falso do que est3. coarctada. ~m contr-.u:io •. porem, entendem os signa-
. · tarws do voto dt vergente : · 

. A_ suppos~ a:pprov~çã.o dos actos inconsti- 1", que a lei de 8 de janeiro de .1892 não 
tuc10na~s f>?. se poder1a basear na incorrecta exige de modo absoluto que a denuncia. venha 
expressao litteral Q6> decreto respectivo-«São instruida. com documentos, tanto que deter
appr~va~~s os actos do governo. ete», á mina que a. commissão :proceda. ás diligencias 
Constituiçao Federal, entretanto, so confere necessarias ; · 
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2°, que a declaração do Dr. chefe de po
licia, por m~Lis respeitavel ctue seja, de per si 
não comprova. j uridieamente a. inexistencia. do 
facto, o qual é aliás de notoriedade public.:1., 
tanto mais quanto sobre aque!le funccionado 
recab.e grave responsabilidade; 

3•, que nenhuma lei estab~lece a irrespon
sabilidade do curnplice emquanto não é ou 
póde ser processado o a.utor principal; nada 
obstx'lndo, demais.· que a comrnissão proceda 
em tempo, e no exercício das suas a.t.tri1mi
çües. ás diligencias necessaria.s para. verificar 
a existencia do cl'ime. 

como elemento rle prova os signatarios du. 
denuncia apresentaram a commissão por inter
medi o dos di:;cordantes do p:trecer umt1. C•<r
tidãodo com mandante do 9· batalhão de linha. 
da qual se depr-eltende que no exercito teem 
sido alistados jndividuos recrutados. 

Quanto t\. !'êferencia. não especificada na 
denuncia. a esbanjamentos dos dinheiros pu
blico;; :por :parte do Sr. Vice-Presidente da 
RepulJlíca, a.<>sim corno á sua indcbi.ta inter
venção nos acontecimentos do Rio Grande do 
Sul, pouco ha que diz~r~ 

Não tendo os denunciantes apontado factos 
preciso~, entende1·am os discordantes do pa
recer que era o caso de se pedir informações 
ào governo, afim de servirem de base a díli.· 
gencia.s ulteáores ; pelo que neste sentido 
a]Jresentaram il. commis:;ão r. querimento 
acompanhaílo de uma serie lle quesito,; : 

A oommi.~são, entreti).nt;o, entendeu que 
taes quesitos er·am imp~1·tínentes, satisfazen
do-se com a a.udi('ncü1 do ex-ministro da fa-
zenda. Dr. Serzedello Correia. · 

A éam!•ra julgara. 
Com relerencia aos factos concernentes · ao 

Rio Grande do Sul, a -propria denuncia d e• Iara 
abster-se de os capitular, atr.enta. a diffi.cnl
dade de serem averiguados com presteza. 

Tanto qnanto lhes permittiu a escassez do 
··- tempo, pois o parecer só hontem foi lido pe

rante a. commissão, t· em os signata.rios do 
voto di ver gente justifica.do a sua d.iscor-
danch. · 

Fir.era.m-o sem prevenções partiàarias, 
Jlrofundam{'nte conven•:idos de que a lei e sa
grada, a cumpril·a. fielmente, sem temor Oll 
condescendencia.~. constitue o supremo inte· 
resse, dever indeclinavel e oriente da sal
vação. 

Entendem, portanto, que a denuncia apre
sentada contra o Sr. V ice-Presidente da. Re-

publica. deve ser declarada objecto de delibe
t'a!;.ão. 

Sala das commissües, 31 de maio de 1893. 
- Bm;itio dos Santos. - Martinho l?.odri
yues.- CJ.eicmo de Alouqt,erque. 

DEXUSCU. 

Srs. membros da Camara dos Deputados do 
Congresso Fed~rttl. - Os abaixo assignados, 
membros desta camara. no exer·cicio do direito 
concedido a todo o cidadão pelo art. 2• do de
creto n. 27, d'~ 7 de janeiro de 1892, e, de 
accordo com o que preceituam os arts. 29 e 
53 da Constituiç:ão da Republica. veem, perante 
a Ca.marll. dos Srs. Deputados, denunciar o . 
Vice-Presidente da Republica, o marechal Flo
riano Peixoto. ora no e:x:ercicio do cargo de 
Presidente, pelos crimes que passam a enume
rar e classificar : 

I 

Por decreto de 10 abril do anno proximo 
passado. decreto que só íbi publicado a. ll 
daquel!c rnez. usando da attruibuição confe-
1erida ao Podet· ExeCLit.ivo p~Ios arts. 48 § 15, 
6 n. 3 e 80 § I" da Constituição. o Vice-Presi
dente da. Repuolica, sob pretexto de uma se
dição (si se t\ttender para as declaraçées do 
Diario O f!iciat de 1 1 de abl'il do dito anno) ou 
conspiração, {si se attender ás que foram fei
tas no mesmo Dim·io Officirol de 12do mesmo 
ml!z) declarou em cstüdo de sitio a Capital 
Fe teral ; e, em con~equencia. mandou pren
der e desterrJ.r a diverso~ cidadãos, entre os 
quaes repres~nt..1.ntes da nação, deputados e 
senadores, jomalistas, officiaes do exercito e 
<•rmada, etc. 

Durante o estado de sitio e por decretos de 
12 de abríl fol'am relbrmados os ofli. iaes do 
exercito e arm<tda, tidos como conspiradores, 
bem como demittidos doslogar·es vital1cios que 
exerciam dous professores das Faculdades de 
D,reíto do Recite e de Medicina desta capital. 

Ora, semelhante5 decretos são exorbitantes 
das attribuiç6es conferidas <10 Poder Executi
vo, segun<lo os propr1os termos do art.SO § 1° 
da Constir.uiç;ío. em que se fundou o marechal 
Presidente da R.epublica para lançar mão da. 
a.ttribuição que alli lbe ê confet·ida. 

Com e1feito. nos termos desse artigo as uní~ 
co.s medidas de r<>pressào de que póde o Pre
sidente da Republica utilisar-se são: a deten~ 
çao r: o desterro. · 

Bem claru.s, concludentes e terminantes são 
as expressões empregadas pelo legislador, par-.:1 
que sobre dlas possam haver opiniões contra-
rias. · 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em t B/0512015 13: 11 - Página 55 de 94 

ao ANNAES DA CAMA.RA 

Diz o art. 80 § 1": Nüo se achando reu-~ imporW.se a de ta.es reformas e demissões, a. 
11ido o Conqresso e co1·re?ldo a patri4 immi- amnistia concedida, sem condições, pelo mes
nente perigo exe1·cerâ esta o.ttribuiçlio (a. de I mo Cong:esso, aos implicados no m;.vimento 
declaração do esta.d.o de sitio) o Poder Exe- que dett>rminou o e~t<'tdo de sitio, devia ine·· 

. cuti'l:lo federal, art. 48 n. 15. I vit.:·welmente tor tido a força. de faze!' cessa.r 
§ 2.0 E~_te, po,·Jm, dt.wante o estado de si- todos os resultados das merlil.la~ tomada•. em 

tio, restringiJ·-se-h(!.. nas ·n:edil/cr.s de ,·epressao consequencia do dito movimento; porque 
contra. as pessoas a i;npôr : taes são os eft'eitos politicos, jurídicos e legaes 

f, o A deteltÇ<'O em lofJO.I' nü? clesliltado aos dess; ~ttribui_ção . soberana. e privativa. do 
reos de CJ·imes comm.uns • Con.,resso NaciOnal. 

2 o O desterro para out,·os sítios do territo'- Na hypothese. porém, de que ~e pretenda 
-rio • aciona~ su.ste21ta.r 9ue os de~retos de reforma.~ e de-

n · m1ssoes nao se relacionam com o mov1mento 
Ora., a. palavra. - r c!strinyi1'-se-ha - empre- que determinou o estado de sitio, neste caso, 

gada pelo legislador~ e que Da.re>to, na sua expedindo-os. incorreu o Presidente da. Re
recente obra sobre as Constituições modernas. publica na. sa.ncção dos art:::. 37, 38 e 4~ do 
traduziu por - se bornem- se «lim.itat~;t», decreto citado n. 30 de 8 dejaneiro de.l892. 
mostra bem que quaesquer outras medidas de Com etfeito : 
repressão contra as pessoas são vedadas ao 
Poder Executivo. 

. Ninguem se a.tr~ver<'~. com bons fundamen-
tos, a. sustentar que o Presidente da. Repn
blica. não incluiu no numero de taes medidas 
as reformas dos officia.es e demissões feita.s, 
durante o e.~tado de sitio, e no mesmo dia. 
em que por decreto se lançava mão das de de
tenção · e destel·?·o, permittidas ·pela Consti-
tuição. · 

E, desde que assim procedeu, incorl'e'!W 
marechal Floriano Peixoto, na sancção do 
art. 32 do decreto n. 30. de 8 de ,ianeieo de 
1892, que definiu os crimes de responsabili
dade do Presidente da.Republica, artigo assim 
concebido: 

« Tomar ou a.utorism· ntcdidtts de rep1·cssúo 
àw·ante o estado de sitio, que exceúam os li-
1nites estabelecidos 110 a1·t. 80 § 2·' (lr.l C.o11sti
tt~içc1o. » 
. O § 2" do art. 80 <la Constituição a que se 

refere o ·decreto citado, e exactamente aquelle 
que preceltúa que o Poder Executivo se re
strinja. ás medidas indicadas nos ns . l e 2 do 
mesmo pa.ragrapho, isto é, detenção (n . 1) 
desterro (n. 2) . 

E nem se diga. que, tendo o Congresso ap
. provado os decretos ·ae lO e 12 de abril, ap· 
·. provou ta.mbem as reformas dos officiaes e 

demissões dos lentes, -porque para tanto não 
· tinha competencia. o Congresso, visto limitar
. se sua competencia á a.pprovação ou não das 
condições-e medidas autorisadas no art. 80, 
citado, da Constitui~ã.o.· 

As reformas dos otfi,ciaes. no caso occur
. rente, e as demissões ae empregados vitali
. · .. cios, sempre constituem -uma. pena, e nem ao 

Poder Executivo, nem ao LegislatiYo, incumbe 
. o direito de impor penas. . 

Suppondo, porém, e só para argumentar, 
que, arvorando-se emjuiz, o Poder Executivo 

-pode~se reformar e demittir, durante o estado 
, . de"sitio; suppondo, ainda, que a. 3,ppróvação 

·. do' Congresso aos decretos de lO e 12 de abril, 

H 

~ C9ntorme o a.r~. 74 da. constituição <.<•ls pa~ 
tente~, os postos. e O$ cargos iaancovi-ceis siio 
gllra•uirlos cm ·totl .. z a .<-t.Ut plenitwle». . 

Os casos em que pOdem e devem os officiaes 
do exercito e armada ser reformados estão 
previstos nas leis militares, e até a: Constitui
ção da Republica cr<'OU, pE'lO a.rt. 77, um tri
bunal para o julgamento dos crimes militares. 

Sómente em vil•tude de pro~esso e .~ome
quente julgamento em juizo competenté, po
dem cessar as garantias conferidas ;pelo art . 
74 da Constituição, resultando dah1 que o-s 
militAres só podem perder a e.fl'ecti vidade de 
seus postos e patentes, dcp,;is ele p1·r,c:e.~smJos 
reyul,ll·menle c 1lo fôro militm· B nos casos que 
taxatit~amente estão especilicados nas leis or
ganicas do exercito, ainda. não revogadas e. 
aliás, subsistentes _por força do art. 83 da Con-
stituição. . 

Si tal acontece relativ:1.mente aos officlae.~ 
que fora.m reformados llurante ·o estaoo de 
sitio, o que se deverá. e poderã. dizer com re
lação aos generaes de terra. e mar, que foram 
reformados por decreto de 7 de abril daquelle 
anno, por haveL·em dir·igido · uma representa
ção ao Poder Executivo, no sentido de se pro
ceder á eleição _para o ca.rgv de Pt•esidente da 
RE>publica, vago pela resignação elo genera
lissímo Manoel Deodoro da Fonsee3. 1 ! ! 

·Com relac:ão aos lentes das faculuade.> de 
direito do Recite e de medicina desta capital. 
Jogares obtidos por concul'SIJ e de que for •• m 
dictatoria.Imente demitt.idos, militam, m llta!is 
mutandi~, as mesmas garantias constitucio
naes. 

Além disso, eegundo expressa .determina • 
ção do art. 55 do decreto u. 1232 H, de 2 de 
janeiro de 1891, « (Js lct1tes dàs {étcitl,lades sao 
vitalicios e não pocfen~ pe1•der os seus cargos, 
situio ent .t>irtude de fentença, 1U1 · forma. .,das 
leis penaes.» 
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Ora, ninguem ousará dizer que o Poder 
Executivo é competente para impor pena de 
perda de cargos vitalícios. 

E, admi~tindo mesmo o absm·do de que tal 
comp~tencia tivesse o Poder 'Executivo, nem 
por isso teriam os lentes, a. que se allude, per
dido os seus lagares. pelo suppo3to crime de 
conspiração. á vista da terminante disposição 
_do art. 55 elo codigo :penal da RepubUca. 

Segundo se evidencia da disposi<:ão deste 
al'tigo- (lettra B) sómente a condemnaçã.o em 
IJena stcperioJ· a seis a~Mos de p1·isõo, importa. 
para o conrlemncl/fo-«a. :perda (le todo ollicio 
electivo temporario ou vit••licio, empre-.go pu
blic-ü da nação ou dos estados, e das resp~cti
't1as 1lC~ntagens e 1leT~cimentos. 

Assim, pois, mesmo qtie · os conspiradores 
fossem os professores, que se demittiu, mesmo 
que tivessem sido re,."'lllarmente proeles:;ados 
e julgados, com observancia das prescripções 
do§ .15 do art. 72 da Constituição, nem por 
isso teriam perdido os seus lagares, visto não 
ser a pena imp~ta ao crime de conspiração 
superior a 6 annos de prisão. sendo, ainda, 
par·a ponderar-se . que a. pena imposta a esse 
Crime e a de '"eclu.•t1D, e nãO a de prisão 
cetlttlar(art. ll5 combinado com os arts. 43, 
45, 47 e 55 do codigo penal). 
· Não parou, porem, abi, a violação flagran

te da.· Constituição e das leis, praticada pelo 
PrP.Sidente da. Republica. 

Dada que fosse legal a ti emissão do lente da 
Faculdade de Direito do Recite, deveria ter 
$ido nomeado para a cadeira vaga o subst:
tuto da respectiva secção, segundo a prescri
pção do art. 88 do decreto n. 1232 H, de 2 de 
janeiro de 1891, abrindo-se concurso para a 
v~a-a. do substituto : estando o processo para 
tal concurso regulado pelos arts . 92 e se
!fUintes do titulo to, secção 2", capit1tlo 6" 
nesse mesmo decreto. 

Assim, porém, niio procerleu o govet•no. 
Por aviso n. 1049, de 28 de s2tembro do 

anuo proximo l)assa.do, conforme ~e . verifica 
do edital mandado pulJlica.r pelo Dlrector da 
Faculdade de Direito do Recife (doc. n. 1), 
ordenou o governo que se abrisse concurso 
pa.ra. a cadeira do lente demittido, e não par3. 
a vaga do substituto, que, por accesso, devia 
ter sido nomeado cathedratiro ; e ainda mais, 

curso para vagas de lentes ca.thedra.ticos, :pois 
estas e;ã.o preenchidas sempre por accesso dos 
substitutos mais antigos, pat·a cujas vagas ha 
então o concurso. 

O art. 32 do decreto n. 1386, de 28 ue 
abril de 1854, não dejxa. duvidas a res
p~ito: 

« E vaqando qualque,· cadeira .wJ,·ú nomeado 
por dec1·eto impdrial para preenchel-[1. o sttbsti
ttUO mais antigo. » 

E o que e mais S\lrprehenden te e admi.ra
vel e que, ao passo que para o preenchimen
to da. vaga aber-ta na. Faculdade de Direito do 
Recí(e pela demissão illegal do cathedratico 
de eeonomia politica, Jnandava o governo 
abrir concurso para a dita vaga, pret.P.rindo 
o l'espectivo substituto e mandando regular 
O processo de concurso }lOl" tlecret05 já. revo
gados, na Faculdade de Direito de S. Paulo. 
tendo havido uma vaga de ca.thedratico na 
3" secção, l))i eila preendlida pelo respectivo 
sub~tituto, e aberto o concurso, por aviso n. 
1107, de 6 de non~Jnbro de l89.2, para a va,"a 
deste. regnlando-se o processo de tal concur
so pelo dec. n. 1232 H, de 2 de janeiro de 
1891, que actualmente regula. os institutos 
de ensino juridico (does. ns. 2 e 3). 

Eis aqui as faculdades de direito reo<TUla
das por modo diverso, vigorando P·•ra uma 
o decreto n. 1232. de 1891, e pa.ra: outra os de
cretos de 1854 e 1855 ! ... 

Quem não vê em tudo isto o proposito de 
viola!' alei, collocar-se acima das.suas pre
scripções, offender a. justL!;'a e governar ca.~ 
pricllosa.mente ~ l ! ! 

Si o governo abus.1. do seu pode~·, e não en
contra um cot•rccti•o certo aos seus desman
dos, si a. lei que pune o arlJitrio do poder tor
na-se lettra mort.."l.,que recurso outt·o pôde en
contrar. o cidadão, sinãoa revolta. ! 
. Dos 1actos expendidos e concludentemente 

provados, resulta que, expedindo os decretos 
de 12 de abl'il, que relormara.m a otnciaes do 
exercito e arma.da e demittira.m a pro1essores 
vitalícios, incorreu o Presidente da Republicn. 
nos cdrnes previstos e definidos no art. 54 n. 
6 da Constituição e arts. 37, 3S e 43 do dec. 
n. 30, de 8 de janeiro de 1892. 

que o processo J)ara semelhante concurso fos· Em 17 <le dezembroproximo p::tssftdo, expe
se regulado pelos decretos ns. 1386 e 1568, ue diu. o marechal PI'esidente tla Republica. o 
28 de abril de 1854 e de 21 de fevereüo de decreto da mesma data, que 1wctorisou a fu~ · 
1855, quando taes ·decretos estão · manire~ta- zão do Banco tia Republica dos Estados Unidos 
mente revo;:m.Uos por muitos outros e princi.- do Brazil, com o Banco do Bra.zil, sob a deno
pa.lmente pelo ultimo do governo provisorio, mina~ão de Banco da Republica do Brazil; 
de 2 de janeiro de 1891, que reformou as Fa.· providenciou sob o resgate do papel-moeda. do 
culdudeo de Direito. estado e deu outras providencias (decreto 

E, a.indaadmittindo que pode...<tSem.regular .n. 4J. 
o n.ssumpto os decretos revo6'U.d.os, e sómente O art. 34 da Constituição Federal dispõe: 
mand~dos vigorar diset'icionariamente pelo «Compete pritoatit'amentt1"ao Congresso Na-
governo, nem assim por taes decretos ha con- cional. .. 
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N. 8. Crea.r bancos de emissão, legislar so- a.lguns dias para. sua. soluçoo, Yisto a incom-
bre ella. e tributar-a.» petencia do governo para resolvei-o, com sur-

Em presença de disposiç;1o tão clara. e pe· preza., os amigos da situar;ão, em maioria na~ 
remptoria, a incompetencia do Poder Execu· quella. casa dl) parlamento, não cbnsentem em 
ti.vo para crear bancos de emi~são. bem como tal prorogaç•ã.o, e o Congresso encerrou-se, 
regUlar a esta e tribatal-a, e inconcussa.. fica.tldo adiada a questão :para a presente ses-

Pois bem; o decreto de l7 de dezembro ci- são legislativa. · · 
tado e a mais flagrante, senão ousada, viola- O Poder Executivo, porem, julgando-se su
ção dessa attribuiç-ão privativa do Congresso perior á Constituição que lhe impede dele~ 
Nt~.cional. . gislat• sobre esta materia., como sobre qual-

E quem dil-o. é o proprio Presidente da Re- quer ·outra, expede o decreto de 17 de de
publiet~., no art. 19 do mesmo decreto, torna.n- zembro, em completo a.nta.gouismo com as 
do dependente da-<<appl·ova.ção do Congresso idéas do seu secretario dos Negocias da Fa· 
Nt~.ciona.l, a parte do decreto, que excede as zenda, que assignou, entretanto, o mesmo de
faculd·ltles do Poder ExeC?.Iti'l}o. «Log'l confes- ereto l ! 
sa. o Presidente da. Republica que tal dPcreto O que significa., e como e explicavel tão 
tem partes, que exorbitam ás attribuiçoes estl'anbo. inconstitucional e prepotente pro
que lhe competem pela Constítuíc;:.ã.o e ctue cedimento ~ 
sómente o Congresso :pôde· delíiJerar __ sol>re Para. que serve esta Constituição, si suas 
.· enas. . - - . . disposicôes não são cumpridos :por . quem de
. Ma.s, qual a parte do decreto dicta:torial que veria ser o primeiro· a. dar o exemplo de obe
;il.-nã.o· está executada., desde o a.rt. 1° que diencia e respeito aos seus preceitos ~n 
a.uctorisa a .fusão da.q_uella.s duas instituíç:ões O menosprezo do Presiuente da Repu-

. de credito, ate o art. 18 que providencia a ~lica para com o Congr~sso, e espe
respeito do re~ga.te, dentro de um anno, de cia.lmen te para com esta· carnara, foi ao 
100 mU_contos de pª:pe_! m?e<la. .do Estado~ . ponto de não attender que os ta.es a:u:.dlios ás 
' . Condemnar-se alguem a morte. executar- iltrlimtn'as permittidos pelo decreto;· e ·para 
se a sentença e tornar esta execução de· cuja realisaçào se concecleu a emissão de 100 
pendente do t:e,·erlicewn de terceiro, senão 9 ·mil contos em oonus foram recusados -por 
o cumulo da. mais descomedida imprudcncin., estn. C:.mara, na. sessão do anno pro:ximo 
e, com certeza. o mais revoltante dos ridi- passadc. · 
culos, atirado sobl.'e aquel!e cujo ?MI·cdictwn Compa.rc-se o art. 9• do decreto de 17 de 

·.se solicita. ! _ dezem bt•o ele 1892 com o projecto n . 42 da 
: Não nos cumpre discutir aqui a conYenien- ca.mo.ro dos Deputados, do mesmo a.nno de 

cia ou. inconvenienein. fina.nc(·il'a deste decreto 189-2, projecto · da commi~ão de fazenda., á 
.que creou um verdadeiro bu.nr.o de :E$t..1.do. mens:1gem do P0der Executivo, e ver tlcar-~;e

. com fu.culdade emissoro. que permHtiu, sob hn. que o.quillo que em 22 de jul11o a Q1.1uara 
· a. denomiuação improprin.de-bont~s,-aemis· dos Deputados regeit.ou foi.i11si.~ 11erbi.•, trans
. são·de 100 mil contos de papel-moeda., e q·ue plantado p:1.ro o dito art. 9" do decreto de lí 

estabeleceu medidas. ques1·, um futu.ro, ta.L· de dezembro! ! 
vez proximo, se euc:\rrega.rá de _jnlgn.r, . por· Da.r·se-lul. ma.iorprovadedescnnsideraçã.o ao 
que tudo isso seria. estranho ao ponto de vis- Poder Legi~lativo do que dictatorialmE>nte de
ta da. inconstitucionalidade do decreto em si, cretnr uma medida. que elle regeitou. e pedir
e da. com:petenoia. do Po:!er ExecutiYo para lhedepois a approvação dessa mesma. medida 
exped1l·o. _ . quando de sua d:·sapprovação natla. póde re· 

Não ha. quem ignore a..historia. dos antece- sultar, por ter ella :>ido executada e haver · 
dentes deste acto do Presidente da. Repul:lica.. produZido todos os seus e1feitos? ! 

Nesta ca.mara, Srs. deputados, foi discutida. Executado, como est3., o decreto de 17 de de-
Iargamen~ a questão bancaria, na ses..<:ão do zembro em todas ass'!aspartes,ruesmo naquel
annoproXlmo pnssado. las que, por confissao do - Poder Executivo, 

Diversos ior.am os projectos apresentados, excedem as faculdades e attribuições co:1stitu· 
merecendo as honr-as da. 3• di:::cussão o otrere- cinnaes deste; não tendo sidn,J)ortanto,respei
cido :pela commissão de íazendn. e o do Sr. tada a. competencio. privativa do congres~o · 
Glicerio, deputado por S. Paulo. para legi$lar sobre semelhante assumpto. e . 

Este, a despeito da opinião do então minis· nem ao menos tendo merecido considet-ação o 
tro da fazenda. ro:mifestada em conceituados voto da ma.ioria desta Camara a. resp ... ito do 
. o_rg-d.os desta capital. foi approvado e remet- intit1tlado ot!:mli'J ás indusl1·iu.s; . o· que resta. p. 
tido pa.ra o Senado. - .- - · · ··· · · · Camara dos Srs. Deputados para. fazer re~pet-

E quando toda. a imprensa l'eclamava. que ta.r a. sua vontade e ~lvaguat-dar a. Consti- .
se, não perdesse occa.sião de re."<ll ver tão mo" tui<;.io, si não decretar a a.ccusa;ção e respa
mentoso assumpt<i. e no. Senado alguns sena· ctivo processo e julgamento-do Poder, que por 
dores pediam a. prorogaç-ão das sessões por tal modo desacata. e violenta. a. Constituição ?· 
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Com este procedimento inconcussa.merite 
criminoso, incorreu o Presidente da Re· 
publica n<J. sancç:.<"io do §2' do art. 53 dn. Con
stituiçã.o e ar t. 42 do (lecreto n. 30 de 8 de 
janeiro de 1892, que r eputa. crime de t•espon
sabilidade do Presidente d<t Republicaa usur
paçilo de attril)Uições pertencentes aos outro> 
poderes. 

IV 

simplesmente de um bello ornato,é licito per
guntar : Si nã.o seria preferi ,-ei supprimir o 
magnifico frontespicio. que annuncio. no tem
plo a existencia de um Deus que alli se não 
encontr-<~. ?! · 

Os documentos sob numeras mostram e for
mD-m a certe? ... 'l. de que o :preceito do nrt. 87 
§ 3• da Gonstituiç~o foi inl'ringido 11elo Presi
clente da Republica,immediato e unico respon
~avcl perante a. lei, pelos actos de 8cus agen
tes, os quae$ , sem rebuço, confessam, se não 
f<tzem osténtaç:ão das violenci:J.S, <tbusos c ar-

O a.rL ·s7 da Constituir.ii.o Federa.! dispõe: bitl'ariedacles commettidas. 
« 0 exercito federal compor-se-lia ci.e COll· Ü procedimento in<:onstitucionoJ., apontado 

e provado, esti• capitulado como ct•ime de res
tingentes que os estados e o Districto Federal ponsalJilidade, .i ~t no n. 2 do art. 5·i. da Con-
são ebrigados a fornecer· constituidos de con- stit11 io;.1o Fedct'al, ,jú no art. 38 do decreto n. 
formidude com n.lei annua. de fixnç:lo de 1õr- ;JO, de 8 ele janeiro de 1892. 
ças!! . 1 

· ... § 3." « Fica a7Jolido o 1'13crttlammto mi- 'i 
v litar {orr;ad(l. » . . . . . . j 

·. § 4. • <O t>.xercrto e a. armada compor-se· ::: . 
hiio pelo volrmtw:iarlo, ~m premio, e e~ falta Em 2í de abr·U <lo corrente anno, o ministro 
deste · veto· sor~10 prev1amen_te O~~;_t Ul~do ·?> da ntzenda, tenerite-coronel Serzedello Corrêa 

A' v1st:l. tle t<LO expressa d!SJ.>OSI~l?, e en- que até essa (la.ta teve n. co-pa.rticipaçüo na 
dente_que o recrutamen0 de c_alad~os -para o respons:tbilidacle moral da direcç:ão dos nego-

o ex_ercrto e ~rm.a~<~,~ const.1tue VJOl:.t~·a~ do pre- cios publicos, .. :e acceitou, senão concorreu 
ce1to con~titucJOnu.l dq ~ 3• do art · 81. positi\'l\ e directamente IJarn, a.s ·inrracçõés 

Orn., n:.to. ~1a quem 1gnor~, e d~c:.te fncto constantes da Constituição, demittiu-se do 
deram n~t1cu1 todos os orguos ~a ~~pren~a. carg-o de secretario do Presidente da Repu
desta ~p1tal, me~ mo os que ma1s a.fte1çoados hlic:ã.,dü·igindo·lhe umn. carta..q ue e um.Iibello 
teem s1do ao guren10, que dur-ante os 1~eze~ crime a.c:cu:>atorio contra o ma:rec!Ja.l floria.no 

-de fevere~ro e m•u·ço do corrent~ ~nno, nM so Pei.."Xoto, relativamente ao emprego e gestão 
nesta. C<\p1t..tl cnmo nos dema1s estados da. dos (linlteiros publicas. 

_Uniã.o, 1}rocedeu-se ao mais tl~enfl·ca.do e des-
humailo recrntamento d~ cidadãos, que foram Eis <t C<\rt.'l.: 
mandados po.ra o Rio Gl'ande do Sul. afim de «Capital Federal;· 27 tle nh1·il de 189:3.-
comlJa..tet· os uossos cnmpo.triot,;.J.S, revoltados Exm. S1·. mttreclml-Em nossa ultima; confe• 
contr-.t tl tyra.unht C! ue os csmag--..\. rencia minister ial.julguei de meU: dever.como 

O proprio chefe de-poli.cht clest:1 capital teve ministro da fazenda, pttst1 oncle se reflectem 
o desembaraço de conre~su.r o n.ttentaclo f~ito tótlas as falt,u; ou almsos praticados em relação 
á. constituição, quando, respondendo i~ uma. ús despezas publicas, ler-vos um:t exposição 
commissão de operarias que lhe lbi pedir ga- minncio:>a d • situação do Thesouro e do pa.iz 
rantias, conti-a. s!!melha.nte procedimento cri- e pedir-vos as pt'Ovidencias necessariàs ao le- . 
minoso, em 6 de mar,;o do cor rente anno, <\S- vantamento de nosso credito no exterior e 
segurou-lhe que todo o indi vi·.:uo r ecnuatto, tendentes a melhorar a. no.;:sa situ~.ão fino.n
que apresentasse documento, attesta.ndo ser ceir:J. e econotnklt, dà qual depende. sem du- . 

· empregado em algnm<l. fabrica ou estabeleci- vida, como s;J.lJeis, a. consolidn.~.üo da. Repu-
menta comroercial, s~ria immedi;}.mente solto. blica.. . 
(Dócs. ns. 5 ~ 6.) Indiquei como medidas urgentes a mais 

Onde é, porem, que o § 3~ do art. 8í da severa. economia nos dinheiroil publicas, a. 
ConstituiçfLo 1l.1z distinc<;ã.o entre cid.•diioscm- suppres~ão de adiantamentos e docommissBes 
prc{lados e citla.dãos desempregados, par-J. pro- no estrangeiro, a rcducc:ão de no~~as despeza.s 
lübir o recrutamento .daquelles e pcrmittíl' o no exteriot· ao stl'ictamente necessario,o adia-
destc:s ?!" · mento de obras ou serviços que ~iio sej<tm de · 

Si estes e -outros· I>t·incipios, que formam '" indeclinavel necessidade, o. reduc\:ÍO da com
essencia. mesmo do governo republi<AlnO, pó- missão á China e a da comm.issi\o. ;i. Cbirago. 
dem ser a.:ssim entendidos e sophJsmado;; ; se a volta tle navios de gum·r-a que s~ acham no 
as garantia~ ~1ferecidas Jlela. e:o~st 1tuição ll;O l estrangeiro ao nos:;o pn.iz ; ao~m_?1o de 121/2 
livre .ex.erc1CtO dos poderes pot1t1cos e aos d1- , essas ues}lezas avolumam o clcfic't apezar do 
reitos dos cicla.dãos, não são inviol.a.veis e to r- ~cuidado de que ·me cercava par:1 comprar 
na.ní-se lectr.a morta na Constituição, se :vindo · ca.mbiaes sempre em condições va.ntajosas e 

C:~rilâr~· ' '. Ii ·. ' : 5 
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muito . eitpecialmente o. pacificaç-ão do lUo tão· oneroso a todas as classes, em uma. vida 
Gra.nde do ~ul. cheia de ínqul~t:tções no Sl-'io do lar é da 
Es~ minh<J. attitude vinha., pois, vos de- officina, vela. carestia que asphyxi.~ e diminue 

· rooilstrar que,long-e de acompanltar a campa- a cada hora o bem esta.r de antes, 
. nh::~. que _se mov-ia ao Tribunal de Conws Esses uer.retos amn1llam 0 tribunal, re- . 
dentro e fóra do governo, longe tle conside- duzem-o :1 simples cbancella elo ministro da 
ral-o um embaraço á. administraf;ão, eu o fa.ze•·da, tiram-lhe toda a independencia. e 
consitlerava o maior fiscal da. bo:t execução autonomia, deturpam os fins da instituiç;1o e 
do orçamento; embaraço apenas a abusos ou permittírão ao governo a pratica de todos os 
a. concessões mais ou menos lJenevolas e como abusos e, vó~ 0 sabeis, _é preciso antes de 
o ministro da fazenda da ltalla.,que foi g~_i).t}de tudo legislar para 0 futuro. 
a~vers::~.rio da creaçii_o dessa mesma institui· Si a funcçii.o (lo tri~una.l 110 espit:ito da 
ça.o-? recurso que tinl.ta eu con~ra os meus Constituição é apenas a de liquidar as contas 
propr10~erros e abusoo e verdade1r~ ~ur:<~-llla e verificar a. sua. le:..:ali lruie depois de feir.~, 
de def~za-:contra. os erro.,, as sohcJtaçoes e -0 qur~ eu contesto: eu vo:; declaro que e&Se 
os ped~dos mopportunos. que :Por <~o podes- trihunal é mais um meio de augmentar o 
sem ~lr de. COll6f,'3.S, de homens pohtlCOS OU de íun~cionali::mo, de (l.VOlllffiU.r a despeza sem 

_ funccJOnn:nos. . . . ' vantagem para a · ~ora.Edade da adminis-
. _Bem se1 quede:~.nted~ umorça.mento onde tração. Si, porem. elle e um tribunal de ex

F_OUula.m as lacunas. ~lguns obstaculos ten~_.?S acção cómo jâ 0 queria Alves Branco,_ e como 
-u~o para--prover st-rv1ços, 1:>ar:- 5JS qu~ nao 0 teem a.Italia. e a França, precis&mos resi- . 
fOl aecretaà~.a >erba OU O ÍOl lnSUf!lC~ente- gnarmO-UOS a 11ão gastar sinão o~que for a.u.:. 

.. mente, mas Ja ~sgotada :.tntes de decorr1do. o torisado em lei e gastar sempre bem, pois 
_ ·:tempo necessaz:Io para a aoortma . do credlto para cs ·casos urgentes a 'lei estabeleceu o re-
-· supplement.-1.r. . curso 

- . Essas-difficulc1ades, porem, ·lacilmeute teem ... · • . . . . . 
~ sido vencidas, .i á. potque o t1·ibunal tem regis- · Os govern?~ nolnb~mu-se, ·marechal_, o~ 
. trado as despezas que são de força. maior e ele decendo a essa. soberama suprema da 1~1, e so 
· ·.· earilcter urgente. já porque-SUllremo distri.:, ifient~·o. della el_les sentem-se fortes e sao .ver- . 

buidor da despeza. publica-podeis decretal-a dalletra.!llente_ mde~endentes_. :~. 
sob vossa resllonsabiiidade como 0 fizestes,por Qu:>-l e, porem,? mconvemente em ouvtr-se. 

· ·proposta minha, ainda ha. dias, }Jara o cl'e- pre~11ame~te o trtb~nttl. . 
. dito relatiYo a pensües c montepios de vi.uvas ~~ a de.~pem ~ta tientro <lo orçamento, ~l , 
e orphüos dos offi.ciaes tlo exercito c <1<1. arma- ex1ste v~rba .ou st ~m recurs·; a. verb:t., o trl
da. e classes anne:xas, alem de que, l'IO proprío bunal nao iJóde de1Xll-1' de r~tstro,l·a . 

·decreto de crea.c;;i\o,tlcou i~ \"alvura par:~. certas Si nilo existe ou está esgotada. e é o cnso 
despezu.s ' de cal'ê~cter reservado as quues o dos creditas extr.oorllinarios ou supplemen
tribunal registmrâ. sem entrar em sua. o.pre- tares. nn.da adiantamos <i. monarchia ouvindo 
ciaçã.o. Mediante: estes dous grandes recursos previamente ao tribunal;- pois ouvia-se no 
facultados na. · lei, que obstaculos }loderà o regimen passado o corisellic• de Estado pleno 
tribunal crear á administraç:1o e ao governo ou a S"cção competeteute, que opinavam com 
sinão para o bem~ _ grande publicidade pro GIU contr<~. o pedido de 
· Si a despeza está no orçamento, não poderá creditas. . _ ' 
o .tribunal deixar dê regístr-a.l-a e ella. ha d.e Pa.1~a. que, pois, · em v esperas de abrir-se o 
.ser executada: se ella. não está. e é dessas que Congresso, quando este vae tomar conheci
. sé impõem aos poderes publicos, e que pet'· mente ela reforma e aperfeiçoal·<\ attenden<lo 
: mittem o recurso acima apontado. qu 1 o in- ó.s lacunas que a e:x:periencia ·tem apontado, 
con....-eniente em autoris.-'l.rdes que se faça inde fazel-o oi Execu•.ivo q•1ando para tanto vos 
pendente de lei, pedindo ao Congresso u. a.ppr·o falta con;p~tencia como se vê do art. 19 do 
v-ação do 'vosso acto ~ . C<tpitulo 2• das dis; osições geraes -da lei 

· .. As minutas dos decretos que me enYias· o. 2348, de 25 de ngosto de l873,que diz: ~As . 
tes pGr · um · dos vossos dignos tl.1udantes autorisações Jlara a creação ou · refor~a. de 
-ele ordens. permitti que vos diga quem qualquer repartição ou serviço publico não 

· está · sinceramente convencido da immacu- terão vigor por mais de dous annos·, ·a contar 
· lada lloriestidade do vosso caracter e da da data da promulgação da lei que as de-
pureza. de vossas intenç:ões, encerram . um cretar. Uma. vez r_eal!saua.s; sel"J.o·~provisoria

·' o :me'io -de que lançaria. mão_um.gov:erno que mente :PO~ta.s em. execução e sujeitas à. appro
. entendesse àdmiuisr.rar discriciooariameute o vação da -a.Ssem·•léa geral na. sua primeira. 
- paiz . e. não aq_uelle que, pa.triot.'l. e inspirado reunião, não podendo ser mais altera.d~ pelo 

.~: :no-_bem publico~ qúiz~, ao co~trario, co~- governo.:. Esta di.<:pOs ção ~ pe~manente. . 
.-·serva.r-se dentro da let, econonusando o di- Pelo que venho de expor, na.o posso, pors, 

ribeiro do contribuinte, o dinheiro do imposto marechal, concordar e mel,los referendar os 
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decretos a que 8cima refiro-me e por i~o 
rogo-vos digneis de conceder-me~ e~onera.çao 
do cn.rgo àe mini:;tro da fazenda, mdlCando-me 
success· •r. 

Devo. finalmPnt~. dizer--vos que, corno re
publicano e como militar, êontinúo il. -:os~ 
disposição Pm QUalquer· cargo ou comm1ssao 
que julgardes dever co!lfiar-m~,. desde que 
não seja a . de secretar10 ou mm1stro de Es-

pitulados como criminosos no n. 7 do art. 55 
da Constituil.,"d.o e art. 49 ns. 1, 2, 3 e 7 do de· 
ereto n. 20, de 8 de janeirl) de 1892, e por 
elles e legalmente responsa velo Presidente da 
Republica. 

VI 

ta.Uo. · Os n.baixo a..~signados poderiam referir-se a 
Sou de V. Ex:. com o maior respeito e es- m1tros acws do Poder Executivo. ctue demons• 

tima e alta consideração, admirador e amigo tru.m o seu proposito e teimosia de não res
attencio~o.- &r;edr~Uo C-n·êa. » peitar a. Constituiç:ii.o. e muito menos a fó~ma. 

Ora. documento mai~ vivo, mais eloc!11ente. repuhUcamL fede1'a,t1va, que adaptamos, 
<la responsabilid.ade do hcside.nte da. Repu· c mostra:·ia.m a. int.eevenç[o indebita e 
blica., não pDdertamos ofi'erecel' a Garoara dos crimin11so. do g·overno du. União na.J2olitieâ. d.os 
Srs. DepuW.dos. e8tados, sem o menor acata.ment? ,,, autono-

Os factos enunciados, nesta carta.. são d_e mia d•>st~. principalmente nrJ Rw Grande do 
tamanha gravida 'e, as accusações ao Pres1- Sul, onde, pelos documentos publicados nos 
dente da. Republica.,_ ahi feitas, são de tn.l_na- Jon1Cle< do Commercio de 30 e 31 de março do 
tureza, que, por sisos, bastam ~ara auctor1sar corrente anuo ·(does ns. 7 e 8) se verifica, 
e justificar a presente dtmuncw.. que 0 sangue que alli tem cm·rido .e o estado 

E a Carnarri. dos Srs. DeputJ.dos, zeloza de anarchia a. que chegou aquella parte ela 
como deve ser nâ guarda da Constituição e Uniiío, são devidos ,~ politica desorientada, 
das leis, e vigilante quanto ao mo~o por CL:Ue refalsada c criminosa do President•· da Repu
são di~pendid~s os. recursos. da na~.uo, . e dt~- blic.1.; mas, fazem abstenção destes actos, 
tribuid =s os dmhen•os publico:;;, n;~o pode det- allns tão . graves e imporb1ntes quu.nto os 
xar de entt•at• no inquerito rigoroso de taes outr~s apontàdos. para só capitularem os que 
factos, ,,fim de puni l-os como criminosos. ~e poder·ão p1·o~·ar incontinenti. · 
.ver·Jadeiros; o que e de pr sumir, porque sao Assim, ;,\.vista do exposto e confiados nos 
expostos com a respon:-a.bilidad~ de quem Sf'nti rnentos patrioticos do Congresso Nacio
tinha a seu cargo os servtços relativos aos ne- mll. no ct1mpr·imento do pen_ow e dolQroso ~e
gocios da fazenda publica. _ ver de rt"presentante da naçao, vem os_nlmLxo 

E quem ignora os grandes e~h~nJa.men!-os asstrtnados trazer ao conhec:mento da Camaro 
.feitos dos reCUl'SOS do Thesouro, pmgues :lJU- dos e Srs. Deputados a presCJ~te denuncht, 
das de custo, nome<iç~ões para cargos, para. Yisto constituieem os actos pmtwados e au
cujos ven~i~ent:1~ nã~ ha ,-e~l)O.S no o.rçamen- tori.l'a.dClS p<!lo marechal Floriano Peixoto, 
to, comm1ssoes sc1ent~ficas mo o.utor:lsada;s. e crimes definidos, quer no ar L. 54 e§§ d~ Co~s
outms luxuosas e 'CUJUS despezas e.."\:cedeHl.m tituição qt1er no decreto n. 30, de 8 deJanetro 
em m~ito i~s verbas votadas pelo Poder Le- de 1892: artigos citados. . . · 
gislu.ttvo~ ~ . , Esperam, portanto, os _abatxo ::tss1gnados, 

E o desembaraço-em taes e:;ba.n.Jo.mentos e qL'e respeitadas as for·mu.ltdad~ recommen-
. tal. q:U~· conforme se rlep_l:ehenrle d~ cart!t tlo dadM pelo decreto. n 27, de 7 de j~neiro de 
ex~mn11Stro da. fazenda, J;,~, o Pres1~ente da 1892, sejo:1. 1)l'nmov1do eontro. o Pres1dente da· 

· Republica procura annu1lar o Tnbn~1a! ~e Rrpublica. o respectivo pr·ocesso e consequente 
Contas, destinado pelo art 89 da Constltlnça.o jul;;amP.nto, prestando-se. desta ~rte, pre1to e 
a ser um dos guardas attentos das ar~s do homen~v·em it mage~tade da .Justiça, que deve 
Thesouro_. _ . ser pn.ra""' todos igual, sem d_istincçã • de lüe· 

Estg tr1bunal nao pode sei' uma ~era c~an· rarchias e a soberania c_la le1, 9ue e!? sua au
celhwia., desde que lhe cumpre ver,fic ·l: 3: le- gusta imprcialidade, deve wflex1velmente 
galidade das desJ:!ez~s'- coniorme preceitua o reca.hir, indi1ferente .e ~~r~na, sobre quem 
art. 89 da Constltu1çao. . quer q o e a ~.:fi'enda e mfl'LDJa. 

Para.lysar a acção daquelle tribunal, llre· 
0 

.
8 

d to· 
tender torna.l-o obediente. quando deve ~e r I ta speratnr ·- om ocumen_ ~ · 
obedecido, será. mais um attentado e umam· Capital Federal, em 4 de ma10de 1893.-
fracção criminosa da Constituição praticados, Dr. J. J. Seab1·a, deputado pelo ~tado da 

elo Poder Executivo. Ba1Iia.-Al,',·cdo Erne.•to Jacques ~t>~"ulue, de-. 
P Quemestà dese1~tinella às portas do Tloesour?• putado pela Capital Federal.-Vzcenle Anto
nã.o se deve incommodo.r com a com:panh1a .nio do Espitito Santo, deputado por Pernam- · 
qne lhe o1fer:eoo a Constituição ! ! buco. 

Os factos denunciados no d~cumento_ offe
'recido pelo ex· ministro da fazénda, estão ca· 

I 
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DOCIDIEI\"TO N. DOCUM&i\'1'0 N. 2 

Faculdade de ])ireito de S. Pav.lo 
Facul-dade ele lJi.rcito do Recife 

De ordem do. Sr. director e em cumpri
mento do aviso n. ll07 ·do Ministerio dos 

De oraem do Sr. Dr. director e de confor- Negocios. da Instrucção Publil:!a, de 6 do cor
midttde com o a.viso n. 1049, de 2S de setcm- r·ente, faço publlco ctue se acha a.l)erta. nesta 
bro ultimo. do S1'. ministro da instruc<;:iio secr-ett\ri:.l., pelo prazo de quatro mezes a con
publica. correios e teleg1Ma.pho~. faço publico tal' (le.sta tlata, em todo:> os dias uteis, 
que fica marc;;do o prazo de seis mezes. con- das JO às 12 lior<LS da manhã, a inscripção 
tados d:1 data deste, P<•.ra n. inscripção dos po.m o concurso ao legar de lente substituto 
qtie pretende1•em concot•rer a.o 1oga.r de lente dn. 3, secçf1.0 destA fu.culdn.de,qúe comprehende 
cathetlra.tico cl:J. 2-• eatlei.ra dn. 2.' série do cu r- as seguintes cadeirn.s : dil•eito romano, histc
so de sciencias ~ocin.es (economia. politic:.\) ria do direito nacional. direito criminal e 
desta. 1aculdnde, que se aclm vago pela de- rioçüe~ de legislarão comparada. sobre o direito 
missão do Dr. José .Toaquini Seabru., constante :privado. 
do decreto de 1:?. de n.hril do anno corrente. · Aos ca.nllida.tos incumbe:provaJ.', nns t ::rmos 

. Os pretendentes no referielo loga.r poderão elos arts. 96 , 97 e 98 do decreto n. 1232 H ele 
apresentar-se de:de jú. nesta secretarht p:l.I'a. 2 de janeiro de 1891: 1", a qualidade de serem 
a.ssigno.r seus nomes no livro competente, o cidadãos hrazileiros, que este.i<~m no goso dos 
que lbes é ).lermittido fazer -por -procurador, <lireitos civis e -politicos. ; 2", que possuam o 
si l!Stiverem t\ mais ele vinte leguas desta ci~ gráo c1e doutor ou bacharel em sciencias 
d .. 'l.de ou tiverem _justo impedimento: Devem sociu.es e jurídicas, :pelas 1àculdades feclera.es 
outrosim apresentar documentosquemostrern ou a estas equiparadas; ou que. tendo esses 
sua. qualithtj}e de· cidadão -brasileiro, que es- grãos por academias e:;trangeiras, se hajam 

.. tão no JJOZO tle seus clil•eitos civis e polir~cos. habilitado pera11te nlgúliHt daquellas faeul-·· 
isto e: certidão de lmutismo. folha corrida no daeles. · 
logar de seus dom!cilfos (f rÍKl.iS O Õiploma doi: .· Poderão ta.mbem inscrever-~e OS C$trangei
doutol' Otl bacharel por uma uas Ihculdt\Ues 1'0:'!, que, ].)OsSUindo algum ua.quelles gmos, 
da. Rel)uhlic.'1 ou publico.-!Grmn., .iusti:fic<tndo Ihllarem c:orrectt\mente o portuguez. No caso 

·a impossibilidttdc da. •tprescntaç-ão do ot·igim1.L, ele serem graduados por n.cademit• estra.ngei
e 11:1. mesma occasião 1)oderão entregar qua.es- 1'\\S, tic;•m. :porem, sujeitos ú. hahilitaç-do lll'é
quer documentos que .iulg:l.l'cm con\•enien- via., salvo ~i tiverem sido professores de i"il· 
tes, ou como titttlo de habilit:wtio ou como culdndes estraugcâms reconhecida~ pelos re-

. :provn. de set•vi~'os prrst:.ulos ao Egtado, ú. lm- specti...-os go~·ernos. 
mn.nidade e .:. scienci:.t. dos quaes se lhes pas- Para. prova dai: contHc~,:ãcs acim;\ rcl~rhJ:ts 
s:wú. recibo. e exi.~idas. os ca.ndi(htos .de\·er-;io a.preseuhw 

o .processo desse concurso ser;.i. 0 regu(mlo ::1. esta secreta.t·ia, no acto tla. insct·ipção. seus 
pelos decretos ns. ]:jS6 e 1568 de 28 de abril 'diplomas c titulas ou public:.t-10rmus destes 
de 1S..54 e.de 21 de fevereiro ele 1s55, como justificu.ndo a impossibilidade da apresentação 

. tambem foi ordenado à dir~ctoria. desta lit· elos Ol'igina.es, e tolha. corrida; poúendo. u.lém 
culüade no sup1·a.mencionado avü;o. ex:c<!· dos documentos . especificados, apresentar . 

· pção ·1eita do que diz respeito á. exhibição das quaesquer outros, como tit11lo de llabilita
:provas, que -ve~n.rão sõmente sobre a. mate- ções 011 prova, de serviços prestados à scien· 
r ia da referida. cadeira, · ci:~. e ao Est:.tdo. 

A insc•·ipc;J.o se l)oderã. fazer :por procui':t.· 
Quaesquer outras informações ele que por- çiTo, si o candidato tiver justo impedimento. 

veütura cu.reç;am os candiua.tos lhes l)Ouerão ~ecret·'rl.<\ (l" p ... culd'-'de de D'tre·1to de 
ser ministradas nesta secretaria . - "' "' "" "" 

S. Paulo, 1Y de novembro ele 1892.-0 se-
E 1)3.rll. que chegue ao conhecimento de cret.1.r10 interino, Julio Joaquim Gonçalus 

"todos, mandou o mesmo Sr. director afiixar ]faia. 
o presente. que sera publicado JlOS jornaes 
desta cidade, nos da Capital Federal. ' 

Secretaria. da Faculdade ue Direito. dõ R.e
.cii'e, 8 de outubro .cleJS92.-0 secretario, B. 
' .Antg!"iO F(tria Roclut. · Faculdade: de 1JinJit o do Rcâ(e 

De ordem tlo Sr _ Dr. dire<:tor e de confor-"· 
midade eom o aviso n. lOW de 28 de setem· 
bro ultimo, do Sr. ministro da rnstrucçü.o 
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Publica, Correios e Telegraphos, faço publico 
que Jica marcado o pra.Z'J de sei~:~ mezes, 
contados da. data. !leste, para n. inseri peão dos 
que pretenderem con~oreer ao logar de lcnce 
cathedraticoda 2' cadeira da 2" se. ic do cur
so de sciencias sociiles ( el!onomü~ poli"ie<t) 
de~ta faculdade, Ciue se acha. vago pela de 
missão do Dr .. Jose .Joaquim Seabr;),, con~tante 
do decreto de 12 de abril do anno cort·ente. 

Os pr·eten<l.e,Jtes ao refcritlo loga.t' poderã.o 
aprescnta.r-se desde .ia nesta secreta.rüt pai"J. 
assi.!.:·nar seus nomes no livro competente.o que 
lhes ê permittido lh~cr poe prccurador. si 
estiverem a mais de vinte leguas dest3. cidade 
ou tiverem,jmto impedimento. Devem outro
sim apresentar documentos qne mostrem 
SU<l. qualidade de cíuadão brasileiro. que estão 
no gozo de seus direitos civis e politicos, isto 
e : certidao de baptismo, folha. corrida no 
Jogar de seus domicilias e mais o diploma de 
doutor ou bn.charel por uma elas iaculdades 
da Republica ou :publica-l'õl'ma, justific:1ndo 
a ímpossabilidadeda.apresentação do OPigínal, 
e na mesma occasião poderão entregar quaes
qucr docume.ntos que julgarem convenien
tes, como titulo de habilitação ou c orno 
p~ova de servi~s pt·estadvS·"ao E:rtatlo, iL hu
manidade e á sciencia, dos qua.es se lhes pas
sará recibo-. 

O processo dessecconcurso ser:i. o re.,"'Ulado 
pelos decretos ns. 1336 e c 1508 df'! 28 de 
abril de 18M e \le 21 de fevereiro de 1855, 
como t..1.mbem Joi at•denaclo :·~ clirectoria. desta. 
fa.cul•lade no suJn·a.mencionado aviso, exce
rx.ill.o feita do que dir. respeito ü. exilliçüo das 
provas. que versarão sómcmte solll'e tt mu.tel'ia. 
da referida e<1deit--a. 

Qua.esquer outt'as informaçües d~ que J?Or-
ventm·a cat·eç~am os ca.ndit.latos lltes po(let·ií.o 
ser ministmua~ ncstttsecretitri:t. 

E para. que clleg-ue a.o conhecimento lle 
todos~ mandou o mesmo St•. director affixa.r 
o presente. que se:rá 1mbllcado nos jot·t~aes 
dest:l. citlaue e nos dt\ Cttllit.al Federal. 

Secretu.ritt da. Fa.culda.de de Direito uo Re
cife, 8 de outubro de 1892.- O secretario, B. 
Aragao Faria Rocl1a. · 

DOCIDr:&\'1'0 N. 4 

Eis o texto do decreto: 
«Dect·eto n. de dezembro de 1302.-Au-

toris.:'l. a fusão do. Bn.nco d::t. Rcpublica dosEs
tados Unidos do l{J'ilZilcom o Banco do Bt·azil, 

-sob a denominação de Banco da Republica do 
Bra-zil, provê ao resgate do paiJel-moeda do 
E$tado e dá ou.t.t:.tl$ proYitl~.::iaSt 

O Vice-Presidente da Republica. dos Esta.. 
dos Unidos do Brazil: 

Cónsideramlo que a. rtuest.io financei:m e~ige 
prompta:> e amplas medidas e que ))elo encer
w.mcnto do Congresso Naciona.l não foram por 
elle decr-etadas i 

Considerando que a. fusão dos bancos tlo 
Bt'<l.Zil c da. Rcpublic<~ dos Estados Unidos do 
Br·:~zil impõc-;e com uma necessidade de ex
pa.nsão e fortalecimento da riquez;1. publica no 
i11terior e nas relações exteriores do paiz; 

Considem.ndo que. pelo ret!'~~hirncnto tem. 
pararia <lo meio cítcut<J.ntc, mnito soirrem o 
commercio e industrilts. que oiT.·lL'ecem condi
ções de vit<tlidade, ucbam-so :l.trophi~tdo.:; em 
sen (lesenv-olvimento; 

Considcrn.ndo que n. emissão de bmw.~ ao 
portador n.té :i. qmnti:1 tle lOO.OOO:OOO$ não 
;mporta em emissão de pn.pel-mocda. umn vez 
que vencem ~Ues jmos, •JeYell(lo ser resocra
t:tdos em curto prn.:w ; 

Considerando que a quantidade do meio cir
culanie, alem da diversidade, concorre p(\ra. n. 
respectiva-depreciação, sendo necessario ares
tricç-:io de lle i 

Considerando que deve ~er· dada. ás emissões 
brtncarh•s uma base segum, e nenhum:L outra 
o:lrerece mais segnronç:::1. do que a. ~lo Estado, 
represe11tado por titulas de sua di·dda., de
creta: 

Al't. 1 . • E' :1.utorisn.dt\ <1. fusão. por maioria 
de votos nas respectív::t.s assembléas de accio
nistas, do Banco cl:L Republka dos Estndos 
Unidos elo Umzil com o Banc:o do Bru.zil, deno
min:mtlo-sc o no1·o instituto Bt\nco do.t Repu-" 
bliro do Brazil. 

Art. 2." Ocapit:\l.tlo l1:•nco scr:'t tlc 100 mir 
contos, que ficttt'it l'Ctlnzido dcntr•o de seis 
mez.es t\ 150.\JOJ:OOO$ pelo receLimento e <tmor· 
ttsaç~1o de :>11as no v <"I..' acçõcs em pa~<\mento ele 
dividas, pttra o q_ue fic..'t autorl$aüo. 

O seu praso de dmação e 60 mmos, poden<lo 
ser prorogttd.o. 

Art. 3. • Fica e:1..--tlncta a fõtculdade emis~ora 
do Banco da RepulJlicu., ao qtml, nos termos 
do art. 4" do decreto de i de de1.eml)ro de 1890, 

"loram incorporadas os pril'ilegios dos demais 
bancos emissora:::, ficando igualmente extincto 
o <lireito de emisôlão do Banco de Credíto Po
pular, creado pelo clecreto de 23 de uezembro 
de 1890. 

Art. 4. 0 E' substituido o b~tro meto.Uico 
em smt integ:·a.lid.ade e o de ''J.lotices dos. bt\n
cos emi:5sot·es po1' a.polices de c;.1.pit11l de 
1;0003, ouro, e 2 1/2 "/o de juros em.ouro, 
r>ago;;; lleme:>tr;,~.lmí:'nt.c. 
· ~). substitui~J.o diJ ouro pelas apolices fu.r• 
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se-ha pelo cambio do dia. em que se :fizer e:fl'e- a.nno do segundo l!Uinquennio. e por quofus 
ctiva a dita substituição. prév~a.mente det.erminada.~ pelo governo. 

Art. 5. n As apolices·ouro ser-:i.o escriptnra- § 1. • Os bom1.ç a.o p:Jrt:l.dor sel"lo rec<!biveis 
das em nome do Banco da Republica. doBra- nas estações publicas pelo valor nomina.l. 
zil, que assumir(\, perante os portadores are- § 2.n o governo appr·ova.rá 0 . mod!Úo dos 
Spoilsabitida.de daS notas bancarias erà CÍr· 1J ·rtH.<, qUe (\.,ver[O ter• ü a.SSignatUt'(). do pre
culaçã.o, sub,1rdinando-as a um mesmo typo sidente e de um dü-ec~o1• do banco afim, de 
no prazo de 12 meze;;, c1ue poderú. ser amplia- poue1•em circu!ar. 
do a jiiizo do governo. 

§ 3 • O pM;amento dos juros semesb'tl.es ser& 
Art. 6.n O; j uros de a.police;; pagos ao feito it apresentaÇ-d.o .do titulo e ~;erú. com

Banco da. Republica. do Br-azil ser-d.o es<;riptti.- provado :por carimbo 110 dor;;o tlo mesmo 
. ra.dos em fundo especial. denominado-gara.n~ t itulo. 

tia da emisSão-e destinado a cobrir a. diffe-
rença. en.tre o -valor dos deposito:; e o das § 4. • O exc"esso de emissio e qu.ttlq\\er ar~ 
notas. Coberta a. rlifl'erenr:;a, o Tllesouro dei- tificio ou proce.<;so empr-egado para o. elimina
xará. de pagar OSjUI'OS. 0 fundo de gu.t•antia. ("J.O dO Carimbo comprobatorio do pagamento 
:poderá ser, entretanto, empre,rràdo nas trans" semestral dos juros consti.tui rã o o crime de 
acções do banco. · moeria 1\J.tsa.. 

Ar. 7;• O governo se 1•eserva. o direito rle Art. 10. ·O Banco da Repul>lica. do Bra:zil 
determinar,com a viso prévio de seis mezes,ao terá. uma aget1cia em Londres. Alam dessa 
Banco da. RepuWC<J. do Bn\.zilo o resgate das podet·á estabelecN' agencias nas cri.pita.es da 
notas em circulação. quet· pelo fur.do de ga.- Eui'Opa. e Armll·icn. e nos ~~a.dos da. Repu
$tia, quer pelo _deposito existente no The- btica do Bra.r.il, logo que recouheç~ a neces-
soUI'O. - ·' -. sidade ou _vantagem dt~ creaçàQ della.s. 

§ 1.-· Determinado o resgate pelo deposito E'. entret..1.nto, obt•iga.toriil. a. creação de 
existente no Thcsouro, 0 governo repora n. agencias no3 cstadosem que exi.stiàm lJancos -
ditrerença. entre o valor _elas t~potices -c o do emissores. ·· 
ouro, deposita.do pelos l1anoos·emissores, ao Art. 1 L -0 Banco utJ. Republica rlo Brl?..zil 
cambio do dia d•t e11trega dns u.policcs. hem se en<:arregar·:~ úo servi~:o úa. divida. interna 

. ·como a. diJr.:ren(,:<t entre o valoL· destas e o das nacional. · 
depositadas pelos bancos. · - · Ein conta. corrente scr-d:o recolhi,los úS sa.l-

§ 2." O valor das 1Lpolices que fol'e:m depo- dos do thcsouro ao b:mco e fat'tL cU e ao go
sit.ndas pelos bancos emissoJ•es em go:miltia. vcr·no os adcan!amentos de que til't:t' .ncces
de suas emissões será apu1·ado peln. média da sida.de. melli•Lnte lettra.s tio thesuttl"C• [l.té ü. 
cotação tlul'ante o mez n.ntcriot· ú.o etn• que qua.ntia dcterminn.du. por lei como tmtecipa
tiver Ioga r o t·csga.tc. · çilo d:~ receib.l;Segundo as condições que iorcm 

Art. 8.". No caso de liquidação a.mign.vel ou ajustadas. 
,judiciál rlo Banco da Repul1liea do BL'a.zii, o Art. 12. A conversibilido.de da.s notas 
go-verno assumir:"!. :t responsabilidade das 11()- actua}mente existentes se fn.r-.í. descle que o 

_ tas emittir!as, fazendo-se represeut:a.r como cn.mhio durõl.nte um anuo se oonset·ve a 27 d .• 
· credor presidencial sobre toclos os demais ou ·quando seja decretuda a áholi<ão do c-ar- · 
: credores _pelo fundo de ga.rantht. so força..lo p;11'a. o :p .• pel-moeda do Estado. . 

D.i.da. a. liquida.~:ãiJ, serão resgatadas imme- Ate que posstt ser estabelecida. a couversi-
. diatamente a.s notas em circulação por not.as bilidadc das notas, e no ca.so tle comprovado 
. do Thesouro _ou por moeda. metat lica. si nesse retra.ltímento de numer-J.rio, ..,·ig-omr-.1 o. lei 
tempo for. metalliCIJ: a cir·cula.ç:ão nacional. até de 29 d.e mo.io de 1875, cujo mo.ximo serú. 
ao -valor do:; depoottos e o reslnnte pelo que· elevado a.o duplo . 

. prod-uzia o fundo de garantia. Send9 iHsuffi- 3 0 " t : · d 
cientes -os depo~itos e o Junrlo de garan- Art. ·l . ·. "overno ~n rara ~~- accor o 

· _ tia 0 governo resp:mder-à. pelo resto da. com o Banco da .Rep~b1Jca. do Br anl para o 
: emissão · · re..o;;gate ou substttUJçao do pa.pel-m?eda do 

Estado. · · · . 
- Art. 9.q Ficaautorisado o Banco ela Repu- · - • 

·· .. blica. do Bra.zil. a.fim de occotrer ás nece..'Sida.~ O Banco da Repuhlica. do; Bra.zil terá ó di-
- ~c des.da.s in,rustrias. naeiona.<'s. que _tenham <.-Qn- r• ·i to exclu,:ivo de emlssii.o i de nottl.S o.o por-
-- diçüeS de vita.litlatle, a emíttir; a.tê á quantiri. tador e ú vista, na rotZão d<,> ~~uplo do tlepo-

_de lOO.rrOO:OOO$, IMto~-' ao porta.1Lor no va.lol' ·sito <>mouro, e sel"J.o cou-versiveis ém moeda; 
. de 2uO$ ·a. 1:000$, de 4 % de juros, pagos _se- metalica. · 

:-_mestralmente e amortizados no prazo de 20 _Art. 14. Fica. rescindido, inrlepeúdente de 
· :i.ililôS; a. CómeÇár;,. á.niortüaÇ~o no primeiro indemnisa.ção, oéontracto de resgàte·de pã.~ 
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.:pel-moeda do Estado celebrado com o Banco 
da Repubüca dos Estados Unidos de Br·azil. 

Al't. 15. P<tm líqllidação dos dellítos dos 
bancos ao Tliesour·o Nacional SC'l'·lhes-hü.o con· 
cedidos prazos e n.batimentos de juros. 

Art. 16. O novo 'banco 'organisará. os sem 
estatutos de accordf) com o 'Presente decreto, 
suumettendo-os ú. u.pprovação do governo. 

empregado em alguma Jàbr·ica ou estabúle
cimPnto commercial, scr·ia immeui:d:arriente 
solto. 
- A commissü.o rctirou-:-;e sn.tísfcitt~ com a 
ptome5s;J. d•, honrarlo SL·. chefe tle policia. 

Tf:'mos, portantn, a tkel~traçií.o o!Ii<:ia.l de 
(JUC htL re<:rutamento. Enü·etanto, n. Con· 
sl.ituiçüo no§ 3' (]o ax·L 87 diz o seguinte: 
« Fic:t abolido o recrut ,mento militar for-· 
çado. » A swt directotia será. composta (]() nove 

membros, dos quaes o presidente, o vice-pre-
sidente e mais um dh·ector ser-ão nomeados Esta Constituição sempre tem cada ex-
:pelo governo, e exercerão os ca.r·gos tlura.nte qu1siticc!. •. 
o temiJo do rnundo.to dos demais directores. 
_ Arb. 17. O presidenté terá o direito de 

-veto a. todas o.s dcli beru.ções do.. directot'in, 
gue se re!\~rirem ~w serviço da emissão e 
com as quaes não se contormu.r. 

Deste reto haverâ. recurso para o ministro 
da. fazemla, que decidir;',, aJina,l. 

DOCUMENTO l';, 6 

Art. lS. Coro os lastros depositados no «Fica o.lJolido 0 recrutamento militar fol·-
thesouro -- ouro e n:polices - e que sii.o sub- ç-.a.do. o exercito c armada. compor-~e-hão pelo 
stítuidos pelas apolices-our-o, serit retirada voln11 tariado, sem pz·emio, e, em falta dt•ste, 
gradativamente da cii·cula\,V.O t.lentro de um ]_]elo sorteiopt·cviu.mentfl orga.nisado. Consti
anno ate â. quantia de cem mil contos (lo pa- ltti(:r:Zo tia Rupt!blictt, Di~pm:iç!ÜCS gemes, art.87 
pel-moeda do Esta~lo. _ _ _ .• §§ 3·• e 4".» 

O resgate <lo- ·:pa.pel-moedtL n.te ::~ referi.d<i. · · Viohmr1o esse r;rccelto consLitucionul, 3. l10-
_quantia. começ-:arâ desr.k jil.. · licht <!Stit l>l'Oi:edenllo t\ l'OOI:'UUll\wuto mili.tu.t· 

Art. l 9. Será suiJmeUidn._a approvação elo for~~ulo. iJ. luz rlo di:l, nas r·uas umis li-equen
Congt·esso Nacion:tl em sua. primeir·a sessií.o tL t;ldas da. eíd:We. :E' a eml.iQscada ;lt'IIllttla. i~ 
_pa.1-te do pr·escnte decreto. qua excede• ás lh- liberdade de cada. um. 
culdatles do Pvtler Executivo. Ningutlll mbc•, ao~1\hit· decas.'l., si. no cu.ltir 

lli~ noul;c. podc1·i~. como d•~ co~tumc. volvct· ú. 
tl'llflllllilli•l<tde tlo ~cu l:tr. ou si il•à dOI'ITiir 
:sr1bt·e o chão tlc um q llll-tlel,-mílila.rls:ulo (~ 
fOL'Ça. 

.Art. 20. Silo rcvog;tl]as as disposiç0es em 
contrario. 

Capital Federo.l, 17 de dezembro de 1892. 
4° da ltepulJlica. - FLOIUAi\'0 J'EJX02'D -
Scr::ediJllo Cor1·iJa.» 

nocmmNTo N. 5 

Uma commissão do Novo Centro Operario 
foi ao paiacio de ltama.ra.ty pedir providen
cias contra o desbragado r·ecrul.àmento que 
se está fazendo nesta Cidade. 
· O Sr. vice· presitlen tn recebeu a commis

s5.o com toda a grmtile~a. e mandou-a <tt)l'C· 
s~nt.al.-a. por um de seu!> ajutlantes de o'nleus 
tlCI St•. chefe de :policia,· 'fJa.ra. ouvil-(1. e àa; 
as providenchts ]edidas. 

O Sr. Dr. Bernardino Silvo. assegurou ú. 
commfssão que todo o individuo 1·ecr·utado, 
que apresentasse documento a.ttesta.ndo ser 

O St·. chefe de polici:~ rc:d1a de :L~sumir a. 
rcs;ponsa.I.JL!idatlc úo rcct·ut:uncnto quo se titz•. 
dec;lar:tndo o. uma commi~siio de opcmrios 
que nilo conscntidu. quclbs.•c recr•utado quem 
;_l.presentt:t~se a.ttest.arlo de emprego. 

Ess:t resõ.lva., por si sú, ja c uma. confis..'lão 
do ceime. :Mas, para. que o caso merecesse v. 
nossa attençüo, uüo er·a. necessarío que o St·. 
chele de policia. assumi$e a. sua. responsttbili-
daue. · 

Queixa.m-se familias e fatriilias,uiariamente, 
da sem-ceremonhJ.. com q11e lhes a.rranc::o.m tlo 
laP os pa.cs. o;; !i! h os c os lrm\i.os, colhidos na 
rêde ti:: p.~scu.ria humanv, que a. policia es
tende 11el~ cidade. 

A Constituiç-Jo fica esquecida, como um tro~ 
:peço que se afasta do carninlto,. lJ:tra poder· 
passu.r adeo.nte. Tanto póde :t foi'ça do ha
bito quejánã.o l1a qunsí quem estrJ.nhe essa 
v\ .. la~5.o da lei., Conressa-u. altamente n.l)ri
meim autorid;\dc polici<ll- Enche-se a cidade 
de uma. multidão de agentes· secretos, _ ~1 à 
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noute, ficam abarrotadas a~ prisões... Dá.-se 
o balanço ao resultado da colbeita; e lla., na
turalmente, para o agente que mais zelo mos
trou na commissão, mais recrutas apt•esen
ta.ndo ao commissario. um elogio esp~cial do 
Sr. chefe ele policia. Pouco importa que o 
recrutado s~ju. 11m filho traTJo.llladoe, unico o.r
rimo de mãe desvalida.. Pouco im;Jorb que 
deixe em casa mulher e fi lhos no abandono. 
Ha. cla.ros no exercito, e é preciso enchet-os. 
O votuntu.riu.do e di(licH -porque -pouc;~. gente 
está disposta a vestir um,1, farda. pa.ra expôr 
as inã.os e as costa.s ú.s -p~lmatoadas e às ver
gastadas com que se costuma agora pa[:,rar nos 
quarteis a uedicação de quem se püe ao ser
viço da. pa.trül.. 

desespero e o desengano 11a. alma., se:rn a 
convit-çã.o e a espontaneidade que cre<J.m 
lteróes? 

A Constitt1i\áO republicann., vedando o re
crut.;J.mento lor~.a.do e instituindo o vol.unta.
riado, comprehendeu sabiamente que o sol
dado que com mais sacrificios se bate pelo. 
Patria., e o que vae IJ:.l.t'U. o exercito, recrutado 
pelo seu proprio cor:\{iio e e .. -'~quecido de tudo. 
para õÓ se IemlJr-<~.r c1ue é JJrl.-eiso defender a 
l10nru. da terra em que nasceu. 

Quanto ao sorteio, leva. tem})() a fazer: e o 
tempo nem chega :i policio. JliU'a ;.>.s falcatruas 
eleitoraes e paro u ronda de e~piouagem es-

-ta.belecida . em torno dos suspeitos. Depois, 
feita uma violação, as ·óütras .· custam tão 
pouco, que 11ão vale a pena. hesitar em dar 

_Um salto por cima das . leis que llQUCOS Se 
atrevem ainda 'a respeitar. . . Antigamente~ 
quando o recrutamento era permittido, ainda 
se gua.rdavam certas conveniencias: não se 

· prendiam· os casaU· :s {', os ftlho:; unicos, res· 
peitando a. felicidade e o smtento dns mã."s. 

.. H9je, perdeu-se <le todo o sentimento dajus
·tiça.. E o• jor-nn.es a. h i estu.o uenuncin.nuo to· 
dos os diA<> a. rerocitlttde com que se rottl)a. <f8 
roiles e :i.s esposa.~ o <UUpa.t•o c o ca.rinllo dos 
filhos e· dos maridos .•. 

:Mas com que 1im se pue o terJ'Ol' de senti
nella à llor·ta de C<J.da cus1. ~ Que per·spectivo. 
de guet·ra. n.c.-onselha. :i. policia. ;.\ pt·ccipit:.1l,:fi.o, 
com que trata de engrossãr o exercito com 

,os pedaços do caraGã.o que u.na.ncu. :i.s fa· 
·mUias ~ . · 

Não queremos crer qne os cidadãMempi· 
lhados agora, á fot·ça, dentro dos quarteis, 
este-jam consignados â- guert>a. fratricida que 
ensa.nguenta. o sul. Jã. lla por lá bastantes 
braços de irmãos. a enlutu.~· a Patria com a 
lucta que a desbonra. E e oilioso suppor que, 
par-J. sustentv.r um capricho IJO!itico ou re· 
solver uma. commoção intestin:l, que. o senti
mento de conciliaÇ}1o c de patriotismo póde 
_ a.pplamr em um momento,-se resolva 11~ 
animo frio c govP.rno a transformar em Gn.ins 
os cidadãos que recruta. 

·" . -- ' 

Depois, quo .80 lJÓde ~1)!'.1'1\l' do . aokt:l<los 
: fl\1~} ~i'i.ú paw, 11.11 ft1~t·w, ao ~X91•~t9 c~m o 

Quar.do o inimigo sitia. o. hcnri ele uma na
ção, 11áo iàlt:1m mtH·u.lhas humanas que se 
apertem em torno del!a, a salvaguardal-a. 
N<.t "uerra. do Pu.l'aguay, o Br-J.zil ma.nclou 
p11.ro.."' o sul voluntariamente o melhor do seu 
sangue. 

Agora mesmo, ba.Stou um alarma de p~ri~o 
IJara. a Republica., e de todos os pontos ao 
pa.iz chegaram otrerecimentos de braços e de 
alma.s. · 

Só_ os inv:J.lidos e os covardes, que . são os 
invalidas moraes, ficarão egoisticament_e 
poupando a sua. vida, no dia e~ _que o Braz!l 
precisar de cada veres de bra.ztleu-os para ali-
cerces <la. sua. li bardalle. · · · : 

Niio }HL peiores soldados do que_ os :merce- -
na rios e os recruta.::; .forçados. O dmhen•o e a -
coacção moral e physicn. podem pagar estofos 
de traidores c de uesertores, mn.s nunca dar 
ás almas e ;tos ln-aços dos soiJatlos essa cm
bria.guez divina. esse vigor sob1·ehumano que 
só pótlc d~r a de::lica.~ií.o J)Ot' uma ir.léa.. 

!\Ias nenhuma. guerru. extcriOL' o.meaçn.. n. 
népublica . E t1. ~uspeita. tlc que o r~cruta
m cn to é 1\:ito pu.rn. cngros~a~ os b~ ta.llwes que 
devem f::<.>guil· pn.rn. o ~ul, e l~1Ullims.;;t vel,tn.nto 
mais qua.nto peS300S b~m. Jl) fol·matla~ a.m~·
m:tln que o govel'no está lllt'-l>?~to a petf't:!ltbr 
apenns que uma uatalh3: Llet! l~ lVtL se ú? .n?s 
campos dq sul,-lJnt-:.t nao ~balar o pre.-,tll;l'!''l 
lias forç:.\s fed.ern.e<s, - t~n·:lomu:Llo log\) em. 
segniua. entl'ega.r .n. n.dmm1strar;<tO t~o tlS~~o 
a. urn <renet·:ü que ma.nde proc!!tler a eletçao 
livre, ~onciliando os partidos e acalmando os 
animes • .. 

Nem póúe servir -pn.rtl. llii'Uinuir o 1.\lcaur.e 
da. violencia ue.st.c recrutamento ille:.;t\1.- a 
desculpa. mal a.r·J'<\njadu. que ,iú. se inve~t~ de 
ser n<.'CesSal'iO cxpn•·g:~r n culutle U.e VJCI030S 
e -tle vnüios. -

Ó . e~~l'ciÜ> \'! O l'eUUCW , ui:l. digui<la.•J.o lUI.• 
~~~l1;:t1; o não pooe sei.• traustb.rma~lo t~_m )Jé· 
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nitenciaria. O tecto que abriga os l1erúes,não ramente ú. J?Olitica. desnortea.d.<L da União, re
póde servir para cobrir as penitencias imp:-J~- pl'oduzímos msta publie<tç~ão particular (já 
tas a galés. Não se pódedeshont-ar a1\1rda, que a impr-ensa não quer· ou não pócle dizer 
transfot•mando a em earnisola de fgl'\•L. a verdade, como devia.) nl~uns dos tlocumen-

lllegal, porW.nto, ai·bitra.rio e inutil, o rc· tos que mostro.m cnmo teve. inicio a a.ctm.l e 
crutamento e um tJ.ttenta.do pa.r:a. o qual clw.· desgraçada. ~ituuç:ão do no~so eskt<.lo da i:ron
mamos a attenção do governo. agom .que o teit·a. do Sul. 
Sr. chefe de policia acaba de cont'e:>sal-o. A A rmblica<:;:í.o não póde ser senilo 1ong;1,. Pe
ConstituiçU.o da Repuhlica jiL tem sido muitas di mos, t"da via, aos nossos compa.triotas de 
vez'!s -v ioluda disJarçadn.mente: n.gort\ a vi o· todo.:; os estados e dest,a capit:1l que leia.m com 
ltção é feita ú.s claras, sem o menor :pudor. cuidado o;; documento~cp.v:: puhlictLmos, e que 
E' preciso que o go~·e:rno a salve das mãos j:L loram todos publicados no Rio Grtmde do 
dos que a victimam. E e preciso, a.ntes de Sul ou aq_ui. 
tudo, que se restitua n.o povo, que tra.lxtllla, Lendo-os, porém, de um jacto poder-se-ha 
a tranquillídade e <t seg-uranç,a. Por m'.tis formar juir.o mais acurado dns causas que 
brando que seja. um povo, l)Ol' mais rcft·;J.cta- der·am or·igem n. esta, situaçi:í.o que diz respeito 
rio aos movimentos revolucionarios; nunca ó tão intimamente ic nossa pat1·ia. 
uom exasper<d-o inutilmente, l E' tempo de se fixar a responsabilidade de 

tão 11enosa situn.<.:üo, já que querem calnm
oiosamente attribuil-:1 não só a rio-granden-

DOCG~EZ'>'TOS :->s. 7 e 8 s::s, de que o e.'itado se or·guHra e que em pn.· 
Pw·a a llisto1·ic1 triotismo não cedem u. palma. a ninguem. 

Documentos sobre o inicio d:t actun.l guerr·a 
civil do Rio Grande-Em um dos estados 
da União exi~te Jiojc virtun.lmente a guerra. 
civil. 

A União destes _Estados Unidos do Brazil, 
com todo o :>eu pre~tigio, com toi.los os recur
~os do seu thcsouro. C<Jm o ·~angue de ~cu~ 
filhos tio ~ot-l.e a Sul, tornou urn dos lallos em 
lutn. no mallatla\lo eslado do Rio Grande úo 
Sul. 

A Constitui~~iio d:L Uniii.o rc;::'llhL o~ unico~ 
ca.~os em q1w e:st:L }lLllie intct·vil· nos ncgr)ciOR 
pec.:uliar·cs dos estado.>~. A União não inteL·vciu 
no llio G rn.1uln dI) S 11 L p:lra. lhzcr a ll:.t:t., p:.ua 
trazer a, concorri ia, pn.1':t conr:ili:w :L 1amili<L 
brazileiru. em sua:-: disseJl()cics intm·nus. 

A Unili.o (fJ:: o tlctual csLa.do de~ cnnsas no 
Rio Gt~n.nde do Snl: 6 :1 auto;· : lln. :.tctua.l guer
ra. civil e das rlesgra~..tS que rccahem sobt·e 
aguelle no:>so esbtdo. 

Elht não intérveiu a cham;•Llo u:\:; n.utori
dades leg:tes qtte quet•em a manutenç:fi.o dtt 
oruem e da paz. Eli:L interveio pu.ra del'l'oca.r 
um governo regular, pn.ra, com 11m;tts f'ede
raes e mesmo sob o pt'Otesto da marinba e de 
parte do exercito, al'cllitect.ar um governo ue 
iàcto, repulsivo :1. seus habitantes. 

Os a.ppellos que ora lhzem ao pretenso .w;
ba.\·tian.is,no dos promotor·e<;·da resistenci:.t, o 
reinudo do terror q11e se estabeleceu no Rio 
Grande e que se procur-J. estender· a tudo o 
ptti.z, nnO podem tlíssimula.r 0 etTO inconsti
tUCiOnal e delictuoso elo r;óve!'I10 em sua i nt:!l'· 
vençii.o no Rio Gr1mde. · 

Totl~"tS estas nu n:ns de pú atiradas ao povo 
sensato do Brazilnão pode1·üo occultn.1· ;~. ·vel·-
dade dos fr\ctos. · 

Para bem C:Clilpl'eheltuel'-Se ~om() a. Presimte 
HUC!l'r:l, l.l.O Rlo Gl'O.lldG t~O St\1 ~~ 'lcv!C!::t. h\tel· 

C~tÜIIfl\ Vi I! 

Como ~o.bem os leitores, em al}ril de 1891 
f!,mtlou-se no Rio Grúnde o Partjdo Republi
<:ano Fl.'derll L Com o regresso, em fevereiro 
rle 1892; elo Dr. Silvei1··• Martins ao Rio Gr<m
úe, con:>eguiu 1brmar um grupo importante·· 
de amigos antigos, que approvaram o pro
gramm:l chamado tle Bage. 

Governa ''a. o e-t:.ulo o Sr. Custilhos quando 
o m:u"úclml D~cdoro tleu o golpe de Estado. 

Foi ap=utlo do poder pelos republicanos fe
Llcrnes e outros elementos, e é sa.hillo que, em 
conscquencia de~sa cnergi<l. do Rio Grantle, a 
nmriuh:t nacionul3pt·cssou a. rcivindica..t;li.o d<l. 
hom~t constitucional tla Reimblic!t, que j{\ 
tinli:L assentmlo Jl17.er·. 

Govcrn:tr-am cnt:i.o o est.n.d.o o Dr. Cu.ssal e 
o general Barreto Leite. 

DLn·antc c~te periollO os ca.stil!:istn.s, que 
:l.SSllffiii'<tlll O l?.O'til.C <.le p:wt:uo ;·epul,licano, Sint
plesmcnte, ostudn.rmn como empolga.r nov;l.
ment·~ o poder por· algum meio revolucio
naria. 

Elles vi:.tin n.pproximar-se o dia fixado para 
a reuniilo da Constituinte, a 2lde junho ulti • 
mo, c organisaram uma. sediçii.o e revolta 
para o dia Hl. 

Circumstancias que vamos narrar os fize
ram r·omper dous dias ante:c:, a t7 de junho. 

O r;enera.l B;trreto Leite pas;;n.ra. a adminis
tração ao Visconde de Pelotas, que só a.ccei
totHL com promessa, solemnementc felht, de _ 
<:on~et·varem-sc u.s lor,as lcderrtes inteira
nH~ntc ncnt.r:l.S. Vendo, llOl'ém, que não cum
l•t'ill·~c este estrietíssimo tle\·er constitucio· 
a<tl. Jl:l~>:ou o g-o,•m·no ao g~ncr;1! Silv:J. T:.L~-
1"<"8, enr na;;ó, onde, livre_ de su:~ ín,llueilcio.1 
pildeMa mantet' r.:om tl.eeê!V!\l), a. d1gmdad<.l llo 
f!)}i!lf.ll)i 
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As .for~-as federaes do exercito, p'~rém; não Flores, · com mandante do 13'· batalhão de in
sõ :puzera.m Ca.stilhos no poder, .mas se decla- fü.ntaria». 
ra.ram abertarornte resolvidas a. sustent;ll-o; Clle;!,acla a pah··io, a guarda rendeu-se. e o 
-visto o que, o l!enera.l Silv-a Tavares pa.tt·ioti- edific:io to i invad.i(lu pelos revoltos ;s_. · 
ca.mente depoz as armas e cedeu, ~enão á for- Os Dr;:. Castilhos e V .Monteiro distursaram 
ça maior então existet1te, a. consillera.ções de então de Ut\V\ saccada do pa.Iaclo . O pr·imeiro 
muito peso. · terminou sauda.mlo a g·uardu. civica e «com. 

Este governo que assim subiu e ::~.o qual se esp ·c:ialida.de o tenente Chachá e o capitão 
(levem toàa.s as. desgrar,as uctuaes de que Jose Ric:u:do de MagalhãeS». • 
so:!Irem o estado e mesmo o paiz inteil'9 1oi (Pudet·a. nii.o !) · 

.- constituldo só pelo governo da . Uuião. que O segunuo t.lisse que «contava com o apoio 
· da.-va. suas ordens ao general Bernardo V as- do marechal P Ioril1no Peixoto.» 

ques, commanda.nte do respectivo districto « Quando as {O.t\~S mu.rclraram para pal::l.-
milita.r. · cio, diz mais o mesmo J,;rniJ.{, o general Frota. 

O estado do· Rio Grande não teve parte nesso. d<>l!as 1hz ia. parte, com bonet militar, soe r e· 
revolução. . tudo alva.dio e carabina ao hombro». 

A Escola. Militar de Porto Al~re protestou Instàllou-se assim o novo governo ás 5ll0ras 
contra. ella. A marinha. nacional levantoa- se da tardt: de 17. 
contra. ella. . · No. tenta-tiva que o Sr. Bernardino Fuã.o, 

-· · . A-re~lução nii.o serviu a tim algum consti- deleg\\do de poli ·ia.. fez pa.r·a exercer o seu 
·fucional GU republicano; .. · · . cargo, foi Ültima.do a supprimir-se IJOr Q;·dem 

EUa toi e e um erro, nada mais que um (lo com mando do 6" llistri to militar. 
. erro · do Sr. Vice-Preiidente da Repuhlica . Aquclla. autol"itlade passou, pois, ao Sr . ge
. -provado exuberantemente com os documentos neral Tavares, em Ba,gé, n quem reconhecia 

que reunimos nesta publica;;ã.o, , como presidente legal, o seguint.e te!egramma: 
• . -Não -precisamos 1azerneste l ·gar uma na.r-. « A • impnsi~ã.o do commoodu.nte lla. h'1larni· 
rativa minucio.m d<>.modo como se reza r~ <-.ão desta. cldadé~ ab~tenho-me por em qun.nro 

. -volta. . . da pratic~ de aetos inlietentes a. meu C.'l.l·go de 
. O Jor11.a~ do r'omme,·cio, de Porto Alegre. delegado, sem comtu1!0 considerar-me deposte, 
retere no dia lS todos os pormenores do l'ucto c sou. levado :utnclla n.ttitudc. visto dccla.rár· 
que, repetimos, l'\Sta.va. planejado po.l'n. 10, me o relerido c;omma.nc.lante que <(pelo Go
mas que lbi precipitndn !Jel.a ortle.m qu~ o c.,v t•· vet' no Fedex·a.l, estu.ndo ~conhecido o governo 
po policial teV'e de seguir par-.1 Ba.ge, ás ordens de Vic:torino -Ribeit'O, oom n. (or·~,:a. sob o seu 
do genero.Llosé ra.va.res. .· CCWJlma.n·lo inl;et·vit·h\ 11a sustent>.çã.o UBS a.u-

Os c .•nspiraclores, disse aquella rolltn. por corithules daquelle gover·no, em quttlquel.' con· 
· extremo m•l().~rada. «tl'llta.t·ll.m de sulJOt'nU.l' '" !licto»-. 

guarda cívica minada. por age:nres secre~. O co,.,..cío Jlerccir~til de Pelotas. em um dos 
entre os qu;les ll~nr:wam como m:Lis presti- setts botetius de 19, puMicou tetef,"l'amml). c.lc 
g!wos o t~nente Clt;).ch{~ Pereira, ex·commnn· Porto·Ale<Jt'C dizendo: 
dante d~~a. fot·ça. e o cupitii.o da. mesma .lo~ «. O Prcsidetlte d~~ R.opulJlica. reconbeceu o 
Ricardo de )f .galliães.>) · governo legal d1J D.r. Victorino Monteil-o_ e 

Depois de tomada. a cadeia, desfilou um es· «todas .as aut(ll'ida.Ues depostas pela revoluçao 
·quadrão de ca va!laria da poli··ia composto de de 8 de novembl'O» · 

·· 14 praças; tendo ã. frente o tcnm'lte do ex er-
cito Chachá Pereira, cap:tão Thomaz PerGíro. 
e outros. 

Este esquadrã0, continua o Jontal, esta· 
cou em frente ás offi.cinn.s da Fede,w;tio, onde 
fora.m permutadas muitas saudações. A sala 
da redação estavo. repleta. de cidadii.os,entreos 
qu?-eS o Dr . Julio de Castilhos, g<meral Fl·ota 
e corone~ Thomaz· Flores . 

. :Mais. tàrde chegou a.o mesmo loc:1l outra 
for-ça de cil.vallal.'ia. da -policia, sob . o com-

• mando do capitão Brazil... . 
: Di7.em~nos que do.Arseno.l v ieram tamlJem 
' muitas armn.s pn.r.1. o escriptorio da. p,;,J.era

Çt"ltJ. A h i n.rmarn.m-sc cerca. de ' I OU populares, 
·que, UUitLiiOSilOS csqua. frties• da policia, ui ri
gira.m-se pa.ril. o palacio do governo •.• :Tomou 

. ~o commando f} essas . forçn.s o '-oronel Tbomnz 

Ao empolgar o poder, o Dr. CastilhOS!JÜhÜ
cou logo os dous seguintes decretos. Note-se 
que elle_ havia sido u.peado do poderpela. re
voluç;i.o que lleu -por terra coro o regimen do 
golpe de Estado. Antes d.e sna queda. o Dr. 
castilhos nunca nomeara· vice-presidente e 
portllnto nilo podia mu.is invocar constituiçã.o 
alguma pa.tn. assumir o direito dé nomear 
vice-:1wcsidente. . 
. .Ma.s para: que f<.\llarmo.> da. legalidade ~ 
Eis os decretos: · · 
« Julio Prates de c3stilhos. presidente con

stitucional do e5tado tlo Rio; Grande; tendo 
rca.~umido 1.1 gwerno. em virtudf! do movi· 
.mente 1-evoiucionar io opc.ra.do hoje nesta ca ... 
pita! pela multidão popular e~ fra.ternlsn.çüo 
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buição que lhe confere o art. lO da constitui- ciava : · 
com a gua1•da. civiea., resolve, no uso tia attri-~ O Rio G·ranrle ào Stll, de 19 de junho, noti-

ção de-:retada e promulgada. a: 14 de .i ulh~ do « O Sr. gen9ra~ Rer11a~·do va~ques, commn.n
anno IXISS<l.(lo, escoll1er par·a o cargo de vlCe- da.nte do G" dtstrtct:Ç> mLiitar. declarou :por 
:presidente o Dr. Victorino M"nteiro. tel..,gromm;~ ao comm•ndu.nte desta ~ua.r-

Pà.lacio do governo em Porto-A!egl'e, 17 de uiçiio haver ,ido l'econht•CiLlo pelo .,;ner·al 
junho de 1892. -Juliu P. de Cast•lho.~.>> · Flor·iano Peixoto o governo d<> DL' 

0 

Victo-
-« Julio Prates de Castilhos, tendo, por rjno !\íontett•o,_ a qU<·m a lhrça fe~lernl 

decreto datado de lt~je, no uso da attl'ibuiçiio neste estudo devw. reconhecer como autondade 
constitucional,escolhido para. o c:•rgo· de vice- leg-.ü · » 
presidente U•> estado do Rio Grande do Sul o 
Dr. Victorino Monteir':l, resolve ren une ia. r ao 
cargo de presidente do mesmo esto.do, uo qual 
foi investido por eleição da. assembléa dos re
presentantes, logo o.pós a decretação e pro
mulgação d;~ constitul<ào de 14 de julho do 
anno passado. 

Palacio do governo em Porto A legr·e, li de 
junho·de 1892.-Julia P. de Caslil!ws.» 

No dia 18 o Vi~e-presidente Victotino Mõn
teiro publicou o seguinte decreto, rt:Stu.bele
cendo, na diCtaduru,toLlos os aetos postel'i<:lres 
a 12 de noveu. bro. , 

Era. a mesma cousa que o Sr. l•'loriano 
ma.nda.r :...gora. Llecla.t·<\L' va.lidos touo;; os actos 

· . do i'eriodo Lucena. e declamr nullos Oi! que 
· elle mesmo, Floriano, tem ortlenail) ou r::anc

. ciono.do. 
Aqui estã.' o tll decreto : 
«Decreto n. 31, (le 18 de junho de 1892-

Declar·<L insubsistentes r.odos os act .. srei<Lti\'OS 
á orgaDÍSà\:àl) judicia.ria p<lStel·iores ._ 12 ue 
novemuro do anno passado. 

-Ern vistulle do restabelecimento d·l erdem 
constituciona.l, que se opl!m neste estll.dO, 
o vic~-presiden te decreta: . 

Ficam insurJSistente:; to~dos os a.ctos rela.
tivos U. Ol'g"J.nisação j udic:iu.riu. posrel'iores a 
12 de novembt•o do u.n.uo passado, deYcndo 
continml.r em vigor as leis e pruvimenoos 
anteriores. 

~alu.cio tlo governo em Pot>to-Alegre; 18 de 
de JUnho de 1892,....;.. Victo•·ino 1/fontairo.» 

.. NÓ dbt 18 de junllo o Diario do Rio 
·a,·atir/.e pulilicava o seguinte telegro.mma de 
Porto-Alegi·e : 

«O Dr. C..'l.stilh11s entregouo governo ao Dr. 
Victorino Monteiro. 

As autoriuO.des policiaes aqui fora.m todas 
mu.ladas. · · 

« O ma.recha.~ Floriano telegrophou ao go
vernarl?r ndlle:;1vamente, o:!fcrec·~ndo. apoio 
e d~s~;wdo a. união da f;unilia rio-"' ran
dellS<l •. . A flotilha e a escola n}U tàt• co"'nser
va.m-se em a.ttitude neutral. Hontem. du
rante o movimento, o couunercio fechou suas 

.. portàs; » · 

O ~' ;·ti• ta uamlo noticht d:t ascensão do Dr. 
Castillws r'screveu as seguintes palu.vr-<l.S que 
c.:onvént recordar : 

« ~abP.·se :por telegramma da ca:pit.'l.l do • 
esttl.dO que O Dr. Julio de castilhos, á. ft•ente 
ue numero1:o grutro de corretigional'ios; 
a.uxiliadu pela gual'da ci vica., apodet·ou-se do 
governo do estado, depondo o St·. Visconde de 
úe Pelotas, que in..:ontinenti abandonou o 
pa.la.üo. , · 
· E1r1 virtur.le deste movimento ao · qual 
c!t.lfu.witt , cotno se vê, uma ]Jal·te ela ( orça pu
IJlicc! com que o gover-no lll'IÍS contava, o· Sr. 
Viscon•le ue Pelota.'3 dccli 110U a. administr-ação 
do esta li o na p::~soa do Sr. general João Nunes 
ô.a.S lva Tuvo.t·es... · 

Como !'io·~>Tandenses e estranhos á.<> lutas 
pO.l' iÍ•Iarias, alheios inteiramente á'à conve· 
uienc:a~ d•1 "eita ott 1itcçü.o, mais rio que 
nunca dispostos it mant~r um<J. neutralidade 
rig-oro&t, cumpr·e-no~ Lazer votos para. que 
o prelio tr .• vmlo s , decido. :pacificamente 
ou pt•lo melhor dos modos, sem que tenhamos 
o doloroso desgo:<.to de a.~sistir ao derra.ma
u•cnto du san,!!Ue rio-grandense. 

Um:\ pendencia de ordem ta.l deciuida. pela 
fi:ll'ça tlas armas nií.o estalY~lecerü. a paz no 
estado, a «menos que o part.ido vencido. nito 
fique inteiromente esrna.ga.do pelo partido 
vencedor'» . 
. E' e:Ssc o r·mmlta.•lo ftttn,l que todos devemos 

procut·lw cor\jm'3.r·, no · interesse tla paz e da 
1ulicidade da 1\l.milia.rio-gra.ndense. 

A noss.t indole. os nossos ha.bitos pacitlcos, 
os nossos costumes e estudo social ttã.o devem 
retroceder sob o ponto de vista morat ~tà 
ba.ixarmos ú. vergonha e ignomi.nia. de 
dat·mos ao mundo o espect<Lculo. de um 
povo que se trucida com a furia de can
nibaes. 

N:1o imitemos hoje as lutas sanguinolentas 
que llontem cond1-mnavamos aos nos~oa vizi
nhos do Prata, at;tribuindo-as á, falta •le cul· . 
t.ur·a. das ma~sas popuhu·e>~, transformadas em 
j ::Jguete miseravel nas mãos dos cabecilhas 
poJ.jticos. · · · 

A situa~.Jo é assaz grave, e nunca mais do 
q 11e LJoje s:~ ià.z tl}istei' pedir inspirações a.o bom-
senso Q ao :patriotismo». · · 
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A seguinte correspondencia, datarla de aos tiros de 6 Ca.nhões La Hitte postados em 
Porto-Alegre, de 1 de julho, ·e publicada na. diversos pontos do littoral. 
«G:Jzetilha» do Jornal d.Q Co 11nnercio destaca- 0-> !actos muito breve se aclararam, pois 
pita.I, corrobora tudo quanto já. ficou alíU.s o general Vasqúes, nã.o contente com o que 
provado ad nauseam. · fez. ainda no •lia 29 de junho publicou uma 

«Acha-se presentemente govermmdo o llio ordem do dia. inconvenientissima, em que a 
Grande o pattido republicano castilhista.. . ma1nanimülade militar de qua devem da.r 

Como sabe, esse :partido estava no governo provas os vence'.lores s 1 com:pr.,z em chamar 
em · novembro, e como o Gastilhos 1oi favo- de mise1·a11 is <3 co?ardes os officiaes da a.r
ra.vel ao Deodoro, foi elle o primeiro presi- ma~! a. que fazmo parte da. Marnjó. Lança tam
dente do esta.do que ca.ltiu pela revolução, bem S. Ex. a pedra de cumplices desses offi
mas cahiu em 12 de novembro, antes de 23, ciaes de marinha aos chefes e offl.ciaes da es
assim, pois, o marechal Floriano em nada.. cola. e da com missão de engenheiros que 
infhliu para. :ma queda, pois, o Rio Grande guardavam neutraliila.de. . 
:não esperava por S. Ex. para. de pôr o preposto Ernfim, inaugurou-se esta situação republ!
dos Srs. Deodoro e Lucena. · cana, francamente apoiada pelo mal'ecbal 

·. Tendo contribuído para. essa. revoluçi\o a Flor.ano, por intermedio de seu emissario 
. dis3idencia. republicana (demetristas e cass1- o major Faria e de seus recade!ros alferes 
li~tas), ficou ella no governo, lie onde procu- Vilhs Boas e tenente Vidll.l, na cadeia desta. 
rou alijar os ga.spa.ristas ; estes rompêram cidade (Porto Alegre) on<ie teve principio o 
então em opposição. movimento e foi o primeiro a embandeirar ! 

O governo do gP.neral Barreto Leit9 (ou do Sangue nas ruas jâ. correu ; o delega-lo de po-
. Dr.· cassal)não tinha. elementos eleitoraes para licia deu dous .tiros no cidadão Ernesto Pa.iva, 
Ee manter no gove1·no ; e como tivessem cer- homem ~m conceituado e geralmente esti
teza de que os ca.stilhistas· preparavam um rna.do. v-asando-lhe ·um dos olhos ! 
golpe para. breve( devia. ser- a 19 de junho),go!pe . Não lha mando os jornaes porque todos estão 
que deveria ser approvado pelo g-eneral vas- prohibidosde dar noticias da. revolução, ape
ques. commando.nte do districto, 0 governo uas sa.h!:'l a Federar;ao : ma'> esta conta. as 

. de então julgou que fazia. bem passando a. di- coi::as a Eeu geit':l .•. » 
recção do estado aos ga..;paristas, que tinham 
elementos, quer pelas urnas, quer pelas 

. armas. vam enfrentar com os ClStilhlstas, . . . 
e as9m defender os resultados da. revolução Abramos a9u1 um parenthe,sts para pubh-
d e novembrv car a narrattva que o Sr. Vzsconde de Pe-

. A lh d. d te · . · . lotas fez na. Reforma de 23 de junho dos .mo-
!X>nse . an o. e e rmm,mdo li: maJOr neu tivos que o obr!..,aram a p1ssar o governo ao 

traltdade as forcas federaes do Rio Gr~ode;. o Sr. general Silv~ Tavares. 
gef.?l'a;l Va.sques. ~~~to de ~ue os COrQOs ~ao Antes de tudo ê preciso dizer que o Sr.Yis
cas lh.s~ cumprnta.m esS?S determm~, conde de Pelotas participou ào Sr. Vice-Pre· 
t~z que VIessem p •ra. a cap1ta.l corpos rle 1n- . b · · " 
fanta.ria per1eits.mente casUhista.:: deixou Sldentedíl.J._l.epu hc;a.que assum1ra o .,overno. 

d 
1 ~:,. O Sr. Vtce-Pres1dente respondeu ao tele-

que o a.rsenn.l. e _.guerra fo~n~cess~ ar!Da- gramma. com este outro telegrarnma: . 
menta e mUD;IC(les a guarda. CJ.Vlca e a pai~ <~- Fico inteirado de ha;verdes assumido o 
nos e ~nsant1o que um tene~~ do exerc1to, governo desse estado e« faço votoS» para. que 
que ~ao _.se achava em ~~~nu.~ao es ~adua.l, se. com 0 vosso prestigio «possais, ;sem o menor 
puze,se a fre~te da JN?hCJ.\, _desres.Peltasse _u_m abalo», fa.zez- entrar 0 Rio Grande no regimen 
gen~~ de br1ga.da e. mterv1esse na depc~1cao da. tranquilidade e da segurança publica.» 
do .YlscondedoP~lota.s, um. marechal do ex- A seguinte narrativa do Sr. ViscOnde de 
ercLto ! Pelotas, a que jà. alludimos; mostra como os 

Fa.lloo-se em um co,lzp,;omisso de honra de 1Jotos do Sr. marechal Floriano concorreram 
neutl'alidade. fir.r:nado pelo general Va.sques, pa.ra que o Rio Grande :pudesse entrar no re
chefe Legey (commandante da flotilba.), e o g1men da. tranquilida.de : 
coronel Valladares (commanda.nte da Escola.); «Os acontecimenros do dia. li de jun}lo 
e como o g~neral Yasques faltasse a.o compro- obrigam-me a dar os motivos por que passei 
misso. diz-se que Legey chegou a chorar p<>r o governo deste estado a.o benemerito general 
:;emellumte t•·aldcção; e que o coronel Va!la- SU-ça. Tavares, ~·vice-governador. · 
dares, que por ora tem ,;ido correcto, mante- Ficando absolutamente sem forcas par~ rea.-
, :ve-se dentro do comi>romisso. gir contra a policia sediciosa., «cercado unica.-

. Des.."3. quebra de pala.VJ-a 1•esultou o proc~- mente }Xlr forças federaes, cujo auxilio me· 
diln.ento do ca:pitão·tenente Lua, Não houve loi negado •lo commanda.nte do districlo, 

. verdadeiramente um bombardeio por l>Brle general Bernardo Vasques, .entendi . que ~· 
·· ~NaroJõ ;_ella.respo.ncbu apenes & tuzifaria, aandô o· Q-oVernd a màu 'benemerit.o ·p~Q;'~clof 
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elle teria., mais que eu, meios de agir contra 
esta pretensa ·dega.lidade»-

Quando o.ssumi o governo do estado :fiz com
municaç.ão ao Sr. Vice-Presidente da Repu
blica e pedi-lhe não consentisse que esta<lio
na.ssem nesta capital certos corpos, com c~ja. 
neutralidade não pJJia contai.'. 

O Sr. Vice-Presidente da Republica deu-me 
a resposta. que transcrevo·: · 

« Visconde de Pelotas - Não teem o menor 
fundamento õoa.tos alarmantes ahi espalhados, 
que nos estados reina paz e tudo f:J.Z crêL' que 
ú.s continuas perturbações da ordem succe
derã. compLeto socego pttblico. 

Quanto á, parada. dos corpos dess:L guar
nição, já a.pprm' ei indicação general Vasques, 
em cujo criterio _muito confio. 

Confto tambem no bom senso e no patrio
tismo de nossos camaradas, que, estcu cect.o, 
não se apa.ixonaJ:"ã.o pela :politica até o ex:
tremo lle, como receiais, concorram paro 
uma. guerra ci 'l•il occa.sionando desmembra-
mento Republica.-Floricmo.>>- . · 

tambem a primeiro patente do exercito. A 
unica r·esposta. que deu a este meu officio foi 
a demissão ou suspensão do pobre porteiro 
do arsenal. ' 

Julguei-me obrigado n, romper o silencio 
que a.té agora tinha gu;1rda.do, dando conlle
cimento ao paiz de um «facto ravoltante»,que 
e~ta:mos certos será altamente reprovado pelo 
Sr. Presidente da Republica, que lamentara 
o incorrecto procedimento do seu delegado 
militar nesse estado_ 

Lamento profundamente trazer a.o conhe
cimento do publico estes miseraveís aconte
cimentos, mas não podia calar-me, sob pena 
d2 par écer covardia o meu silencio, ou de 
aceitar resi;mado a. intervenção do Sr. com
mandante do 'districto, que se jUlgou com o 
direito ele dar governól.dor a. este infeüz Rio 
Grande do Sul.-Viscon-le de P elotas . 1> 

O Visconde de Pelotas teve_;_a ingenuidade 
de a::redita.r-que o general Yasques desobe
decia â política do centro : só a estava 
executando litteralmente. Ti v e a <~ingenuidade de acreditar», r eceben

do estetelegra.mtna., na «neutralidade» do Sr. 
general commanda.ute do distrkto. Como o Sr. Visconde de Pelotas, tambem o 

Minha illusão, porêm, dão durou muito. Sr. general Silva Tavar~, ao assumir em 
A insurreição dos corpos de -policia, unica Ba.gê o governo do estado, telegraphou parti

força ás minhas ordens, não seria motivo cipa~iãO disso ao Sr. Vice-Presidente da Re-
para deixar o governo; mas a «manifesta "in- publica. · 
terven~i.ão do Sr. general commandante do Foi esta. a resposta dada por elle: 
districto1consentindo quedo Ar~enal de Guerra «General Tavares, Bagé. 15-6-92.-Scien~ 
sabisse grande quantidade de ·armament o», te vossa nomeeção 2" Vice-Governador, Go
que foi distribuído a pe>"soas estranhas ao verno Federal continua« :firme em sua política 
e:s:ercito, segundo informações que tive, mos- de não intervençã.o no regimen interno dos 

-traram-me claramente a intervenção indeblta estados, tendo recommeud.ado úforça federal 
de quem t~nha o dever de ser neutro, e .que ahi a. mais complet.'l. neutL'a.lidade nas lutas 
«me havia», alguns dias antes. « a.sse,.l71lr8.do politica..q e partidari:LSl>.-1<'loí·ia11oPeixoto.» 
que a força · armada não tomaria parte nos Lembraremos que este telegramma. é datado 
negocies deste estado». de 15 de junbo. -

O proo.unciamento de generaes, um dos Aos que teem lido e acompanhado mesmo as 
qu~es apresentou-se, gentilmente, .de Gom- noticias muito pa.rcimon.iosas do Rio Grande 

. bla.iJ? ao.llomb_ro ~ roas de;;ta. Cldade, _de publicadas aqui na imprensa.,-ã. posteridade 
officta.~s ~u~r10res, 1-n_do um C<?ronel de m- que nos julgará severa. e imparcial,-deixa
!a.numa .mttm.t r ao d1gno ?fficlal que , co~-~ mo~ gue deci~ão si aquelle telegramma do 
mandava~ guarda. ~e pa.l!lcto, a_ que o~ _det- Sr. Vtce-Presldente repl'esentava realmente a 
xas,:~ subtr dara o edtticto, e n.mda ma.1s, a situação. · 
do SJUdante de.or~ens do Sr. general com- Dias depois, a. 21 de junho, estando atea.da. 
mandan~e do. dtstr1c~, ga.lop~ndo p~la_s ruas. a conflagração pelo Sr. Bernardo Vasques, o. 
dando v1vas !1 «legahda.de»,?Jo:,o .me de~aram irmão do Sr. Silva Tavares, o Barão de Santa. 
a menorduv1da. que «.a sedt\:a<>_ et•a ammada. Thecla, telegra.phou de Pelotas, onde se acha
pelo S~. geJ?.el>al Bern::ll'do '\·a~ues», que va, ao Sr. Vice-Presidente.ne:::tes termos: 
tinha o 1~penow _dever de se nao envolver « Exm. General Floriano Pei.xoto. ruo.-
nos negoc10s do R10. ~ra.1_1de. · Guerra. civll declarada~ sangue derrà.ma~o 

A . S_. .:Ex. offic1e1 t~ze~do chegar !J.O seu diversas partes. Urge intervenção v.~- "· 
conhectment<? as denunctas que recebia, do bem nossa patria. Joca. grande reunião Bage. 
arma.meuto tu-ado d~;u-senal,_ e o §r. ge~e- -B. de Santa. Tltec!a-2!-6-92.» 
rat ...: commetteu a descoos1d~rac;;ao de nao 
.responder-m~. _ esquecendo~se qu:; . a isso 0 Só no \lia. 25 ~rvlo·se o Sr: vice-presid~nte 
obrigava o cargo que exerCia, e ate mesmo a de honr-J.r o b:l.ra.o com a. segmnte resposta • 

. simples c.:Ol·tezia,qua.ndo quem se lhe dil:igia., _« ~92-Barão~nta._Tbecla-:Pelotas

. alem de ser o governador deste estado. era. , Nao tem vmdo commnnrcaçoes offi.etaes sobre 
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assumpto vosso telegra.mma.: logo que cbe
guem intervirei pelos meios a meu aka.nce no 
~~entido de restabelecer paz no Rio Grande, 
com perfeita. garantia.-.ft<orlano Peicoto .~ 

O Sr. Vice-Presidente talvez ~stivesse e:.1.Je· 
rttndo communicações escriptas do Rio~rande, 
e mesmo assim os o:fficiaes de terra e mar, alli 
estacionados, são cettsura.veis por não terem 
eseripto a. S. Ex. sobre as occurrencifiS de 17 
e dias seguintes, de modo que a 25 S. Ex. nada. 
tinha recebido. · · 

Entretanto, -o Sr. Vice-Presidente havia. re
cebido muitas communicações telegraphicas e 
de facto telegraphou continuamente. · 

A familln. porto-alegrerise está. de luto e vós . 
sois o principal autor dns trist~s scenas que 
envergonham a -pa.tria. rio-grandense. · 

Creastes para. o glorioso exerclto, que sem
pre .foi aqui a. guarda a.vança.da da Consti
tuiçao_ e da Republica, uma sitllação exeepcio
nal; JUlgando-vos org-â.o dos intuí.tos do 
gover12o federal, elle vacilla em de:;obedecer
vos, nao porque se ''rreceie do cumprimento . 
do dever, mas porque lhe tepun-na quebrar 
os laços da discipllna. . "' 

E , pois, en1 -nome das forças de terra . da 
marinha. e do povo, concito-vos a abando~ar 
a ~osição ~e que estais ~n vestido e na qual só 
vo~ poderels conservar a custa do sangue rio-
gra.n·lense. "' 

A ber_n ~a Republica.,_ da Constituição e da. 
tranqUilhdade da. ra.tnilil) rio-grandense, es-
pero que, dent ro de uma bom, vos dignareis 
de res_ponder-me.-Joao tk -Bafros ea~sut.» 

A intimação de cassai f<"ira. a lS e S. Ex. 
sobre ella. telegraphou logo ao e-eneral Vas
ques, a~im cotno telegraphou-lhe sobre a 
e.ttitude da fl.otilha.1 e sem duvida o ministro 
da marinha lhe mostou os copiosos :telegram· 
masque recebeu e expedio sobre o a..<:Sumpoo. 

.s~ ~ão _bastassell!. jli. tantas provas da. ~ais 
decidtda mtcrvençao federal, contraria á Con

'Ma.s continuemos em n ossa. narrativa doeu· stituir:-J.o, la.n~ndo o. guerra. civil no· Rio 
mentada. Gra.nclc com o auxilio das 1brç;:~s da nação 

ln«to.Ua.do o novo governo de Victorino Mon- alü estA a. soguiote nn.rra.tiva do que occorreÚ 
teiro, o Dr. Barros Casi'al mandou ao general na Esco n. MiUtnr de Porto Alegre, quando 0 
Va.sques a se,"Uinte communicação: general Yu.sque. fo_i o.lli ~bPr si podia contar 

«GPneral Bernardo Vasques-Fa.lseastes a com-asun. neutrn.ltdade no conflicto que elle 
• vossa missão e falseastes o cumprimento .do acabava r!e abrir com a marinha. . 

vosso dever, intervindo, contra expressa dis- Esta. narrativo. foi publicada no Ech~ do Su~ 
posição da Constituição da. Republica., nos ne- reproduzi.da na. imprensa daqui s nuuca. foi 
gocios politieos.deste estado. r.ontcsta.d.a.-pois :si o Josse seria confirmada. 

Acabais de instituir, por emboscada, um por dezenas de pessoas que assistiram à. scena 
governo que o Rio Grande do Sul não põde que nella se refere. · 
~nhecer; porque o C'>ndemnou a. !e.volu~ Transcrevemos por inteiro 0 a.l.ti<>o do Ed/,(} · 
de novembro. COllocasbls na admmistrnçu.o dn Sul ., . · 
do· estado· aquelles mesmos que o povo rio- · 
grandense em sua unanimidade, de a-rma.s n , _c Reoebendo o general Vas_ques ã í..-.ltimaçãó 
mão. expelliu. da. suprema. direcção governa- .qlle lue fizera o Dr. Barros 1;assal, se dirigiu 
mental, quando, cumplices do attenta.d•> de 3 incontinenti à Escola. Militar. 
de novembro, empunharam armas pa.ra a de- Alli chegado, foi reeebido pelo di,.,.no com-
reza. do grande cri.llle. • mandante daq uelle esta belecimentó, "'o Sr ~ co-

Ao mesmo tempo, tra.hlstes o pénsamento do ronel Henrique Valladares. 
governo federal, que, oriundo de.c:sa. 1-!loriosa Nas salas contíguas ã. eecreta.lia; da. Escola. 
revolução, não n ~eria.jamais ·repudtar. achava-se grande numero de otncla.es e alum-

0 oommercio está alarmado. A ra.milia por- nos, que à.vid~s correram áq~ella repartição, 
to-al~ense está. amea~da. de graves p~rigos. cousa essa mmto natural, p01s buscavam· sa.-
Mand.ã.stes abrir as portas do .Arsenal de ber a que vinha. o general. · 
Guerra a. criminosos; as portas da cadêa civil · Este, sentando-se em um sofil. e tendo á 
ftlra.m violei:ttada.s, e cond ... mnados recebem esquerda o coronel Valladares, em uma pol-. 
de vossoS comma.Ddados armas e munições, trona, disse_: · ' 
que distribuis em profusão. « Acabo de s~ intimado por um paisano, 

Ma-ndastes tomar violentamente as estações qlle se acha apoiado pela flotilha, para abl!-n-
. da. estl'a.da. de ferro de Porto-_o\legre a Uru- donar o meu posto i:l.e comma.ndante do <lis-

guaya.na. e o inajor Telles de Que.iroz. oom. o tricto. · 
-vosso a..<:Sentimedo, ·proclamou-se director I<>SO me -parece uma. degradação, não 
dessa. repartição federal, • tanto -pa.ra. mim, mas para os meus bordádos 

O.sa.ngne do JlOVO rio-grandense oomeç& a de general. · · · 
tingir o solo deste glorioso estado; em muitas A ~:,reza de ~eu cargo e de minlla. . . ge
)Qcálidades teern sido victimas deuiia.s de ci- ra.rchla. mandam· me que -venha. oomo venho, 
dadãcs: · · · · · saber' de mens · jovens · êamàradas si em 'tal 
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consentem e si estão de accordo com aquella Accusado ainda por ter mandado uma força 
inti.ma.ção · do 2\J" guardar o palacio na referida noite 

caso as~im aconteça, disse o g·eueral, dei- de 17, as:úm como admittido que o «SYID
xarei aqui entre vossas mãos minha.s in- pathico e vir'tlwsissin.o» alf\!res Cydllo, seu 
signias. » njuda11te de ordens, fo5~e apoderu.r-se da 

Respondera-lhe o coronel Va.llu.dares que estação de Cacequy, partindo dalti em trem 
podia contar com a sun. pesso,p., e julgava que e~pecial, ·acompanhado do e<1pitão Jayme 
tambem com toda a Escola. Telles, que abandonou o acampamento sem 

Com isso sat"sfeito, o general entrou a licença. pam vir á. :\-Iarge111, onde o major 
re.ferir-se a.o l)rocedimento ela flotilha, que Telles de Queiroz, com !:'eu conhecimento, 
increpou de rebeluia., no que foi unanime e tinha tomado conta da direcção da. estrada de 
dignamente contestado ferro, . demictindo e nomPando a bel-prazer 

Nessa occasiií.o llou•e quem tomas~e a pa- empref!ados, e entreelles officiaes do exl·rcito, 
lavra pa.ra dizer que a attitude da flotilha todos fa.voraveis á. revolução ; e tambem que 
era a me>ma. que S. Ex. haviu. tomRdo em otiiciaes que aqui se achavam com licenç_-.a 
face da. ·mutação politica cl 17 de junho, rom- e em tra.n~ito, como o capitão Cezimbro e 
pendo parcialmente a neutralithtde, com vi- tenente Chachá, !.ouvessem traiçoeiramente 
sivel interven~·ão politlca, pela lbrça a,·mada. tomado parte na revolur;ào, respondeu o trua-

0 general V<\~ques protestou energica.- nesco general, com a «serenidade» do Iskariota 
mente, affirmanJ.o não te,· elle nem as furças da legenda, que a tudo bss era alheio. en
federaes coop2rado pam o movimentode 17. teudendQ quo era «livPe» a qualquer cid~dão 

Foi então quando, a ww -.occ conte::ta,ndo. manifesCttr se em :politica ! 
todos perguntaram como ent<'lo explicavaS.Ex. Sõ <\qni está üm ca.l)edal poderosissimo do 
o procedimenr.o criminoso do coronel Guate- auto ele corpo de delicto ao Sr. general 
mosim, ·ma.ndando fornl;'cer, do Arsen:tl de Va~ques, que, a0odauo llelo governo para a 
Guerra, armas a Comblain ns Dr. .JuEo ele consecm"-~O de mis~ão tã.o ingrata e indeeente, · 
Castilhos 1 não ~erá por elle punido, mas terá a coa-

Respondeu o general: demnaç,ão do despreso puulico e dos homens 
Não e· exucto;_;_e a isso contestou-lhe 0 de bem e um capitulo especial no regístro da 

capitão Democrito ; tL·akões sem no1_ne. · . . 
. T t . . . r . t t l Elle, que VelO pa.ra aqm de preferenCla 

- an o e, que ·eu Ul e sou es emun 1a "pum «arred<1l'» o exercito da poJitica acha 
ocular desteabomina,·el e íntoleravE>l crime. licitn que officht,es se sublevem com a policia 

E o general Vasque;;, perturbado. mas sem em desordem, violando o.s·ptisões, sobre~al
remorsos, como digno emissario que foi da to.nclo a populaç<lo. para expellirem immoral
dict:W.ura., onde g-astou os ultimas Yestigios menta a um ' 'elho camMwlu. e superior, a 
da.quelle carrasco du, consl:iencia, respondeu quem ns glorias ptttrü.LS tt~nto devem. 
com a sua costumada. placidez em cousas ~Iil vezes indecente, velhaca e indig11a n. 
taes: desculpa, Sr. Va~ques. 

«Então. fui illudido.» O exercício da.J?Olltico. no militar não vae a 
Iliud.ido ·! - elle, que teve a Ita.l.ilülade de tanto, sendo que « alguem » o leva â traic;ão 

vir ptl.ra aqui, obdecentlo a um lim occult.:tdo, e ao indecóro. 
disfarçado em nc>cessi.tlade de uma, disciplina E is,o merece os appll.ttsos e t1. justifico.ção 
de que nunco, cuidou e que soube sa,crilicur ;·~ tle S. Ex. 
politlca! E ó elle o homem que busca. pôr em jogo os 

« l\Ia.~. continuou o genera.l, com aquelltJ. brios d<L cltl.s:>e, concitando" aos seus camar-adas 
llabilid:ide que exercita, quando é escolhido pi1I''l C)Ue chamem a si, em nome de sua honra, 
paro certas «missões», p1·ometto que, quando :1 d~satTrouta de uma intimação po!itica, que 
«serenarem» as cou~as, mandarei proceder a elle acha crime por ter sido 1i3ita por um 
rigoroso inquerit.o no Ar;;enal.» paisano ! .. · 

Accusado, increpado de ter consentido o Leva a sua ingnora.ncia a nãocomprehender 
tenente Alencastro, seu ajudante de ordens, que no caso não se trauwa de classe;;, mas sim 
de ancla.r no dia e noite de 17, ó. frente de >CU de competencia; que a intimação não era ao 
piquete, armado e municiadJ, acompanhado general, nem á classe milirar, porem, ao func
dos grupos politicos tlos «Vencedores» e que cionario que abu~ou do cargo para interferir 
lmviam deposto o Visconde de Pelotas, po deslealmente na politica,servindo-se da posição. 
liclando a cidade, assim como de ter o dito que lhe commettera a nàção para ludiLrial-a 
piqu .. te e. seu commandante permanecido em no exercicio livre de seus :filho,; independentes. 
palacio do governo «con~tituido» pela. po!i<:ia E esse homem que as.-im pensa consente 
e criminosos, elle, general, dissera não ter que, hór-J.s antes, mi1ita.res revoltados e con~ 
disso conhec.imentQ ! gra.,ados com a poli<:ia. em desordem fossem 

Um cumulo, não se commenta! desieitear a. um seu velho camarada. 
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Então, tomanuo a palavra, o alferes Alcan-J correeto e energico como sempre, verberou-o 
tara perguntou-1M si era ou não verdade ter com acre censura, cha.ma.ndo-o ã ordem e ao 
elle general empenhado sua. palavra ,~ate seu dever,o que o genernl Vasques ouviu com 
jurado IJela honra de sua famHia, que nen- um silencio acabrunhador e íristissimo. 
lmrna intervenção tm·ia em qualquer que Quando o general monta~·a a cavallo e ia. se 
fosse o movimento politico que aqui se ope- pondo ao «fresco» ouviu-se o estampido da. 
rasse ; respondeu o general que sim , e tam· primeira granadi.l. atirada pela immortal ;lia
bem o fizera. ao coronel Vallada.rc~. que raj6, e a isto todos os alumnos pre;;entes res
affirmou ter-lhe de fu.cto o general cmpenlmclo ponderam com 11ma sal v a ele palma~:~ e bravos>>. 
·sua palavra 1le honra. E~ta mm:at,iva dá. idéa. do papel que no Rio 

Continuando, o alferes Alcantam clisse que Grande do Sul rep1·escntaram as forças fede
infelizmente ·~s factos provaram o conÜ'ltrio e raes, ou ant~s, a part.e do exercito que s~"l!-iu 
que S. Ex. tinha tido intcevenção no mon-,: ás ordens do Sr. Bernardo Vasques. 
mento de 17, e ainda que um general, depois 
de empenhar sua palavra. de honra, dejnra.r 
pela honra de sua. familia e em circular aos A seguinte correspondencia teleg1·aphica, 

-corpos ordenar· lhes neuttalidn.cle sob pena rle puhlicad<t p<J.rte no Dia1·io Olficial e parte no 
responsioilidade, nun~" IJOderia deixar de Echo do Sul de 28 de junho, . deixa-nos ver 
cumprir smt pah1v1•n. · . que a, propria marinlm foi obrigada a desabe-

Então, em vista. do que actü1ava de dizer 0 decer as ordens do ministro respectivo, afim 
alferes Alcantara c das argnic;.:ões que de todos de procUl'ar ma.nter na. questão local do Rio 
os lados 111e eram diri~·ic.lus, o genera.l Vascu1es, Grande a neutralidade da ibrça federal, que 
perdendo a cabeç:1.quiz ;:wrnnca e seus bo t•Uífdos tüo v i o lenta e a1·bí trariamen te · havia sido 
de general, no que foi obsta.do pelo coronel quPbraclt\ em virtlide das ordens dadas pelo 
edema.is IJ:'sso~s q'uc.iunto a elle s>J achavam. governo da União, 

.• Quiz ta.mbem despirtt ütrdtt afim, disse elle, Os telegr•.trnmas queextrabimosdo Echo rio 
· de de...;upparecer o general e ficar o camarad<t, Sul não tL'azen1 datas, mas não é difficil, em 

no que 1bi ob3ta.do, e, continuando a.s accusa· combina~-ão com os public:J.dos no Dim·io Offi
çues; elle pediu que o matassem nlli mesmo. ciaf, precisai-as. 

Fil:alme.nte conle..~u cll~ ter de ih.cto inter- TELEGRA.llniAs 
vençao, mas que ass1m o hzcra por ordem do · . 
marechâl Floriano. · Do ca.pitão-tenente Legey, comma.ndante da 

Ahi_ entii.o um cúro uni sono rompeu de toda. flotilha do RiQ Grande, u.o ministro da. mar i
a escola, que declarou que:t neut1·uUdade,que n!m.: 
não tinha lllais nw.ão tle ~e1·. vh;to que o ge- « Rio Grande, 18 de junho -Por doente 
neral foi o pr·imeiro n. rompel-;~ . existiria. n. tê lleixei o commo.nclo da fbrçu. tto commu.ndu.nte 
o.o momento em quo o governo llesacatusse ;u; mais u.ntig·o, seguinuo pt~ra o Rio Gr<tnde llO 
famílias c p:•r·mitti;;se o snquc. que jú. p:wecia Sul, onde aguMdo Yossas ordens po.l'tL reca
em moYimento por• umtt polid:t qne a.cabava llter-me t\. essa en.pita.l. >} 
de assassimn impunem~ute nn. l'Ua, com ap- -Do ministro da-marinha a Legey: <<Las
plausos du autoridadP.; não espcranclo mais:~ timo que tive,seis u.doeciclo exactamente 
escola que se lhe atar:asse, conforme. consta 'lu., quando eram mais precisos vo~sos serviços 
ou então no act.o de se ll1e tento.r de .. .''a.rmo.l'. ahi Ortleno-vo~ recolhuis a. estu. capital. » 

Inteiramente contot·nado e batido em todos · Do 1• tenente Cordeiro da Graça<J.O ministro 
os seus tentarnens de tqJoio para a. tra1t;~o da dn marinha.: 
p:trte da. escola., ret-irou-se pallido e n.batillo « General Vasques conYidou-:ne a. vir ú. sua. 

. o general Bernardo Vasques, prometteudo pr·es·•n<,-:a; lH-o. expuz minha missão aqui. 
que naua daquillo a<:onteceritL; sendo acum- Convidou-me ir confel'enciat· Lara. Dirigi-me 
panlw.do. pelo. co!'onel Valladar·es e do seu 11/arr(ju. Conferenciei Lara. Dl;;se-lhe general 
«luzido» estado-mo.ior·, composto do tenente V<l.Sques de5e,iavn. vi.esse ou enviasse oUiciu.l 
'Alenr.:astro e uo alleres Solon, e do mujo r Bar- contiança entender-se ri ireclamente telegra.
reto Vianna, lente da escola, que, em vez de pho comvosco. Cumpri mLssão .. Lara auto
ficar no seu posto de honl'a, fura ap1•esentar- ri sou-me dizet• general Vasque~ podia telegm-
se a S. Ex. para acompanhar a« carnava- plmr-vos, relatnnclo ÜLctos seguintes: _ 
lada» truanesca em nome de uma «legali- Que Lege~' deixou o commando flotilha p61' 
dade» que se jmpunha pela desordem, pelo ter general Va.sques rompido neutralidacle 
assassinio e pela traição. Aquelle major, ao apoiar governo então; 
sahir o l}Orhlo, dissera. .. ao general Bern:wdo .. Que, sabendo E:;cola Milita!' seria ata.cadn, 
Vasques que sentiu tel-o convidado para a collocon-se pos~ção derendel-a, atacall(lo ci-
escola., concort'endo._pil.ra que S. Ex .. passasse du.de; . .. . . ... . 
pelo dissabor ue ser testemunha ocular Je Que, subenLlO ferimento Paiva uiz-sc assas
tanta }ndisciplina; mas o "coronel Valladares, si.nato,. rom:pera hostilidade;;, dando alguns 
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tiros a polvora. secca, i~ando banlleira. enca.r- jámais tcntn.rin.m desacatar sua autoridade. 
nad<t mastro traquete e utir:u1uo, creio, qun.- Visconde cer1•ou-llle a mão, dizendo confiar 
tro tiros por elcvac;iio direcçti.o Santa Thereza; sua. ]Jalavra de honra. 

Que cas:1 sna. 1\l.miliu. :!íJi inva.üid;1 policia, !\fomentos depois, «do arsenal de guerra 
sendo mestna familia entregue minha. gu,u·dn. sn.lüo.m m·mamento e munir;ões» (!Ue, tr-ans-por-
llOr Lara e policia. · \ t.1.dos para o recinto (lu. cadêu., foram entre-

Quê se ach<• em JJOSiçilo defensiva. gues á policia. e a stmtenciados tirn.uQs das 
Gener:-J. Vasqucs, deixando-me plenn. liher- IJrisücs. • 

dade dirigir-vos este telegramma,aguardando 1 »A fr·ente, desse grupo sedicioso ium co
voss:t res11ostll., explLcarit, elucidará e contes· ronel Flôres, general Frot.t e oJiiciaes subal
tará certosH.I.dos.-C'ol·r.ieiro r!a G1·aça. temos, todos dn, intimidade do general Vas-

P. S. -Este telegrain ma estiL ru lwic~Hlo gc· qucs. » . 
neral Yasques.. Ln.ra d issc ter guu.rdatlo Cassai Popula.çü.o acwsa v a marinha, na pessoa 
a bordo pot• sua vida correrpel'igo. :r> chefe Logey, haver ittlW.do compromisso de 

honra. 
Resl)OSt.<t-«Cordei.ro da Grn.ça. - Vou dar- Polic:ia. petcol'l'ia as ruas, e~aldeirando e 

vos res_post..1. parn. sertransmittida. ao capitão- esping:wcleando povo inerme. . 
te11ente La.ra. . Hontem (21) foi cspingardead.o,.pela policia, 

Qne niT.o po:::so u.ccreditar que Bernardo V as- cidatluo pacifico Ernesto Pai v a, chete movi· 
ques, milltm· velllO e conceituado, deixasse menta novcmbrJ nesta. capit."Ll. 
de cumpr-ir ns insi:J.·ucções termin(l,nted c1uc Tudo is~o t1•az graves consequencias para 
lhe foram dadas ptlo chefe do Estado relati vn- est.a. desgraç-ada tel'ra, que nada em san:;,rue ! 
mente i1, flotilha. u.lli, as mesmas por mim Que, poi:>. cumprill fazer á marinha, nesta 

"transmit.ti.da.s ú.s forç;J.s mwaes esta.cionmh\s emergencia, ella que foi a :~,lm<t glorioso mo· 
nesse estudo; · vimento novemlJro ~ · 

Que Legcy, em telegrommn, cifr<\do que Ainda hoje, quando Gra~~a teleg1·a.pl1ava, a 
me dit·hdu disse-me qu~ ·pot• se ac11n.r doente meu pellitlo, foi o escn.ler de compra.s appre
pas..."li.r:.l.~O co111ma.mlo Ü;J.. flotilha <tO comman- hendid.o no ar·senal de guer1·a e presos os ma· 
dante mais t\nti;:fO; ·rinheit·os que o tripolava.m. 

Que cu ignorava, pol't..'\nto, que Jos.-;e outro Foi g1·an<le indi;.maç:üo nossa ao presencial' 
o moti':o; · occurencias. "Tonw.ndo posi~'üo e nota.d<t nii-

Que Ln.m estú. mil inrorm:tdo quanto:> este nll<l. resoluo;:ão, n.wam immediara.mente soltos 
e uos outi'OS motivos .por elle a.llegudos. e que. o:; marinheil'Os, que t~prescnta.ram-se n. bordo; 
qun.ndo ros~em veruatleiros, clle, em quem omu·nição recus<J.·se a.ceitr:.t· pão e manti-_ 
eu semnre depositei a ú1aiot· conlian~:n. e· mentus Ul\ cidade,·suppondo estarem env~ne
quc sa.::e que_ ~~u lncal~tlz ele trt1.nsíg-i~· com naclos. 
as minhas opuuues, Llevm ter procedHlo de i\Enllu. conducta., qurmdo a. conhece:.-des em 
outro modo, comnmnicnndo-me occm·rnncias uet<l.lhe. o que [;trei. no 1·elatorio. minucioso, 
para que eu Pl'Ovideneias:;e; serú :por vós appiaudi<ht, Pl?rq~1~ sempr_e sou· 

Que ti.ppello par·..t u seu }latriotismo e le:m- bestes colloctw vo~S<t hom;J. m1htar acnna ele 
hro-ll1e ·(!U·~. ha dons dh-s. re:>ponden<lo a. tudo. 
Victor·iJw, lli~sc que em elle um omclal lh Devo ainda commnnicar·I'OS que c.a11i.tania. 
minha inteint coti!lnlll,~:l. porto foi invn.did<1 policia,a.clm.ndo-se ~bordo 

Comnnmicai a l'O::liJOsta tt Lnr<1..- Jlinisl·;·o ~eu deleoado, por senr.ir-se sem garant1as. 
dtt Jllm·i,d;a. Sobre 

0

desuca.to minha ib.mili:.l.. ji~ vos achais 

- Candhlo LtU'l\ ao minlscro tlt\ rnt"trinha: 
« Li \'OSSO telegramma. 
Colloquei-me posição hostil :1.0 commo.n

da.ntc distl'icto. 
Corpora('".J.o marinha atrozmente .desconsi

derada pe..<:So::t chefe Lcgey. Este, dcsacn.üHlo, 
só tinlm dous caminhos a seguir: romp3r ou 
retirar-se. Preferiu ultimo alvitre. Coube-me 
dcsa1frontur minha cla.~se. 

General Vasq_ues e cbele Legey, cumprindo 
ordens desse governo, {<accordáram posiç&o 
neutral'> em fàce acontecimentos política cs· 
t1.do. Popülaçtlo confiante e tranquilla. Chefe 
Le<rey; depois de ouvir compromisso general 
V~quC'S, ~se,«urou., sol) palavra. de hom.•t!.", u.o 
mareefml ]Jelotasl que Í0t'\.;1S de mar C terra 

CliU!!ÍNt v; II 

in li 1I"Jmuio . 
TeiJho a bordo meu cunhado, que foi amea· 

~do por chefe de policia. · 
Situação deste estado gr3.vissima. 
Ficai certo que s:tberei honmr ~ marinha 

lm>zi lei rn. ! » · 
NoT,\-Oo contexto deste telegromma -vê-se 

que e datado de 20 lle junl10. 
«Rio, 19 dejunho- Capitão-tenent_e ~.ara 

- Podeis entrc!::ac' o comma.ndo ll<t 1líara;o ao 
tenente Garnier~ e recolher-vos aesta ca}?ital. 
-.Mini$tro ela j){ari.-,ha. » 

· « Rio, 19 de junlto - Garuier - Autoriso~ · 
vos a assumir o commamlo da 11la?·aj6· c re
commendo--\;os a.mttis coinpleta neutralidade. 
- J11ini::t1·o àa Mari11fw.» · 

7 
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«-Porto-Alegre, 19 de ,junho -Cumprin- f da 1ffanljó, pat•a. o que acabo de telegra.phar 
do vosso te1e,_,"Tamma recebido depois da, en- Lara.-11li•li.ttro do. 1Jfa1·inha. » 
trega cbeti~ flotilha, vou, cham,r c?nHnan- « Rio,~ de junho (urgentissimo)-Capitão
dante G_armer para. empo:>sal-o, segumdo __ eu tenente L<l.ra-lntimo-vos a que immedia.ta
para abt.- Lara, commandante da. Mw·r.:~o-» mente entregueis o commando ao capitão-te-

« Porto Alegre, 19 de junho-Commandante ne11te No lasco, recolhendo-vos na primeira 
Legey se,<111i.u ho,je para o Rio Grande. De mà- oppoJ;>tunidn.t.le, a esta capit.al.-M inistro ela 
nhã. chamei com urgencia a. esta capik\l o lrfm·inha. » 
commandante Garnier. Este te1egrapllou ao 
chefe Legey, pedinclo como devia pt·oceder em 
vista do meu chamado. Te1egrapho-lhe neste 
momento transmittindo-1he vosso telegrttmma 
A' vista irresolução daquelle commandante, 
me parece conveniente orden<J.r-lbe dtthi que 
$lg ~ quanto antes pa:rn cá. - Lo.ra, comman
dante da .iYfan;tjó. » 

· Neste entretanto o Dr. Victodno 11Ionteirv, 
que .i á dispunl1a. do exercito e queti<l, dispO L' 
da. marinha, pediu ao governo que nomea.sse 
o capitilo-tenente Nohlsco para a .~Iar"jll. 

O IJiario OfficiaJ,, publicou seu telegrnmma.: 
« Porto Alegre, 21 de junho - E' de toda 

conveni.encia. mandar : entregar immedi:tta
mente o comma.ndo da. Man!jó ao c:J.pitào-te
nente Nolasco. -O governador, Victo1·i1l 
Mon te!1·o . » • 
···o Sr. Custodio Mello, infelizmente, prestou

se a ser connivente com O que S~pratica:vano 
1Uo.Grande. -

.. Não é que o Sr. No lasco 11ã.O .lJOSS(I, ser o 
.melhor o:fficial da nossa marinha.; mas elie 
era o indigitado por um. títere de C<t:>tilhos 
tão sómente U. custa do prerrtigio do Sr·. Ber·
nardo . Va.sques, delegado directo do Vice
Presidente . 
· Es:amos certos de que, si o almirante :.rello 

conhecesse tudo q.uanto se passava no Rio 
Grande; teria, como disse Lat'<t, approvado, 
seu procedimento, como :p:trcce que approvou 
não consentindo que fosse punido pcl:.t (pa.1-a 
usarmos as expressões do telegrammu. d9 Sr. 
Marechal Floriano Peixoto ao general B. Vas
que.s) -«attitude criminosa da flotilha. » 

Eis a resposta do Sr. Mello : 
·. «Rio, 21 de junho- Capi.üí.o-tenentc Lar::.., 
-Entre~ue immediatamente o commttndu da. 
Marajó ao-capitão-tenente Nolasco. De novo 
recommend9·vos a mais completa neutrttli· 
dade. Acabo de saber que ameaçastes bom· 
bardear a cidade. Não acredito semelhante 
noticia, porem si for verdadeira. e realisada 
a a.meãça sereis responsalJilisado .- .!liinistro 
da Marinha.» 

« Rio. 21 de junho-Vice-Presidente-Acabo 
, de ordenar aLara que entregue o comma.ndo 
da Marajó ao capitã<rtenente Nolasco. -

~- .Ministro da Marinlw.:»-
. « Rio, 21 de junho- Càpitão-tenente No

.lasco-Autoriso-vos. a assumir o comm:.t.ndo 

O que succ~deu foi a repulso. de N'olasco. 
O ministro, ~,I vez prevendo is5o, despachou 
pa!'tl Porto Alegre a Cwnocim com o p:nilhão 
do c:ttpitüo Alvarim, nomeado commandaute 
da Ho.tilh:1. 

Sü.o estes o:: telegx~J.mmas trocados : 
.: Porto-~\legTe, 21 de junho- Acata de re

~t·cssar o ca.pitiio-tenente Nolasco, de bordo 
rla .~I(wajô, tendo sido repellido pelo com
ma.nt.lante Lara, tendo recttsado a ordem do 
ministro.-Gcne;·al Vasq~ws. » 

«Porto-Alegt·e, 21 dejunho-Acabo de 1'e-· 
ceber vosso telegr-amma. Acto continuo diri
gi-me n. Mor(.!jo, alim de assumir cominando. 
Não consegui, oppondo Lara, guarnição a 
postos, bombardear ci(lude. Estão a seu bordo 
Cmal, Annfbat Cardoso e outros dirigindo· 
movimento hostil contra o governo. Aguardo 
ordens. Canhoneir·a Camocim acompa,nha mo
vimento da Mm·a.jà .- Penira da Ctm!ta, ca· 
pit.ão-tenente . ., 
_ «Rio Grande, 2'? ele junho- Chegou Camo
cim •. Nada de hostil.- Alllarim, capitão do 
porto.» 

« Rio Gra.nde, ·25 de junbo-Chegou(l, Ma
rn}ri. Ka.da de novidades. Por esta feliz no
ticia, peço-vos $USpencla máo juizo sobre 
Lara. Elle pede justificação. Garnier tomou 
o commaado da llfaJ·ojo. Exercito e autori· 
dades civis muito coadjuvat;itiD fortificar o 
l)Ot·to. Officiaes ficaram presos a bordo; civiS 
entrego commandMte militar. Saudo-vos e 
ao Presidente,-.-'ltvcn·im.» 

E' preciso notar que o capitão-tenente Lara., 
em nome da marinha nacional, protestando 
(lc~dc logo contr<L a insolita intervenção da 
p<J.t·te do exet·cito, descama em toda smt 
nudez; o procedimento do general Bemardo 
V:.t.sques: Segundo Lara, este havia accor
dado com o chefe da esquadrilha conservar
se em uma posição neutra.l em face da poli· 
tica. local, com a qual de facto nada devia ter 
que ver com o Poder Federal ; nesse pre
supposto deram ambos segurança. Momentos 
depois, porém, Va~ques deixava sa.hi.J.• do ar
senal armamento e munições para a policia 
que a.rmo.va, e até com os sentenciados na 
<ladêa., forrun depois. ao pala.cio tomar posse 
desta, tendo ;i sua frente, come jà, vimos e 
Lara confirma, o coronel Flôres, o general 
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Frota e officiaes subalternos, todos da inti
midade do general Vasques. 

Antes de se retirar de Porto-Al~"Te, a 23 
de junho, o Sr. eapitão-tenente Lara. dirigiu 
ao povo o seguinte manifesto : 

« 11.0 povo da Co.p~taJ.-Na triste e dolorosa 
situaçã.o q·ue atravessa este estado e especial
mente a capital, eu e meus leaes ca.mara.das 
da «marinha» tomamos a nós o compromisso 
de honra de velar pela família porto-alc
grense. 

tes, levados por necessidade:; da ordem, eu e 
meus camaradas afastarmo-nos daqui, só o 
faremos resolvidos a. attender ao primeiro 
reclamo do povo da. capita.l. 

Em nossa. curta. ausencia, elle tem a. quem 
responsabilisar ilela continuação dos crimes 
que se hão de seguir. 

Em defesa. da ordem da sociedade e da 
«patria, vilmente tra.hida. pelo alto funccio
na.rio, cujo nome a. -população da capital 
repete com indignaç;i.o », eu e meus cama
radas nos collocamos ao lado do :povo e do 
exercito, honrando assim os intuitos do 
governo da ttepublicn..-Capitão-tenente Can
dido La.,.a, chete interino da flotilha"» . 

Sabem todos que o arsenal de guerra foi 
devassado ; distribuiram-se armas. e muni
ções por bandos de sicarios e condemnados, 
aos quaes abriram-se as port.'\s da. cadê..1.. 

As ruas da capital e:>tão tintas de sa.ngue A' v:ista. da. adulteração dos successos em 
de ftlb.os queridos d::t ramilia·riogra.ndense. que teve :parte e.mínente o bravo e geueroso 

Matam-se ei:n pleno dia. e em plena rua ho- capitão-tenente · Lar-cl., entendeu elle fazer 
meus inermes ! o honrado cidadão Erne:.-to ainda. o se,"Uinte «·protesto necessario », que 
Paiva foi traiçoeiramente assassinado por sob este titulo publicou oJo,·nal do Comme1·cio 
um bando de policiaes armados! de Porto Alegre de 16 de julho: 

Officiaes do exercito, peza-me dizel-o, pu- <r. Depois dos successos que se deram na. 
zeram-se' á frente de uma horda enfur~ida capital do estado e que tão vilmente teem 

• de ·selvagens, arma.dos de sal)re da policia. e sido a.dultera.dos e narrados pela impx·ensa dos 
affrontaram os. brios do glorioso c.-xercito, in- a.vil'tadores deste heroico Rio Grande, tenho 
juriando atrozmente o seu mais elevado re- procurado ma.nter-me em uma. posição com• 
presenta.oté na ordem hierarcllica. pleta de especta.tiV<t, sem nada dizer, porque 

Por honra da. patria, devo dizel-o, poucos espero occasião opportuna. p<l.m; desaífron
foram aquelles que assim quizera.m: deslustrar tando-me, confuotlir os misera. v eis peseadores 
a. classe armada, a que eu e meus campa- de a.guas turvas, bachareis ignorantes, detra
nheiros nos orgulhamos de pertencer. · ctores, sem eil'a nem beiru., dignos certa-

Pois bem ; nesta grave emergencia a simu- mente de uma caldeiro de Pcdt•o Botelho. 
Iação da. «neutralidade» é pol' si só indicio de I Entretanto, factos teem havido que não 
cumplicidade nes crimes que se estão com- posso deixar passa.r sem uma terminante e 
mettendo. energica contestação, para. que sejam a.pre-

Tudo empenho em defesti. do. vida e da. ~iudos e fulminados pela . sensata. opinião 
prosperidade do povo da capitaL No momento publica, que e o ··unico juiz dos nossos actos, 
em que bandos de sicarios armodos, intitu- em uma quadru. como est..1., e tá.mbem 
lados policiaes, assaltavam e matavam cidtt- a unica.·soberania que deve imperar e ma.n
dãos inermes nns ruas da cidade, eu e meus dar em uma terra. de liberdade e indepen
cama.radas nos resolvemos a intervir de dencià, como este brioso Rio Grande do Sul. 
armas na mão em defeso. d<.t sociedade a.ggre- Qu:mdo cl1eguei a esta cidade, a. população 
dida. Foi esta a. minh<l. tl.ttitude e continuará inteira foi testemunha de que só me entendi 
a ser. com os meus camar-.1das de mar, tendo á sua 

O governo central ignora o que se passa. frente, como chefe da ílotilha. o Sr. capitãa 
porque. o telegrapbo csttt seque.<;frado dos de mar e guerra José Antonio de Alvarim 
servidore~ publicas e em mãos dn. policia Cost.a. • 
revoltAda. Entretanto, pel" telegramm:l. do Sr. general 

Falsificam-se ordens do gôverno para. Bernardo Va.sques, instrumento de ;~.taque 
emprehender-se o exito de criminosos pla.nos: aos brios rio-grandeus~. vê·se que S. Ex. se 
foi assim que pela. astucia pretendeu-se congratula com o Sr. tenente-coronel Antonio 
al'ranc..1.r·me do comma.ndo desta flotilha por Fernandes Barbosa. por. ter me prendido e 
telegro.mmas visivelmente fhJ.sos e fanwiados aos meus ~no:> officiaes, na. sua «monu
no ~wsenal de guerra. . mental opinião, meus· complicas phanta.st1cos 
. Quaes os responsaveis por esta. dcsgro.Ç<Min. de rebellião! para não dizer;). verdade, que é 

situaç;i.o ~ O publico os conhece e com in di- de desaffronta á minha corpor~.üo, tão 
.. gna.ção pronuncia-lhes os riomes. Já.mais tão covardemente a. tacada .. po1' S. Ex. na pessoa, 
grande crime foi commettido contra os·brios illustre de s<>u chefe. o Sr. capitão üe mar e· 

··de um povo livre e digno. goet'l'tl. Euzebio .de Pai-va. Legey, que !oi por 
Saiba, porêm, o publico . que, si por instan- . S. Ex, -vilmente tra.hido. · -
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Eis o raferido telegramma : - J ~~~ada, nã.? está desobrigada a armada bra· 
«Porto Alegre, 26.- Sciente Yosso tele- zt_lell'a., que e a. força que .9pera sobr~ ~aua: .• 

gramma de hoje, de terdes con~eguido pren- f'!q~e certo S. Ex_._ q!le nao consegurr-.1, ~em 
der Lara e seus complices no cr1me (le rebel- nmc.uem neste pau;, msui?r e a:ffrontar Im
lião aqui commettido contra .;overilo federal. punemente uma corllo:açao, que, como a de 
Louvo esforços e zelo com que desempe- ter~, «separando o JOlO do.~go>~, e que tem 
nhastes tão honrosa. commissão, cu.jo resul- s~btdo _ collocar-se em postçao ~1gna., ha d~ 
tado trouxe tra.nquillillac.le população desta amd~ _salvar e~e _grande ~ra~ll, preso ~as 
ca.pital.-Bernarda VG!$q~(.~'· » • a.mb1çues ~e bra.ztle1ros <fue so v1sa.m o vertlce 

da. pyramtde para darem-se em espectaculo 
Em meu nome e dos meus leaes c briosos ao universo inteiro, a.o tristíssimo labor que 

camaradas dos dias de junho e da indyta só traria o descalabro desta grande nacíona· 
corporação da armada. prote:>to contra esse lidade. 
telegramma, que é mais uma a:ffronta e Rio Grande, 15 de julho de 1892.-Ca>ldido 
atrevimento jogado contra os nossos brios e dos Santas La1·cr, capitão-tenente.» . 
da. corporação a que nos honramos de per· 
tencer. e que tão desconsideradamente tem 
~ido tratada, desde os perfidos dias da revolto. 
e amotinação de meia duzia de soldados do 
glorioso. exercito brazileiro, guiada traic:.oeira. 
e covardemente por chefes ingratos e im-
patriotas. . 

Jâ.mais, eu ex-comma.ndante da canhoneira 
Marajà e meus denodados camaradas, inclu
sive a ultima. praça que a tripula, nos enten· 

O Echo do Sul de 1 de .julho :PUblicou os se
guintes telegrn.mma. do Sr. Flol•ia.no Peix:oto 
ao Sr. Bernardo Vasques . . O jornal rio-gran
dense não deu as dat.-'l.s dos telegrammas; 
não e, porém, difficil fixal-:Js: foi quando o 
glorioso capitão-tenente Ca.ndido La.ra. não se 
quiz.prestar a instrumento de Va.sques, que 
teve por isso o arrojo até de aprehender o es-
ca.ler de compras da Mm·ajó e.os marinhruros 
que tripola. vam, e quando apropria. guarruçã.o' 

quella c·anhoneira recusava-se a. acceitar 
pão e mantimentos da cidade, por terner que 
estivessem envenenados, ta.l era o adio que a 
gente castiJtista. votava a Marajõ; 

Isto era de 21 a 23 de jul11o, o que quer 
dizer « tres ou d.neo dias» depois da « sor
presa" do· Sr. Julio de Castilhos, auxiliado 
pelo exercito fooera.I 

. deriamos com q'uem quer que fosse, a não 
ser official do nosso·. officio e em caso de ne
nhum haver nesta cidade do Rio Grande, tí
nhamos telegra.pho para dar contas no~sas aos 
nossos superiores · de mar e nuncu. áqnelles 
que, «fazendo vergonhosa exce~âo ao valente 
exercito brà.zileil•o », entendem que este Brazil 
é burgo pôdre delles e devem dispor a. seu ta
lante com-toda a desfaçatez, encerrando em 
xadrezes no.ssos marinheiros e desléitea.ndo os 
nossos chefes. como ultimamente acontee;eu 
em Porto Alegre, por ordem e a.."'5entimento uo 
pretenso e futuro candidato á presidencia clu Vejamos 0 que õi:?se então o Pl'eskleute da 
Republic a Federativa dos Estados Unidos do Republica ao general Bernardo Vasques. 
Brazil o precla1·o general Bernardo Vasques. 

Lamento do fundo de minh'alma que o 
Sr. ca:Pitão de mar e guerra, actua.l cllele da 
flotilha. deste esta.do, de~a.ca;tado em sua auto
ridade e coberto de aviltamento pelo tele
gramma do truculento commandante do 6• di
stricto ao seu preposto nesta. cidade, não 
tivesse protestado immediatamente, como 
devia !a.zel-o; porque ·ao illustre re:presen· 
tante aa. marinba DãO llH~ constava. que ti \'eSse 
desaiJpal"ecido o seu ministro e que ã ü·ente 
da sua corporação estivesse collocado um Ber· 
nardo Vasques 1 

E' preciso que os Sr. generaes do exercito 
brazileiro, que fazem saliente exce~.ão aos 
seus pares «e que acceitam mjggões tão tristes 
e·p2rfi.das», como o Sr. com mandante do 6° di-

. - , stricto, se convençam de que a nação brazi
leira. não pa,na só com o suor de seu trabalho 

· e locubra.ções, ]Xl.ra. defe?..a. de sua .honra .in
te~D;J. e externa, li1.anuten_ção da ordem e 

· ~nquillidn.de publica., a.o preclaro exercito 
11acional; como ta.mbem ·de.c;sa missão, . que é 

TELEGRAMliA _ 

« Sciente do vo:;so telegramma, declaro que 
não deveis ceder á. intima~.ão que: como dizeis, 
recebestes em nome de C..1.SSal e capitão tenente 
Lara.. . 

Deveis l:lrotestar fazendo ca.hir a responsa· 
bilidade mteira. sobre «esses cidadãos sem 
patriotismo~ r! .) · 

Tornai todas as medidas dé cautelas ou paro 
evitar perdas de vidas, etc.; bem; como para 
«garamir á.s fh.milia.s» (I) toma~do tambem 
providencias sobre a forço. armada sob vosso 
comm~ndo. 

Repito : recàia a responsabilidade sobre os 
máos Bra.zileit·os. » 

(I) O melhor meio de garantiras familio.s 
era não ter feito à. deposi\'ão do Visconde de
Pelotas e não ter reerguido ao poder o Sr. 
castilhos, delle apeado· por ter pactuado com 
a dictadul'a do Marechal Deodoro. · 
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«Saúdo a V. Ex. e todos os bons camaradas 
e «correligiona.rios (2), que e-;tou certo não 
:pouparão esforços pra.1. o restabelecimento da 
ordem e tranquilido.de nesse gt·ande estado 
que, desgraçadamente, esteve sob o domi.nio 
de «homens perll.dos e sem pa.triotismo. (3) 

Estou sciente da êonducta «e attitude 
criminosa. da flotilha» {4) de Cassai e 
Annibal que, nãõ contentes e satisfeitos do 
mal que pretendem fazer esta patria, já. tão 
cheia de diffi.culdades, procuram victimar 
o grupo de crianças da escola, que ·se deixã.o 
seduzir (5). 

Responsabiliilade inteira ll:i. de recahir so
bre esses máos bra.zileiros, não excluindo o 

(2) Correligionarios, isto é, membros do 
mesmo «partido»-. Eis a que ficou reduzido o 
papel do Presidente da. Republica. do Brazil. 
Não é um presidente do paiz, e um homem 
que toma um lado político e usa dos meios 

·· que o· seu logar lhe dá contribuídos por todos. 

(3) Onde foi o Vice-Presidente buscar o di
reito de profljgar como perfidos e anti-patrio
ticos quaesquer cidadãos · brazileiros que 
sejam ~ A lei não conhece como inimigos do 
Estado nem seu ·proprio infractor, nem o pro
prio criminoso, que ella. entretanto pune sob 
i'órmás determinadas. Quem deu ao Sr. Flo
riano Peixoto o direito de dar càrtas-patentes 
de perftdo ~ . 

(4) Fiotilba «crilninosa.>>. Quem diz isto é o 
commandante em ehefe da.s forças f<!deraes. 
Si foi criminosa, porque não a punio elle 1 
Porque mandott soltar o Sr. Lara e uão se 
atreveu a tocar· lhe com o dedo ... 

autor principal que, em tempo, q;ra.spou-se» 
para esta ca.pital (6). 

Foi sempre meu objectívo a união do «par
tiderepublicano » desse ~tado, nã.o me lem• 
brando, nem mesmo ficando magoado da oppo
siçii.o que me fazião, certamente porque 
suppunham que eu seria capaz de esquecer a 
Republica. para satisfazer odios e paixües 
peEsoaes dos que se dizem amigo~ do governo, 
para alcançar este objectivo emp~rruei todos 
os e-;for~.os possíveis que atinai foram bal
dados. 

Appa.recêndo a crise levantlda por esses 
amigos que preferiam entregar o governo ao 
« partLdo parlamentarista » em vez de abra
çarem-se aos companheiros do «grande par
tido presidencialista» (7) a conducta. delles foi 
logo reprovada. 

A resistencia para a união vem só, estou 
certo, de Dametrio e seu pequeno grupo. 

Este governo não pódé prestar seu apoio 
moral sinã.o o o «partido republicano» e assim 
chegada a occasião estatuída pela Constituição 
Federal, prestareis auxilio prompto e effi.caz 
para. o restabelecimento de ordem e tranquili
dade da família rio-gra.ndeuce (8). 

(6) <<Raspou-se» para esta capital. . 
Que bella expt•essão para um documento 

offici 1 ! 
Que fâ.ria o Sr. Gaspar, que em todo caso 

tinha. de vir a. esta capital assistir ao casa
mento de .uma filha sua 1 

Ficar preso em Porto .Alegre ~ 
Entregar-se aos assassinos de Hacnsel e 

outros 1 
Mais adeante se verá si o Sr. Gaspar foi ou 

não patriota. nesta. conjunctura. 
(7) Note-se que o Sr. marechal Floriano . 

Peixoto não descobt•ia então partido mOna.r
chico ou restaurador. 

Que direito tem ·o Vice-Presidente deste 
paiz de oppor-se «com as at•mas na mão:~> a. 

Pois então o exercito pune ou quer punir que haja uma a.ggremi~:ío de brozileiros que 
o Sr. cassai, o Sr. Gaspar e outros ..:civiS>> p1·efiram uma. Republica, como a. do Chile e da 
e não pune a «ftotilha criminosa ! »· Bonita. França,á dos Estados Unidos 1 
~ustiça contra os fracos, qne não sã.o armados (S) Cita,ndo a Constituição federal para jus-
u. _custa do Thesomo. titica.r a política do n·overno no Rio Grande do 

O pa.iz, para procurar esmagar o partido· Sul, mostra o Sr. Vice-Presidente que não 
opposto ! · entende de leis. Recordemos os factos. 

(5) N"ao é exacto.A escola é. que uão se quiz 
prestar aos manejos do Sr. · Vasques. No co
ração daquelles moços pulsa o sangue verda
deiro do brazileiro pa.triotico. 

Si no Rio. Grande não querem que as 
«crianças» sejam <<Seduzidas:t, porque as «se
duzem» aqui. ·e continuam seduzíndo-a.s de 
seus estudos e dos jogos proprío:s da sua 
idade 1 · 

O Presidente da. Republica. a 3 de novembro_ 
de 1891 atirou a Constituição pelos ares e de
clarou-se froucamente dictador. 

O Presidente do .Rio Grande do Sul, o Sr. 
Julio de Castilhos, foi deposto por não ter re
sistido a este crime. Essa. deposição reecoou na 
ma.rinha, . na gloriosa. marinha que, com 
Custodio ele Mello e . Wandenkolk. á frente, 
rehabilitou a honri nacio:ilal da. Republica; 
obrigando Deodoro a demittir-se e elevando 
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Nessa. Constituição está, como sabeis, no
tado o caso da. intervenção da.s forças fede
raes; tendes, portanto, autorisa.ção com I!lenos 
:poderes para. a.girdes eom aquelle criterw de 
que sempre dispuzestes. . 

Em presença. do que se pas..~ nessa capital, 
ftca-ria eu muito a:ppreheusivo si não contasse 
como certo com o eJfeito das acertadas médi
das que seguramente já deveis ter tomado 
:para manutenção da dignidade e for<:.a moral 
das autoridades, bem como para restabeleci
mento da ordem e tranauilido.de dos habitao· 
tes dessa bella capitaL - . 

Confio em vós, nos bons camaradas e MS 
republicanos que estão à frente desse governo 
e «:podem contar com o prestigio e apoio de 
que IJOSSO dispôr. » · 

Outro teleg,·amm" 

«Diante da situação gravíssima creada por 
Lara., Cassa.l, Annibal e outros não ha mais 
tempo ~· perder em reunir todos os elementos 
e forças IJara. defender essa importante capital, 
que é digna dos nosses sacriftcios pela 41- santa 
causa» que esposamos (9) . 

Não consinta-es na desmoralisaçã.o de vossa. 
autoridade nem do.-governo republicano do 

·· · Dr; Victorino Monteiro e outros tão illustres 
:patriotas ... Não esqueçais fo.zer impedir com 
ca.vallaria o desembarque de qualquer força 
de Marajõ em :porto afastado como em Pedras 
Brancas .•. 

ao exercicio effectivo da presidencia o Sr. ma
rechal Floriano Peixoto. 

O Rio Grande rlo Sul ficou cortado de dis
senções internas. 

O partido castilhistn., deposto, e que assumiu 
o. nome de «republicano- partido republi· 
cano»-nã.o cessou de trabalhar pa.ra. voltar 
a.o poder. Graças ás mil intrigas de que lançou 
mão e da. scisão entre seus adversarios, con
se,rruin o a;poio do Sr. Floriano Peixoto que 
nos outros estadoo depoz; um por um os g-o
vernadores que adhcrira.mao golpe da Consti
tuição de 3 de novembro. 

A 17 de junho-em sete mezes depois de 
uma ascensão á. presidencia-o Sr. marech:ll 
Floriano ajudava o Sr• . . Tulio de Ca.stilhos a 
empolgar o poder de que fõrn. apeiado :por 
uma revolução que, si não foi legitima, 
tambem não o 1oi a que elevou o mesmo 
Sr. Floriano ao poder. 

Que elle interveiu illegalmente, provam-no 
os documentos que ora publicamos- , 
· (9) A «San~ ca.usa» de Ca.stilhos, a presi
dencialista, . contl·a .a parlamentarista. Si a 
ca.usa de Castil.hos é santa., qual será a in-
fernal 1 · • . 

Não tenllaes compaixão nem condescendeu 
cia para. quem.sem motivopatriotico, lança o 
terror no seio d1Ls farnilias ( 10). 

OUTRO TELEGR.UIMA 

Dv Sr. Vice-Presidente da Republica. ao Sr. 
Victorino Monteiro : . 

« Fico sciente do que occorre nessa ca
pital. 

Vou agora. mesmo tel~n-raph3.1' ao general 
Bernardo Vasques sobre medidas energicas a 
tomar, e o ministro da marinha, que ha. 
pouco se retirou para. casa, passará ullimatum, 
que tambem considero indispensavel. 

Ficae certo, bem como os vo~sos amigos, 
que não pOUP<'\rei esforços para refor~.ar vosso 
pa.triotico governo, que desta vez firmar<.\ a 
paz da fa.milia rio-grandense.» 

OUTRO TELEGR.AMMA 

« Continuo a apreciar devidamente as me
didas tomadas, e folgo de ver que o Rio 
Grilnd.e do Sul, em sua maioria, levanta-se 
:para a defesa da bandeira republicana. 

Penso tambem que Jocn Tavares não resis· 
tirá; elle bem conhece os chefes que mar
cham para batel-o. 

O ministro da marinha tem providenciado 
tambem para que seja impedida qnalquer 
aggressão da canhoneira Camoci"t e telegr-a.
pÍlou, como deveis saber, ao capitão-tenente 
L~. . . 

Acreditae que o no:;so illustre a.I.mirante, 
sincero e leal como sempre, estarâ. pela Re
publica, como todos que ainda. amam esta. 
Patria. » . 

OUTRO TELEGRA.IDIA 

« Saudo-vos e felicito pela. coragem e ener
gia do vosso proceder, bem como aos republi· 
canos sinceros e patriotas que ahi es~1o ôata
lha.ndo pela bo3. causa da consolido.çã.o da. 
Republica. 

Já tomei to·.las a.s providencias para detesa. 
de Pelotas e Rio Grande contra. qualquer 

(lO) «N'"ao tenhaes compa.ixü.o .•. » 
Quantas vezes, á vista dos horrores que se 

deram depois, o iliustre marechal não teria 
tido occasião de arrepender-se destas pa
lavras! Quem lançava o terror no meio das 
familias : seriam Barreto Leite e o Visconde 
de Pelotas ~ Pois este terror não foi implan
tado justamente :pelo go•et'Uo federal que, 
infringindo a COnstituiç-.ã.o e as leis, assentou 
esposar uma. ca,usa «local)), uma theoria de 
direito publico, que ·todo o cidat1ã.o brazilei.ro 
<<Sempre» neste pa.iz póde ·despender elil. pa_;z; 
-inclusivea propria fórma republicana que 
nos era licito livremente proclamar~ 
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a:lrronta. da Oz1lWcim, fazendo fumbem guar· 
dar a barra. para sun. livre na.veg-a(:àO. · 

Sabeis que o general Bernardo Vasquos tem 
poderE>S amplos pa.m resta.belecer a ordem e 
agir no sentido da manutcnçiio do go>erno 
republica~o. » .. 

«Em consequencia. do aviso recebido sobre 
os acontecimeutus dos rebeldes nest:J. capital. 

· telegrapllei ao general Bernardo. Vasques. 
afim de agir emp~.ga.ndo todos . os r~cursos 
para suffocar essa descomrnunalreb~l<~ta. 

Conto que esse illustre general Iara resta· 
belecer a ordem e a tra.nquillitlode publica, 
castigando severamente os inimigos destu. pa· 
tria republicana. 

O ministro da maritll1a enviou t!lti.natwn 
ao capitã0-tenente Lara, pro•idencio.ndo des•le 

· hontem <i. nout.e no sentido de seguir o capitiio 
de mar e guerra Alvarim Costa. com a, ca.nllo
neira Camocim , que far:í. render a ].[{1.1"{/jti. 

Este chefe jã. communicou que in. seguir, 
estando abi amanhã.. 

E' proCunda.mente laroenta.vel que forças 
federaes batam-se,quebrando a.ssim, neutrn.li· 
dade; mas, que f~zer, sia patria esti~ _acirna 
de tudo 1 

Caia a r esponsabilidade inteira. sobre ess('S 
máos brazilei!'os, que :procmo.m convulsionar 
esse grande estado, dando ueste modl) «g-olpe 
profundo na consolidação da. Republica». 

Viva a Republic:t ! » 

OUTRO TELEGR.Ai\DL\. 

· <Scieute conteúdo vossos tele[,'1>a.mmn.s. Não 
me sut•piehendeu conducta brilhalite e patrio
tismo dos iUustres membros do p:trtldo repu
blicano, agindo como um ro homem })ara mc.
tar 3 hydra do interesse pessoal., do egoísmo, 
do despeito e da inveja. desses «misei~J.>eis 
inimi~-.ros da patria». 

Louvores a. toclos elles a aos meus cama
radas que, a ~r dos soldados, dão provo.s 
consta.nt.es de seu civis mo. 

A"'ora · mesmo tomo- tod:ts as providencias 
~ra que a Jlfa,·o,ió seja aprisionada no Rio 
Gra.nde e presa. a guarniçã.t), como «todos os 
criminosos que se acham a bordo». 

· Lêde meus telegra.mmas ao general Vas
qu~s. ao major Telles e ficareis sciente do 
movimento amigo da Camacim. 

0 que. re passa. nesse estado é ID.mentavel 
e ao mesmo tempo util; · porque desta vez 
ficara liquidada a situação politica., que niio 
poder-.í. deixar de ser republicana. Sempre a 
esta-o roeu apoio e a minha dedicação.» 

Ao major .José Caetano de Faria dirigiu 
-ainda o general Flori<tno.o telegramma que 
se!:!;ue: « Sciente conteudo vo~so twiso sobre o bar
ba.ro proceder da. Mamjtl, ctue te""e felizmente 
respo~ta. ao seu bomba.rdeio. 

Telegropho agora. mesmo ao genera.l. Vas· 
ques, no sentido ~e defender a. to~o tra;nse 
essa. importante capital, salvando assmt Vldas 
dessa. população inerme, :porquanto é es3e o 
no~:;:o ri~oroso dever. 

Conto- ctne >ós e demais camaradas secun
dt~rei::. esrot•ços do nosso illustre general para 
completa sa.tisíàção dessa nobre missão. 

« E' proCundamente lament.wel que forças 
federaes v~ja.m-se nacontingencia.de ba.terem· 
se : mas que fazer, si a Pair ia assim o exige~ » 

Rec;.\ia a. responsabilidade sobre n.quellee 
que, por amor do~ seus int~resses, n~o _trs
pidam em levar esse estado a guerra Civil, o 
que n[o conseguirão, porque ainda existem 
pn.kiota.s. . 

A va.nte, denodados camarada.s ! 
Salvemos o partido republicano, })Orque 

assim sn.lvarcmos est.1. u.bençoada })iLtri:p> 
Basta dest.'t. correspondencia telegra.phica, 

em que o Vice-Presidente da Repu\)lica. em
prega contra «3eus adversa.rios politicos» ex-
pr·essões como estas : · 

« Cidadãos sem. patriotismo, n:t~s hra.zi
Leil·os homens }Xlrftdos e sem patr1ottsmo, m
imigo~ desta pu.trio. republicana, ~_razJieíros 
que dão golpe p1·orunclo na consolidaçao d!!
Repuhlie<~, miser:l.Y~is inimigos ~a pa;tria.,crl
minosos».-expressoes sem duvula mcon~·e
nient.es c que p:~rcce incrível terem ~1do 
dictach& pelo primei!·() cidadão da Republica. 

DOCU1>IEi\"TOS ~S. 7 e 8 

• Pal·a a lLi.storia 

Doe;umentos sobre o inicio da. a.ctual guerra 
civil do Rio Grande- Conclusão-Poder-se-hia 
dizer qlle, ao passo qu~ não hayia moti!9 
constitucional que autor1sasse a mtervençaQ 
do Go>erno Federal nos negocias . do Rio 
Gt•a.ndc <lo Sul. lmvia a.lgum incentivo nobre 
que justificasse essa intervenção indebi~, ar
bitr<Jrio. e sa.ng~~nolenta, qu~ ta;n~ ~ores e 
la.grim:1s teem Ja. custado a. !a.milia rio-gran
dense. 

Mas não. A gente do Sr. Castilhos só all~
ga.vn. a a.narcbia. em que se acbava? R10 
Gr::tnde, anarclJi:J. que punha em per1go a 
propria segurança. individual a que tro~e 
comsigo um regimen de terror ; anarchia 
que, si existia, já vinha do governo do pro~ 
prio Sr. Castilhos. . 

E' iSto mesmo o que diz o Dr. VictoriDo 
Monteiro na mensagem que a 19 de julho di· 
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rigiu it. u.ssembl6o, do estallo por elle cÕuvocado.. gurar-nos melhor a paz e a. conserv~o da. 
extraordilJariamente. · . propria. Republica.. (l) 

Neste documento não se emontra um:1 s·.J E' a. este erro ·uo Vice-Presidenta. a esta 
paJ.ana. solll'e sehasti::tnismo ; nem o Dr·. Vi· falt:t absoluta tle orientação política., di7..emos· 
ctorino :Monteiro lil.lht de monarclti.u., o que é f mesmo, a. esta 1:1lta de instincto Telmblicatlo, 
].Jl'ova exuberante que o general Silva Tu.-

1 
o ctua.l nos faz a.ppreltenücr a essenci<t da li

vares, o D1•. Gi.l.spo.t' e sens ami!.!OS nfio cogi- ber·dade, e não tomar pol' cll~ os meios secun
til.vam de semelhante cous:~.. õ mai:; que tt do.rios, que tlcvemos estn. situaçao angustiosa 
mensagem uiz sobre ussumpto poHtico consti- em que nos aclle1mos. . 
tucional est:i. consignado uest2 pa.r<lgru.pho. Tem-se procul'il.do ach<J.r novidalle ua.s de-

4. Para este fim, os chefes c:1:>tilhist.."1.s pla.ne- ?laraçõe~ q~e o Dr. Ga.s:par. fez .recen~emen~~ 
javam a revolu~.ão que devia l'ealizal'-se 110 <11llll c_o re.pomlente do Jo, nat .lo Co"1'n~rct~ 
momento opportuno esperado com ancie- desta Clda~e. _ . _ . 
dade. ' O facto e que eH~ uao fez senao repetir o 

Não podia haver ens~io mais feli~ tlo que o ~ue s.empre .tem dLto, e o ~.Ue es~rrve~t ao 
que foi propore:ionado :pela dic:tadura., ao en- veneral Tav,wes ~~-um tel~mmll~t úe ... 1. de 
tregar o governo do estado ú. facção que ar· JU~~\l· que _o ~el:ol~tpho re~,;O;sou-~e ~ tra~
vorã.m. a bandeira elo parlamenta.rlsmo, c:on- sm1~~1r, ma~ fo1 pubhca.do em JUlho na=> folhas 
txaria á Constituição da Republica.» do h.to Grande. . . 

Transcrevamol·o mtea;mlmente: 
Está. claro que e uma neceS3idade dizer-se· «General Silm Ta,~ares-Ba<Yé-G:lverno 

qu_e ~ <<Jlarlamentarismo» e contrario á Consti- centeal apoia com 1"or-ça.s federaes situa~ão 
tmçao. politicn. por elle creada estado.. · 

O Dr. Gaspar, bem como !~mitos dos mais P01· mais numerosas sejo.m forças comman-
antigos repulJJican~, · pqdem pensar que a (la.is, senlio desarmardes, terl'i>el gu~l'N ci
Constiiuição (leve ser reformada «pelos meios vil, nuLiOl' flagelto pede callir sobre um povo, 
constitucionaes:? nosentidollese crear um mi- se1·á fhtu.l. consequeneia. . .· 
riisterio responsavel ao · parlamento; corftl:> Centro não vensou guerra neste estado 
&:Ontece na Rermblica Franceza, que pode- abalari~ toda Feder-a.ç:Uo niío alndu. consolidada. 
1;iamqs imitAr nisto como mac:tqtleamos em Como em 1838, guerra pode tol'nar-~e de in
tanta~! outl'as causas. ' d<"ImHlcncia; como em 1825, intervindo re-

A Constituiç!iio g-J.r•antiu a lll;crdade tlo pen- pu biicas visinlms. pode tornar-se externa.; 
samento, a liberdade da. pahwm üdl:uln. ou nos53. gr:J.nde p:ttria. dilll.Cel·ad:J. pelos odios, 
escriJ?ta,-preciosn.s liberdades tle que o poYo enlhtquecidu. pela intolemncia, se dissolverá. 
bra.z1leiro go5n.v:t destle a Jndeplmdenci<t. Que ht•azileiro hesitará fazer ma.'ümo sa-

Estavareservàdo n.o Dr. Victorino Monteiro crifieio pa.ru. eYitar ü·repo.ravel calamidade? 
e ao marechal Floriano :lpregoar-nos qne Pa.tt·iotismo manda supportat· tudo; pt·o
«elles» consideram rebellllio ou sedição ou testo contra. procedente, res.,lve di:•eitos es
crime político, de rgmlquel' fOrma que sf,iiL, 
a sustenta.çfio de uma. itlea. 1~olitica pelos ------
lneios constitucionaes. • 

Não e como republicano-e como lm1zileiro 
q~e protestamos contra tn.manho assalto â 
liberdade. 

Pretender-se que isto seja rc1mblicn.no li 
trucidar a Republica, que so póde vivel' pela 
e com. a lilJerdade. 

Os motivos do Vice-Pí'esi.dente nesta inter
venç-.ão podem ter sidõ dm mais nobres, 

Acreditamos que fossem; militar, sem in
strucção es].Jecial em causas constitncionaes, 
acostumado no mando absoluto, e tendo na
tural aversão ás pêas constitucionaes, tal qual 
o marechal Deodoro; elle, dotado sem duvida 
de intenções rectas, allanhou no ar. que a 
Constituição. tendo adaptado a forma repu
blicana como a dos Es!ados Unidos, era crime 
de lesa-:poutica «discutir-se e pr·opor-se» a 

· ·mudança ctessa. «fórma», pn.ra a fórm<~ repu
blicana como a ela França, que a muita g;ente 
pa:fece preferível não só por ser mais consen· 

. . tanea eom as nossas tradições, mas por asse-

(I ) E que elles não deixam de tet' :pelo · 
menos tl.lguma. ruzão mostra-o apropria sL· 
tuaçüo actual. O jornal do Sr. Quintino 
Bocayuva disse que a victoria do Sr. Silvetra 
Martins é o funeral da Republica; as insti
tuições ~iio co11sideradas em ·perigo pelos 
or~i.os jacobinos,-si um caudíllio puder re
cobrar o poderio local no seu estado, 

Ora. aconteceria . isso si o erro commettido 
pelo Sr. Flori(l.no do Rio Grande fosse com
mettido por um mi11isterio ~ 

De certo que não; o Cong1'esso recusar i(!. os 
meios ao· ministério, que assim resignaria. 
O Vice-Presidente airosamente retiraria. a 
Repu bEca de uma situação doloros(l. como a 
actual. 

Entretanto e :porqúe lla bl'azilclros no Rio 
Grande do Sul que sustentam C!Stus idéas qLle 
se lhes· faz a guerra fratricida corilreC;ursos da 
nacão, com as armas, o dinheiro e o sangue 
precioso de seus :filhos . 
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tn.clo, mas entre accôrllo desarmar. Não fiC.'\I".Í. 
menor, :.nte.~ muito elevado, 

Have1·i tlescontentes ; não tf\m sua. res:pon
sabilidaue; histeria r·egistrar·.i. 1eito mais pa
triotico veterano guerra Para.guay. 

General Mitre fl·ente 7.000 homens depõz 
armas La Verde não (\,rruinar p<\tria peln. 
guerra ~i vil; Mit1'e ainda é ciua.dão mais res
peitado de toda conre<leração. ·· 

Não commil.mla~tes em chefe exercito al 
liu.do, não fostes che1e de Estado como liiitrc, 
mas não sois menôs bl'azileiro que Mltre ar
gentino; haveis de proceder como elle. 

Chefe :partido aeons~lho, co-religiona.rio 
peço, rio-grandense supplico-guerra. civil 
não. Não é neces...<:a.rla Jl<Wa. tonquistar poder 
e conter• Governo Federal : dilliculda.des todo 
~enero, erros natur'lles governos, liberdade 
ae imprensa, opinião publica fazem o que 
viole.ncia nã.o conse,"Ue. 

Só força. maior. tem impedido achar-me abi 
poder verb<tlmeate manifestar necessidade 
evitar todo transe guerra civiL 

P. Alegre, 21 dejtmho 92.~ 
Desse telt>gramma se ve qm1 na época. da. 

sulJida elo Dr. Ca~tilhos, com a intervenção 
directo. elo Governo Federal, o Dr. Gaspar 
.11-!a.rtins-o chefe ;p~owlament.·w, como o fa.zem 
- ent.endl:J. qt1e, :t vista. da intervenção in
constitucional e indebito. do exercito 1edero1, 
sob ordens immediatas do Sr. Floriano Pei· 
xoto, er:t p1•ererivel que seus amigos des<tr
ma.ssem mesmo ú. cust<t de descontentametlto 
entre elles proprios ; e isto :por estes mo
tivos: · 

E é referindo-se a este homem, quando, pol' 
amor d:1 paz no seu estado, veiu a esta ca
pital, em missão de .concordia, que o Sr. Vi
~-Presidente, em um dos telegr:~.mmas ao 
Sr. Vasqms, disse q<te r';1spara-se ptl.ro aqui. 

Não tizeram ca.~o das suas queixas funda· 
dt\ S. continual'om no Rio Gra.mle llO Sul ó 
reiutttlo da <1.narcbia e do assassinato, do rou
ho, da. de.;;oloC[o e de todas as pet·seguiçües e· 
vlolcncio.s; ohrígaram mitha.res de brttzileiros 
n. rcrugiar-se sob t\ l;and.eira. do pequeno 
Estat.lo Oriental (que llumllltação !); e .agora. 
llOt·que, per~guillos, sem J]at1·ia., sem pro
prictlarlc, querem conculslar com as armM 
os seus direito3 concuttados com o o.uxilio 
moral e emca.z dos solda.<los da nação e do 
thesouro da. nação,-'gl'ltam contra a làlb. 
<le p..1.triotismo, contra o sebasti!l.nismo. con
tra. a. tent.-üiva de separaí,-.ão do Rio Grande 
do Sul' e np11el!am para a n~ssidade de st:_s
~enta.r a. Republita, como s1 a Republca _nao 
estivesse apenas em perigo quando ne.,rra J US
tiça a seus concidadãos e obi•iga~os n. mendi
gar rio estTa.ngeiro recursos pa.rn havel-a por 
suas proprias mãos jti. que o Estado os perse· 
gue como inimigos ]lllblicos. 

Taes eram as idéas do Sr. Dr. Silveira 
l\Io.rtin8 . 

Si o genera.l Silva Ta. vares era ou nã:o r~
publicano sincero, que queria ver a consoli
Ut\Ç:ii.o, mostra~ claramente a segtünte cor
respondencia. telegTaphiro, trocn.da ent1·e elle 
e o Sr. marechal Vice-Presidente, quando 
foi acclamada, em abril de 1802. a sna camli
datura. ã pre.~itlencLa. do e»tado. 

Eíl-a: 
1•, porque haveria guerr-.l civil, e a guerra t R' ·• 

civil é o maior fla
0
<rello que pu· de cahir sobre « Gene1•a.l Flol'ia.uno Peixo o.- t0-4l)e-

zar minha inst..'\nte recusa, foi hontem em 
un~. -~~h e ta.l guerra. abalaria toda a Fede- reu niii.o sotemne, chefes l»rtido fedeml a.ccla
ro.<;<1o, toda a Republica. ainda não COlll'Oli· mada minha candidatum presidencia do as
dada, podendo-se tornar em guerra de inde- tado. Pl'ec:tr ia situa<;.iio. Rio Grande, conti-

. nuamente a.meaça.do ;:m\ t ranquilidade, de-
pendencra. mo,·eu-se a.fiua.l. ~reu intuito dar· organisa(~o 

Logo, o Dr . Gaspar não queri"' sepa.t'açli.o, ciYil ao estado, g<n'il..ntir liberdad•·S cidadãos, 
nem queria mnda.r a fôrma de g)Verno. conciliar elementos ciYis e militares. fnzet' 

Ao contrario, o que t inha mais a peito era amarra~· 'Jel:l. .J· usti~.a. instituiÇ(ies rcpub_licana.s. 
evitar a guerra civil. porque poderia esta • 
resultar em separação do Rio Grande e pelo P:l.l'o. levar no 1im ta.l intento, prec1so con-
menos abalaria a Federação :!.inda não conso- tar com meu ve1ho <\migo e ca.m(1.rada· que 
lidada. dirige os destinos da.Pa.tria Gmnde, como elle 

Pois é esta. a lingtuJ.gem de um« sel>os.tia- deve eont.w commigo.-1-4.-92.» 
uista h Lego depois de ter mandado este _telegram· 

d • ma de 1 de a.bril soube o general S1 Jva Tava-E' a. e um bomem sem amor da :pa.tria, 1 t d R bl' 
que elle queria ver consolidad•• e não abala- res que o St'. Vice-Presit en e tt .«~Pu re<< 
da 1 o patriotismo poderia su:rgerir a quelll mandt\.ra instituir o governo do ruo Grande 
quer que s~:jtJ. a.ppello mais eloqucute~ 0 to- com elementos iuimig~ d::- ~bra de ~: de no
cante do que elle rez ao "'eneral Silva Ta- vembro, ou antes do N·" rLO-.,raudens, , que é 

1 b o sete. · 
~~o é exa.eto que nesse tempo muitos O Sr. g~n~ra.l Ta vare_~, a_(tn:i7;(lissi~o, tele-
amigos do Dr. Gaspar o considerara.mcomo . gra.phou ,1.SSlm ao Sr. 'Vlce Pre.rdent~ . 
:politico e não se disse- até que elle abandona- I «Ba.gé. 2 de al;>ril.-:- General Flortano Pel
,.a o general Silva Tava.res1 l xoto.- Rio.- Logo após meu telegra.m.ma de 

COIID!Il:a A,ll s 
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hontem a V. Ex. chegou noticia semi-official 
que officin.es recem-chegados declaram tt~r ·v. 
Ex. m:mdado instituir o governo com elemen
tos routra.rios á obra dJ. l"evoluç-4o. 

Mn.uda a lealdade de amizo e vell10 cama
ra.da ponderar a V. Ex. não attendo noti
cias alarmantes adrede espalhadas. 
. Não sacrifique,geneml, o Rio Grande, que é 
a. vanguarda da Republica. Fe!ler-cl.l, que todos 
aqui estamos dispootos a sustentar com sacri
ficio da propria vid<l. 

A maioria do estttdo, aqui reuniria por mi
nha convocação, condemnou o pro~e:iimento 
do governador, dect>t>ta.ndo leis contrarin.s ao 
pensamento da r evolução, violent..1.ndo a im
prenso., adiando a eleic;ão, decretando consti-

. 'tui~:ã.o positivista,.- Actas serão publicadas e 
remettidas á V . Ex.- Gener<Ü Tt,vm·es.» 

Recebendo estes telegramm<l.S o S1'. . Vice
Presidente respondeu com o seguinte, em que 
nega que tivesse mandado emissa.rio .seu :i.o 
Rio Grnnde e assegum que esforçava-se em 
retirar a politica das íiieiras do exercito: 

«Rio, :3 de abriL-General Tavares.-Ba2:e. 
- Sciente reUiiião politica que levantou vo~'" 
ca.ndidatüra governador, agrode~oO fineza, com-
munica.çã@. ·' · ···. ~ · · . 

:Meu mais ardente desejo e ver reunidos re
publicanos para po(lerem êoncor·rer consolida
ção Republica Federativa. rn<1.is breve posoivel; 
busco esse o~jectivo que o patriotismo acon
selha sem repellir concidadãos que queira.m 
cooperar :para prompt..1. realisaÇ::fLO desse dcsi
dertttwn, que deYe ser de todos os lXt.triotas. 

Não mandei emiss..1.rio algum, menos ordem 
institl!ir governo ~ntrorio. p:~.trioticos prin-
cípios, revolu~{io triumphante. · 

Fiz regressar officiaes chamados aqui por 
· considera.l-\ls republicanos sincet·os c ainda 
:por-que esfot·~ó-me. retira.r politíca. das fileiras 
exercito. 

Estu. explicação e dada. a mett velho cama
rada. que muito me m~rece e a quem saud.o 
affectuosamente.- Flr;,·icmo Pci;~oto.» · · 

manhã, nesta cidade de Bagé. em casa e re
sírlencia do ê'eneral João Nunes da Silva Ta
v;u-es, presentes os ···llaixo a.ssignados, mem
bros do Co•aílc e oiTiciaes superiores uns for
ças civis a.qui r~uniúas. declarou o presidente 
do mesmo Comilà, Dr. Candido Dia.s de. Bor
ba, Q. ue tinha. sido convocada esta reunião 
para o fim de deliberar-se si nas circumsta.n
cias actua.es devia continua. r ou não a resis
t.cncia contra. o pretenso go>erno do Dr. Victo
r i no Ribeiro Carneiro .\Ionteiro, sustentando 
aqnclle de que se acha investido o l'ef..:rido 
g-eneral .Jo;lo Nunes d.a. Silva T:.wares, e, 
depois llc discutido o a.ssumpto sob di versos 
pontos de vista foi unanimemente resolvido 
que se renunciasse a toda. idê..1. de resü;tencia 
pelas duas razões seguintes : 

Peimeira : " a intervenc,:.ü.o clara e mani
fest:J. üo governo do cr:ntro nos negociCis pe
culi:tres do estado rio-gt·amlense, contra a 
expre.<ssa dispo~i<;ií.o da Constituição Federal, 
esposanclo a causn. do governo do rcterido 
Dr . Victorino Monteiro ~ a intervenç·ão que 
clarn.mcnte result;:. dos 1h.ctos que se passa a 
ennu:lftrn.r :~regresso a.o estado de diversos 
commaudantes de cot·pos que~ por manifcsta.
mente hostis á revoluç:ão do novembro, ha
via.tn. sido cha.mados ao Rio de .Janeiro ; a 
manifestação visivelmente e::~..1>ressada da 
vontade do Vice-Presidente da Repuhlica em 
di~ersos telegrommas dirigidos ao comman- . 
d<tnte do 0" districto milita.r ,general Ber·narclo 
Ya.squ~s, e ao Dr. Victol'ino ~!outeiro, que 
correm impressos nos jorn~\es da capital e 
nos de outms cidades do estado; o pronun-· 
ciamento sem t·eservas em· favor dos revo
luc!on;uios das guarniçües do Rio -Gt·a.ncle, . 
S. Ga.bdel eJah'l.lar-;io ; « o fornecimento da 
arm:ts dos ;tt•senues e depositas federaes a 
popul:.u-es a:ITectos ::~ ca.usn. da. revolu~~ão~. e 
nomeadamente; a entred<1. a elles de boccas de 
logo ao m::t.ndo do o.lferes Nn.poleií.o c algumas 
praças do l" re,zimento est:L<:iouadas em São 
G:tllriel ; o. queb1•a dá . neutralidade assegu
rada. pelo referido general Bernardo Vasques 
ao cn.pitão dé fl~tga.ta Lcgey, commandante 

Ao passo que o Dr. Gnsp:1.r não se podia da flotilha est.1.cionad<l. na capital -elo est..'\do, 
communícar com o s:m velho amigo em l:l<l.~e, seguidn. ela «clara manifestação de pa.rcia.li
este, ou vindo um conselho de seus cam<tradas dttde daquelle general em prol ela Cíl.11Sa. re
resalveu assumir aquella mesmissim:t atei- volucionaria.>>. iitctos estes que motivaram o 
tude que o Dr. G;i.$par de.q~ja •a aconselltal', l,l{)mb:mleamento da mesma capitil ; a ordem 
se pudesse ter segui(lo o seu telegra.mma. do din. n.- l do general de divisão Isi<loro 
· Aqni transcrevemos a acto em que o ge- Fernandes, que se declaro commandante em 

neral Silva Tava.res resolveu em vista da c:teie d:.ts forças revolucionarias do Livra· 
intervenção das forças federa.es que marcha- mento, publicada em boletim na.quella cidade 
ram sobre Bage, Li·n·amanto, S. Gabriel e facto este que bem indica <<a. solidariedade do 
. Polotas, e tend<l consult:J.do com seus chefes go·,eruo ccntru.l com o procedimento desse
€.issol ver a.s suas for~.as . generl\1>) ; finalmente o facto assás conhecido 

A acta que foi pubticad::l. na Unia:o Nacional da selecção odiosa que fez o general Vasques 
- de ~age. de i de julho, é do theor seguinte : dos corpos a.:ITciçoaÇ.os á .POlítica do Dr •. Julio 

« Aos quatro dias do mez de julho de mil de Ca.stilhos mandando-010 · s~ouir de Cacequy 
oitocentos e noventa. e dous, ás lO horas da. para Porto Alegre, ao passo que aos outros 
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em que suspeitava sentimentos nao identicos 
deixou-o> no <:<tmpo de mn.nohras.timnllo-lh~ 
as muniçües e pt'Í\'n.udo-os dos meios de loco · 
moção. 

Segundo: porque, estando o movimento de 
reaeção circumscripto aos municípios de D. 
Pedrito, Liv:ro.mento e Bagé, para onde con
vergiram forças de'S, Gabriel e Her,•al, e não 
se podendo contar com elementos r eaceiona
r ios de outras tocalidades, pelo tacto de have
rem sido inopin<l.Ut"Lmente occupados pelos re
volucionarias que impediam toJ.n. '" reunii'io 
de forças a e!Ies adversn.s, parecia. não s~ 
poder esperar o seu valioso concur:>o para. o 
triumpllo da causa, vindo a, ser nestas cir
cnmstancias improftctlO todo o sacr·Hicio c s:) 
em detrimento dos interesses elo estado, situa
ção esta que como patriotas niio dcç-i::unos 

·crear. Assim deliberando, -os al.Jaixo assignn
dos ,jc1lgam ha.-ver cumprido seus dc\·c·rcs cí
vicos, de•endo !1essa. emergeacía acarretar 
c.c'\da um com a r esponsabilidade de seu proce
dimento. 

-Em seguid::t, o geneht.I .João Nunes da Si L,·~ 
Tavares. que se a.chava prc;:ente, tom:tndo a 
palM-:ro., disse que, j ulg;mdo p01~derosas us 
r azões expendidus e justificados os motivos 
adduzidos pelos membros da. reunião, confor
mava-se com a delibera(lão e de accoruo · com 
ella ia proceder, mandando dissolver n.s for
~ reunidas. 

E nado. m~is havendo o. tr:tfm, enccrrou·se 
a ses...~o. lavrando-se esta, ac1.t\, que ,·:ti assi
gnada por todos, depois ele li th~ e n.pprtlvada. 
E eu, C..'tndido Tavares Bastos, servindo de 
secretario, a escr<wi e ttSsiguo.-DJ'. Cundi1lo 
Dias de Borba, prc.~idcntc da. CamitJ.-Dr, 
Tertuliano Ambroslno da. Siln1. Ma.chado.
Dr. C..'tndiclo·Ta.v:lrcs Bastos.-l.lt•. Nicanot' de 
Slluz.'\ Pena..-Dt'. &l.turnino Ep:\tnillOnd:-s de 
Arruda..-Gencn.l .To;io Nunl)~ ut\ Sitv;l. Tava.
res.-Coronel.Josá \l:tri:tGUel't'eiro VictoL·ia.
COronelL:u:l.ishi.o Amaro da Si! 1·eim.-Tenente
coronel Candido X.wier de Az:\mbujt~.-tenen· 
te-coronel .José Facundo d:t Sil\·a :rn.va.rcs.
Tenente-cor0nelDomingos FeL-reiL'a. Gonçalves. 
-COronel Jose Bonilecio dl\ Silva. Tn.vares.
Corooel .leão ~Iarin. Epa.minond-•s de Arruda. 
-Chefe de estado-maior, coronel .Joa.qnim 
Nunes Garcia.-Tenente-coronel Leonn.rdo Josê 
Collares.-;'.fn.jor Alexandre .Tosê Collo.-res.
José Serophim de Castilho. -Lourenço da 
Silva Oliveira.-Coronel :Manoel Xaner.» 

Corroborando isto mesmo, transcrevemos 
aqui a.s cartas que o g&neral Ta.vares escre
veu a. seu irmão, o Ba.t~;:io de Santa Tecla, e 
ao tenente-coroei Vasconcellos. commandante 
do 4~ de artilharia, cartas púbUcadas nas 
folho.s de Porto Alegre : _ 

« Republica do Ul'uguay, 9 de julho de 
1892.-Irmã.o, compadre e amigo-Vou por-te 
ao facto dos u}timos acontecimentos, afim de 

aJuizares do meu procedimento, si correcto ou 
ni\.o:-Pt1 h:t muito observei aos meus amigos 
e comp:.tnheir-os de div-ersos pontos do estaolo. 
que p:u·:1 sustcattu· a luct.a il. que est:wa.mos 
obrigados, e que pa.recia imminente, preci~1.· 
>amos de recur:;os pecuniarios. 

Apeza.r uns promessas constantes esses re
cursos nE'i.o D..llJ.XI.l'eceeam e nem pal::v."t'as de 
«consolo » durante 20 dias que ti vemos de 
sn.erifieio,; insupero.vei;::. Nesta. espectativa nos 
conserv~unos a.c~ que no llia. 4 deste mez. pela 
mu,nhil. quo.ndo recebi c.c'1.rta,s (le Alegr·ete por 
um pt·oprio de tollO. conftan~;:a, de Candido 
Mn.lm:mn, amrmanu0 nadn. h:wer que indi· 
cas,:e resist.encia por aquelles lados. ao <:on
trario, entrc·g:.w:t-se tudo aos sediciosos, e 
pedindo-me Lnstrucçõcs a. tn.l L"e~peito, ao 
mesmo tempo o pt•oprio confirmou o que eu 

,j<\. sabia. isto ê, o. chegada do general Hyp
polyto ao Livramento com 2.000 homens, 
neste numero gr:J.nde p2ssoa.l do Estado Orien
ta.l, capitanc..'ldo por ;\ico Co~onel (orient;.'\l) e 
Vieir':l. no intuito de reumrem-:;e a. Is1doro 
com o 'proposito tlc n.tnca.r B;\ffé. · · 

Não acreditei neste nume1·o.mas essa gente, 
reunid~\ á do brigadeiro Lim:>. c iL de S. Ga
briel, constituída de SOO l1omens, commanda
dos pelo tenente-coron.cl Pol'tuga.l. com qu~
tro bocca.s de tbgo, entlentcmente alca.nt;-'êl.l'Ja 
aquelle numero. 

Sabendo <Ünda. do movimento que se ope
rava e:n Pelotas e outros pontos com o mesmo 
nm c intuito::~. resolvi. nesse diil, t·eunir o 
Comitê e os otlici:tes superiores, meus auxi
lin.re.<:, expuz-lhcs o. situa.<:ft.O. demonstmndo 
o. necessl(lade de dissolver-se as for\:-J.S, a 
menos que não no~ propu_zesscm~s 11: uma 
"erra tle l'ecur~os, que podw. com. JUStiça ser 
~onsitl.erada. de ba.ndidos, ao que em caso ol-
::um me prestaria,. . -
· Foi, pois, acccita: nquella. delih~m~.ã~. como 
consta tle Utn<L neta. que b vramos . Em a. . 
nontc desse mesmo tli:t recebi o seguinte re
cadô telegru.phico: 

« Pedras Alt:ts. ·1 (le julho de 1892, t~s 11 
horas e 40 minutos dt; ma.nliü. 

Gener\1.1 Ta.vares- Ba.gé - Sigo p:trn. n.hi 
com for <;;M das tres m·mltS. com o fi m de 
restal>elecer o trofego du. Estradi.t de Ferro.
Coronel O.<ca;· .» 

Ora., dit1nte ll<t 4:rl'ancu. intet•;-enção clt\ forç;~. 
fedet"J.l , da falta. de rem.mos pecunial'los c 
elo silencio dcs amigos de outros pontos que 
nem se nnnuncia.vam ! ... resoh•i, de acoordo 
com o que ji~ hn.vit~mos deUber::ulo,env:íar o 
coronel R .. '\l.!dlo de Vasconcellos. commu,nd:m
te da gu\l.rniçiio tle Bage, a entendet·-:se ~m 
o coronel Oscar no caracter de emiS;t(l.l"lO, 
levando a. seguinte proposta. : 

Que eu não eJr,ba.ru.ç:aria a entrada. da. 
força federal, mas que nã.o permittiria a. dos 
ciVis Pedroso e Motta. ; gue, si elle, 0SC<1.I', 
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viesse só, eu dissoh·eria as forças, sob meu 
commando. ao conh'ario acceitarla combate. 

Recebi em t>esposto. telegramma do coronel 
Ral:Jello de Vasconcellos, ga.rantintlo que as 
c:\ vt~.llarias l1ão seguir<1.m, pondo-se elle 
Oscar a camitlito des-Je logo com o fim de 
descansar. 

Eifectivamente a entmdn, deste coronel e 
seu bu.talhão verificou-se às :Z horas da tarde, 
na melhor oraem e disciplina., procurando-me 
logo o cot•onel po,ra confer·enci:ar como Cl.W-l
lheiro e leal soldàdo, folgo de o U.echrai· ; em 
v·jsta, pois, do que cou versamos, e mesmo já 
estav<). as;;entado, ordenei incontinente a dis
soluÇão das for(~s. fa.zendo entrega. das armas 
reunas. 

Tendo em seguida aviso de que forças que 
fical'<~m em Pedt·as Altas se :l.pprcrx.ima'Vam a 
Bagé, com intuitos que a.qni não menciona
rei... e c:mhe".endo de quanto são capazes 
esses homens, <!- que, desgraçadamente, estão 
entregues essas for<:.as e os destinos do infeliz 
Rio Grande, resolvi retirar-me para o Estado 
Oriental, onde pr.rmaneço. . 

Depois de aq1Ii chegar fui informado que 
o coronel Arthur foi desconsiderado, vendo-se 
obrigado a reagir com energia, afim de não 
violar o compromisso que commigo contralüu, 
vendo-se o referido coronel obrigado a re· 
tirar-se §.e Bagé, antes do que pensava ( com 
o ba~alllao ) rmra não assistir, quh;i~, a scena~ 
dolorosas. 

AvaliariLs pet'feitamente que, com quntro 
mil homens liem dispostos e commn.ndatlos por 
bons amigos, eu podel'ia manter-me fazendo 
destroços, a!lsenho1·eando-me do. campanha, 
mas sem recursos 11ecunio:rios. seria campa
nha de salteadores. lesa1tdo a. propriedade, o 
e~c!,o e mu.ncllando a nossa. justa causa., 
m1ssao que por certo niío (H'tl. t\ nos~n.. 
. Diz-me a conscicncin. ter procedido corre
ctamente. 

Submetto-mc, 1>ois. com calma, ao .itüza dt~ 
historio .. , ctne nü.o póde deixal' de ser jusm. 

E' o quu.nto me b<tsta. 
Saudades do t'eu irmão e amigo.-Joca>>. 

« Bage, G de julho de 1892-Illm. Sr. te
nente-caronel Luiz Rabello de Vu.sconcellos
Precíso que V. S. se sirva rGs:ponder-me 
a.bai.xo sobre o :-;eguinte : 

Si e ou. não verdade que, em a noite ·de 4 
do corrente, vei u V. S. à minha casa por 
meu chamado e ahi l)ropuz-lhe que fosse em 
commls_sii9 ao coronel Arthur Oscar-para 
transmlttll'-lhe-que, em reunião havida. no 
mesmo dia 4, ti.n1La resolvid.o dissolver as 
forç:as populares:- que não consentiria abso
lutamente que entrassem aqui forças popu
lares de Pedroso e :Motta, adversas- que não 

obstante a resolução de ilissolver as forças, eu 
não o fttrin.·emquanto não tive~se a devida 
solução; finalmente-que, havendo V. S. 
transmittido o objecto dessa c:ommissão ao 
coronel Artlmr Oscar. elle a tudo accedeu. 

Espero da }loura e dignidade de V. S. se 
dignará de dar a resposta que peço com a per
mí$S"ãO de fazer uso della. 

Seu velho co.mara.da e amigo. - Joao Nu
nes da Silca Ta'Vates .» 

« Bagé, G de julho de 1892-lllm. ·sr. ge
neral João Nunes da, Silva Tavares- Em res· 
posta i carta que me dirigistes, cabe-me de· 
cmrar-vos : 
. l", nanoitede 4 do corrente fui procurado 
pelo secretario e ajudante de ordens destn, 
guarnição, ao qual V. Ex. encarre,o-ára de 
pedir-me <t ue comparecesse em vossa residen
cia, ao que promptarnente ac~di; 

2-', declarou-me V. Ex. que estava resol· 
vido o. dissolver as forças populares com a 
condição de que não mru'cllaria.m sobre esta 
cidade as fo1•ç-.a.s de cavallaria sob a direcção 
de Pedroso e ·Motta, e paro isso pediu-me que 
fo;:se ao enéontro do coronel Arthur Oscar, 
afim de que e;te, com sua autoridade, caso a 
tivesse :para com :LCJ.Uellas forças, conseguisse 
esse c~idcratwn; 

3. o Que aguardaria o meu regt'esso ]lllra só 
então proceder ao desarmamento e dissolução 
Llas forças, dada o. bypothese de ser acceito o 
ul vitre por V. Ex. pr·oposto 

Finalmc.>nte que o coronel Arthur Oscar, 
embora não tivesse competencia. nem autori
dade sobre aquellas forças, todavia. transmit
tiri:t a vossa, :propo.stn. aos respectivos chel'es, 
pedindo~lhes que sust1ssero todo e qualquer 
movimanto e que viria. pessoalmente tratar 
com V. Ex. Julgo ter satisieito cabalmente o 
pedido que me fez V. Ex., por se1• esta. a ver
da,le do ctue entre nós se passou, podendo 
v. Ex. làzer .dest<'. minha respostn. o uso que 
vos convier. 

Subscrevo-me de V. Ex. velho camamdu. e 
amigo -L~d:: Rabetro de VasC0!1Cello.•. » 

De uma outra carta. escripta de Bagé, para 
uma. folha desta capital, transcrevemos o se
guinte : 

« O general Tavares teve aqui reunidos 
4.000 l10mens e espe1•ava. mais alguus que 
estavam a chegar de diversos pontos do sul ; 
mas preferiu entrar em acoordo e dissolver as 
forças, 11elos seguintes motivos : 

l ~, lJOrque fulta.ram·lhe os recursos -pro
mettidos pelo Pelotas, para a revoluç;ão ; á 
vista disso teria de sustentar a sua gentb 
como S.'\C).Ue,o querepugnavaao seu caracter, 
e. não queria sacrificar os fazendeiros e os rio
grandenses; 
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2°, pOt!J.Ue a. força. axmada int.erveiu e r· que marcharam sobre Bage, do LiVTamento 
forneceu armamento e munições ús 1~w~~'\s ci- S. Gabriel e Pelot..1.s, e de exigi!· gtanues sa.
vis,quehrondo por essa. forma o compromisso I crificios a continuar:ão da. guerra. os cbeles 
de abstenção; - reunidos em c~·nselho resolvet·<\111 lli~solver as 

3", pela maneira por que procederam certos fot'f;;l.S, hvvrando uma actu. que füi as5ignada 
amigos ua cidade de Pelofu.s, mandando dis- pelos commn.nllnntes de corpos. Depois desta 
solver re·uniões, pensando :1gradar aos·a.tlver- resolur;fto che!:!·ou telegramma da:; Pedras 
sa.rios e evital' as perseguições fts suas pes- Alt<ts, <lo coroi:íel Oscar, prevenindo an gene
soas. ral Silva Tavores que vinha com 1.1mu. ibrça 

Quando Oscar mo.rchqu pa.r<'l. cá. jit se tinha das tres <.trmo.s. A' vist."\ dbto mandou-se 
resolvido a dissolução das rorças; c ao chegar 11111a. cornmis~~o de oflici:tes do 4" regimento 
elle {1. rstaçã.o a gente que est.1. Vt't. acampada de artillmri<J. ;:~. encontrai-as e dizer ao coronel 
montou a ca.v;~llo e quiz atacar o bat:l.llüio. O~c:-tr, o l'ftle tinlu1. :::ido r·<:soh'iuo e que este 
Foi :precito grande esforço do coron3l Zeca. podia cntror com o bat;J.lhiio, mas que não 
Tavares pal.'"a. evifu.r o n.tu.que. consentisse ctue as lorça.s de Motta. e Pedroso 

Na conferencia que teve o coronel Oscar entra· sem, por-qne tal íae:to prcrvocario. lucta.. 
com o general Tavares este decln.rou que a Esta intimaçã o roi acceita, mas não se ima
gente que tinlw. reunida era provu;d;J. na. gi11a quantb custou a conter as for(:as quando 
guerra do Paruguay e dava para tudo, porem apitou a. machim~ que trazia o comboio com 
que não queria sacrificar vido.s e interesses o lmtalhã.o Feli?.mente poderam ser contidos 
particulares. :Mas, sabendo que as forças de pelo coronel Jo~é Tavares. 
Pedroso e Motta. pre:pa.mvam-se par:.~, entrar Chegando o coronel O~car, reuniu-se de 
na. cidade, mandou o general intimai-os que no\'O o conselho, e o general Silva Tavar es 
não se apro:timassem, sob pena da. b.'l.tel·o~ , e disse o que «tinlm.m resoh·ido os cbefes», . 
só disso!Yeu as suas for~~ tlepois de compro· appell"-ndo :par<1. o comroandante do 4" de 
misso formal de Oscar que ellus não eutr-ariam a.rtilhari<1. qt1e o confirmou. Quanto ao o.rma -
na c'idacle, nem se aproximttriam . · mento, ibi entregue o que era reuno. 

Isto feito. foi recebido telegramnw. de Cus- E' impos~ivel descreve1· o· que se passou 
tilhos ao Oscar censurando o seu procedi- quandr:> se retir-aram as forç:n.s . Esfu. gente 
mente, porque ninp;uem o tinha. autorisado a preferia. bater-~e ate morr r a dissolver-~e. 
«Concba.vOS» e que prendessem o general Ta.- Depois da. retirada dn.s forças corre-n D 
vares e ma.is chefes. Osc.1.r respondeu que sua boa.to que Pedroso e :Motb estavam deliniti
pa.J.avra seria. cumprida., que, si ptt ra.. serre- V';tmente em Bage. - O general Silva To.va1•es 
pablica.no era preciso não ter honra nem di· para uão suje!tnr·sc a alguma. violencia reti
!!Ilidade, que o elimina.'>...<.e do 11:\r tid.o e n.nol- rou-:;e tellllWrarÍ:llllCnte PtU'l\ o Est.l.dO Ori· 
~almente preferi<l. perder· a 1i~rdtt a Jl\T.ncha.r- ent:tl, }l\\!"<.l. omle li.wam m:~is de :500 l)eSSoas 
se com perseguições dessn. Ot><lam. Vivu. Ar- l11t cido.dc c cntt·c dl<U:l (\S 11omcns mais impor-
thur Oscar . tmltes. 

Em vista. da resposta Lle~se moço bdoso, O coronel Osr::~r communicott o seu proce-
veiu á noute telegramm:l. do Vasques, man- llimento ttO geoel'nl Va.,:ques; «este respon
dando-o ~eguir imrnediatamente pn.ro. Porto (leu n.pllrovan<lo e dizendo que não esperava. 
Ale,"Te. outt'<l. cou::a do coronel c <lo patl"iotismo de 

O 4" de artilharit\ t<J.moom se collocou em Silva Taxares.» 
posição hostil à entr:1.da. das forças de Mott.,'\ O Victo1·ino :Monteiro telegraphOll re<glisi
e Pedr® sob o com mando em clte.rc do Luiz tando ;1. pri'5ão llo generttl Tava.r es c outr·os 
Alves, que quer entrar por· força. em Bagc, cllerei= : o cot·onel O=>car respondeu que eUe 
sendo notavel que nem t entou u.pproxima.r-se .victorino não tinl1a competencia. para dnr tal 
durante os 20 dias em que esth·eram as fol'- or·dem e que l1omens como o general Tavaxes 
ça.s· de T<l.vat'l'S reunidas c só a.~ot•a se faz nií.o se prend:o.m. 
questão disso para. attct•roris~•r as ·rmnilitts e Isto den en.us<\ n. tt·oet (le telegrammM mui-
o com.mercio. to ful'tes entre castilllos e Oscar. 

Os chefes se tlespedimm, cltOl'aram como E;;te })(ll' tou-se aqui muitl) hem. mostm~do_ 
crianças . por não su te1•em lJ:l.tjdo. A nmiot· enel"gi;J. e ret.ir:~ ndo-,;6 disse, dinnt.o de mmta: 
parte arom}Janhou o gener:.ü T:w ar<s pa.rtl. o gente, CJll(': ll<Win. de cumprir u. sua. }llllavra 
Est.1.<1o Orient.'l.l.» . de milit.'\1', custasse o que custasse. . 

Os <'~.frente:; consulm·es pedimm g;wantw. ~e 

De outra cart..1. ele Bage de S de julho, tam
lnm inserta em folhas <lestt\ ca.pit..1.l, extl':tct..'l
mos o seguinte: 

« Em vis~a da ~qucl!-rn. de llCl.lÍl'alidnt\e e 
d<."l. attil,ude t\.~Stnni<la pcl"s Jow,;as feder:,~e.;;» 

)Jeopt•iúdtJ.de ao comm:mdante do 4" de artt
lh:\ria, (]tlCI c>.sti~ em f..:ti<J.s. pr:•r . ter n. sua gen
te tlcs:u·m:l tlrt.. 
As lhmili:~s rc!.ir•:J.ram·sC pa1·u fóm rh't. ddade, 

l'e~\rol•to snq"~<; C': viotencias com ·.1.. <:hcg:.Wa. 
<h;; fOI\''' ·:> t.l r.~ Mfltb:•, 0 Pc•lt'•);;•~, tendo o com.· 
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mercio resolvido fecl1ar as suas portas, logo 
que essas forças chegassem e mquu.nto <\qui 
permanecessem. » 

Coin.o se 'Viu, antes da chegada do coronel 
Arthu:r Oscn.r a Bage, jiL o general Silv<:- Ta
-vares havia. resolvido com ::;eus chefes dlssol
·-ver as fol·ça.s. Isto ioi a 4 de julho, como 

e a1fronto tudo para salvar-me dessa man· 
cha, tanto ma.is quando garanti-lhe as vida.s. 
Peço, poi.s, vossas ordens-urgentíssimas
para meu go'Verno e confio em vós o no vosso 
amor ás tradições militares. Como disse, tudo 
íiu'ei para. evi.tu.r a deshonra. 

Embarguei o trem· até chegar vossa. re
sposta.-Coronel Arthttr Osca.r.» . 

consta du. act<t e 1oí reconhecido lJelo tenente- Recebido de Porto Alegre: «Urgentê-Coro
coronel Luiz Rabello de Vasconcellos, com- nel Oscar-Ba.ge-Deixaí negociação Ta.var.:·s 
mlllldante do 4" de n.ttilharia. ; de mo(lo que. no ponto em que est:t; ella. só póde V3.ler 
quando o coronel A. Osct\l' chegou a 5, j;i. es- quando e si for r<\tilirud.a vice-presidente es
tava resolvida. a deposiçfío das at•mt~s. que ta.do. vossa intervençii.o deve ser apenas de 
foi acceita :pelo coronel, ·com appl'ova<;.ão do bons ofi:icios entre os civis que disputam o 
generol Bernardo Vasques, que telegrapllou govet'DO. Limitai-vos <dibertal'1.> 4" e manter 
que não espemva outra cous<'l. do coronel e Hvres estrada de ferro e telegr-a.pho, afun de 
do patr-iotismo de Silv-.a T:war:es. .. _ que não sealleJmeque Ta.varesdepoz a~armas 

Foi « entü.o » que o Dr. Castrlbos, v tctormo dea.ute forç.a.s federaes. « Faça constar vossa. 
e outros telegraplw.ram a.o coronel requisi- missão a.hl foi com aquelles intentos. Assim 
ta.ndo ""prisão" do genel'al Silva. T<lV<tres, e recommenda. marechal Floriano». -General 
censurando-o por ter ieito conchavo com Vasqtle$ .» 

ell~~mo já. se cli~e, Oscar respondeu que « Urgentissi.mo- General Vasques-Porto 
« SU'' nalaua seria cumnrida e que, si }>ara Alegre-As forças do general Tavares estão 

,.. 1' ~ assoladas, esta sendo arrecadado o arma-
republicano era pt•eciso não ter honra nem mente. A ·população, de hontem para hoje 
dignidade, que ú elimínasse do partíuo, e, fi- «ficou ala.rma.dá com a. noticia da. approxi· 
natmeute, que )_)referia perder a farda com mttçã~da.s forç-as republicanas, de ditrerentes _ 
perseguições desta ordem.» pontos », temendo que possa haver represalias 

Em seguida o genera.l Bernardo Vasque.s, e mesmo saque, o que me tem impre:ssionado 
talvez arrependido de lhe ter passado tele- bastante, receiando ser desattenilido si for 
gramma. appro.-ando o seu p•·ocedimento, -

1 
- t -

8
-

11 mttndou no mesmo dia se"mir· para Porto-Ale- necesso.rla min la m ervençao. I e es en-
- trarem -violentando a propriedade e o la.r da. gre immedia.tamente. . ~ ili- b · t d - de "'; .• aqui a correspondencia. tel.,rrraphica que lam a. a.geensc, en en rus que vo per-

.=::~ ""' ma.necer neutro deante do roubo criminoso e 
se trocou nessa occasião: scenas de sangue que possam 11aver em plena 

« G-í-92-Genm>a.l Vasques- Porto-Ale- cidade 1 Os consules portuguez, hespanhol, 
gre-Acabo de re<:-ebet• tele;,;ra.mma do J. Cas- italiano e crienta.ljà me proeura.ra.m, pedindo 
tilhos e outros. em que se me declt\ro. que ga.ru.ntias par-..t. vida. e propl'ieda.des. Julgam 
devo abster-me iuter\'ençã.o directa.junto a que a. neutralidade deve subsistir deante do 
Tavares; que sustenha já qu:\lquel' accordo sangue e dos hOl'l'Ol'~ que podem trazer esses 
com elle;queo 30" deve secundtu• ior~.J.s civis acontecimentos~ Aqui teme-se as forças de 
momento opportuno; que taes torças jâ est.ão Motta e Pedro.so, para o que peco vosso in
em marcha ; que não póde sel' sustada e_ que teresse de hrazileiro dedicado, a.lim .de que não 
não devo receber o armamento. H.espond1 que seja interrompida« a gloria que C<tbe uo ex
quando tl'a.tei com Tavares tínha podei'es para ercito nesta ci,lade, de ter evitado uma. heca.
isso; que 0 :fiz sol> :l g,•ra.ntia d:'1 leal~tade e tombe, posto que a. contragosto de muitos 
l10nra milifur. e que, portanto, so a vos obe· brãzíleiros pouco generosos.·» Appello para a 
decia. por serd(!s inca.pn.z ue concorrer J?M'<J. nossa hotn·a. immaculada de militar e pa1•o. ·o 
manchar a minha honra c que, finíl.lmente, vosso eoraç~o sempre generoso.- Tenente-

. comsigo estava o batalhão. Ora, j.á trat~i com coronel. L !li:: Rabetlo d~ Vasconcellos, com· 
o generol por ortlens voss.'l.S, fot mod1ficada mandaóte d~• guttrni<;'~"io. » · 
um;). condiÇ[tO que élle impoz; Y~ receb_i Jl<lrte ...... _ 
do armameni?; jt~ ~ttbliquei_ tudo 1sso_ ~m . . . _ : _ _ 
ordem do dia a rruarmçã.o, a c1dade teda. J~ o Ao JUI..ZO do publico honrado do Braztl de1· 
S<<be, mesmo po~ue reinlegrei autoridades; xamos esta. p:J.gina da. recente llistoria do Rio 
agora. pa.ra voltar atrás seria deshonrat·-me, GI'<).nde. . . _ . . 
:porque faltaria a. todos os priucipios <la hon.ro Aq uelles que pt'Otesta.m contra o mllita.riSmo 
militar. . ella mostra. que, como e_m todas~ cla..c:;ses, ha 

Teriam o direito desuppor-meum tt-aidor a ~·epr~ntantes de sentimentos diversos, de 
quem o i.Jti.migo se entrega. e se deLta matar, 1de\l.S diJierentes ; ella mostra em contraste 
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Bernardo Vasq_ues de um lado e Arthur Osc•u·l cto militar, pelo que agr-J.deço cordialmente 
e .Rabello de -yasconcellos de o~tro. . es~a. :prova.ue lealdade que t~veram para com· 

A not1. com1ca do clro.ma f;:n, porem, o pe- m1go. coad.)uvando-me com mt.crcsse na eme!.'
dido do Sr. general Vasques ao cor'Onel Ar-thur· ~encia dUiicil que atra.ve,:sa.mos, nesta. qua
Oscar, que fizesse·« constar » que a sua missão am agit:W.n. por que esti1 passu.ndo o heroic'o 
foi com intento de« libert..-.r» que esta.va livre estudo elo Rio Grande do Sul.- Lt:i.:; Retbello 
como o ar,-e de manter. livre o tmlego pew. de Yasconcel!os, tenente-coronel. » 
estrada de ferro, «n.tim de que não se a.llegue 
que Ti.l.vares depoz as il.t'ffi<\S deante das 
tbrç:as feder-J.es. Assim recommend:L mn.rech•ü 

« Commando da. guarniç-d:o e frontelm de. 

Floriano. » 

Bagê, 5 de julho de 1892 • .,..-0rdem do dia 
n. 2. - Aca.ba o general Joiio Nunes da Silva. 
Tava.res de recouher:er·. a forç;~ federal, pe· 

· · · · · ... · · · · • · · · ...... · · · · · · · · · .... · · · · .·. · raute a qual cnmpromctteu-so a uroceder im· 
Vê-se tambem que não ern. sô o coronel Ar- mediatamente ao desarmamento àe sua. força. 

thur O.scur que protestava con.tra as mãdi das A iorç;.t do 3'· lJa.to.lhão de in lantal'ia. 4" de 
·violenta:; q_ue os Srs . Castilhos, Vie;t.orino e t''l · r ~ ;. , . , " "'' . , ~r h ~arm. e o :30', que Cot·maram a colum~a 
B. \ a.9ue_~ quer~1.m t~m,u , e.ll: ~a':'~ C1)ntra u.:s mmha.~ ortlens, portou-se n~ta emerg·encw. 
a ]>OpUl.l\:u.O e o.,ener:Ll ~:l\a1n.\ ,n~: , , com"· matm• disciplina. e niugnem. apt·csentou 

O teuente-~ron~l L:, ka.~Jel~o ~le .: a.:>co~c:r~ i~~icio de fraquez.t. pelo contmrío, tút!os l!la
los, co_mt~and,~~te ~ lo 4 ~e ~r.tilh,m,~, ~le.,r a. m [e::.tara.m fW<\nde ordem. Lom·o, pot·ta.nto, a 
pbou ao ,enet ,~~ \ a.sques •. la.ze~llo·l.te a~pello todos o5 officiaes e pm~~ts de..."Sa. columna. 
eloquente e ~r.,en~e ;~ntr.t o !.ou~o. ~ sagu~, O genern.l que pela força da circumsta.ncia 
o s;nguc ~ O:>. h~rr ~~-e~ Cl ue ; la s~ llu.O io~~e ~caba. de submetter-se, o c1 ue lez com honra, 
su~tent;.d_a "a .,lor~a ~ue c:.:tbe ao exerctto e um general conhecido nos campos de ba.ta.
ne:ta Cld~cle de ter" eh~lo u.m:- h~t?·~be, ll.l.<1. e a quem prestaremos o respeito que se 
posto que a contraoosto ü,_ mmto,. hlazlletrcs I deve aos vellLO:> servidoees da pa.tria. 
pouco generoso~.» . . , . Viva a Republica dos Estados Unidos do 
. E~tret.:1.nto foi este procedíment? brn.>o d~s Br<1zil. Viva. 0 csfado do Rio Grande do Sul! 

d1stmct_os comma.mlantes. em Bagc c1ue cxc1- Yivt~ 0 30" de inlltnto.r·itt! V i>'O. 0 oontinn-ente 
tou _as tras elos _Sl'S: C~st!ll..to:> e s~.us comptt· do go e 4" de t\t"tillmria. ! _ A.1·thw· Osc~1• de 
nllen·os!. que ate hOJe nao peruoam _ao coronel Anrl1·w:le Gt1~;mn·1ies coronel. 1> 
Osca.r na.otér esma.go.d.o ogener-.11 Stlv:\ Tu.vn.- . ' . _ 
res -como si o pudesse ter ieito ·ncsmo que O coronel Oscar fo1 tilO meno3caba.do que 
o <;uizesse. ' • ' julgou ncc~sa.rio d.a.r a seguinte expticaçií.o, · 
· Ainda. a. 3 do ~orrente o Sr. coronel V<üh1.- que o. 20 de .Julho a.vpareceu em uma folha de 
düo, deputado c secreta.rio lXl.rticuhu· do Sr. Pelotas: · 
Vice-Presidente Floriano Peixoto, comc('ou o « Explicaç,7o 1wccssariu. - Relativamente 
seu manifesto telegr-a.pllico remeititlo aos go- it rendi~<'io tle B:tgé muiro se tem escripto, 
vernn.dores, increp..'tntlo «t\ conucscendencia m"\.ütos commentarios tcem sido feitoo e toda
do coronel Arthur Oscar, deixando de batet' YÍ;.t tenho-me conservauo silencioso, tl"a.gando 
em .junho do <Lnno pas:m.do (lbi cm.jullto}a,s injustiças. m:15 c:.1.lmo perante a. <.'Onvicç:t\0 de 
lbl'a.a::; do . general Silva. Tav<\res em Bagé,» ]1avce cumprido o meu tlevcr de soldado e 
contles<.-cutlenda. diz elle, «est;.i. d:u1dologar '" contíante nn. ju.~tiç:a d.- l..tistoria. 
consequcncia::; lamentn.veis, n. m<Lles cujtL Entt·et.mto a. OL·dem do lliU. n. 3 do l\Omado 
fonte u.lli podia sct· cstanca.\.ltt.» commantlu.nte dt~ 4' brigada 1orç•;\-me a rom-

Lameneavel é que o Sl'. cot·onel Valladão pet' o mutismo em que me consc!.'va.va., 
nos julgue a. todos tão engu.zopa.vcis! porque, lJOI' ella,parece que, a 4 do oorrente, 

Publicamos agoro as ordens do dia., tlepois lbl\:as do general Tavares tit·eteamm com 
d<1. rcndi~üo do coronel A. Osc:\r e tencute- t\S av;m~adas das !orças tlo ::r· nm·;tl Luiz 
coronel L. Rabello de Va;conccllos. Ah·es. no Canuiota..iican(lo, portanto, a I'ol'c;a. 

Vejam como 1U.llum estes IJl'iosos o!lkiac.-> sob minlmsordeus c.:ntrc e:::s~ts av;.\n•;~das c o 
do genera.l.do tal ;>elJasthmismo! grosso da 1or~;<1. dogenel'al Luiz Alves. 
«Guarni~ií.o , 5 de julho.-Ordem tlo dia. n. 19 Esta lillt..-.. de clareza, que de cel'to não foi 

-Tendohojeaqun.i·telado neste'\ cidade o 30~ 11l'Oposit.'ll, é que é preciso torna.r ptl.tentc. 
ba.ta.lbão de infa.nt.1.ri:L, pttSSO o comma.ndo A co! um na. IJ ttc commn.nd:LY<L, compO:'t.1. do 
desta gua.rniç,ü.o e frontl!ra. u.o seu illustre c 30' de inlltatmi<\ o uos contin~cntos do :3" e •1° 
prestimoso chefe cidadãoArthtU' Osco.r de An- de ;.trtilha.l'io., chcguu its l'cdi·as Alt:ts ao 
dra.de Guima,rães. anoutect)r tlc 3 uo col'l'cntc t• o tirúüJio de quo 
. Gabe-me por estl. occasião ter o eusé:io de f\:l.lla o digno gcocJ·:ü Luiz AI V~>~ .ii~ ~o ti11lm 

louvaL··a todos os Srs. olliciaes e pra.ça.s desta da.do talvez'" 2 . 
guarni(~O pelu. ma.neirn honrosa. com que Em Pedras .Altas 1w.via uma. fot~ !.ttl vn1: 
procederam, respeitando fielmente a.s ordens de 600 homens, sob o commanuo do coronul 
sever-<lS emanadas do comm.andf) deste distri- Elias Amaro. 
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A 4 segui a pê para Ragé, levamto apenas ! manhã., já estava. (lO outro lado do Ca.ndiota 
a artil11n.rh\ 110s wagons, mns sem um unico · sem tlispL•r de cavallaria.. 
homem dec:~.vall.:>.r~~. J?orque não tinha ordem j A celer idade dessa. marcha, o perigo a que 

· :p:.tra. utillsa.r-me da cava.llaria civil, e caval- i est(l.Y(). exposto por núoter ca.valla.ria. e o que 
aria. de tropa de linh:~ não a tinh(l.. 1 se poderia tel' if.ito si dispuzesse della. são 

Bivocando ti. noute no lognr denominado ' opiniões que deixo <\ considera.ç-.ão dos milita
Ponte, a 9 kilom-atros da ponte do Candiota, ! rés de:;a.paixonados, levantlo-se em conta a 
entre as minhas columnas e os for<;as de Joc..1. I qne eu ü.1.zio. parte de uma :i'ol'Ça. federal e 
Tavares niio havin. força a.lgum<l.. portanto de um governo qua não reconhecia 

Isio é que se tormt preciso torntu> bem ! o do general Tavares, que J?Or isso mesmo 
claro. . . I ~le_vi~ enxergar na minha columna uma força 

Relatn't\lllente no telegrn.mma Ql.te a. 4, m1mtga. e com a qual sempre . esperei que se 
nas Pedms Altas, passei. ·ao general Ta. vares, bn.tes:;e. · . 
ta.mbem preciso esclarecel-o: No que fica dito não ha a menor offensa. ao 

Eu tinha ordem elo general commandante valente general Lulz Alves, a quem consi
do districto para restabelec::r o t!-'aiego _da dera: ne~ a pes~oa alguma, hO: ape11as uma 
estr.1da. de ferro; portanto, quem .t1vesse !U· exphca.çao ctue JUlgo necessa.ria. 
tere~se _em que e:-:se. trateg? contmuass~ m- Pelotas, 19 dejulhó (le ·1892.-:- Coronel Ar· 
terromptdo, tmh~ que bater-se com a l!lll1ha thw· Oscw· commttnda.ntc do 3.)• de infa.n-
forç-a .~ ~ .~obre tsso parece-me que nao .ha tal'ia». ' · 
duas optmues. 

No dia 2, :porém, pehs · JO horas da noute. 
aqui em Pelotas, uma commissã.o do Comete 
revol.ucionario procurou-me e pediu-me que 
passasse um telegra.mma a Jeca Tav:~.res. pre· 
venindo-o (la .minba missão, afim de que 
ninguem tiYesse o direito de"all~g;;•r de l\1tnro 
que a força. federal intervin1la nas luetas es
tadoa:es. 

De facto, a 4, antes lle detXt\r o acampa
mento das Pedras Altas, pa..<.Sei o telegrammn., 
moclitl.caudo-o. 
. O Uomité desejava que passasse o seguinte 
telegramma: 

« Sigo pnci. essa cidade, com forc}n. d:.ts tres 
armas unicamente p?ra restabelecer o tra.!ego 
da estrada de ferr·o e sem o menor 1im 
hostil.» . · 

(A fot•ça. de ca:valla.ria que leV"aV<L era de 
lO offici:tes e um cadete da mesma Jbt-ç:<'l., q1.1e 
prestM"<tlll·Se a lazer o servi~o de esclarece· 
dore;; e Jlanquead<'res.) 

Acabando a.qui este retrospec' o (lo modo 
como nos atiraram nesta guerra civil e fl'a
t~ida. com as melhores inten~'õe,., t.'l.lvez, 
mas sem a menor jus'tificaçã.o de necessidade 
].m1lUca, só (les?j(l.lll03 como utum(;\, pa.lavra. 
perguntar: · 

E' clecororo prncura.L'coln'ir-se um erro >er
gonhoso como este, Ieva.nta.ndo no paiz; uma 
outt-a agit:t.ç::.1o toda. ficticia ? 

Pois nii.o veem qm: com isto SCtffre dupla
mente a ll.epublica: primeiro com apropria. 
agitação e segundo com a pel'sistencia. no 
erro? 

Jú. níio dizemos: tenham ])ena elo Rio 
Grande! 

Digamos antes: tenhamos peno. do. Pa.tria! 

Cumpt·e nccrescentar q tte do outt·o lado do 
Cn.ndiot:a ioi que recebi a. communicação, 
mandada pelo general Ta.Yares, o que C<\ USOU· 
me ve1 dadeira surprez:J.. Vae a iroprimir·para entrar na ordem dos 

Sempre suppuz que fosse recebi.do á ~ala. e trabalhos a seguinte 
ne~se caso a sorte ser la. de quem melhor .sou-
besse aproveitar de suas armas. 

Fica., porto..nto, bem clat•o q seguinte: 
l." Depois que sahi das Pedras Altn.s não 

havia 1Qrça nenhuma legalista nt\ minha o Congresso .K(l.cional (lecret.'l.: 

Rli:DACÇÃO DO PROJECTO N. 5 - 1893 

frente com direc(,:ão a R.1.ge, ])C lo menos no 
sentido do tra<,:ado da estrada de ferro. Artigo unico. Fica o Poder E:s::ecntivo au-

2.o Avança.va sem au.'Cilio de ninguem e torisa.do a conceder•ao engenheiro Augusto· 
unicamente confiado nes 330 homt!ns quE; Teixeira Coimbra, inspector do Jo di;:;tricto 
c(!)mpunham a mi.nlm. colum11a. dos JlOrtos maritimos, um anno de licença, 

3.o o telegramma não foi exponta.nea.mente com o respectivo ordenado,para tratar de SUlJ. 
meu; 1'1>i lembra.nçt\ do Comité revoluciona.-· saude,onde lhe convier; revogadas as disposl-
rio. · eões em contrario. 

4.• Chega.ndo pela noute de 3 nas Pedras· Sala das sessões, 31 de maio de 1893.-Leo· 
Altas, clahl segui a 4, e a 5 pelas 9 horas da. "igi'Edo Fi~gttciras .- Justtnia.ao de Serp.a, 

., 
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Nada mais havendo a tt·attt.r, o Sr. -presi
dente designa · para amanhã a seguinte 
ordem do dia : 

Votação da.s ~;cguintes materi3S: 
2a condusiio do pa.rer.er n. lO deste anno, 

a.pprovanuo as eleições do Amazonas a reco
nhe·~cndo deputados os Srs. Fileto Pires Fer
reira, Francisco Ferreira Lima Bacury e 
Gabriel Salgado dos Santos, com um voto.em 
sepantdo, opinando pela n.ullidude das mesmas· 
eleições ; . • 

Parecer n. 12, deste an••o, annullando al
gumas das eleições e n.ppron1ndo outras a 
que :-e p1·ocedeu no estado do Maranhão e 
reconhecendo deput<U.los 03 Srs. Drs. Luiz An
tonio Domingues da Siha, Benedicto Pereira 
Leite c Cbristino Cruz ; 

Pal·ecet· n. l1, de.<;te anno, com emenda, 
opiuanllo no sentido de serem o.pprovallas as 
eleiç-Jes a que s~ procedeu 110 est:ldO do Ceará, 
ê de ser .reconhecido deputado o Sr. mojot' 
Benja!YJin · Li1Jerato Bart•oso~ LlL">ctts&"í.o 1.mica; 

Pl'ojectó n. 182 de 1892, concedendo a i\iel
chet & Comp. isenção de direitos, inclusiYe os 
de e:q1ediente, sobr·a tr<l.}JGS e reuuc:ção de 
50 •;, sobt·e ·a mate1•ia prima detlominada blca
clân!J·j)rmcder. que impol'tat•em durante cinco 
a.nnos, a. çontar da data desta lei, com destino 
á rabr'cn. de tecidos un. villn. tlo S:1lto, em 
S. Ptl.ulo (!• discus..-:ão) ; 

Pr·o_iedo n. 242 lle 1892, autorisantlo o 
Poder Executivo a p<tgar a D. Mnri:.'l. Ctn•o
lin:l Rheingantz a quantia. de ll4:~9i$848, 
como indemnisação devida pelo valor de sua 
proprieda(le Colonia ele S. Lourenço, no Rio 
Grnn>~e do Sul (I" cliscussão); 

Projecto n. 3 A, do Senatlo. cre:tntlü ·um 
externato ou gymnasio nacional n:.t cidade 
da Campanha, est.'ldo de Minas Geraes (2·' 
discu;;:sviJ) ; 

Discussão unica llo projecto n. 23 F~ , 
(emenllu. uo S::nado ao -projecto d~ Catm.ra 
dos Deputados n. 23 F. a.tlditivo llestacado d(ls 
forças de terra. pa.ra o exercicio de 1893, que 
manda rectificar as patentes uos relorma
dos nos postos de genet-aes, Yolunhn·iamente 
ou ·nfi.o, eife!)tuaclas ou comprehendidas como 
compulsodas no;;; termos do decreto n. 193 A, 
ele ::10 ele janeiro de 1890 e da resoluçli.o do 
Congresso Naciona.l, 11. 29 de 8 de janeiro 
de 1892). 

Levantn.-~e· :-. sessão às 3 l/2 · hOrtts da 
tardQ. 

C:uonra Y. H 

23• SESSÃO E:\I 2 DE JU~\!!0 .DE 1893 

P1·esidencia do~: Srs . ..\1·thw· Rios (t• 'Cice-p1·e
• . ~irJentc) e Joa.o Lopes. 

~~o mcio-dü1 o Sr. pt'~iuente mo.mla pro
ceder á leitura do expediente. 

0 SR. 1° SECUET,\RIO le o seguinte 

EXPEDIENTE 

Officío llo Ministcrio da .lnstiça. e Negocias 
In te' iores. de 31 do mez pwxi!no findo, re
.mett?ntlo o rcq nerimento. inlin·maLlo pelo di
rector uo, Faculdade <lc 1vfedicina da. B·•hia, 
em que a S:1. n ta Casa. (le llli5erico r di<\ dn.q uelle 
estado solicit't ao Poder Legislati vó uma sub-. 
venç-ão annu:1l tle trinta, contos de reis (30:000$) 
crJmo auxilio paru. occorree ás despezas com o 
:wrviço da.s clinicas da mesma, fhcnldade, pro
fe<sã.dus na....:: cnfet'mll.rias do hospital de <:ll.ri
do.de, mntido peln. mesm<t s:J.nta co.stt.- A' 
eommis:;:üo de orçamento. 

Requerimento ue .JoaftUilll JÜltOnio de Car· 
Vt\lho .\gt·a., peclindo uma pensão.- A' com
mi&:flo llc fazendt<. 

O §1.•. ::::rlnl':les B~r.,.~os diz que 
faz amanhã :30 dias que o Co!lgresso estit 
inst:.tl!ar.lo, e, entretanto, o estudo elo orça
mento nem siquer est.it en.cctado. 

u~r SR. DEPUl'ADD -A culpa. é do governo, 
que :l.ind:t nüo mamlou o pi'o.jecto. 

O Su.. '?\IoR,\ES BARRos pede que S. Ex.· 
não se 'tprc=';;e. A commissiio de orç~.mento 
nã.o púde c:mcet;tL' esse estudo, po;·qnc ütlb.m 
iatrd t·amentc a.s lJn.scs ; ::tê ao p1·esente sô 
existem em mfios dtt com·1•issão 03 rebtorios 
do intel"ior e da 1hzc:nd.n, c a tabello. 
explicativa. do ?>Iinisterio do Interior e <la 
.Tustic;a. 
· Nes5c mesmo o estudo dos or('amentos do 
interior e lla ,ju~tiçn. potlem ser. i:·ücindos 
:(leia commissão, vorque a. brtse desse estudo 
e a. proposta de orçamento, que tem de sel' 
a;presentn.U.n. pelo Sr. minist\'O da fazeuda; e a 
eUe e que incumbe receber :u; propostas par
cia.e.q de seus collegas, centra,lb.<U' e barmoni
sar (lB) : 

« Centl~,üis:tr c hn.t·monisar, alterando ou 
retlu7;intlo. os otçamentos ll<n·ciacs .dos 
üem:1.is minist<>rios 1mra o tlm de ot·gn.m~n.r 
annunlmentc :L llropost<L do Ol'Ç<Ltllento da 
União, que s~ri~ ap1·escn1.tt!,ltt <Í CanmL·a. dos 
Deput<tdos l•ltt cpOt!i.L e 11:1. li;t•mn. pt·escrtptus 
pela lei de contabilidade public •. » 

Esstt é a dispo.~n~~io expressa cltt lei n. 23 de 
30 de outubro de 1891, a.rt. 3o, u. 2. 
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· Essa :propost:J. ainda niw foi apresentada, 
·. devendo, entr~tnnto, ser tl.presenta.da, segun
. dotliz a. lei, ila. êpo~ e pela. fórma prescripta. 

na. lei de conta.biliuade pubUc::~.. A legislaçií.o 
anterior determina. a esse respcito·quc <t pro
post..1. de orç::unento s~i<" apr;·senta.rl:.l. a. te o clia. 

, 8 de maio, isto l!, cinco dias depois de Ül-
: st::1.lbdo o Congre::.so. . • 

Or<\, sií.o. clecot•t•iuo~ qua.si trinta dia.s depois 
da inl>tu.lhçü.o do Congressoe a rn·opost;l. nii.o 
vaiu ainda.. 

Na. qmtlidade de wesiclente da commi:::s:i.o 
de orç:amento. o o;·udor t'lntendeu ser do seu 
deve1· l'equisi&.tr es~a }H'oposta.; ma.sa sua. re:.. 
quisir;-~i.o, j[t feit!:. ·l1a dias, nií.o poude ainda ser 
attendlc.la. pelo Sr. ministt·o da tazentla . 

Pot· isso, vcrn nes~a mesma qml.Jidacle, re
correr <'• mes·;1. d<l. Cu.mura, para., como re]:n·e
sentante destn., entendet-~c com o Sr. mini~
tro da fuzendn., íhzcndo-lhe ver a urgenc\a 
que ha. de SCl' q nanto antes remettidil. a esta 
eas;l; a ~ma. ).ll'Oposta., contendo ;\S pr.,posta.s 

· dos diversos o•Jtros minísterios, centl"alisad~ 
e harmonis;).llas. 

O SR. VALI,ADARF.s-v. Ex . e4á pt'est:l,ndo 
relevantcsen•iço iL historia 1ínanceim do paiz. 

O SR. MoRAES Ihunos-E é preciso consi
deror mn.is : si o :..m1o J?U.SSl.l,do J?ULlf! esta casa 
ter sessües prorogà(l:lS, :Por m::us dous rnr:ze~, 
este anno essa IH'Ol·oga~oo é praticamente ím
:pos5iYel (ol):>iwJ.o~), porque o.~ Srs. deput.."ldos 
tel'ão necess!1latle de ausentar·so para. stus es
taclos, a.fim LI e alli tra.t:u dM eleicões gel'aes, 
que tct·ão logal' no mez de outuuro. 

Portmuo, ó lU"gente que se tm.te. desde ,:á. 
.da mais im pot·tante lei que .se ae;lla a llOS$0 
carg-o; do contt·ario, ver·nos-hcmos a necessi
dade votn.r umtL pt'OL'Ogath'a do orç,rtrnento, 

· ml!didu. que [}Ol' .ütnto tempo <letu1•p•.lu e vi
ciou o rcgimen passaclo. 

Tem por !im v;wrer a testada da commis
s.:i:o de or.;a.mento d~ qual que!' demr.ra qnc 
h~a. ne,te importn.nte serviço, ra.7.-"i.o por que 
o orador r~cort·e <'i. mesa. do. C;\mt\ro; }Xwa. que 
a. am1)a.l'e com n. sua a.lt n. n.ntoridade. e por 
sua vez requisite do ministro ela; ia:r.enda. n. 
respectiva proposta. 

O SR. Pn.FSlDE:"TE- O pedido do nobre 
deputado ser·ã. attenclido. 

o S:a. PAR.\NAGu.i - Não admiro que elle 
dig;.~ isso ; mas a Camara. Sll.be que :1 ini-
cia.ti1'a partiu daqui. · · 

Venho justifkar a applícaç:ão que tem sido 
dada a esta "'erba .. 

As ccnsur.•S leità.s pelo illustre senador, o 
Sr. C1·uz, não lll'ccedem e levam-me a esta de
fesa, porque o substitutivo apresentado por 
iniciativa nosso. nesta. cas:~. teve por fim unico 
m:clhorar a:; condições do estado do Piauhy. 

Conw <'- cama.ra sr~be, o primitivo projecto 
er<~o de 1)oços at·tesia.nos e limit:tv<t-se il. uma. 
pequena area.. 

Mais ta.rde, ·nus, representantes do Piauhy, 
:•pre::.entámos um substitutivo ampliando este 
mellwl'l'lmento a todo.s os municípios flagella
dos pelns seccas periodicas daquelle estado. 

Sendo assim, levantou o illustre senador, o 
Sr. Cruz, accus~t\'J.~es ao governador do es
t..1do, pelo !J.cto de haver feito applica~:ão da 
verb:t no per·iodo convenientE', visto como, 
~endo a lei puHic{ldi.l. em outttbro c lá coni.Je 
cida. no ftrn ue novembro, quando foi p ubli
cada. no Ditwio Otficial, r~stavt\·lbe apenas o 
mez lle llezembro pt'l.!'t\ fitzer os estudos e ap
plica.r a verba, e outro procedimento sõ po~ 
ü~ia tQr o governa<lor sl quizesse concorre1• 
pá~·"' que o credito abE:rto ])<"'.l'a este serviço 
cahis~e em exercido findo, o que é- absurdo 
suppo:--se. 

Or:l, a lei dispondo que aqueUe credito só 
podia ter applicação no exel'cicio a terminar 
em dczeml.•t•o, si o governador não tomasse 
medid;ts allm de aproveita.l.-o, r:ecess1Lrlamente 
• starin. lloje o esta.do SPm o grande beneficio 
que lhe •••e produzit• um;~, verdadeira. modi
fkac;Jo tlimatolo~ica pe!l'. grande quantidade 
de nçuues que se u.clmm em construc\'.ãO em 
qua~i todos os seliS munícipiCIS. 

O illustre senaLlor, o Sr. Cr·uz, nccuso.ria. 
mais acremente o goverm1.dor .<.Ia.quelle es
tado, si clle tivesse deixado cahir aque!I::~. 
verbo. em exer<:ic~o findo, sem empre,n-ar o 
meno1' esforço lXtl'il. que as zonM seccas do 
Pia.n~1y lossem melhorada~. verifica.ndo·se 
a.<sim o pre,juizo que ~offrem constantemente, 
dur .. nte o tempo das seccas, como jã tive oc
cesWo de.demonstral' nesta caso. quando trait 
balha,·amos paru. cMer o credito destinado a. 
construcção de açudes. 

'As censura.s que o illllstre seno.dor Cruz 
O §Sr. Pa.I&<!u&agu.á- Vou hoje pro- fez, quanto ao modo por que foram retiradas 

vàr i~ Camara que a accusaç;ão lev:~.ntad:t no des cvfres geraes as dh•ersa.s sommas pelos 
· Seno.do :pelo illustre osen<.Hlor pelo Pia.tJhy, o encarregados da. constru~~o de açudes, :::ão de 

Sr. Cruz, na ses:Wo de 30 do mez p(lssado, em r.bsolut.t improcedencia., :pois, paro retit3.l·a5, 
relaç~1o u. a:pphcar;ã.o d<l. verba qu~ consigui- foram ~tisreitas toda.~ ns e:xigencias legaes,a.s 
mos nesta. cast~. :p•u':l. <\ construcção de aç\ldes mesmas· que em condições idemicas tMm sido 
e reprez~ c;n meu esta.do, não k m mzão in-vo.riu.vclmente ob~erv::tdM, as mesmas com 
du St!l'. que em lSSS um ]'rimo do senador Cruz t·eti-

0 Sit. RE'l't:\IBA - Mal sabe V. Ex. que o 1·ou elos allndidos cofres. :por conta dn verba 
go,•ernll(lOl' do meu , estâ;ào aiz · que foi elle' 'destimu.la a,'mi:no:rar 05 desastres da secca,11ã0 
qtie ~u·rruljou·~aquel,Ià '-:erba. :: '. .. . · quatro ou doze contos, como os actuaes en-
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ca.rregados do levantamento de açudes, mas ãor Elyseu, no Senado, demonstrou cabal· 
de 30 a 40 contos p~ra construcção de ram- mente que ni.io tinha l'U.7..uo de se1· o projecto 
pas e taludes. prlmttiyo,visto como nós, que somos creadores 

Ora, Sr. pr·esidentc, como V.Ex. vê, o pro· . do estado do Pi~uhy, elle, que _é pí~uhyense, 
ces:o de retirada de dinlteiros dos cofres fe- SJ.lJemos que. extstem açudes nao so de pedra 
deraes, que tanto dispertou as censuras do e cal I~as su!lplesmente ele barro e jú. ~O!fi 
senador Cruz, já de V. Ex. ,em outros tempos, uma extste~lCnL secular, a.ttestando o. perlcta.. 
teve acquiescencia.. dos set•tune.iO~ que, sem estudos technicos, os 

0 SR. PIRES FERRKlGA-Trata·Se lie quan· 
teem coustrULdo. 

tias muito mn.iores. 
O SR. J?ARANAGüÁ-Depois de cumprida 

a fiança e observada toJas· ns formalidades 
legaes, é qtle ~ã.o l'etirn.dos os dinheiros para. 
construcção das obras IJUbliC<'\.'> no meu es
tado. 

Eu mesn:o ~nho. em uma tl~tenda que foi 
de meu btsavu, um aç~ude que tem mais de 
-sectllo e é simplesmente preparado de barro. 

Entretanto, senhores, vós sabeis os bene
ficios· enormes que vem prestar a verba. que 
tão genero5a.mente concedestes àq uclle estttdo, 
beneficios que deixa.l'iam de existir si o go· 
Yernador não procedesse como procedeu. O illustre sena(lor Cruz ainda levn.nta outea 

censura, mo.s que absolutamente não se póde 
justificar, e é a seguinte : diz el!e que o go
vernador clevia ter nomeado um engt-mheiro 
para estudar toda a zona do eslado. ~-la.o; 
é preciso diier que só tínhamos um mez 
para íhze.r esses estudos, e o. est..1.do tem tre
zentas leguas de norte a sul. Ora, si o en
genheiro tivesse de percorrer todo o estado 
pa.rn escolher locaes apropt·ia<los ; si tiYes:::e 

. de levantar o~.ament~. plantas para cnda 
açude, perguuto : poderi~ percorrer ~~o me
nos a: terça parte do esmdo. fazendo tod· s os 
estudos, ou teri<\ nece~sid<t(le de um. dous ou 
tN>.s annos paro apr·esentar um estudo para 
construcçã.o de açudes,. e de accordo com as 
convenieneias, necessidades e com os prin
cipies scíentiticos. Essa rerba seria quasi toda 
ou antes, na lll(\.ÍO!' parte, applic:~daem appu.· 
relhos pai'::t os e~tutlos, e honororios aos en
genheir.)s e auxiliares encarregados de 1h.
zel·os; ao pa..o:so que o ilustre go"ernadt>r do 
meu estn<lo teve o intuito patriotico de <tpro
veitar a verba. e fazer os melhoramentos 
exigidos pelos municipios em bereficio do CS· 
tado, f<~.zendo gl':J.ndes economias, servindo·se 
para. is~o dos relatorios de <li•-ersos goYerna
llores, <le engenlleiros que já percor!'eram o 
estado do Pí_auhy, indicanclo os logares mn.is 
convenientes para construcção desses açudes 
e de pessoas prat icas e conhecetlom.s clesta. 
ordem· de serviço. · 

O SR. Prn.Es FEKREIRA. - Procedeu con
seienciosamente. 

O SR. PAtt.\NAGu.i..- O governador, que 
tambetn é engenheiro e muLto distincto, tem 
estudn.do todas ess..1.s questões. examimmdo·as 
e presta.ndc-lhes os maiores cuidados, e senrJo 
incontestavelmente dotado de um g-t·::~.ncle pa· 
triotismo, quiz bencfici.o.r o seu estado, f.'t
zendo com que esta. -verba não cahisse em 
exercicio findo, e 1o>Se applicada de accordo 
com -~s clelilJeraç.Jes tlesta Camnt·n.. 

Qua.ndo ti. vemos occa.sião <le apresent.u• aqui 
o substitutJvo a que me refir·o, o illustre sena: 

Dentro ue quatro ou cinco annos a indus
tria. pastoril do Pi<\Uhy tri[llicar-·;e-ha, au· 
gment::~on1lo assim a r~queza publica e a ri· 
que7~'1. individual; favorecendo por c:onse
~Lünte o bem csb\t' do ~tudo, porque sabels 
que ::1. industria. pastoril l: urna das que con: 
cot•rcm com maiot• contingente ]111-ra. o.s des· ' 
pezas do Pi:nllty. 

Disse ainua a nobreopposição que não se es· 
ta.beleceu um systema de recebimento destes 
açudes . 

Vou aindn. demonstrar a. V. Ex. que é in
justa e improcedente semelhante a.ccusa.ção. 

Um açude; a.penas. j :i. foi entregue por um 
dos admlnistrauores e este mesmo fni re,jeitado 
pela Camam MnoicLp;tl.q ue esr.n.va incumbida 
de recebel-o. visto fJ.Ue, como :;abeis, sendo o 
meu est.\do ttqu. ue que maior inter~se -tem 
em ibrneter <1{.:\la. pn.ra aba.strcimento das 
neces·idades publicns, não tJOClel·ia deixar de 
íiscttlit<ar rigorosamente e~se servi.ço e a.ssim 
proc:cdeu chtndo a. conllecl'.r perfeitamente o 
intuito de que .se ach:lm <U1im:tdas as Camaras 
?1-iunicipae:.<. visto como não quiz acceitar · 
nquelle açud e 110r não est.1.r nn.s con(liçües ex i· . 
gidas e indicou as motlificaçl'oes 1m~cisas; obri
gando-se o auministra.dór l\ fu.zehts ou entU.o 
1\ entra.r com a Quantia que havia recebido,de 
accordo com o termo de respc•nsa.bilidacle que 
h a via assignado. 

O SR. PmEs FERREIRA-E' com essa. corre
ção que nós pl'ocedemos .• 

O SR. PAIUi.':AGu • .\-0 illustre governador 
do Piauhy é digno do nosso npoio, porque tem 
procedido com a corl·ec<,,fio necessn.ria e verda
deb·o patrioti~mo. 

E s;i t\ opposi~.ii.o pergunt..1. por que se não 
confiou servi~o a lg'UIIl n.t)S seus correligiona· 
rios. é émplcsmente. St•s., porque Qll~ndo 
nós temos amigos não devemos por iormu. at-· 
guma enh•l?g-.. w servicos,que nos est;i.ocoafi.ados 
aos nossos adver&l.l'ios, que hão de concort•er 
ínfhllivelmente pttl'a que mais tarde os nossos 
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esforços não corJ.·espondam não só ú.s necessi
da.dPs publicas como aos in~r~se.-; do pa.iz. 
· Eis ~ a.ccu~ções que a opposiç.ão l~Yantou 

so"bre este ponto. · 
, Creio que o governador• do P la.u11y, proce

.denuo- como tem pr~cedido ate liQje. só tem 
conseguido cti.ptar a confit~nç.;.\ ;não só do es
tado como do governo da. Dnião, . procedendo 

. . no seu po~to com toda a justi~;a. e imparclali· 
dade e tTa.balhando sempre pelo progresso e 
desenvolvimento do seu estado e tranquili-
dade da União.- -

Tendo leito estas observaç.ües, creio ter jus· 
tificado pet•feit~\mente a dist1•ibuiçã.o ela, verba 
que generosamente ~;oncedestes o anno pas
sado ao nosso estado e digo mais que ella. vae 
influir consiclera velmcnte n.inda no sentido de 
modificar a climtttologüt uuq uelle e~tado, visto 
como tive occasião de passar ha pouco pela 

:zona mais sccca da. B:l.hia. que, telizmente, 
- -já se acha com grandes açudes e, devo clizer 

flUe, depois da const1·ucção tle:::tPs. tem-se no· 
tado na.quell<t zona. ,'$eccn. a seguinte modifi.c:a
_ç;ão :as chuv,~ teem sido muito mtüs l'egu
la.re.s, produzindo por conse<tuencla o lJem
f"stã.l· da. popula.~no e o · u.ugmento tla. pro-

- ducçiio. . • 
- Creio que a Cama.ra, procedendo como pro-
·;cedeu, fez justiça ao meu e~tado e J?r·e~tou o 

,mo.!s relevante ~erviço t'l. União. (Jf11ito 
bem). 

« Declaro aos Srs. chefes das repartições 
subordinadas n este ministerio, p:na. os devi
dos eífeitos, que o producto da venda. de ter
r~s de\·olutas nos diversos est:tdos da Repu
blic:a aeve S : r escripturado CO!llO - l'eCeLta 
eV'entual-da União ; visto que, sómente de· · 
pois de acto expresso do Çongr~S::o Federal, 
t~sistil•;'t u.os respectivos estados o direito às 
reteridas_ t erra.s.-Fc:Uisbello Freire. » 

O orador podi2. · limitar-se á leitura. desta 
circul::.r: O esc3.ndalo, como já disse, não 1JÕde 
se1' maior. O regimeu federativo esti\ fel'ido 
em sua. bas3 mesll1a, u. Constituiçào Federal 
está c?..lcada. aos pés. 
. Ning;uem ignor.,. que a Constituição Federal. 
no art. 64, encerl"a. n. seguinte disposi~.ão. 
(U.) 

O SR. VAtLAIHREs- "Xão h3. llada ma.is 
ela. r o. 

O Sn.. Bn.AZILIO nos SAXTOS, ô.este modo, não 
saue em que rn.z;1o ou em quejuri:;prudencia. 
~Ol!Stitucional pôde-se inve:stiga.r argumentos 
paro Justificar <!. doutrin~ cons.-tgrad!l. nesta. 
ciren~~ · - -

Sr. presidente e Srs. ucputados. em épo~ 
nt>ü\St.it par~ a vida. d~ Republica Bra1.ileira, 
Mm·e um ministro. de EstMio que determi~ 
nou em tlecrcto do Execut.i vo que os impostos 
de exporta~'ã.o, t;!.mlJem pela constiLuição at
tribuidos :.\OS eshtLlos tl:.:i União, só pod~rü~m 
ser elfer.ti ~·:•.mente cohl'ados pelas repartiçües 

. o !i~> • N"io Pee..anh~a. ve'n I'eqne- e~tadoaes depois <1ue osest3.dos tive!>sem orga-
- • : -.;>:r_. ; 1~ . . .- ~ d ~ - · t . msa.1lo os seus 01'\~mentos. 
~-e1 .t mes~ .n ~~ m~Lçu;;:. . e um pr~Jec ~ :~pre: Nü.o !:a v in. nn. vcrdatle argumento pln.usi vel 
-~n~do _n.~ ses:~o pa~.ad~.yc1o Ol~dOI ·~Luto que {ltt1lesse ju~titk-nr semelb::LUte deliberaçtíll; 

:, l'l~ncto 0 Podei Exec~-~'0 a._ f~rmul<l.l !1~!1 ent.reltUlto, não se pode1·à. d zer que cJJa se 
~ .. reoUlt\~l1ell~?. sobre l"e,.l.tl'O ClVÜ ue ntuil:l· n.poiasse em um lWOteSto que fossé intei
. ~ mentü~ e ~.)ltO~. . . -. . , . ra.ment.c :ll:snrdo, ou, p ·lo meno~. tão absurdo 

:'. A m,tteu<t. c da m.u::s.alta rele.,ancta, e ~ como o que serviu de lx\.Se para a. circulur,do 
. , C..'l.m~r<t ~bc da ?a.lburdul. e, d?s abusos com- Sr. Felisbello Freire. · _ 

· mett1d~s.,. u. respet~ n?~ 1-'Sw.clo~.a. ~ tmlo .~or~ o :--r. Lucena entendio. I'JUC, pois que os 
q~e o ~e,_ula.menw e:o_:;tent~, c ~~acl~~~utc?.-e serviços 1_)er·t~ncC!ntes á União e a.ttril.luhlos 
nao se_fih~ aos :preceitos d.t llO~.~. l~,.lslar. .. w ;ws estados naquellaépoc.'l. o.ind;.t. não tinham 

. . rek~~~:~\)orta.nto, ·que 0 prôjecto venhn.~l~a~ado para os est.ulos. em mt?Irtt.l que <1. 
para ordem do ~ia, intl.epenciente de parecer Umao re~ebesse~ o produc,t~ d~s 1m postos. d: 
da. illustre comnuss:-0 respectiva. exportaçao ate que o.. estados . e:IIectr>a 

'
1 

• mente se encarrega-sem desses serv1ços. 

o fi!~•·· Brazilio dos Sa.ntos 
vein trazer ao conhecimento da. C<".ma.r~ .um 
fJ.Cto e um documento que, pelo ·menos, ser
virão p1.ra instruir a denuncia. h~. dias apre
sentada contra. o Sr. Vice-Presidente da. Re-
publica. . 

E' mais um afft•ontoEo :>.ttentad.o contra a 
Constituição Feqer:ü, e mais uma escandalosa 
violação do proprio l'egimen federat ivo. O 
·facto é simples, mas em S\\3. . simplicidade e 
da m;üor eloquenci!l.. No JJim·io Official de ll 
de · maio cleste anuo lê·se a seguinte cir-
culal' (lê) : -

Vê, pois, a Camat•a, que alguma razão 
ha Yitt que na. hypotllese pudesse pelo menos 
apparentemente just ificar a delibe!'ação do 
Sr. Lucena. . . 

O orador pergunta, porem, em que moti-,:o, 
em <lUe razão de facto OU de uir.·ito podia.-se 
fundar este vel.'dadeh·o e~canda.lo; esta .ver
dadeira exto1-são contra a propt'iedn:de dos 
estados, que está consagrada pela Constituição 
Federa! '? ! · · 

O facto é-muito grave, porque, além de de
nunciar o pouco respeito a que aliás nós 
todos jó. nos estamos habituando, aos preceitos 
coustítucion_aes, assignala ta.mbem uma. ten-
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dencia muito fune-sta -por parte do ]?oder -pu
blico, do depositl\r io do ~oder Executivo, de 
iuntdir a :tutonomia dos esu:dos, tendencia 
ess~. contra a qual toda. a. Camar~• não püde 
deixar de reclama-r se-m que pot• isso atrait.;.ôe 
o seu mandato. ( Apl}iados . ) · 

Ao começar disse o orador que o fuctG> que 
trazia no conhecimento da Cll.m;u·a era uma 
contribuição pa.ra instruit· a denuucia. dadn 
C9ntra o Presidente da Republi~t; quer a.gor·a. 
dizer aos Srs. deputados que nüo é simples
mente i~to. é ta.mbem um3. reclamar;.ão contra. 
a invasão do poder central no domínio consti
tucional dos estados, é uma reinvíndicac,ii.o a 
bein da ::mtonomia estadoal. (11ittüo bef'll.) . 
· Pensa, portanto, que toda n. Camara. niio 
póde deixar de acomp:mlln.l-o nesta reclt\
mação. 

O requel'imento é o seguinte. (U.) 
Vem á mesa o seguinte 

Requeiremos. que sejam solicittulas ;ta go
verno, por interm:~dio do Ministerio da Fa
zenda, as segnintes informaçf.es: 

1". qu:tes os fundamentos que teve l_ll\ra, 
em cireula.t· n. 27, de 9 de maio ultimo. ot·
denar tis rep::t.rtições subordillad<JS ao Miuiste
rio da F<lZenda. qne escripturem co:l!O receita 
dn. Uniã.o o prouucto da venda de te1•ras de
volu~l.S nos di>e1·sos est..1.dos; 

2•, si a.ntes, ou depois d:l. da.tl. da ;•e{l•r·ida 
circular, mas n. partir (h\ promulg:v;ão 'l;t 
Constituiçü.o Feder<ü. t eem :1s icpurtiçiies nr
l'ec:tdadoras da. Uniiió, nos estados, rteolhido 
o producto da. venda tl.e te[·t~\:; tle>olutas, e n. 
quanto montam as respe.·ti>as importancias, 
discrimiuadamente por estado. _ . 

Sala das sessões, 2 de junllo de 1893.-Rm
siliu do.~ San!os .-~·lfol·cil'C! dc1 :$il&a, 

Em seg1.lida fn.z-se a. cha.ma,.la, <~ qunl rc
spondem os Srs.: João Lopes,Antonio Azeredo, 
Atha.yde Junior, Thomn:z Delftno, .JoU.o de 
A veUar, Indio do Bm1.jl, Ma.tt:J. Bacellar. Au
gusto Montenegro, Valente de Novaes, Rol
lauda Lima. Casimiro Junior, Rodl'igues Fer
nandes, Henrique de ~trvalho, Anli•isio Fia
lho, Nogueira Pa.rona.gtü, · Nelson, Pires 
Ferreira.. Martinho Rotlr·igue~, Jmtiniano de 
Serpa. Frederico Borges, Josó Avelino, .José 
Bevilaqua, Gouç.a.lo de Lagos, Nascimento. 
Alfredo Bn.rbos:t;, Almino Alfonso. :Migut>l de 
Castro. Epitacio -Pessoa, Pedro Americo. 
Couto Cartaxo, Sã. Andraue, Retum1llo, To
lentino de Carvalho, Rosa e Silva, Gouç~LlvPS 
Ferre)ra., André Cavalcanti, Ra.ymundo 
:R'l.ndeiro., Annibal Falcão , Pereira. Lopes, 
Meira. de Vasconcellos, João de Siqueira., João 

Vieim, Luiz de Am1rt\de, E~pirito Santo, Bol-
1: . .-·mino Carn~il'O. Louretu;o de Sá, Theopltilo 
dos Santo:1, Oiticica.. Euc!ides ~1t~l~a, Leandt'O 
Ma.ci~l. Allgusto lle F;·eita.s, To!'ita., Sea.lJt'a, 
Zt~ma.. A1·thut· Rios, Marcolino Moura. Seve
rino Vieira., &l.ntO$ Pereira, Pau.ht Guilna
; ã~. i\Iilton, l~ranc!.sco Sotlré, Leovi~ildo 
Filgueiras, S. l~Jarcos, Sebastião I..andulrJhO, 
Prisco Parn.!so, Manoel Caetnno, Francisco 
.te Mattos, Horn.c!o Cos~a.. Nova.es Mello, 
Torquato lliot•eit-a, FtlDSec::L Hetmes. Nilo 
Pe(;anha. Manhiies Barreto, Cyrilo deLe
mo!':·, OliYelr·a Pinto, Joaquim Bre•es. Vir
gilio PeS:loa.. Fro.n<,-a Carvalho, Luiz Murat, 
Fróes d<\ Cruz, Alberto Torr(•S, Almc:ida. Pe
t·e~t'a. Sampaio Ftl'l'<l%, Lopes Trovão. Ja
ques Onrique, .Jesuíno de AliJuquerque, Vi
nhaes. BtLd:tró,.Toão Pinlleit·o, Pacifico M<tsca
renbas, Ga.briellle Magalhães, Leottel 'l'ulio, 
Jaco[) da Paixi'io, Alexandre Stokler, Ferreira 
Bmndã.o, Cesta Senna, Ln.mounier, Gon(:al ves 
Clmves, .Viotti, Dutra NiC;lcio, .Manoel Ful
genclo, Aristides Mt~.ia, Carlos dtts Cuugns, 
Domingo:; RoclJa., Costa. Machado, FI'<1ncisco 
Veiga, Domingos Porto, Ferreim Rabello, 
Ferreit•a Pires, João Luiz, Rodolph,, tle Abreu, 
Benedicto Yallad;u·~. Ribeiro de Arantes, Ne
cesiu Tavares. Francisco Glicet·io. Mor-aes Btw-
1'1'1:5, Lopes Ch<tves, Adolpllo Gordo, 1\ngelo 
Pinheit'O. Murstt, Pauliao Ca.rlos, Costa. Ju-. 
nior, Aln·ccto E!lis, C;trlos Garcia .• !\fot·eira da. 
Silva. Cincinato Braga, .Tulio de Mesquita, 
Brtt?.ilio 1lo~ sa.ntos. Vicn·a Bueno, Leopoldo 
de Bulhúe~. Al\·es de Cast1·o, Urlnl.!lO Gon vêa, 
Cueta.no tle Aluuql.terquc. Ft·ederico Solon, 
Corr('~" tl;l, Cost:l., l3ellarmino d~ i\Iendonça, 
Edutti•do Gcmc;~h-es, Fermmdo Sim:\.":, Lt~uro 
Multer. Ct~rlos Cttffi}l05, Scll!nítlt, Victorino 
Monteiro, Pcreim dtt Costa., Homero Baptista, · 
Cnssin.no uo Nascilmmto e Demetl'io Ribeiro. 

Abr·e-se a. sessão. 
FalU.1.m com co.n:;a J1tl.t'ticiiX>-ll3. os Sr:;.: Pe

dro Chermont. Cost<\ Rodrigues, Amorim Gar
cia, Hodl'ig-o !le Al·n.ujo, . Pa.ult\ Argollo. Dío
nysio Cerqucirn., Fonsec,a e Silva, UrhtlnO 
M:u·conde~. Alberto Br:1nuüo. Vil•h\to de Me
deiro:::, Fur·quim ·weJ'neck. Antonio Otyntho, 
Cha.gn.s Loba.to, )fatta 1Inc1mdo, Alv-aro Bote
lho, Americo Luz. Gonçalves H.amos, Pi1Uem. 
Domin~os de l\Ioro.es. Almeida Nogueim, i\l a.r
.-.ín.no de ~ra.galhi'ies, Lacerda. Coutinho, Alei-· 
de!S Lima, J\ssis Brazil, Thomaz Flores e Menna. 
B;wreto. 

Faltam ::em cnusn. pa.rticipadn. os Srs.: Uchôa · 
R.od l'igu~~ • . lo• é Marin.no, .Juvencio de Aguiar, 
Pinto tle .Mir-n.uda, Ivo do Prad·•, Yulladão; 
Gttr<.·ia. 'Pires, Villa. Viçosa, Erico Coelho, 
Mayrink. Figueiredo, Monteiro da Silva...':Mar
tin h o Prado, Carvalhal, Alberto Saltes, 
Fleury CUrado, Borges <le I-.Iedeiros e Fer
nando Abbott. 
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E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão anterior. 

E' lido, àpoiatlo, posto em discussão, que e 
, sem debate encerrad•'· sendo addlada a vota
ção, ·o requerimento do Sr. Brazilio dos San
tos. 

Sito lido~. apoiad0s, ,julgados objecto de de
liberação e enviados às l'espectivas commis
sões os seguint-es 

!'ROJECTOS 

N. 12-1893 

Manda. QUe p1·evaleçr.r. :tJam as p1·oxiíJws clei
ÇÜe$ de deputados c ~enado:res e 11ara a zwe
sidencial a qualificaç•7o rJleiloJ·al effectuada 
em 'IJil~ttGde do decNto :n. :200 A, de 8 de (e
vereií'O de 1890, nos municipios em gue se 
nao tiver a.i11d" p1·ocediclo a~m e1n 1.892, 
nem no co1·rente anno ao 1wimeiro alista· 
mento paro as ele:çDes da R·~publica; re'V,JqfJ. 
o a1·t, 2' da lei n. 69 de i de aqosto de 1.892 
e i·esta.bclccc o art. 3<' da lei 11 .' 35 do mesmo 
wu1o, pa1·a o fim de pl·oceder·se amntoó
mentc á re'Visao do ali$tamento cleito1·a~ 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." .Nos municípios em que se não 

tiver ainda ]Jrocedido, nem no anno ele 1892, 
de conformidade com a lei n. 35 de 26 de ja
neiro ou com a. de n. 69 de 1 de a:rosto. nem 
no corrente anno de 1893. no prazo· e na 
fórma. do ca p. 2" do tit. l '' da c i tn.d.a lei n. 35 
de 26 de janeiro, ao primeiro ali;:tamento 
eleitoral para as elei~{íes da Repu])lica., pre
va.Iecera para as de deputados e senado!'es no 
dia 30 de outubro do corrente anno e para a 
presidencial de 1 de marvo do anuo vindom·o 
a qualificaç:.ão eleito1•al eífectuada em virtude 
do decreto n. 200 A, de 8 de fevet·eiro de 
1890, 

maioria delles. e, de então em deante, diaria
meBte, das lO llOl'as dll manhã. ás 4 da tarde, 
ate a \'espera da eleição, p:.t~·a a entl·ega dos 
títulos a taes eleitores. -

§ 4.0 Para esse fim, o presidente do conse
lho ou ·camn.ra municipal, depois d,e assignar 
os títulos j :i, preparados com as indicaçõe~ re
queridas })elo§ 1 '' do art. 28 da citada lei 
u. 35 de 1892, em face do alistamento get·al 
tlo município, e de 1·ubrica.r os respectivos ta
lões, enviarà a cada. uma. dessas commissões., 
com a precisa antecedencia,-o livro elos ti
tules dos eleitores da respectiva secç;ii.o, acom
panhado de uma copia parcial do mesmo alis
tamento. 

Art. 2." Fiel\ revogado o a.rt 2" da. le( 
n. 69 de 1 de u,gosto de 1892 e restabelecido o 
art. 3' da lei n. :35 do mesmo anno, pam o 
fim de pl'ocetler-se annualmente à revi~üo do 
alístamento eleitoral. · ·· 

Art .. 3.-'Revogam-seas disposit;ões em con
tral'io. 

Sala tlas sessões, 1 de junho de 1893.-Lec
viyildo Fiú;aeiras. - Gonçul'l)eS Cluw~s .
[.p'!acio Toxla.-A' commissão de constituição, 
legislação e justi~a.. 

N. 13.....; 1893 

Ete~e~ ú categorict de primeira classe a al[an· 
degc' de Porto _4.le!JrC 

O Congresso Nacional resolvo : 
Art. l.' E' elevada ti. c:üegoria de primei

ra classe o. alfa.ndega de Porto Alegre. 
Art. 2." Revogam-se as disposições em 

contrario. 
Sala. das sessões, 2 de .iunl10 de 1893.

Homel'O B.'l.]Jti~ta.- Pereira. da Costa.-Cas
siaM do Nascimetlto.- JHlio de loilJsquita 
- Cftdos Gal·cio.- Rodolplw ~1b1·eu.- Vícto
rino 1lfonteiro.-Leonet Filho.- A' commissão 
de fazenda.. § I." A esses eleitores serão conferidos os 

títulos de que trata o m•t. 28 da lei n. 35 de 
2Q de janeiro de 1892. 

§ 2." No div. 10 de setembro do correllte 
a.nno, reunidos os meml)ro:<: do governo mu
nicipal e os seus iinmedi:.~.tos em votos em nu
mero igual, em vista de convoca~:üofeita.l)elo 
seu presidente, com anteced_encia de I O dias, 
dividirão o municipio em sec(:ões eleitoro.es e 
elege!"JO, :por maiori:.t llos presente:S. p~1..m 
cada secção, uma das commis.sões dequetr:J.ta . 

N. 14- 18\?3 

netermi11a q~tc seja fb;ado scmeslral.nentc o 
tj1W11tituli-uo para a 'rtapa aos officioes suà
altei·nos effccti.vos elo exe1·cilo, te1ulo-se em 
con.\He1·a(:{ía os 1Jrq:o; dos geneJ·os C!timen
ticios. 

. o ;,u~t. 3• da lei n. :35 de 1892,. pa.ra que por 
essas commissõesseccionaes seja feitaáqueHes 
eleitores a entrega dos ditos titulas. 

_ . § 3. • Essas commissões rennir-se-hão no dia 
. . , · 30 de setembro, sob a pre.:>.ldenci.a de um de 
, · s~us membro~, eleito ne's:J. occasião pela 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. L" O quantitatiyo para, a etapa .nos 

officiaes subalternos elfectivos do exercito 
será fixado semestr<.\lmente, tendo-se em con
sideeo.ção os preços dos generos alimentício:;. 
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Art. 2.0 Revogam-se as disposiç,ões em 
contrario. 

Sala das sessões, l de junho de 1893.-Pire~ 
Fer,·eira,-Noyt~Ci1·a Pw·ww.yttâ.-A' comnüs-
são de marinha e guerra... · 

historica q_ue nã.o proferi. Nestes termos .. peço 
a V. Ex. que mande lazer- u. correcc:.i'(o con
ror·me con~tn, dn, nota junt<t. i':so ê deliberu.<;ão 
de V. Ex. e_ não de]1en1e de r .;.sol Ü_f:ão da 
Cumara. 

N. 15-1893 

Autori.~a o Pvder E.r.cc1ai1Jo a ma•vJ,~v con
strui1' 11a Pa,·ncr);ybt:!, estado rlo Piaully, wn 
edifi.ci<> pa1·a a a~(r.t.ndega. po1lemto deS]_Jenclel' 
atJ 150:000$1)00. 

O. Gongresso N<tcional resolve : 
Art. I. • Ficn. o Poder Executivo autori

~udo a. manuar construir na cidade da. Pal'
nahyba, esta,llo do Piauhy. um edificio pa.ra 
nelle funcciona.r a alfltndega. do mesmo estado, 
podendo llE>spender para esse fim até it ClUiln· 
tia. ele 150: 000.$UOO. 

Art. 2,n Revogam-se as diSl)Osições em 
contr:1rio. 

Sala das sessões, l de junho de IS93.
Pi,·es Fe-,·reiJ·a. - NogHcin.t Para11aguá. A' 
commissão ele orçamento. • 

E' sem debate upprovada a redac(•ão do 
-projecto n. 5 deste anno, . concedendo uni 
armo de licença ao engenheiro Augusto Tei
xeil'a Coimbra. 

(O Sr. Artlrw· Rios deixa a c:adei;•ct rllr 
prcsi~lencia, qye rJ occttp(rda pelo Sl·. Jocro 
Lopes.) · 

O §r. Zan11n-Tomo a. paltwra 1m hor· 
do expedie11te para fozer uma rechuna,f<Lo n 
V. E~. e apreseatar um raqnerimento. Are
chtma~~o versa sobre um a.pa.rte meu que 
vejo hoje publicado em um dbcurso d.o Sr. 
Sea.bra. · 

Não costumo nunca fazer reclamações por 
a]_:mrtes 111al tomado:: pela taehygr-aphia. por 
que conheço as pessimas condiçues acus1ü:as 
da casa e êomprchen(lO que e faci! que O 
tachvgrapllo uã.o 11ossa apanhar as pal;wras 
do deputàdo taes qua.es fo1'<1.m pru1eritlus; mns 
como se trata de uma questão que importa 
verdade historica, peço a V. Ex. que auto· 

· rise a ImprellSll Nacional a. fazer a. cor-

Qtmnto :<o requerimento, dieci p::nwns :pala
•Tas paL·a justifical-o. E' cetto que no actual 
regimen a cama:;.·n. ponctt importancia prestu. 
a.o requ~rime11to de infot·maçõc;;, ao cont!",l.l'io 
do qne succeU.i:t no regimeu pass;tdo em que 
est: .. squeslhes mereciam"· mah; seria :J.ttenção 
do g·overtw, porque qn::L:::i sc:-npl·e impol't."t.ram 
em !altas commettidas pelo~ agentes do. a.uLo
riuade. Os nobres deputados que lel.'am o Pa.iz 
de lLOnt .. •m teriio visto o teJegr.-ttJUl'l<t p;t.:;sado 
d:t Bahia em que 'se notici<t. (Li:.) 

Se. presidente, não e a primeir;~ ve~ que 
as f'ol·ças ú® exercito redel'-"l sii.o upphc;J.uas 
n~t Bú.bi,t a serviço policial. Nt~ m.in.h<;. estuh _ 
alli, l_)al·tin o cl1ele de pt•Lio::b p<l.l'<'- o muni
ci}JiO do Campestl'~, confl~gr:'.dO em con:=.._e
quencia. das desonlens lw.ncla.<:, po1· o~casmo 
da. ekiçüo municipal, com 30 pr;was do 16" 
: atalhüo sob 0 com mando do· tenente Leü.o 
Petlra. si niio me falha a memorb.. Agoro 
veio u: noticia de que pn.:·te uma outra torça 
federal pnra. reprimi!· as desordens provoca
das pelo fanatico Conselheú·o. 

Ol·a, devo dizer á Camar;t que o esta.do ela 
Baltia tem um col'PO de policia de 1.600 pra; 
ças e não me lXl.l'ece r-egular qne o C1mmun
d•mte do ::l' distl'icto milital' f rne.;-a 1b!·ç~a;; dos 
hat<~lllües de linha, a. não ser· que ~eja ;tutori
sado pelo podr·r central, poi~ j nlgo _q'ue e ri
!!'Ol'OS:t '" recO!lliJ;end;~~'ttO du Sr. Presidente dn. . 
ú.epublie<t, de não dbtrtl.l!Íl' os batalhões de 
linh:1 rm.rn, scrYiços policiae;; e o govcrnwJ.m·. 
nü.o tein o direito, como outl''orn. os pt·esitleu
tes dr~ prO\' incia. de U:SO.l' t.loss:.t l'úrç•~-

Nuo "cr·edito que ex 2);·orwc ~H~rrlc, o Sr. 
o-eneral Ga.lvão assim tenha pro<:ecli.do, lJélU 
que _isso sejll possível, vis~o como, avezar de 
senador est<<clottl e envulVltlo na polLtl(:agem 
da te;·m. foi 3nvestitlo do cargo ue commtm
d<ulte do 3" districto milií:<tr. 

rec<;io que von l'ilJresentar. . _ . 
A ·s pala.>ras do Sr. Sea.bra com respeüo _;1 

lei de responsabilidade que temos ne:-te pa11. 
eu disse: «nos Estados Unidos, crmstituido;::, 
h:1 mais de 100 a.nnos em Republicn, [1, lei' 
de ·· responsabilidllde será h1o esteril b. como 

Além llis~o. o Governo Federal tem-se mis
tul~J.do muito nas questões municipo.es da capi
tal e. tanto rp.1e não ha muito _tempo, o mi~is
tro do interior. ]_)Or um 11nso, declarou m
com pa ti vei s pnm o exe1•cid o de _mc'm bt•os úGJ 
con~elho mnuiciJlt\1, proles~ot'e.~ u:t Faculdo.lle. 
de :O.Iedicint'l. q1.1e tenham sido el~it?~· sem •i_ue 
eu <:ompt•elJen<la. que incomp:tttbthd;J.de pode 
lw.ver entt-e o exercido de meml>!'OS elo conse
lho muuic:!pal-que J'uncdomt um:t vez por st · 
ma nu. e que :pode decreta.r a, horu das sua_s 
sessões com as lições n:L Facutdmle de Me(h
cina. cá»... . . 

o aparte que e:':ei n_ão foi este e até 11m o~· 
gão da. imprensa. attr1bum-me uma heresta 

UM Sr:.. DEPUTADO- Re:>p1ndeu a uma con-
sulta. · · 
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O SR. Z.A.lB.-Respondeu multo mal, porque 
quem sabe um ponco de direito publico re.co
nhoo'e que o ministro não tt"m o dil•eito de 
. decretar- incompatihilida.des por sua propt·ia 
conta. -As iucompa.tibi!i(lt\dts estão inscript.t.'l 
na. lei e em regra geral são sempre interpre· 
tadas de r ~toúo o JMis re:;tricto. 

Ora, si é verda.de que o ministro não :teve 
escrupulo em decretar essa.s jncom})a.tibilida.
des, s-..u levado a presumir que tambem o 
Sr. Presidente da Republica. não tem tido 

. · escrupulos em Mlt.ot·isa.r- o comma.ndante mi
litor a prestar a ror<,:~t de linha para. qualquer 
diligencia polícia! que a.\li se pretenda fazer. 
E não admira que a preste agora, quando já. a 
:prestou e pn.ra que ? Pa.r<~- perseguir, pat'a 

. l'uzilar eleitot'es •.. 
0 SR. SEVERI?\0 VIEIR.A-Xào é éxn.cto; 

-V. Ex. est:.i. adulte1·ando os fa.ctos. 
O SR.. ZAlllA-Parri. o nobre deputado não 

Não: ordem não é isso. 
U:>! SR. DEPUTAno-Póde ser q_ue seja. 
O SR. Z.uiA-Senhores. o soldado bl.'<lzi

leiro não roi alistado para. fazer serviço de 
policia., mas pa.ru. defentler a honra nacional 
OODGt·a. os inimigns externos. Essa. é a .ver
U<\de. E no~so esta lo de federaç~o n[to per
mitte a Uniüo intervir nas desot·dens loe<tes. 

Senhores, que tanto falla.is em autonomia. 
dos estados, deveis sel' os primeitos a lttzer 
côro commigo p<tra. impedir esta e outras se
lnelhautes exorbitancias. 

Vem á mesa, e lido, n.pprovado e aclia.do. a. 
discussão, por estar • sgota.rla n hor<t elo ex
pediente, iic . ndo com a pala. vra. o Sr. Arthur 
Rios, o seguinte 

ha. cousa nenhumt\, é capaz de negar que o R · · t d d 
muoicipio dô Campe:;tre, que não t~m 5000 . equelro que, pm• m erme io o Ministerio 
h abita1•tes, tenh"- ;,ooo alistados. Em todo u .ela Guerra., inlbt'me o Presidente da. Repu-

d blic•• si ~~tol'i~on o generol comma.ndante 
easo, aqui mo;:tro a minha cor uríl.. fhzendo do :3• <iistr1cto mUii:l.r a. pôr á rli:;posí\:Üo do 
com]lleto contraste com o noln·e deputado.qu~ 1 1 1 ç d. l 
ehega. da Bahiil. . tão irritadico, pOt·que, não g-o,·erno esta.t oa ta Btthia a LOl'Çt\ ie er<\ 
sendo nem commn.ndan• e das forças. nem c:0- p_:im ser emprl'!::ada em servir;o llOlici:tl. 

· ronel, nem governador do estv.do, niio sei o S<tht rlas ses;:ões, 2 de junha tlc 1893.~ 
que tinha que ver· com isso. Ceiar Z<~Ma. 

o· SR. Se>ERI:.\'0 VIEIR.:\. - Tenho w.nto 
quanto v. Ex. · 

O SR. ZA~[A-Não ha motivo ll..'tra essa. 
zanga, vorque mesmo 110: systema pre~itl~n· 
c~a.l · e llireito de apresentat· requeL·imeuto;; 

. e go.rantido a qualquer repl·e.sentante da 
Bação. Si, J)Otém. la~'o mal nis.~o. perdoe-me o 
nobre deputado a quem não de:;ejo a.ggmvat· 

· W! 1orma. nenln;ma tanto mais quantt> l:i. na. 
terra. estou deh:J.i~o do éutello de s. Ex. e de 
seus amigos.- {Riso .) 

O SR: SEvr-:IUNo VIEIRA. - V. Ex.. nunc.t 
esteve tão garantido. 

O Sn.. ZA!llA.-Vou mandar á mesa. o meu 
requerimento e ('olga:rei muito que as inror-

. mações que nos vierem, si llOJ: :wa~ viel'erri, 
sejam no sentido de que não é por 0rqem do 
governo federal que as forças .do exercito da. 
.União estão f<1.Zendo ser \'iço policial. (Hr.1 wn 

,_ apal·ie.) . 
U::II SR •. DEPUTADO dá um aparte. 
O Sn.. :ZA:IIA. - Este aparte obriga-me a 

_f()nti~uar. Esta a.llega~.ão de ordem, senho
res, e quasi serJpre pretexte para grandes 

.··. d~Ol'(lens, -ê sempre com inYocac:ão dessa 
. va.lavra que os governos despoticos esmagam 

o cidadão. E ' sempre com estn. histiJria de or-· 
· de~·, d.e regimen legal. que se dão sempre as 
-· ·ma.10res desordens, a. subversão da ordem, 

como está. se vendo por toJa a parte. 

O SR. .L\CQüE:.i Ot.iiUQUE {pela o1·dcor)-Sr. 
pr(-;;identc. tleseoj:lVa sabet• si não ex:stem 
sobre a me.."l.t req uerimcn tos de m·~enclu., 
como o meu. relat1vo ú. -ot·g~mi&lc;~io' ua mi
licia. CÍ\'ica, que lleve tet• prelerenr:ia . 

0 SR. PRESID~:-.J'E-Declal·(, que a. llr.•t"n. do 
expediente é tomada .peh\ n.present.aç-~o de 
projecto;;, lla.reccr('s, etc., não pod~udo, poiS, 
~er a.ttendida a. reélama.ção do nõl>r e deputado •. 

O SR . PRESIDE~TE declar.~. que antes de 
entr~w-se na. o:;·dr~m do Lli<\ lm 1.1m recplel'i
mento de ordem a votar-se: o Sr. Nilo Pe~ 
~~an11a reqüee que faça parte da. ordem do dia 
o projecto relativo ao registro ci.vil d~ ca.sa.
mento.s e obitos. Como jit estú passa(Jt, o prazo 
mat·cado pelo regimento, submetto <í. consi
deração da caso.. si o pr{\jecto deYe s~r dado 
pata Ol'(iem do dia, independentemente do 
parecel'. 

Cc.nsnltJ.ua. a. casa, e appl'OYado O reque• 
rimento do Sr . 1\'ilo Peçanha. . 

ORDEM DO DIA 

Votaç:.ão da 2:. conclusão do parecer 11. lO 
deste rumo, approvando as eleições do Ama-· 
zonas e reconhecendo deputados os Srs. File to 
Pires Ferreira., Francisco Ferr~ir~ Lima. Ba
cury e Gabriel Salgado Ltos Santos, éom um 
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voto em se~'l.r:ado opinando pela nu111àaàe àas I Covto C.1rta:ro, Si~ Anàmilc, Retumba, Tolen
mes~a.s eletç(les. . . · l tino d~ Car-va.ll\o, Rosa e Sllva, Gonça.lves Fer

O Sr ·. pres11lt>nte · annuncta que '\'a<l proce- t·eirn., .Jo;io de Sict ueira., Espit·ito Santo, Lou-
der:se a chama,la pa.ra. vo4l~·ão nominaL renço de Si~, Augusto de FreitaS. Z<tma., .Joa

quim Br·eves, Lopes Trovão, Joã.o Pinheiro, 
~ Sr. R.e tumba (p:la. o1·dem)-Sr·. Pa't:ifir:o )IML'<Lt:enlw.s, .]a{:oh da Paixão, Costa 

pre.~tdente. sP.gundo a IWJ.xe que tem sido se· Senna. ~moun~er, Go~ç,alves Cha~·cs, Manoel 
guída nesta c.\s-J, e de. ~~{·cordo com 0 direito Pt0ge:1Cl?, Donungos h.ot:ha, Dommgos Porto, 
que tem qunlquer deputttdo, requeiro a v .Ex . . Joao J;.utz, f:opes Chaves, Ang·elo Pinheiro·, 
que submetta. por partes a. vott\ç:ão do pa.- ;'\1 ursa., Braz li 10 dos Santos, Caetano de Albu· 
recer . q nerq u& e Bellarm in o de Mendon<:.a. (::~5). 

O SFt. PRESIOEi\'TE~A conclusão sô tem uma. Por 79 votos contr-a :35, é appt·ovada. a. se 
parte. guintc conclusão: 

O SR. RETUi\IBA.-Nã.o, senbor ; ttata do re- Que s~jam reconhecidos e proclamados de
conhecimento de tres deputltdos; e poc issa putados -pelo estado do Amazonn.s os Srs. 
].leço_ que a votn.<:ão sejo. feita .PM'cio.lmente ; Francisco Ferreil'a Li.ma Bacury, com 2.131 
ha. dts..<o exeml>lo nest.1. casa. . votos; Gabriel Salgado dos Sa.ntos, c;:om 2.038 

votos e Fileto Pires Ferreira, com 1.993 votos. 
O SR. P.aesrom"Tm-Sa.lvo delibera.çã.Ó ex· 

:pre~ ~a ca.s<\, não ]?osso deixar de~uhmetter O SR. P RESIDENTE proclama. deputados pelo 
a votaç:ao o }):t.recer, integralmente. . estado do Amazonas os Sr;;. Francisco Fer

reiraLima.Bacury, GabrielSalgad~ dos Santos 
. O SR. R~t.:~mA -s~ V. Ex. me permit- e Fileto Pires Ferreira. 
~sse, eu d1rm a. l'azao por que l'equeiro 
ISSO. -

Procede-se ú cham.ad<•. 
Respondem si•H os Srs. ?llatta Bn.cellat•, Va

lente de Novn.es, C~simiro .Junior, Rod· i:,rues 
Fernandes, Noguett·a Paranag11:i., ~el~on, 
Pires Ferreil'a, Frederico Borg~. Jose A ''e
Uno. José Bevilaqua., Gon~<tlo de La.go!>, Al
fredo Barl)()S..'\, Al!n.ino A1Ionso. Petlro Ame· 
r ico, Pereira. Lyra, l\'Ieil-:.t ue V:\SC:·•Dt:ellos, 
Luiz de Andt·ade, Oiticlca, Euc:Htles :\ii\lt:l. 
Lean·li·o l\Iaciel, Tosttt, Arthut· Rios. :.ra.r·..:. 

· colino Monr:1, Se~erino Víeii'~L. P~ml<t Gni
mar-;ieS, Milton. Leoviglldo Filgneirns. B:u·ão 
de S. Marcos, Sebastião L<\tHiu lpha. Prisco Pa
rn.iso, Manoel Cn.etano. Francisco tle ~lil.t.tos . 
Athayde Juniór, Hot·u.ciÓ Co~fu. .. NOV<\CS Mello. 
To1•qua.to MoreÍl".J. • Nilo Pe<,:n.nlnl., F1-:.Ul\~1 
carvalho, Ft·óes da Cruz, Albet·to Tor·rcs. 
Almeida P?.reira ·, Thoma~ Deltino , Bt\
daró, Gabrí~l lle M.-g ... lhães, Leonel Fillto, 
Ferreira· Brllndão, V1otti, Dutr<~ Nicacio, 

·Aristides Maia; C<tt·los das Clt:l.t,ras, Costa Ma
chado, r·ra.ncisco Veig<'l., Joilo ele Avellar, Fer· 
reira Pires, Roüolpho Abreu, Ribeiro ele 
Arantes, Necesio Ta.varr.s, Francisco Gli<:e
rio, Moraes Barros, Adolpho Gordo, Patllino 
Cn.rlos, Costa: .Jurlior, Alh•edo Ellis, C:~rlos 
Garcia., Cincinnato Beaga., Julio de Mesquita, 
Vieira. Bueno, Leopoldo de Bulhões, .tU VMO de 
Castro. Urbano Gõuvê..'l., Antonio Az~redo, 
Corrêa da. C0st.1., Euu(l.rdo Gon~.alve>:, C:lrlos 
Campos, Schimidt. Victorino ?.Jonteiro. Pe
reil<t da C•sta, Homero· Baptista e Ca.ssio.no 
do NasciJllento (.i9) . _ 

:R.e~pont!em 71fi•J os Srs. Augusto · Montene
gro, Hollauda. de Lima.. Aotriso Fia.Jllo. Jus

. t iniano Serpa, Nascimento, Miguel de castro, 
Carnara V. 11 

O SlL Atus'l'mES MAIA-Sr. presidente, 
achando-se na ante·~ala. os Srs. Lima Bacury 
e Fileto P if'e;:, peço a V. Ex. que 110meie uma 
commiSEãO pllt';t os introtluzi.r no recinto. . 

O St·. })resiclente nomeiO: os Srs. 3" e 4o 
secrel.;trios. · 

Entr-am no recinto, prestam o compromisso 
r('ginwntal c tom:~m. <\.<:sento o~ St-:;. Lirna 
Bacm·y e Fileto Pir eg. 

Vol;;.\~::l.o tio [mrece1· n. 12, t\nnulln.nllo n.l · 
g-um:~s das eh:i~:r)~s c ap\woY:mclo out.r~s ;~que 
se pl'O\!'!deu no !!SttLtlo do M:U"anltfto c t·ecO· 
nltc<•cr~tlo dcputJ~clns os Srs . Dt·~. l.lti:t; Atttonio 
Doming-os ll:\ Sil\':.1., lk uedicto Pct•P.i l'~t Lt~ite c 
Chl'istiÍ!O <.:ru:t.. 

O Slt. Pn~SIDEX1'E annuncin. n. Yot:\\·ão da 
prime;r.t <."Onclu!;ão: 

Que sej:un julg:\da:s uulla.s M eleições pt·o
cellid:t:;; n:t:S I J lo~u.lill<~d,·s ae[m;,t tucncionadas 
e rem~ttidas ~~ :J.Uthcaticu.s qtlc '" ellas se 
rd~,rem as n.t.ttoricla.~les respect.ivns, t\COmpa
nhuúas elos protestos e documentos qne a eUas 
se aeht1m o.Fmex.os, pat·a. o fim de procederem 
como ibt' de direito. 

0 SR.. FRANCISCO GL1CER'l0 requer q_ue a 
conclusão s~a dividida em duas partes. · 

Consn lto.<la. a. <:<tsa, é ~pprov;ido c> requel'i
metlto do Sr. Gliccrio. 

Submettida. o. vc•tos é a.pprovada a }a parte 
da l" conclusão, que é ·a seg11ínta : 

«Que sejam julgadas nu lias :Ls eleições pro
cedidas nas 11 loc !idades mencion(l.daS .» 

Submectida. (l. votos. e r~jeitada a. seg·unda 
tl. seguml;~, parte. que é tl. seguinte : 
. « Que ~ain remettida.s ' a.s authenticas que. 

a. ellas se referem,âs autor~dades respectivas, 
i O 
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acompanhadas dos protestos e documentos 
que. u. ellas se -a.cha..m aunexos·, para o fim de 
procederem como for tle direitl.'l.» 

São successíva.meute submettiuas a votos e 
apprr.waQ.as as seguintes conclusões : -

2••, q_ue, por inobservancia das disposições 
do art. 43, §§ 20 e 23, sejam igualmente nul

·las.as demais elekües, acima mencionadas; 
3', q_ue S?j:>m appt•ovada.s as eleições feit.'l..S 

~as seguintes localidade3 : 
.. -Imperatriz, I•;, 2", 3• e 4" secções; Pen:.J.lva, 
P; Ch~padinha, l", 2·•, 3• e 4·'; Lerêto, 1", 
2•. 3·· e 4"; 1\"ova-York, I•; S. João dos Patos, 
1~; Ped1·eh•as, 1'', 2", 3• e 4"; Graja)lÍl, '2\ 

.3', 4• e 5•; Tury-Assú, 1", 2·•, 3" e 4"; Passa
gem Franca, I• e 2• ;· Icatú, I• e 2·'; S. Ber
nardo do Parnahyba, l" e 2" ; Amyoses, 1" ; 
Vianna, 1", 2", 3', 4", 5", 6", 7• e 8 ' ; Ca,iapió, 
sec~.ã.o unica. ; Pinheiro, 3' ; S. J nse dos Mat
tões, !•, 2• e 3•; Flores, 2•, 3• e 4'; Caxias, 
1 '', 2". 5• e 6• ; S . Bento dos Períze;;, 1 ''. 2•. 3a 
e 4" ~ 1'lNjo, 1 ", 2' e 3 ' ; Baixo· M ea.rim, 3·• ; 
Arary, l" do 2" dL>tricto: Coro<\t;\, l", 2·· e 
31 ; Tutoi-a., 1~, e BarreiriRhas, lu e 2·•; 

4•. que sejam. reconhecidos e proclamados 
·. deiJutados :pelo esta~!o do Maranliã.o os Sr<l. 

Drs. Luiz Antonio Domin~ues da Silva, Bene
·-dicto Pereira Leite e Christiano Cruz. 

O SR.. Pn.sslDE:-"TE proclama deputados pelo 
estado do jfa.ra.nltã.e os Srs. Dt'S. Luiz Anto
nio Domingues da Silva. Beneiicto Pereira 
Leite e Christiano cruz. 

0 Sn.. PIRES FEl~REIR \-Sr. presidente. 
estando presentes os nobres tleputauos agora 
l'ecouhecidos, peco a V. Ex. que nomeie a 

• eommissiio que o-s tem ue introd1.1'lit' no re
cinto .. 

O SR. PnESIDE.~TE-Nomelo os Srs. 3" e 4" 
secretal'ios. · 

Entram no recinto. prestam o compromisso 
regimenta.I e tomam assento os Srs. Domin
gues da. Silva,Pm'Qira Le'tte e Ch!-istiano Cruz. 

VotaQão elo parecer n. 11, com e menu(),, 
opinando no sentido de serem approvadas ~ts 
eleições a que se procedeu no esta.Llo do Ce<.~.rá, 
e de ~er reconhecido deputado o Sr. major 
BenJamin Litemto Barroso (discussão unica). 

0 SR. PRESIDENTE declara que, antes do 
parecer, será submettida. a votos ~t emenda 
apresentada pal•J Sr. Serpa. 

O Sa. MA.RTL.\UO RooRIGUE:~ (peh o1·dt!m) 
requer votaQão nomin:J.L . 

Consultada. a casa, e rejeitu.U.o o requeri-
mento do Sr. Martinllo. Rodrigues. 

O Sn.. ~'};L\.n.TlNl!O RoDRIGuEs l'equei' verifi
ca~o de votaçãoJ sendo conftrm:.~c.la. pri
meiTa. 

Postas sncc~ssi vamente a votos, são. re
jeitadas as duas partes que constituem a, 
emenda. do Sr. Serpa. 

O SR. PR.ESIDEi.\'TE decla.ra estar prejudi
cad<J. a emend<t d0 Sr. Ma.l'tinho Rodrigues, 

Submettido a votos, o parecer, são appro
va.das u.s seguintes conclusões: 

1 o, .que s~ja.m approvaàas as eleiçues 
a que se procedeu em 129 secções do est:1.do 
do Ceõl.râ. em 12 de março lto corrP.n.te 
anno; . 

2', que seja. recon11ecido e proclamado 
deputado pelo estado do Ceari. o Sr. ma
jor Benjamin Liberato Bar•roso, com 7.Sl2 
voto». 

O Sa. PRESlDEC\TE-Proclamo deputado pelo 
estado do Ceará o Sr. major Benjamin Libe
ra to Barro~o. 

0 SR.. ALFREDO BARBOSA - Sr. presidente, 
estando em uma das atlte-sal<~s o Sr. ma.jor 
Lib~ato Barroso, pe~o a. V. Ex. que nomeie 

commissão _que tem de introduzil-o · no 
recinto. 

0 S~. PRESIDENTE ...._Nomeio os Srs. 3' e 4" 
sect'etarios. 

Entra no recillto, :presta o comprumi.sso 
r•egimental e toma assento o Sr. Libera.to 
Barroso. 

Submettldo a votos, e o;ppl'O'\"adO, em 2" dis
cussão, o projecto n. 182, de lSD~. conce
clendú a Melchort ,'\;; Comp. isençii.o de direi
tos, inclusive os de expediente, solll'e trapos 
e reduct,~ão de 50 "/n sobre a. materilt pt•im:L 
denominad.a. bleachi~tgp,nnrlcr, que impor
tar,•m dUL'<mte cinco <tnrtos. a cont<tt' d::r. data. 
desta; lei. c:nu desti.no i 1U.brica. de teciuos 
n& v1lla do Salto, em S. Paulo. 

Depois de C"onsultada a casa, o Sr. presi
dent~ declara que o projecto passará à. 2' dis-
cussão. · 

Anrnincia.-se a votação do projecto n. 242. 
de 1892, autorisando o Poder Executivo a. 
p!lgar a D. Carolina Rhei.t'lgantz a quantia. 
de 114:99í$848, como indemnL~ção · ilevida. 
pelo valor de su:l. :Propriedade Colonia. dll 
S . Lourenço, no Rio Grande do · Sul ( 1 a_ dis
cussão). 

0 SR.. BELT,AlUdlNO DE. MENDONÇ~ (pelv 
ordem)- Solicíto ue Y. Ex,, Sr. pre5idente, 
que se digne de obter de um do.s membros da 
oommi~ão que deu parecer sobre. este pro-. . 
jecto que o escbreç:a., :pot•quanto o ptu·~cer · 
não e fundamentado. 

Diz que o peticionaria tem to:~ o di
reito e é ele rígoro'a justiça. mas não de
clar•a q uaes os fundamentos. Eu deseja.r·i.ll. 
q t1e V. ~x. obti ve.>se essa de~larac:ão. 
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0 SR. PRESIDENTE - Si algum dos membros 
da commissão q_uizer dar esclarecimentos. 
não porei-duvida em conceder-lhe a palavra; 
mas observo que a oecasião pa.rn. obter es-es 
esclarecimentos era durante a 1 a discus.>ão, ja 
encerrada. 

O SR. NoVAEs MELLO ·r pP.l~~ o?·dem )-Sr. pre
sitlente, fui o relator do parecer apresentado 
sobre este prQjecto. e esperava me;;mo CJUe 
algnm SP. deputado pedisse esclarecimentos 
sobre elle; mas uma -vez que ninguem soli
citou taes esclarecimentos,tambemjulgueE-me 
desobrigado de offerecel-os. 
· Si a l"am'ara pe1·rnitte-me, porém, direi que 
este prejuízo é apenas a consaQ"ra~~o do cum
primento dt; um dever .Foi um contractOIJ Ira a 
fundaçü:o da. colonia ele S. Lourenço, na serra 
dos Tapes, no Rio Grande do Sul; o govel"no 
comprometteu-se a velider a. Reinghant~ uma 
certa qua.ntidade <le terrenos e recebeu logo 
n.dei~,ntadam ente a im l)Ortanci a, desses terrenos. 
Quando, porém, Reingha.utz ia medil-os e de
marcal·o~. o goYerno concede-os .l\ diverWi\, 
pelo que Reing1J1tntz ficou <lespojado lhl uma 
grande area. dos mesmos teerenos. 

Além disso, o governo jLllgon conveniente 
chamal' a si a. fundaç·ão e o desenvolvimento 
desso, colonia. Nos termos do contract;) cele
brado, podia. 1àzel-o,indemni~ando Reinghantz. 

" não só dn quantidade de terrenos que lhe Jbi 
tirada. como das bemfeitorias IJOr ene rea

·lisa.das. 
Suscitou-se graude quesWo sobre si esta. 

recla.mn(Jl"io devia ser decitlada. pe1·ante o 
PodeL' Juuichwio, ot1 por arbi~ramento. 
Alguns pt·e~idflntes da antiga província. e 
mesmo minish-o:;; como o S1·. Lucena, decla
nu-a.m q tte Rcingha ntz el'a um. e~t.rangeiro que 
tinha. prestado relevn.ntes serviç~os ;to Rio 
Gr:md~ do Sul, qne nii:o dêi::Gtvam de reco
nhecer o seu di1•eíto, mas que entretn,:~to 
pen:>n.V'am que a. questão devia ser discutida 
}'lelo Poder .Judicia.rio. 

E' 1.1m direito perfeitamente liquido, e . 
estou. certo que a Cam:trn. dos Deputados 
nã.o deixar h de sa.tisfhzer um conpromisso so
lemnemente toma.U.o pelo Poder Executivo, 
com a.ppront;:ão da antiga C:tmara dos De-
putmlos. . 

Si algum elos Srs. deputados precisar tle 
mais algum esclarecimento, esoou prompto a 
da.l·o, terminando lJOL' <tppellu.r pa.ra os 
i Ilustres represent<tntes do Rio Grande do 
Sul si Reínghantz roi ou niio iniciador de um 
dos m<.tis impor·tantes municípios do estado 
elo Rio Gramle, tal como e a cidade de 
~- Lourenço. 

o SR. Vr.'\'IIAF:S dá um aparta. 
O SR. NovAE5 'MELLo- Es~ou prompto a 

dar escl:trecimentos a. Y. Ex:., como a qual
quer outro Sr. tleputaJ.o que U.elles precísa. 

Posto a votos, é a,ppl'ovado em l" discus5ào 
o pro_jecto. 

O SR. ·NILO PEQA.\HA. requer elispen5a ele 
inter•sticio, o que é eon~dido pela casa. 

Snbmettido tt voto.>, e approvado em 2~ 
discussão o pt•ojecto n. ::1 A, do Se~ado, 
creaudo um externato ou gymnasio naetonal 
na cidade dtt Campanlla, estaúo de ~finas 
Gemes. 

o SR. MoRAES BARROS requer verificação 
de votat;~üo, que conJirma. a approvação. 

E' sem debtüe encerracht n. discussão unica 
do pro.íecto n. 2S Fj (emenda do Senado ap 
prd~cto d:L Camarn.. dos De1mtados n. 23 l•, 
atldi ti \ro tlestMado das íbrças à e ten~tl. para o 
ex:crcícia de 189:1, qlle tmuula recéifknt· o.s 
patentes dos l'eli.n·matl03 nos po;;tos de gene
raes volunt:Ll'iamentc ou n:io, em~ctuad:ts 
ou comprehendidus como compulsori:~s. r:os 
termos do decreto n. 103 A J.e 30 de .Janmro 
de 1890 e da resolução do Coag·t·eiiso Xacional, 
n. 29, (!e 8 de ja.neiro úe 189'2.) 

Submettido a. votos, e approvaclo o pro
jecto. 

Vae a imprimir p:u·a entrar na or·clem dGs 
trabalhos o seguinte 

PROJECTO 

N. ll-1893 

Reinghantz não se conformou, porque era 
isso contrario ás ba.oses 110 sen contr;~.cto. 
Pediu ax-bitramento. que foi concedido pelo 
ministro da agricultura Sr. Antão, fora.m 
nomeados arbitros e posteriormente o Sr. 
Serzedello nomeou urrr terceiro l.lrbitro, uma 
vez q tle os dous não tinham concordado, e 
este terceiro a.1•bitro deci(liu a iavor do arbt
tramento feito pelo lado do governo. ( .4.pat·· 

, tes). Assim vencida a. questão Reing·hantz, . Piid zr E~ecutioo a concedcl" a :Ma-
. foi petlir o pagamento e o governo lhe de· -·hrtonsa o 

clarou que não tinha verba 110 orçamento ~ e . Mel de Mello Mattos, e.•cri~ao do jt~i~o sec-
não havendo tambc~m 110 orr.~a.mento àe 1893 cional no es!o-:clu da l'alâa, seis me:::es de 
verba destinada.. á, sati.:ltà~ão desse compro- lice,JÇ•t c~,. ordcr.aclo l":wa watar de sutt 
missa, elle agor'a vem. pedir ao Cong1·esso slmd.e 
qne :\utorise o governo :1 fa.zer e;;se paga
mento. A' commissão tle petiç,)ese p 1deres foi pt•c

pessoal : e o ~nt~ o req,uel'imcnto em que M:1noet <le 1Lello 
·Mattos, escrivão do ,\uizo seccion••l uo e~tado 

Aqui nü.o ha nanhum favor 
cumprimento de um dever. 
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da Ba.bia, pede seis mezes de licença com or- 1 
. -denàrló, em ·].)rorogaç;.i.o ã. de quatro mezes I 

concedida pelo respectivo juiz, na. iorml). da 
lei. afim de tratar de sua sa.ud(! em est»do do : 
sul, e ta.mbem o attestado medico com o q\\al 
prova o requerente estar soffre,ldo de moles
tia grave que o impossibilita de exet•cer tem
pora.riamente :~s funcções do seu ca.rgo. 

A commissão e de parecer que seja conce
dida a licença i.miJett·a.da, e otrerece o se
goi_nte projeét·ç par·J. !iier adaptado : 

24~ SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1893 

Pre.>idenciv. do S1·. Joao L o1Je:> 

Ao meio-dia o Sr. presidente· manda pro
<!eàer à leitma do expediente. 

o SR.. 1 n SECR.ETARlO lê o segutnte 

EXPEDIENTE 

O Congresso Nacional resolve: Diploma do SL'. Severo Ma.rn.nl1ão, depu
Art. 1. o Fica o Poder Executivo a.utorisado tauo ultimamente eleito :p!>h estado do Rio 

· a conceder a Manoel de Mello Mattos. escrl- Grande do Norte.-A' commiss.1o de petições 
vã.o seccional no estadn Ua. Balliêl; seis rnezes e poderes. 
de licença. cem o re~peetivo ordenado. afim de . o meio elo )-Iinisterio das Relações Extel'io
tra.liar da su~ sa.ude em esrooclo d!? sul: _ res de ::H do mez proximo findo, envhl.ndo a. 

Art. ~·o Ficam revogadas a.s dispos1çoes em seguinte 
contra.r1o. . . . . . ' 
.. Sala das com missões, 2 de junl1o ele 1893. · 

··- A.. 111ilto;z, presidante.-A.l,ncirla Pereira, 
. relator.- Go11çalo de Lagos.- Nccesio Ta1:a-
. rrs ._-lrla.1-tinho Rodtig'l.(es. · 

Nada mais haveJl(lo a h·at:t!'. o Sr . . presi
dente desigoo P!lol'O. o.mitnhã u. $ef:,'Uinte vrdem 
do dia : 

Vot11ção do pr('ljectt) n. l. deste anno. n.I
ter:lndo o regi men to in terno o da.s Cltnendus 
. que llte fora.n1 otre1·~<:idns. 

Discussilo unica elo proj-•eto n, 2::l .T. tle 
lS9'2.nuditiYo de~tacntlo d 1l pt•ojecto de lei das 
forç.'\S de tet·N. di8pen~nrlo 1.k concuJ•so O:' 
adjuntos do sen·iço ~nita.rio úo oxC!rcíto. 
l'eduzindo o respectivo numero ~ dando ou
tras proviuencias ; 

Srs. membros da Camo.r::t dos Deputados 
- .tfuito corn-ll·iu. ao se1·viqo puhlicó que o 
Sr. IJU:clutt·el Victor i no Ribeit'O Ca1meiro Mon
teit·o, deputu.r.l(l pc•lü c~ta.do do Rio Gt-a.nile do 
Sul. pndessC\ ncceitrtl' mna mis,ão que Gttlhe 
conHn.l'Ít~, nunwa.ndo-o ~nvit\tl·.1 extt·aordin:lrio 
o ndnistr·o plenipotcncinl'io nu. R~pulJlica 
Ol'it.wt;\[,lo U1•uguny, de con!i.tt·mhlado c~.11n o . 
art. 4" ilt) tlccl'C~~o n. 99i A. de 11 de n(lve.rn· 
hro •ln 1~00. e sendo essa. miss;;i.o do C:.\t'neter 
l.\'t\n$í ttwlo . Pa.l·•~ h>sc~.~ necessa.rio o ,·osso con
scnt.iuloulo e Ctl \'Ol-o peço, na. tundadtL espe
mrH:l~ do r1uc o ni'io recu~reis. 

Capitul F~d01·:u, .'31 uo ma.io de 1893. -
Flol·,r.mo Pt:ü:oto -A·· commisliâo de peti· 
~~õ"s c -pocler•!s. 

2' rliscus5ü.o do projecto n. 242 de 1Sfr2. 
autori~ndo o Poder ExeeutiYo n. pagar n. D. 
Maria. Ca.1·olina. Rheingnntz a <JUnntia. de 
114:~97$848, ' como indemniZflçiio devida. -pelo REQti'ERl)lE~"TOS : 
-valor de sua _propriedade co!onin. de S. Leu- Da Companhia Viaç.ã.o Fel'I'ea Sa.pU<Hhy, 
renço. no Rio Grande do Sul. · pedindo l)l·oroga~o por mai,:; dous _anno~ do 

3· discuss:to do pl'Ojecto n. 164 A. de 1892, prn.zo marcado para tt a.present'l.çã.o d0s estu
autorisando o governo a a1lrít• concurrencia dos definitivos da l" secção dos seus traba
publica. para um -projecto de monumento a lhos _A' commis~ão de orr;amento. 

i memoria do 11recursor da RepulJli.ca no Bra-
zil. alferes Joaquim José da SiiYa Xavier-o · De Domingos Ita.c(>J~my Guanabara Fer-. 
Tiradentes-e crea.premios . aos (lous melho- reira, ca.piti'io reform<tdo do Corpo de Bombei
res projectos classificados. ros d3. C;~p ital Federal, pedindo. a dec1:etação 

3•di.scussã.o do ].)ro.iecto n. 17l A, rle 1892., a.u- de um ct•edito especial pa.rl1. pa-gamento dos . 
torisando o governo a mandar abrir concursô officiaes c praçasrerormadas do Corpo de Bom-
publico, ta() paiz: e no estrangeiro. para ·o pro· beiros.- A''commissilo de or~.amento. · 
j ecto da. esta.tua de Benjamin Consta.nt e :>. Dos empr~gados d~ parte em trafego do 
despender·para. e..o:se fim ate á sommru de prolon,!.rn.meuto da E~trada. de Ferro da. Bahia 

-30:000$, e dá outras p1•ovidencias. ao S. Francisco, pedindo augmento de von-
Leva.nti.~se a. sessão áS 2 horas da tarde. cimentos.- A' commissão de orçu,mento. 

Communicação tlo Sr. depn~o Alcides 
Lima, participando .que não póde comp:~.recer 

. ti.s sessões ":por ter assumido o exercido do 
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cargo de:i~iz de comarca na cidade ao Rio :cruz, Erico Coelho Alberto Torre~ Almeida. 
Gra.nde,R:~ grand~ do_ Sul.- ~~· ·_oommis:>rw Pereira, Sa.mpaio 'Fe1•raz, Lopes Trovão. 
deconst1tmçao, legtsbçu.o eJus,ttça. Jacques Ourlqn~, Je~uino de Albuquerque 

·--""~ Vmlmet', B<Ld<tl'i.l. João Pinheiro Pacifico 
. O Sr. Jacques Oua•ic!ue pede ~ascarenl,as. G<tbrie! de M~galhã~. Leonel 
a pa.!avr~ P.,ara começar rep-otluzindo a. sna. FtlhD, .Jae:ob da Paixu.o, Alexandre Stockler 
.rech\ma,·no de hontcm. Hu, :;obre a mc•sa d'- Ferreira Bmndio, Co~ta S~nna, La.mounier' 
ver.;;o_:; requel'ir11entos quedemanda.u1 prompta GoP.ç,a.lvoes Chaves. Viotti, Dutra Nicacio l\fa: . 
soluçao. Um delles, ú.o oratlor, relel'e·se ;1 noel Fulgencio, Aristio"les },faia Carlos' das 
organi~~>ão da milicia. civica., e comoja disse Chagas, Domingos d~ Roclla, Costa Machado 
d~sta. reorganisa:ção pende aflxn.çiio das força..~ Francbco Veil:ia, Domingos Porto, Ferroeirà 
de terra.. Pede, portanto. para.. lr.•go que haja RalJello, Fe~r~mL ~ires, João Luiz, Rodo!pho 
numero na casa, pol-;~ em dwc<r~"ão. Abreu, Be_nedrcto \alladares, Ribeiro de Aran-

P;J.~a a tratar de um dos factos mais serios t~. Netesw T;wares. Fl."o.ncisco Glicer-io. Mo-
9-U~ se _teem (lado n~stes 1ü~imos tempo::-o do t•aes BaP~os, .Lope> Chaves. Adolpho Gordo, 
mn~~mmento da r0rç;:t, armallt\ 1103 negocio~ Angelr) Pwheu·o, Mur:><J., Paulino Cados Costa. 
pohttco5 dos estauos, na deposi~il:ü dos aover- Junlot·, Alfredo Ellis, Cotrlos da Silv; Mo
nadares, contro o CJ.11e se pronuncia s%mpre reira da Silva Cincin:oto Bt'a"a .. Julio d~.Mes
abel·tameute. . quita, Brazllio dos Santos: \iel1·a. Bueno 

Apont.1.nuo a.s occurreucias que acabam de Flenr.r Curado. Leopoldo de Bnlllões, Alve~ 
dar-se em. P:n•to Alcg·rc e qu~ 0 Go\·erno de Castro, Ur·bano Gonvei;1, Cu.eta.no de AI
Federal tlmxou Jer nas entrelinh~s do t=le- buquerq~e. Fl·etl(::·ico Solon, Con-êa. d~ Costa.' 
gr<J.mma. que deu á pu1 1Ucidade, lembrn a Be~lannino de Metldonr;<l, Marci:mo de Maga- / , 
r~tíracla que se esta damlo de ol!iciaes das lll~s, Eduardo Gc•tlf;ah·es, Fernando Simas 
1ileiras do exerc:to para ir servil· nas con- L<turo.Mülter, Car·lvs Gampr.s, Sllirnidt, Victo~ 

, .. _ trari:<s, e conclue clt<\ffiUJHlo a. attençii.o da r_ino Montei_ro. Pereim tla Custn., Homero Bu.p
~~· . Cama.ra. p<\Pil. 0 estJ.clo em que se acha 0 ex:- tt~ta., Ca.ss10.no do Na.~cimeuto e Demetrio 

.erpito; que 1)recisa sor art·cdau!> da politic~. LUbeiro. 

E 
Abre~se a ses_são. m segnilla faz·se t\ chamrula.. a qual res-

pondem os Sn Jciio Lopeô. Antonio •zeredo, Fnltam e:om C:l.tlS:\participada os Sl'S. Pedro 
Athayde Junior, João de Avelhr, Lima. Ba.- Cllen·mont, Coat.'L HL)urhwe.~. Amol'illl Go.rcla 
cury, File&o Pires, lnclio do Brazil, !ll:Ltt<\ Btl,• Tolentino tle Cur•~Llho.-L>uultt At'"olio Marco~ 
cellar, Augusto Mont(megro, v~dente de Xo- li1W !\'fout'IL, Diony~io Cerqueit'a.. Fonsecn. Hcr
va.es, Holland:t Lima. Luiz Dotl).ing·ues, Ca.i- m~s. Fons~cn c SJv:t, Ut·L:mo Mn,l'conúes, Al~ 
miro .luníor, Benetiicto Leite, Rodrig-ues F~t·- l·<:t·to Brnml:lo. V~r·iat.:• fie ~~cd~it"<>~. Furquin 
m.nde>, Clu·istino .~r ll:l, H e miq ue de Carva.l h o, \\• ernccl;:, · 11 11tnmo O 1 y n C h u. Clta.0'11.~ Lo kt.to, 
Anrrisio l'iallto, No~ueirn. PManagu~i. Pires Matt:J. }.laclmdn. Alvaro Bol~lho, Ame;r•íco 
Fet•reim. ~fartinho Rodl'ignes. Ju,.,tinittno de Luz. GOJK,<tlves ft:Lmos, P:llleta. Domin'ros dG 
Serp[l., Frederico Bm·ges. Jos~ A \'elillo, .Jo$é }.!or·tws. A!m!:idt\ No~m:ir't\. Ll\c~rtla Coutinho. 
Bevilaqua. Gõnçalo de L<i:;os, l\u.scimento, ill- Ale ide<> Li!Jla, A:•>is Br-;u:il, Tltomaz Flut·es e 
ftedo B~who>'a. Henj:unin B:trroso. Almino ~Iennrt. Btwr~to. · · 
Ail'onso, )Iiguel (la. Cost.'\, Epitacio Pessoa, F•:ltn.m s.em c:ms<Í. vartici].Ju.dtt os St·s. 
Pedro Ame1·ico. Co ·to Cadaxu. St't Antl.r;tde. Ul'lwa. RodrJguc$, Nd"'ll, Jose hl<Ltiu.no Ani- . 
Retumba, Rusa o Silva, Gonçalves Ferl'oira: bal Fttleti.O. Pontes uc :O.liranrl:L. Garcia Pires 
Juvencio de Ag;ui:u-, André Cu.n\lc;J.nti, Ray- Yilla. Viça,;t, ~f:tyl'ink, Figueit·edo i\Ionteir~ 
mundo Rmdeira, Pereira Lttp:t, ~!eira de da Sil v:t. ~f<tl'tinlio Pt•ttdo, Cal·v~llta.l. Al
Vasconcellos, Jolio de Siqueira, João Vieira, bexto Salles, Borges de ~ledeiros e Fernando 
Luiz de Andntde, Espírito Santo, Belllwmiuo AbboLt. 
Carneiro, LOUl'enco !.le.Sú, Theophilo dos San- E' lida e s~m uelxttc approvailil., a acta da 
tos, O}ticíc:\, Rodl'i;ro• de Amnjo .. Eucliüe8:Mu.l- sessão anterior. 
ta., Ivo do Pt•ado, Oli.lreira V:ülac\ão, Leand~·o 
Macíel,/l.ugn5to d~ Freitas, Tosta, SealJra., O SR. FtLETo PXREB - Sr. 11residente, 
Zama. Artlmr Rios, ~everino Vieira, Santos achando-se !l;.J. ante-suh o Sr. Gabriet Salgado 
Pet•eir:J., Paul3. Guimarães, 'Milton, F'r'.lnci~co dos Santos, 11ltimamente reconbecldo depu· 
Sodré, Leovi~ildo l~ilgueiras, s. 1\Iarcos, tado pelo esttu:lo do Aml.l.Zanas, peço a V. Ex. 
Sebastião Landulpl1o,. Priscu PtW:.l.izo. Ma- que nomeie a commissio que o tem de in
noel Gaetano, Fran~isco Mattos, Horat:io costa, troduzir uo recinto. 
NaYaes ~(e!lo, Tot·quato :Moreira, Ní!o Pe- O SR. PR!lo;JDE:XTE- Nomeio os Srs. 3• e 
~~'l.nlla, Mitnbães Barre.to, Cyrilio de Lemos, 4' secrem;rios. 
Oliveil'a Pinto, Joaquim Breves, Virgilio Pes· Entra no recinto, p1•cst:1. o compromi~so re
soa, Franç:r. Canalha, Luiz M~trat, Fróes da gimental e toma. assento o Sr. Gt\.briel Salgado. 
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O Sr. Le9poldo de Dillbôelil 
·-A commis..<ão de orçamento envia. il. mesa 
um parçcer quetermin:t por um projeoto con
cedendo o credito de 4.228:000 solicitado na 
mensngem(lirigida. ao Con;;resso Nacional em 
data de 10 do mez findo. 

O anuo passado o governo, na sua proposta, 
pediu p:~.ra.a verba-terras publicas e coloni· 

· saçã.o-a quantia de 12. 000:000$; a Camar:t 
uos Srs Deputado~. quando emendou e.;ta 
proposta, rcrluziua vet•i)a. a. 10 .000 e pouco5 
contos; o Senado, porem, abandonou com)Jlc· 
tamente .o plano da. C<lmam e reduziu a ver· 
ba a 7.000:000$,. deter;.ninand<> que dest.a 
qua.ntia $(! de~tacasse a de 2.400:000$ 1).'\l"J. 
garantir juro> a. empreza.s que se formassem 
paro promover a. colonisaçflo. · 

Ficou, por conseguinte, a verba. reduzida a 
4.600':GOO$. O govc~ruo viu-;e em di!Ticulda
des na. distrtbui(:ftO desta verba. pelos dUTe
rentes ·set•viç.os que ell.a. comprehen<le; verifi · 
et\ndo que tocavo. a.pcnas plr<l- passaf;ens de 
immigrantes· I 000 e tantos contos, quaudo, 
pelo conteacto com a Companhia Metropoli
tana, elle precisa.vo. (lC 5.400:000$ p;\ra C.$:;e 
set·viço. 

Ha. nessa consignação, po1• eonsegninte, um 
deficit de 4.228:000$ .. A commissiio, .ue· OL'~ . 
çameil.to, consic.leranuo que trata-sCl do cum-
1lrimento de um contracto celehrnc.lo. e em 
pieno vigor ; tP.ndo em conoidemção· que o gv
verúo se obrigou a pagar a pa~sagem de im
migra.utos dentro do prazo (le 30 dia.~. 1'e$Ol
vou a.tteuuer a es:;e pedido de credito, que e 
urgente, e por meu intet'mediopede 1\ V. Ex. 
quese digne collocar o pL',ljecto, que @ra. ap1·e· 
senta:, na ordem do dia dr. segunda-leira. 
(·.Uttilo bem.) 

ó 8r. Ar.thur Rios, informado,. 
como se acha, das occurrencias que se deram 
~o estado da ~ahia, e que foram pretexto do 
requerimento oiTerecido pelo honrado repre- . 
senhnte daquelle estado, cumpre o dever 
de vir eo:clarocer aCamara subre o assumpto. 

Lamenta que nest;\ occasião esteja ausen
te o nobt•eclepu-tado que iniciou o debate, não 
só pa.rn colher do ora.dor as informaçõe~ de 
que ca.rece, e as quaes, pel0 mndo por que en
cu.minhou a 11ísc11ssiio, S. El: .. pareca ignorar, 
como t.ambem par:~. so:l'rrer a. cont••adict..1. com 
que S. Ex. quízesee honra1-o. . 

O 1à.cto de seguir em diligel\cia. para o in
t er ior ào est..,(lO Ullla. forç:l. ftoderal e um facto 
p~x·feitamente legal. Nem era. necessa.ria a 
a.utorisaciio do Presidente da Republica, por 
int,:)rmetlio de seu miniStro, parn que uma. 
p:1.1·t e d:l. !bl'!Ja federal. estaci0na.da. na ca.J?ital 
do c.:-"t.-.<lo, ~egnisse para o interior , em dili
gencio. que tinha. por fim manter a ordem 
e fazer respeitar o ].)rincipio da. autorida.de. ' 

Si S. Ex. conheoe<se a di.sposiçio do de
creto de 3 de .julho, que ci"eou os dístrictos. 
militares, veria i!JIB pelo art. 3' o commatl
dante tem autol'isação de mover])artedn. fot'(~ 
do sell dbtricto .. _ · 

O Sa. JACQUES Ot:RtQtJE-Afitn (le auxi
liar a J.lOiici;\ locaL 

0 Sn.. ARTOUR RIOS responde (\\le é o 
ca.so vertente, e S. Ex:. •era que o comman
dàtÜ?. do districto milit.·w, o üistincto ge
neral Galvão de Queiroz, uão exhorbitou dos 
limites ele suas <\ttribui~.ües. 

- O que se dctt foi o seguinte: um iridi\·iduo 
fan:ttico. vindo do Cearà de.de a ultima secc;\ 
que assolou aquelle· estado. cstabo!~eu-sc no 
interior tio f:'.SCado da Bahi;l., cxcr~ndo a.lü 
funcç:ões de missionario. E.."Se in<lJviduo. tana
tico como é. não· vin com bons olltos o üecretv 
d:J. sepa.ração d:t i1,Teja <lo E:it:.l<lo e do cas:~
mento civil, e tlesde cntã.o comec;:on <\ açulM· 
o espi 1·íto daquell.a popula~~\o pouco instruída. 
e muito fácil de ser suggestiona.da. • .. 

· Entra em discussão, que e sem debate en
cert-ada., fiC;t.ndo ad<liada. a votação l>Ol' f;llta 
de numero, o requerimento do Sr .. JacquL'S 
Ourique p=diudointormaç:õês ttO govtrno sobt·e 
o facto de tet· o govcrnad;r do Rio Gra.nde do 
Sul.creado um batalh[to de inft~ntari:t, sujeito 
ao commando gel'al (lo 7• districto rnUitll.l'. 

.< ' Entra. etn discussão, qUQ é sem deba~en
. cerrada., ftca.mlo ud<liada a. vo·a~ií.o por ratta 

de numero, o l.'equerimento do Sr. Jacques 
Ouriq~peditrdo informaçõ~s ao go..-erno'sobre 
os môti~~ .quedetet·minaram o fechamento da 

Pois bem, e..~e inr}iYitluo achou agora · oc
casi~ opportuQa tle fa'ler explodir seus senti- . 
mentos, pmcllr<\ndoinnocular no animo dapo- ·· 
pulação que não devia pagar impostos muni- . 
cipa.es, estadoa.es e ger:.tes; aconselhou a resis-: 
tencia a essa popu!aç1ío, e conseguiu r eunir.: 
em attitude de resis[enc!a não 1.000 pessoas, 
como·tliS$e o telegt':l.rnma, mas 3. 000 pe~soa.~· , 
provocando assim grandes conflictos. 

E~cola Polytec1mica . 
Entra. ein discussão, que e sem debate encer

rada., :licando ilddiaua a votação por falta de 
num·ero, o requerimento dos Srs. Fonseca 
Hermes eJacque~ Ourique, pedindo inlbrmo.· 
ç1ies ao governo ~bre o numero de alumno~ 
da Es.:ol:t i\Iilitm• empt•egados ·em commissües 
de di>et'SC>S ministct•io;;, etc. 

·· Entro em discussã.o o reejucrimcnto de in· 
forma\"Ões. apre.."Cntado pelo Sr. Znnu\ nu. res
~o anterior. 

U:MA voz-Quem ~ 
O Sn. An:ruun Rros- Antonio Consolheiro: 
O ;::ovcrnador do estado fez scguil· para 

aquella loca.lidt~de uma forr::\ llOlicial, com
posta. de 00 p;·n;.,'M, mai~ no intuíto ele ac- · 
I!Olllmatlu.r nttuelL.'I. desordem, que elo repri
mll·a pcl:~. ror~. 
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Mas e~sa. força., ao approximar-se, foi im
meclia.ta.mente aggred.ida por grande numero 
de pessoas, sendo mortos alguns solda<lus, c a. 
desordem tnrn:m-se maior, ame~ndo inva~ 
dir os muníc:ipios visinhos. 

Nem se diga ci.ue ess;l. luctz\teve por princi
pi(} ou por base uma. rlissem.~o politica. ;.:por
que: :>i ha um município no cstt1clo da Bt•hin. 
em que essas dissenç~e.~ niio existam ac:tuz~l-
mente, esse município é o de ltapicurú. . 

O orador appella para o testemunho elos 
nobres representantes da J:Jahia. 

Tinha aq1telle município dous . ltomem; im
portantes, capitane:J.ndo partidos ditierentes. 

Com ·o advento da. 1\epubiJcn., esses dous 
ci.dad:AA1s chegaram a. um accOnlo, os pa.rlidos 
1hndiram-~e. e desapparce:e.ram daqueHa.loca
l idade as dissenç-ões que anteriormente exis-
tiam. · 

Por conllcquencia, não e, na.tur:tl que nesse 
muniei:pio se deem lutas politicas. Um da.
quelle:: cidadãos f,tllcceu, mn.s cxlstc o seu 
suctessot·, seu filho, um distincto haclHU'Cl, 
que ·a!li occnpa. IJOSi~;ão eminente, e que é 
rcprc€entante de l lma. prestigio~a Jhmil.ia. 

Jit , .ê, IJOis, o nobre deputado que, c.:ngre· 
gatlos esses dou~ ciuarli'ios, e:::sas duas familio.s, 
em torilO da qual :>P. reunia tm!tt a popult~<.,fio, 
não ha t•eceio de que <'.Ssas luctas tcnilam por 
origem (lissenc3es pe;liti~s. 

A origem da.lucta. c aqucUa. que acn1x~o de de
cJarar; e, em vista dcsttt dcclaraçií.:;;,perguntn. 
ao nob1-e l'epr<:>scHtante do Distt•icto F<'llcml 
fi uc o hon~ou com um aptwte si nito foi per· 
1cita.méntc h·g;ü o procednnento llo comm;\n
dantc uo U.istricto, prc:st:.mdl• •• fotw federal 
{lM'il. cUm!Jrir um<\ lei lCderal. 

O Sn. J..\CQUE~ OumQr;F:- De accor<lo com 
'U vcrsü.o de V. Ex., tu i. 

O Sn. AnTn'Cl~ R10s-Quc é n. Yei'tl:.tdeir<t, e 
tl~sa1lu q uc se Lhe conteste. 

O Sn. JAc~m:s Outm.!I!E- ~Ias ct·a 1Weci:50 
prova-r. 

o SR. AR.TITUR n.IQS- Nem: podiu. servir de 
embar<t~-O á presl!n~,. da 1orça.1bderal o ter o 
estado da. Bahia um corpo de polida., com
posto de ·1.600 pra.ç;:ts. 8<Ü>e a C:\tnt\m que 
este corpo de policia, por Jnais numeroso que 
seja.; não pôde estw _concentrado na ca.pita.l 
do estado, e em um esta.do Yõ1sto como o da 
Bahia, onde '" pl'escnç:u. da forç.1. policin.i é 
mõ1is necessa.rh• no interior do que 11:1. pt'O· 
pr!it capital. •' 
> 0 .SR.·; .J.US~L\NO_ .DE SERPA- :Mas deve 

]l<liVCl' ·uma. fOÍ'\\a · municipal. 
0 Sn: A R.TilUR. Rios- :Mas nfío l~t-: ; ha mui

bls cousa.s que . deveriamos ter, mas que él.hl da 
nã.~ temo~. · 

O SR. Jusn.'\'IA;-;o DE Ssn.PA-Mas a União é 
que não pôde policiar os estados . 

UM Sr.. . DEPtiTADO-Sô em caso extt•aordi
no.rio . 

O SR . .ARrllt:R Rros - Mas Deus nos livre 
que na. Rcpublic:~. dos Est<\llos Unidos do 
Brazil não seja um e<'lso extra01·din::u·io esse 
de.3.000 pessoas seleva!ltarcm c impedil'Ctn c. 
execu~.U.o da lei . 

D -:l iS nos livre que isso seja um iacto ordi
no.!'io. 

Estú. convencido de que o honrado general 
commantl:\nte uo 3' districtu m ilitar, o Sr . 
Galv-;io de Queir'Oz, distincti~8irt:o official. não 
htn(.'OU mã.o dessa ror~.;). pai~,, dirigi l-a a.o in· · 
terior do estado por si e independente de_ 
autorisa.(,ito do poder cenh·a.l. Est.á convencitlo 
de que essa. autoristt<;iio foi-lhe du.d;t, e, sendo 
assim, não Yê em que pótle base:.r-se a accu
saç;.i.o que o nobre deputa.<lo pcl:.t Bahia. pro
cu rou levantar, quer C(mtra. o com mandante 
do uistl'icto, quer contr<\ o Presiuent.c ela, 
RepttlJl i<::a. Primeir·o, porqtte bem proce<leu, 
obedecen<lo U. i.leLermlnn.ç;ã.t1 expt·essa de lei; e 
s:>guudo. si •~utori~ou tal interYençã.o, 1H·o 
ruuda.damente em nossa Constituk~1o, porque 
ninguem contcstü. q uc o estado da. Bahia S('jCL 
um estado org<tnisatlo e por conseguint-z den
tro dos limites em qtte ;t Constituição per
mitte ao PL·esidente da. Repulollcl\ intetvir, 
mediante I'equish:.ão do respectivo govcr~ 
nadot·. · · 

Dn.rl:\ CSSlt explica~~"io, c n5.o sendo o intuito 
do m·atlor alongar o deb..\t,e. mas simples
men te fu1•necet· iL C..un:~m esse; escl.treci
mcnt.os. ~;te :Sen t.u·-sc. :t:,rratlecendo á Camt\1'3. 
à atten~-.;io c01n que u ouviu. 

O SR. ALFREoo ELLts-E os deu ca.lm.l e 
complet:\mcnte. (AzJa:ados,) 

Xf't.o lta.Yendo mtt is quem pe(~l. :t palavra 6 
encerrada. a. discussiio c a.dd Íitt.hl. <\ vot;H;ão 
po:· fa lttt de uumero. 

Enha em tliscnssão o requet•imento do 
Sr. Ma.tk1 ~lacltt\(lO,J?edi n<lé• in t<mna(,.-õcs ~Obl'C 
a. exoneração do lJispo lia. lli.occsc do Rio de 
.Janeiro. 

O ®1•. ESJ)i!r·ito San1:o- Si 11ão· 
recon lleC<:sse vor seu dever, por coherencio. 
politica que e devida <1 :ma. convic<;..1o como 
~·cpublicano, não set!a o cn-ador q1~e~ ergue
l'Í <1. a. voz cont!'a o obJecto elo requerimento em 
discussão. 

Confcss<l. que rcconlleceiH1o ~ incampetencin. 
do Congrêsso pa.r:~. tomar conhecimento dw 
m;üeda deste requerimento, reconhece com
tudo e r•cnde homenagem aos bons inh.li· 
t.o<> do seu <tUtol·, o illustre 1·epresenmnte 
do estado de Mina.;; Ge~es . 
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A:p~sar dt~. sua incompetencia. ~e opxnwe_s do requerimento, mas desde que temos a cõn~ 

, em materia politica., não desconheca nem stituição, melhor é so1frer qualquer sae:.rificio 
sente necessidade de desconhecer, os altos in- defendendo-a elo que fel'ir todas a.s liberdades. 
teresses que se 3.gitam na. espller•~ dos senti- E jà não é simplesmente este argumento 
mentos religiosos. irrecusavel e Qvidenta da. letcra da Con-mo descon.hece quão respeita.veis são :tS stitnição, é que muito embora O governo 

· crenças dos seus considudãos qu•mdo rech\mã.o actua.l a quem se :pedem ínforma~ões, a.peza.r 
contra umi~ medida tomuda. _peta autol'L- de ludibriar os preceitos da Constituição, · 
da.d.e da. Igreja, sobre um dos seus p:1.stores u.pezar de c;1.mpear sacrificando 03 noss.os 
respeitatlos, quer·idos e venerallos. Rendend~ mais sag1·ados di.reitos, não obsi;ante dever 
justíç;.a. ao Hlustre autor do req uel'imento. se1· o fiscal da. lei, ape.zar de tudo isto ninguem 
entretanto o orador obedece ao seu dever poderá nehral: ao governo o dil'eito de re...: 
como repulJlica.no, curvando-se deanie do§ sponder a este requerimento que não inter
a~ do art. i2 do uosso pa.cto fundamental. veiu, nem nada interrogara., em face do 

Como se vê, do citado ar·tig-o não precisa § 3" do <.\-l't. 72 tla Constibição, que os 
demqnstrar ago'r<t a con veniencia du. liberdade no b••es deputados <levem ser os primeiros a 
de cultos • não precisa. demonstrar que ~ti~ r • .,~peita..;•. E 3.qui tem ;~.resposta que· teria 

. fundad~ entre nós a·separaç.ão completa entre o Congresso à um· requerimento destes, isto 
. a. Igreja e o Esta.do. . e, o Congresso Sl.ljeita:r-se-hia, n. Ul\l verda
. - Reconl1ecendo tod<tS as Vlv:tagens e os delro desa-tre. 
· ensinamentos da. reli;dã.o catllolica e a.postollca Não pr·etende tomar tempo a casa., nem 
romana, compreltende mesá10 o.> beneficos pretende exhibír t>l·roubos de eloqnencio.. 

· eJfeitos,Jn qualquer crenç.a, não se -vê o 0ra- Espera qua com esta simples rs.zão a Camara 
dcir embat~.ado absolutu.mente e'tn r.'conhecer rajeita.ra esse. requerimento, porque -á .pri
a. eilicacia. dessas mesmas crenças, independeu- meu·a. vista se percebe a. sua. iuconstitucio
te dn. intervenç-;t.o· do Est.allo nos interesses ualida.de. 
que a ellas se . referem. : . · · O req u~i·lmento não pÕ<le ser acceito ;~.peza.r . 

Ao contrario, pensa que ·os . vertladeiros ·(tas homs,:~.gens que rendemos ao:; altos in-
. crentes bem orientados ser~o os primeiros ::t. teresses da relig-ião e ús ct•enças proress,\dtl.s 
levantaJ.· se, quu.ndo l_)Or ventura sob qual- pela, mo.iol' parte da n••ção brazilei.ra.. (3fuico 
·querpretex.to, mesmo'" titulo ue protecção, bem.) . . ' . . 
se pretenda estal~Clect>r n. )ntet•ven(:iío do Esta.n.do esgotada. a hora. do exp~diente, é 
Estado em negocios !la Igreja. · · a.diada. a Jiscussii.o por est:u·em inscriptos di-

Acredita que ê vtult:tgem para o;; -ret·d;1dei- Yersos omdol·es. 
ros·crentes encontrarem no. liVl'e expa,nsã.o 
dos seu- -princípios o. ausencin completa. de 
a~ão da p;l.l'te do poder civil naquillo que O §r • • .:ru .. tiniano Serpn-0 re
está acima. dos interesses- mundn.nos e que gimento da cas..'\ tliz que os projectos n.pr~
só pertence a Deus e :.\ consdencitt. · sentados á Cu.mara devem il· ás commi5Wes 

A conventencia. !ln. sel):u':l.t;:iio da Igrej.,1. do re>pcctiva;; que são obrizadns a. apresent.'\r o 
Estado, em --ril'tutle uJ. qual est:\ aS'Seutado a. seu parecer no pr:l.ZO de quínzedias.Exgottado 
vanta.gem do cadot -umri. ua .. -s clua.s cornmuni· esse pr•azo sem qne as commi~sões tenham 

·ti:ldes sociaes, ja cstit .h<\stn.nte demonstrada., cumpt'ido o de\rer· de :t]_Jresentar o sêu'parecer, 
jã. consti.tne objecto bn.stá.ntc discutido e que pronunciando-se sobre a adopr;ão ou r~jeição 
não é preciso, 11;1 occasião l)re~utc, relemb1•ar do pro,jecto, elle põd.e entra" em discussão in-
e desenvolver. dependentemente de parecer. ·· . 

Nós devemos ser coherentes corn a Consti· O a.uno pas•a.do, logo no começo da. sessã.o, 
tuiQão, diz o Ol".tdOl', porque o direito e te'>e a -honra de otrerece1~ á consideraç.:~o d<-1. 
a lei constituem uma. aJ.;).v-a.nc..'\ im-encivel Ca.mo.ra um pr.•jecto iriterpreta.t~vô do art. 6• 
eontra os despottts, contra o:s tyrmnnos e dns dlliposições tr<•nsitorias du. conslituição: 

· contra aquelles que pretendem sobro levar o seu A illustrada commis:;ão de constHuiçã~, Iegis
arbitrio. a_peza.r do brado de indignação da- laç:<1o e ju~tiçt~., fQlizmente pa.ro o orador, nã.o 
quelles que teem .a seu lado o direito e a lei. deu -parecer durante ÇJ prazo que é !D-at'çado 

Po1· conseguinte, nós que nos collocamof pel0 regimento e durantbtodn. a ses..~o. Pensa. 
neste attitude, diz ainda O orador, qualquer porem, que O a..~umpto não deve morreL' e O 
que fosse ~pressão da nossa. crex:ça re!igio::;a, projecto ~ã? de~e ser·· -~ac:i~cado por caus<\ 
devemos dLZer que· o nosso coraçao exzge que da. comm1s~ao. Nessa.;; comhçoes ].1ede a S. Ex. 
cerquemos de todas as. garantias a. religião que, si for a.ttribuição propria ·da. mesa.. di
que profe..~mo!!, _ ma.s devemos · ter bem pre- .~ne-se de incluir 0 projecto na . ordem do dia 
sente, deante de nós, a Constituição. . e, caso dependa. ija, a.:pprovação ·da. Oa.ma.ra., . 

Re_pete, não fàZ . injustiça, nem deixa de digne-se submetter. o seu pedido á sua consí-
reconhecer os nobr-es sentimentos · do autor deração. . · · ...... 
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SESSlO ~M 3 DE JUNHO DE 1893 si 

o SR.. PRESIDENTE -Em oceasião 0ppor- Não havendo quem peç:a. a palavra, ê en-
tuna a.ttenderei ao pedidp do nobre depu- cerrado. a díscmsilo e !ldiado, v.. votação por 

· tado. falta. de numero. 

ORDE~i DO DIA 

Votação do projecto n. l deste anno, alte
rando o regimento interno e das ememlasque 
lhe foram oJTerecida!;. · 

Não Imvendo 1mmero, fica adiada a vo
taç§:o. 

Annunci(l. a votar;ão uuica do pr0jecto 
n.23J, de 189:2, additivo destacad'; do projecto 
de lei das rorr;.as de terra, dispensando de 
concui'Ilo os adjuntos do serviço so.uitarlo do 
exercito, reclm.:indo o- r espectivo numero e 
dando outras ]_lroYidencias. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e entra con-
junctamente em discussão a seguinte · 

· Additl VOS :>.o n. 23í. 
Em vez das pala"Vras - mais de clous an

nos -digu·se -m::l.is de um anno. 
Sala das ses~úes;3 de junho de 1893.-Paul.: 

Guimm·ães. 

N[o lw.vendo QlJem l)Cf;a :~. )!<\ln.vm •• é (111-
cerrada. '" discus~ão e adhtda. o. Yotação por 
1\\1ta. de 1mmero. 

Annuncia-s) a 2" discuss;i,) tlo pr;ctecto 
n. 242 de 1892, Mltol•iso.ndoo POller Executivo 
a. pagar a D. Mo.ri<\ C<l.rolino. Rheingantz a. 
quantia de ll4:99i$848, como indemnis:.l.çüo 
devida pelo ""<\lor elo sua. propriedade col•)nin. 
de S. LoUI'enço, no Rio G1·ande do Sul. 

Não lla,·endo quem per;a a ]_Jala.v1·a., é en
cerrada a. di~~são e adiada a vor.o.~ã.o por 
fa,lta. de npmero. · 

Vão a imprimir pttm entt>ar na ordem dos 
trn.bn.lhos os seguintes 

PARECERES 

N . .14-1803 

Cvncecle a lic'!nça ''~clvlr"' 1'elo S1·. 'Vicc-Presi• 
deJ?.te da Re-pu.bUca pa,·a nomear o S 1·. depu
tado pelo estado elo Rio Grande do 8~cZ ba
cl~rwct "Victorino Ribei1·e Cameiro 1flontei1·o 
1>!wa ~nlla missc7o díplomo.t·i -:a 

A' c;:.mmis>ão de petições e poderes foi 11re· 
sente o nfficío do Mmistm·io das Relações Ex
ter-iores de 31 de maio ].lroximo passado. em 
que transmitte a esto. Ca.mara. a mensagem 
peht qual o Sr. Vice-PrcsidE:nte da Re:publica 
m<l.nifesta a intenção de contiae a missã:o de 
enviado extraordiua.rio e mhiisr.ro ]_lleni
potenciario na Relmblica.Oríentaldo Urugua.y, 
de :~.ccortlo com o arl 4• U.o U.ecreto n: 9lJí A 
de 11 de novembro de 1890, u.o Sr. deputado 
pelo estt\do do Rio G1-ande do Sul bacharel 
Victor-ino Ribeiro C•meiro Monteiro. para o 
que p:·de o nec~:~.rio .consentimento desta 
Ca.mat·a.. 

Attentendo <te qnedisprie oo.t>t. 2.'3 § 1•, n. 1 
e§ 2• da. Constituic;ful üa Republi~~.é a com
mi$são de p:u·ccer quo se cone~da a licenc,:•\ 
pedida.. 

S:tlu. <las commisst;es, 3 de juuho de 1893. 
-~L ~llilto.•, presidettte.- .4.lmcitfa Po:reira, 
l'elu.tot·.-Nc~ce$io 1'c•ow~·cs.- Gon çalo rle Lct· 
r;os. -.11m·t~rJto Rnd1•igt!Cs, vencido. 

"N. 15- 1893 

L1de(ct.J o l't!']tu:;·iment? ,z,, ol,r.:1' t!S do C01"110 

tl~ bombeiros Emywlio .Tosd da Sil~a, llCclin
clo qHe s:: tonte eff~ctifJa a ma p1·omoçao de 
1..2 de !Ml'ÇO de 1..892 

Annuncia-se u 3• discussão do proiecto 
n.lG4 A de 1892, autorisando o governo a abt'ír 
concurrencia publica pal'<\ um projecto de 
monumento a memoria do precursor da Re
publica no Brazil, al!'eres Joaquim José da 
Silva. Xavier-o Tiradentes, e cre.<t pt·emios 
aos dous melhore:s projectos classi.fica.dr,s. 

Foi presente ti commis.s<l.o lle orçamento o 
Nã.o ha.vendo.quem peça a :palavra, é en- requerimento do ciclt\dão n.lferes do corpo de 

cet•rad?> a .discussão e adiada a vutação por bombeiros Emygdio Jose ela Silv.,.,emque pede . 
falta de numerQ. para. se tornar eJiectiva. a sua promoç~"lo de 12· 

Annuncia-se a 3"' discussão do projecto de marÇo do anno passado, da. ta. em que foi 
n.l71 A de 1892, a:ntori!;ando o governo a man- creada a 4a com)_lanhia do mesmo corpo. Pen
da.r abrir concurso publico no p:l.iz e no es. sa a commiss..1o que ntiQ se regulando as 
trt~ngeíro 11a.m o projecto do, ·estatutl. de Ben- promoções no corpo de bombeiros por anti
ju.min Constant e a despender para · esse fim guidade c sim por merecimento, na fôrma do 
ate Ú. SOffiiDà de 30:000~, C ui~ OUtl'tl.S 11r0vi- U.l't. 4·' § 2~ t.lO . r~gUI.a.mentO UC 31 de Llezem. 
denci~. b)'O <le 1887, o nenlmma oonveniencia :tcon. 

c~iuiir:i- ,~ . II · · u 
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selhnndo que se abra uma excep~lo ;i.quella de 1894, com os serviços d~ignados nas se
disposiÇ<~, e de parecer q~e seja inrlereri<la guintes verbas, a somma de 1.629:992.$000. 
n. petiçiio. . · 

Sala das commissües. 3 d!'\ junho de 1893.- l Secretaria de Estado, mo~da 
Moraes Burros.-L~opolrfo ele B1~llwes.- & - do paiz · .. · · • · · · · .' . · • · • · 
eri11o Vieil"a.- F . SodnJ,- !lristirles Mni•J. . 2 Legaçõe.> e consulado3, ao 
- B. d os Santos .- B. Vall~laJ·es- Leite · · cambio de 27 d. por 1$000. 
,it:ci.ca. 3 Empregados ~m disponibi-

lidade, moeda do paiz ..• • • 
4 Aju<la.s de custo, ao ca.m- · 
. bio de 27 d. por l$000 . •.. 

5 Extr<tordina.rios no exterior, 

190:692$000 

1. 049: 300$000 . 

60:000$000 
. Vão a imprimir par:t entt'J.r n:1. ordem dos 

· trabalhos os seguint~s · 

PROJECTOS 

N. 16- 1&94 

Fi$a.a de.•pe:;a rio J{i>1ist<J1'io dt.r..~ Re!açücs 
ExtcriOl'CJs pm·" o c'J.);e;·eicio de 1.894 

Comqmt\}tO não tenhn.m sido distribtüdas 
n.s i:a.bellas ot·çamentu.rias e oo rela.tot•ios dos 

·di vel'sos ministerios, entendeu ·a cómmissão 
tleor{:ameuto dever ir prepar<):J:!<lo os diversos 

· .projccto$ de fi.'trção du.despeza-para o_exerci
Cio de 1894, sel'vindo-se dos dados fornecidos 
pelos or~.a.mentos nnteriores e a.s intlwmaçües 
obtidas nn.s ditrerente.s rcpn.rtiç,0e5 public..1.s. 

Com l'clu.r;ii.o ao :Mini.$terio elas Kela~ves Ex· 
tet·iores, lbi dado ;i, commis5ão ler, ainda em 
ma.nusct·ipto_. a. }Jl'Oposta do.governo que pede 
a fix~('ão da .despcza de~~ ministel'io em 
1.629:992.$, ou tmtis 2:1392..) do que a despe.za. 
fixacl3. PM':l. ú exercício cot•t·ente. 

· Pro,·óm o a.ccrescimo : de se peclit• nt<tis 
0:692.~ n:t rulJrica. l " IJ:.tt·a· pa.g,\mento de alu· 
guelllo prcuio em que funcciona. a ~ecJ·etarlõ.\ 
ti~ Esb.do; c menos 4:000.~ na ruhrica 2", por 
serem os CU.l'ti05 ele miuis~t·o em Lisboa. e uc 
consu tes em Pa.l'i~, 'Londres, ~rontrea.l e no 
St\lto :tetun.lmente exercidos por runccionarios 
tle ca.tegori~s inlct•iores. 

Não lbi consign<Lela Yerba l)D.ra ns legnclíes 
un. Chint~ e do .Tn.pfw, l}Ot' nii.~, tel' aind:~. o 

. Pod.et· Executivo dect;etndo n. Mg:~rlisaçi'io 
dessas leg-<1çúes, nn. lurma do a.l't. 2." do. lei 
n . 97, de 5de outubro ele 1892. Xeste sentirlo 
será apresentada emend:~. no c )rrer da dis
cussão. 

Contra. os vofm U.o relatol' e do Sr. Brazilio 
. dos s,~.ntoo, a commissão ma.nte•e a verba. para. 
~legação do Va.tica.no. 

E', pois, a commi;:são de -po.recer que seja. 
stibmettido á discussão o seon-uinte 

:PROJECTO 

. O Congresso Nacional decreta.: 
·Art. 1.0 E' o Presidente . dà Ú,public.<t au

. torisado a 'despender pela rapa.rtiçã.o 'do Mi· 
nisterio ruis Relações li:xteriores, no ·.ex~Tcicio 

a.o cambio de 27 d. por 
l$000 • .. •. . .. . • •. . .• .•.• • 

6 Extraordinarios no 1nte
rior, moeda do paiz ... •.. . 

i Commi~ o de limites, no 
· ca.mbio de 27 d. por l$000 

90:000$000 

60 : (}0()$000 

10:000$000 

170: 000$'000 

1.629:99-2$000 

Sahl. das comrnissões, 3 de junho de 1893.
Jlol·a.es .lj.;p·,·o.<. - Al'isti'le; ]l{u.ía, rela.tor.
B. dos ~cmlos.-,.F. SGcll·ê.-:Sever ino Vieira. 
-Leopolda de B tdMs;.-L'Jite Oiticica: - B . 
Yaltadm·es. · 

T"lu:ll.t exp'icatiua. do orç-amento da de..'t)e::a 
do i11inisteria da..~ :n~Iaçiies E:aerio1·e$ para 
o e:c~cicio de 1894 

i Secretaria de Estado... .. . 100 :692..~000 
2 Legações e consulados : 
Estados Unidos 

do. Ame'Cie:t. . 71:000$000 
~[e.'l:ico .. . .. .. • 32:500~iJOO 
Venezuela... ... . 2.'5:500~00 
Pe1·ü • • • •• ,.. . . 42:200S'OOO 
Chile .• •. . ••..• . 47:000$000 
Bolivia . . . . • . . • 36:000$000 
Republica. Ar-

gent ina. . .. . ·.. 64: 1008000 . 
Urugua.y . . .. . ·. . 67:{100$000 
Paragua.y.... . • 41: OOD~'(JOO 
Suissa... . . .... . 36:000$000 
Gron-Bretanha. . 77:000$000 
Fra.n~......... 86:000$000 
Portugal.. ..... 58:000$000 
Allema.nha...... 71:500$000 
H.ussia... ...... 40:000$000 
Austria. Ir u n-

gria ... . .... . 
BeJgica. .... . . .. . 
Santa. se .. ... .. 
Itaiia. ......... . 

· Hespanha., ••.. 
Cousula.dode 

Rotterua.m . .. 
Di to · de .cope

nbague . .• ... 

42:200$000 
38:000!5000 
36:500$000 
63:000$000 
50~ 900~-QOO . 

·10:500$000 

10:500$000 
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· Expediente do 
consulado na. 
Suecia. e No
ruega. .......• 

Dito do dito em 
S. Thomaz ... 

Di to do dito em 

500$000 

500$000 

Tanger . • • .. • l : 300$000 
------------- 1.049:300$000 

3 Empregados em disponibi-
lidade .......•............ 

4· Ajudas de custo ...•.... - .. 
5 Extraordina.rias no exte

rior: 
Despezas ele pu-

blici.da<le em 
Par·is ........ . 

Em Londres ...• 
Em Roma ...•. ,. 
Em Bruxe1las ... 
Soccort'bs a bra-

zileiros desva-
lidos e nauft•a.
gados, t e 1 e -
grammas e·oLl-
tt·as despeza.s 
eventuaes .... 

6:000$000 
6:000$000 
3:000$000 
3:000$000 

6 Extraordinari<.l.S no interiQt' 
7 Commissão <le limites ..... 

60:000$000 
90:000$000 

6Q,QOO$Q10 
10:000$00(:) 

170:000$000 

1 . 629 : 992.SOOO 

PROPOSTA DO OOYER.NO ' 

Art. O President:l da Republica. c ;mto-
ris:J.do a. despcnclel' pehl. repa.rtk~1o do Minis
teria da.~ Relaçues Exteriores. com os ser
~viços desig-nado.,; nas seguintes verbas. 'tl 
sommo. d~ -l.G~9:992.SOOO. 

1 Sec:ret;1ria. de Estudo, moe-
da. do po.iz .............. .. 

2 Le,n-uçõcs e consula.dos, M 
cn.mbio de 27 d. por l$000 

3 Empregados em disponibi
lidade, moeda do pa.iz •.•.• 

4 Ajudas de custo, ao cam
bio de 2í d. por l$000 ••..• 

5 ·Extraordinarias no exte- · 
rior, idem ............. .. 

6 Ditas no interior, mo e ela 
do paiz .................. . 

7 commissão de limites, ao 
cn.mbio de 27 d. pm· l$GOO 

190: 092.S6oo 

1.049:300$000 

60:000$000 

90:000$000 

60:000$000 

10:000$000 

lí0:000$000 

l. 629: 99.2.$000 

N. li-1893 

At!lOJ'isa o governo a applica1· ao P"-gamcnto 
de passagens de ünmi[JJ'Wltes o c1·edito 
consagraria pelo orçamento 'Vigente 4 ,r;m·an
tia rle .iw·os a en~p,·e.:as que se obrigarem 
a {imda1· colo,~ia.;, e a abrir pm·a. a11uelle 
{i11t wn c1·edito sttpplementar 11a impoí·tallcia 
de 1.828.8:J2.~tJ:35 r.i ~:e1·ba-Te1·ms Pablicas 
e Coloni$açao. 

A' commissão <lo orcamento foi presente a 
mensn.gem que o Poder Executivo dü·igiu ao 
Congresso Nacional, em da.t.."'. de 10 do mez 
findo, solicitn.ndo um creclito supplcmentar 
de 4.228:832$0:35 p(l.rll. 1mgamento de passa
gens de immig-rantes, nos termos do contt•acto 
celelmJ..do a 2 de a.gosto do anuo ptl.:>snclo }Jc1o 
governo fede1'a! com a Companhiu. Metropo
litana.. 

Nn. proposta. n.present..1.da. pelo governo ·o 
anno passn.do. a. verba-Terras Public:ts e Colo
nisac;Eo-foi dotad:tcom 12.000:000$,tenclo sido 
reclaz'(la peh Co.mara. tlos Deput:.1.dos no pro;. 
jccto n. HJ2. B :3 a l0:4:34:~G6$6h7. O Senado 
abandon:tndo as emenda.s :tppl·ovadas lX~la. Ca
mam, votou o parecer de sutt commissiio de 
finnn~'ll.S, que r·ct.l.uziu n.quellll. verlm. i1 
7.000:000~. sem attenrlel' aos se1·víç,os c con
sig·naçü~s' compr-ehcndídM na mesma ve1·b:t, · 
mand:mdo além a.pplicar 2.400:000$ :i ga
rantia dejmos tl empl'ezas que se ohl'ign.ss~tm 
a fundar colonias. • • 
- A Camttm, pôr cscassei de tempo ptwn. a Yo· 
tnr;.üo das leis de meios, o n.nno pa.sS<).{lo viu-se 
força.d:t a ac .. eit.a.r ns emendas tl.o outro ramo 
do Poder Lcgi:;;!ativo. 

Esm no,aconsignaçilo de 2.400:ooo:;;,que 6.te 
i.<Jjc nii.o se tol'nou effecti>a. e que "pelas in
fGrffi(l.ÇÕes colhida. pelt\ Commissão não ter[t 
l\.]?plicaçií.o :tté ao fim tlo exercício, reduziu a, 
verl>a - Terras Publicas o Colonisaç;1o - (t 

4.600:000$000. 
Esta quantia distribuída pelos diversos ser

\ÍÇl")S dn. referidt\ >et·ba. não permittiu que 
a. consignação pM>a p·•ssn;;ens d~ immigrttntes 
ibsse dotada com a importancia indispenso.vel 
:para. stttisfaç-ã.o de compromissos contralliclos 
em virtude de contracto com a Companhia. 
Metropolitana.· 

Ora, elevando-se estes compromisso n. 
5.400:000$, segundo u. demonstração feita na 
mensagem, para attendel-os nas condições do 
orço.mento vigente sô pôde dispor o governo de 
1.171:167$365, verifican<lo-;;e um deficit de 
4.2'28 :882.~635. 

A vista destas consiuet-a~;ões, ê de -parecer n. 
eommissão. que seja o.ppt·ova.do o seguinte 
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------------------------------------------------
PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ·1.° Fic:a. o gcYerno n.utorisado : 
§ L• A a.pplie:ar M pagamento de passagens 

de ímmigrantes o credito consagr·ado pelo 
or~amento vigente :'L garantia de juros· a. em
:pl'e:as que se oln·ign.rem a rundn.r colonias; 

§ 2." 'A ab1'ir prna. aquelle fim um creuito 
suppl~mentar de 1.828:832$635 i verba
Terra~ Public:'I.S e Coloni:::aç-iio. 

Art. 2. • R<Wogada':1 M disposiç(jes em con-
tt-ario. . 

Sala. das commissües, 3 de junho de 1893.
. .tlfo,·aes Ban·o$, lll'C~idenie.- Leopoldo de Bu.
lhües, relator.-B. dos Srmtos.- JJ. 'Vallacla.
,.es .-A,·i•iià~s .iilaia . -Seve;·ino Yieí?·a.-F. 
Sodré. · · 

as })asso.geus de immigrantes dentro de 30 
dias da clle&rada e desembarque no paiz. 

Ca:pito.l Feder:J.l, 10 de maio de 1893. -
Fím·iflno Pcix<!to. 

N. 18-1893 

ltlellto1·a. a re(Ol'ma concedida por àec>·eto de 
ab>·it etc 1801 e nos termos do a>·t. -1.• 
do decl'clo n. 193 A. de 30 de janei1·o de 
1890, ao major aggregado á arma de in· 
{a11taria "lr.tonio Galllu!o 2'ntvassos Alves 

O tnt~.jor !!'I':l.duado reformado do exercito· 
Antonio Galdino Travasses Alves, a.ll~ando 
lmver sido, sem (~eclnrat.iio de motivo, trans· 
!~rido para a segunda classe do exercito tres 
dias antes de se reali:>ar a :promoção de 17 
de m(I.I'ÇO de 1890, na qual deveria ser con
templado pelo principio de antiguida.d~, pede 
ao Congresso Na.cional, como reparação do 
ll'E!juizo que soft'reu, que se lhe conceda. me-

Senhores membros do Congresso ~acionn.l · lhoramento de reforma. rio posto de roa.jor 
-'-A lei n. 126 B (te 21 de nO\'embt·o de 1892. com o respecti>o soldo, e a gmduuç.U.o de te
qi.te fixõu a ·despeza geral dxltepul>Uca .pará. nente-cot•onel, por isso que, sL tal transte
o exercicio de 180;~, eonc~deu no § 3" do l'encia se niio th·esse da<lo. teria ella sido 
a.rt. Ü'' pi\i:U. tiS despezas <la VCL'bt~.-Tenas Pu· ún~ão promovido a mnjor e1ÍecUvo, e mais 
blicas e Coloni~tt~ii.o- a quantia de'i:OOO:OOO.S tnnle l'elormado, como 1oi, tel-o-hio. sido nos 
asslm tli:>trihuicht : 4. OOU:OOO:S pn.r.t o ser>íç.o termos om solicitados, pot• contar ma.is de 
Ue i ritt•oduc~·ii.o de i mmi;,p-a.ntes,:t.400:000$ p:.tm 30 annos do servi~:o, computado pelo dobro o 

· ga.ra.ntia. J.e jm•o.; ás em prezas <JUC se (lhf'ig;.l.· tempo de campanha.. . 
I'<l.m a, e!lt<\llelcccr colou ias e liúO:OCOS p:m~ A com missão de ma.r inha. e guerra, tendo 
o~ssoal da rcparti(!ão e·seL·;·iç:o de ·1iscali· pt·es"·nte h.!entica. pretenç[o deste official e to
sa~:<"io. ma.nclo em considet·<~.ção as razões allegadas, 

Kt'l. distr-ibttiçii.o dó.\ rei't!rhht Ycrba. ficou re- J\mnu lou o projrclo que oJJ.:rece com o seu 
duzilh\. a 1.171 : 1 07~305 n. consigna~:ão desti· pare~er dn.t:\do tle l .de agosto do unno pas-

. n:J.da ::to püga.mento de passagens 'le immi· snllo. c portu.nto, convencitht da justi~~ qt:e 
gralltes, não sú pot· insu!Ilciencia d:~ quanti:t assi:::te no requer·ente. limita·se agora a re
YOta.dt'l., como tt\mbem por ter sido da. mesma produzir o mencionado 
dedtlzido o ct•e,llto pt·eciso ti, mo.nuten~~o dt: 
seniços complement..·wes a.'utorísndos :p<"la l<:i 
or~.:unen ta. ri;\ de 18fr2. 

Tendo a ComrY..tnhia. ).rctropolitana obt•ig:t· 
çii.o de intr·o<lUzil', durante o corrente anno, 
nos termos t.lo contracto de 2 de ago~to de 
1S!J2.; o numero de 50 000 immigeautes, equi
-valente a. ·10 .000 paSS<lgens inteiras, que pa.
gas ib raziLo ele S:. 0·15-0, dão o total 'le 
:5:; 270. 000, ou :1.0 cambio de 12, 5.400:000$; 
e, sendo a consigna\.ào destinada u . . este paga
mento de l . 171: 167:).)65, >eritic..1.-se a urgente 
neces~idade de ser o govemo habilitado com 
a. qna.ntia. de 4.228:8.'32.,-;,635, para ser ap:pli;.. 
c:J.tla. aos pa.gn.mentos (leviuos ü. mesma c:om

. pa.uhia, no .correr do actual c~erCicio. 

PROJECTO 

O Congresso ·Nacional re.>ol,·e: 
Art.igo unico . A reform::J. concedida.p<>t• de· 

ereto de 14 de abril de 1891 ao capitão aggre
gado <i. arma lle infmltarht, Antonio Gr:tldino 
Tra vl\sscs Alves, de con!brmidad~ com o artigo 
4° do decreto n. 193 A de 30 ele janeiro do 
a.nno antel'ior, deve ser considerada no posto 
de major com o respectivo soldo e a. gra.· 
dua~~i.o de tenente-coronel ; revogadas as dls
posiçües em contrari.o. 

Sala das commissões, 3 de.junho de lS93. 
-Pi,·es li::rrcira. relõl.tot•.- Ban'i'o ele S . Jl[a,·
cos, :presideute._.JI. l'alla~Uío.-J{arcicmo de 
Jlaqallv.i~ s; 

_ · Espero, }?Orttmto, que coucedereis ao go
'Vet'no o credito so\icita.do llt\l'<t ;~. completa 
sa.ti:siu~J.:> . d~ COltllll"Omisws .origint1.d.os tle 
ctmtr~Jctos em vigor·, os qu:ies estatuem clara Nada. m:tis h:1.vendo a tl'a.tar, o Sr. presi
e positivameJlte a. obriga\iiO de serem pagas. dente COilVI(l(l. OS membros da:> ClliDillissõesa 
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occupt\.r-se de seus respectivos trabalhos e 
designa para segunda-feira, 5 do corrente, a 
seguinte ordem do dia ; 

25• SESSÃO mr 5 DE JUi\"HO DE 1893 

Presitlencia dos Srs. Joüo Lopes e A1·thm• 
1" parte, ate 2 horas dt~ tn.rde-Votaçíío das Rios, (t• rica-prcsidcilte) 

seguintes materia.s: 
Projecto n. ·1, deste anno, altemndo o regi

mento intGl'no e das emendas que lhe foram 
offerecidas {discus,úo unica) ; 

Projecto n. 23 J, de 1892, additivo desta
cado do projecto de lei das for.;-as 4e terra, 
dis:pensando ele concurso os adj une tos do ser
vico sa.nita.rio do exercito, reduzinlb o respe
ctivo numero e dando outras providencias 
(discu~são unico.) ; 
.Pro~ecto n. 242. ue 189Z, autorisn.ndo o 

Poder ExecntiYo a pagar a D. Maria Carolin::L 
Rl1einga.ntz a quo.ntia. de 114:997$848, como 
imlemnisaç.ão devida pelo valor de sua pro
priedadi} colonia de S. Louranço, no Rio 
Grande doSul (2" discussii.o); 

Ao meio di3., o Sr. :prcsiuente manda. pro
ceder ú. leitura.. do expediente. 

0 Sr. l• SECRETARIO lê O seguinte 

EXPEDlENTE 

Communica~~o do Sr. deputn.d.o .Jose Ave
lino, da.tada. de ltoje, p<u·ticipamlo que é 
ol)ri!!,ado a o.nojar-sc e tomar lt1to, por motivo 
do íil.llecimento. em Víenna. ü"Austria., do 
seu prímo·lrrnão, Dr . .José Gnrgel do Amaro:tl 
Valente, ministro Dlenipotenci<trio do Bra.zíl 
naquella. c(n·te, deix;mdo ].)Oi' i~so do tomar, 
durt1nte algun;; dhts, parte. em kaba.lbos ua. 
Cu.nKtta.-lnteiraLl<\ e mo.n(lOu-se llcSt\llOJ<W. 

Officios: 

Projecto n. 164 A, de 1892, autot'isando o 
governo a :1.briz' concurrencia pu blic<1 para 

um projecto de monumento ú. mem'.lria do 
precm·sor da Repul.JUca. ne Brazil, o.lft~res 
Joaquim • .José da Silva. Xüvier-o Tiradentes, 
e crea. premi os aos uous Illelhores projectos Do Sr. l" secretario do Senatlo, de 3 do 
classificado:;; (3·' discussão): · cor·rente, commnnica.ndo qlle aqueHa camar'tl. 

Projecto n. 171 1\, de 1892. autorisando o approvou, em ses.."t1o ele 31 do mez }n·o~mo 
goyerno a manda~ abrir concur~o publico no I :findo, as emendas ~lesta. cmn;J.ra ao proJ?Cto 
:pa1z e no estra.nge1ro paro o :pro.)ecto.dtt esta- do Senado, reorgam5ando o Snpr~m·, Tt•tLu
tuu. deBenJ.a~in Consta&t e a despeildel' pat·u. nal F~tleral, as q;w.es sit? ~lO mesmo. o!Ji~io · 
esse ~m a~c <~ so~ma de 30:000$, e dil. outras me?c1o~r..do~.-1~ connmssao de c:Jllsttttu~ao, 
provldencw.s (3' chscmssão) ; legtslaç.ao e JUSttça. 

2" discussão do projecto n. 17, deste u.nno, Do Ministerio dos Ne~'ocios da. Gtlerl'a. de 
autorisando o go.,•ern~ n ?-PPlicar ao pag:a- 22 do mez p~·fl:dmo findo, remetbulo ~ rc
mento de p:J.s~agens de Jmlm~ra.ntes. o cred1~o querimento em que os guardas d<J. Escola Mi
co~agrado pelo orço.meNto v1g~t1te a gara1_1tia litar da Capital Federal .Toií.o Mal'itt Ferreira 
de Juros a_emprezas q1~e se o1mgarem a 1uu- do N"oscimento, Quil'iuo Pcl'eiro dos Santos, 
dal' . colonrM, e a ahrn' para. aquellc fim _ull_l Li no de Sottza Mu.t·ques, Felix Pedro de Ca.r
crechto supplement~r de 1.8~8 :8§~$63o <t valho; .JoiLo de Souz:t Pampeiro, Agostinho ele 
verba:-Tert::-ts PubhC?S e Colom~açao; Az;tmbu.i•~ Bittencourt, Jon.fluim Mves Pe-

. 3' d1scussao do proJecto n. 3 A, deste anuo, reit·a Salgado, Frn.nci:5<:o dos Smltos Bezert-a e 
do S~nado, creamlo um externu.to ou gymna- Jorlo Rodri"'ues Brarra JlCllem atwmento de 
sio nacional na cidrde da. Co.m:p<\nha., em vencimento~.- A' commiszf\o de"' orçamen-
Minas Gera.~s. to. 

2' par~e. as 2 horas ou antes : 
Discussão unica do parecer n. 13, deste Do Minister·lo dos Kegocios tla Mal·inh3., de 

anno, declarando niio ser object9 U.e deliuc- 31 do mez proximo tiRdo. remettendo os re
raçã.o a. denuncia apresentada contra. 0 Vice- querimento.;; em que .Jocelyno Ce&Lr de Mene
Presidente da Repuulica. pelos Srs. deputado:> zes e AliiJio de Souza. Guerra, aquelle ama
J. J. Seabra, Alfredo Ernesto Jacques Olll·ique nuense ~ este·p~rteito da bibl~theca er.m~seu 
e Vicente Antollio do ·Espirito Santo, com da"' mannhn, p~de1:n ao 9011,resso NacJOna.l 
voto em separado e seg:ddo da denuncia e au~~e1;to de venm~~~~o~ de ~~d~ t\. ~er~~ 
ffilliS dOCUmentOS que a instruem I C~Wpatu~OS 'J.OS Cll1lh8_0 n:_UO'l de 10U~l.cate:;;e 

· r1a das dJVersas repartlçucs deste mu11stcr1o. 
Levn.nta-se a. sessão it l h0ra. e 15 minutos -A' mesmu. commissüo. 

d3. tarde. 
Requerimentos: 

·De Carlota. Joaquin:J. llos S;\ntos Guimarães 
Pai vu, viu V<L tlo ex-porteiro desta camam 

1 PauHno Antonio ll~ P;tiva .. pedindo 1Ul1t\ pen
i são.- A' commissão de thzemh. 
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- De Senhorinha 1\laria..da Conceição; pedindo 
uma pensão.- A· mesma. cammJssão. 
· Uo pessElal o.rtistico do Arsenn.l de Marinha 
do Pari~. pedinuo equiparaçiio dos seus venci· 
mentes aos do Arsenal de Mar1nha da Capital 
Federal.- A' commissüo de orça.mento. 

prolongamento della.de Àlagoinha.s ao S. Fran
cisco, marcando-lhe como ponto te.rmina.l a 
cidade de Joa.zeiro. 

De Joseplúna CandiLl:~. Dias de Freitas Lima. 
pedindo augmento da. pen~ão que ora percebe. 
- A' commis,üo de !az:enda. 

De Maria dos Santos Lucn.s, pedindo relev.:. 
ção da pl'eset·ipçiio p<~l'a receber o meio soldo 
a que tem dil-eitc como vi uva. do tenente de 
infantaria. Ignucio Marinho da. Silva.- A' 
mesma commis&1o. 

De Mário. Jon.quina. Vianna. Ribas, filha. do 
:finado capitão Sa.ul Vice11te Vianna., Jledindo 

, que s(Üa. contado o tempo decorrido de 17 de 
junho de 1Sí6, em· QIIC fu.lleceU a SUa mãe O. 
2 de setembro de 1890, quando a supplicante 
foi julgada. habilitada. a receber a '}uota. que 
lhe coube do soldo a que tem clireito, Jla.t-a 
receber a mesma quott~..- A' mesma com
missão. 

O S1· • . Bellarnl.ino de ~Ien
don~o.-St•. presi(lente, estou encat•rega.do 
da communica.r a. V. Ex. e á Camat-a que o 
illustre represent.\nte do estado do Rio de 

. "Janeiro. o· S1•. Dr. Alberto Brandão; não 
. tem podido comparecer âs sessões por incem
modos . de s.1.ude, que o privarão ainda. 
dur.õnte alguns dias (le tom.ar p:~.rte nos 
nossos trabalhos. · 

.Do mesmo modo, o illustre repr~entante 
elo estado de ~Iinas, o Sr. Dr. Benedicto Val· 
lada.res, por motivos ponderosos, deixará de 
comparecer ás sessões durante alguns dias. 

O SR. PRESIDE:STE - A m~a fica inteiro.dá 
do's communicaçües feitas pelo nobre depu
t::!do. 

· . · O Sr. -~rt.lnn· U.ios- Sr. presi
. dente, .. venho submett.:r ::~ consider·ação da. 

; Ca.mara um requerimento de infórmaçõcs. 
Elle não tem tlm :poli tico ; são esclareci

mentos que dese,io, relativos â adliÚnistração 
, · e de grande interesse paro. o estado que tenho 

a honra. de representar. Retiro~me ao prolon
. ga.mento da estrada de ferro da Bahia ao 
· S. Francisco. 
· A Camara. deve sa.ber que o inicio desta. 
estrada foi confiado a uma companhia ingleza., 
qu~ effectuou a construcção da Bahia até ã. 
cidade dE:! Alagoinhas, em um percurso de 20 
Ieguas, trecho que custou avultada somma 
ao .Thesouro c que todos .os annos impõe-lhe 
pesados . sacrificios . com a garantia de juros. 
O poder geral, no intUito de desenvolver a 

-~ .: ·~ação Jerrea naquelle estado, determinou o 

Pois bem, a construcçã.o dessa estrada. foi 
dividida em duas secções. A primeira secçli.o . 
devia ser de Alagoinhas atê V.illa N•lVO. da 
Rainha. Foi celebrado ·o contracto para a. 
construcção com um individuo, marcando-se
lhe o pra.zo improroga-vel de cinco annos para. 
a. construcçõ.o. Entl'etanto, sem que difficul
dades de arte sobreviessem na constru~ 
desse trecho da estrada, o que é certo ê que 
foi concluído não em cinco annos, mas 
em 12, devido isso a grande proteeçilo que 
tinha aquelle empreiteiro da. parte do~ }X>de· 
res l>Uhlicos. · 

Não serviu ue escarmento ao governo o 
procedimento que elle havia. tido na.l"secção; 
ao mestno individuo foi dada a construcção da 
2" secção e, devendo clle terminu.l·a. em um 
prazo relativamente curto, são decot•ridos 
tres a.nnos eaintla não chegou a meio caminho. 
Restam apenas a construi.!' 14 leguns da 
e'?trada ; o leito e.õtú. preparado, falta apenas 
assentar os trilhos. Entretant0, pelo caminho 
que -vão tendo as obras, Jlelo modo por que 
ellas -vão sendo dirigidas.' po.rece-me que só 
daqui . a tr.·s ou quatro annos estar:i.o con
cluidas quando poderiam sel-o em poucos 
mezes. Nãó sei si no co!iltracto celebrado para 
a construcr;ão dessa 2" · sec()ã.o encontra o em
preiteiro ensanchas :para esse procedimento . 
O que é certo e que o governo e a Ca.mo.ra. 
dos Deputados não o devem tolerar. 

Além dise>o trazer um gra. vame forte a.o 
thesouro publico, determinando n presença. 
de um pessoal de cons•rucção e de fisca.lisa.ção 
muito numeroso, que alli permanece sem ter 
que fazer, à disposição e á mercê desse ezn. 
preiteiro. accresce que a. receita. dessa. estra.da., 
que devia. quadmplicar. cobrindo não só as 
despezas do trafego como dei.xa.ndo gra.n!}e 
margem para. .a garantia de juros, quando 
chegar ao seu termo, não darti. esse resultado 
:pela. desídia do empreiteiro. (:1poiactos da 
cleputaçtío bahiana.) 

E' no sentido de obviar esses inconve1lientes 
e de a.ttender aos reclamos da J.lOpula~·ão 
daque.lla zona, que exije que quanto ante~ 
esee melhoramento se conclua, que.offer·eço u. 
consideração da Camara o requerimento que 
vou enviar á mesa. (Muito bem.) 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto em 
discussão o se,ouinte 

Requeiro que ·se peçam ao Poder Executivo· 
cõpi<l. do . contracto celebrado com o cidadão 
.Ar-a:uJo · para çonstrucÇã.o do :prolongamento 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 18/05J2015 13 15 - Página 3 ae 55 

SESSÃO .EM 5 DE JUNliO DE 1893 87 

da. Estrada. de Ferro da Bahia a. Villa Kova. do 
Joa.zeiro e dos actos ou modilica~s posterior
mente feitos a esse contracto. · 

S. R.- Sala. das sessões, 5 de junllo de 1893. 
- Artllur Rios. · 

.. O Sr. Vinbaes-Não veob() fazm• po
litica .. como o nobre deputado que me precedeu 
na. tribuna. Tenho prazer em deixar consi
gnado que S. Ex., um dos membros mais pro
eminentes da bancada que apoia o governo, 
vem lembrar ·ao governo aquillo que elle 
devia cnmprir ha muito tempo. Como disse a 
S. Ex. em aparte, a Estrada de Ferro da Bahia 
é uma. das que te~m custadomaisdinheiro ao 
Tllésouro e que ba. muito temp) j á devia 
estar realisada. S. Ex. sabe que essas 20 le
goas da capital a Alagoinhas teem custado 
cerca de 130 a 140:000$ por kilometro, isto é, 
teem custado mais caro do que o t l'echo ria 
serra da Estrada de Ferro Central do Bra.zit. 

~a.Q quero ab30luta.mente impugnar o re
quedmento, a.o contrario~ S. Ex. encontrará 
sempre o meu a.llQiO para tudo que disser 
respeito a. vias de communicação, quer por 
terra., quer por mar. O que quero deixar 
·consignado é que o anno passado declarei 
aqui que era neces.:;ario quanto antes dar in
cremento a essa estrada dá Bahia e que S. Ex., 
ho)e membro proeminente da maioria. vê-se 
obrigado a pedil' informação· sobre essa es
trada.. V. Ex. sabe que com a Estrada de 
Ferro da Bahia uâ.-se o contrn.rio do que com 
a Estr,1da de Ferro CentraL Esta, qu:uHlo· per
corria. a zona mais fertil, dava uma l'enda fa
bulosa, hoje com o -prolongamento a.té La
fayette não dá o menor resultado. Com a Es
trada de Ferro da Bahia é o ('Ontrario, a zona 
que lhe falta percorrer é exacta.mente a que 
mais renda llle 11a. de dar. · 
· Portanto, quer deixar consignado, como 
membro da opposiçiio, que um membro pro
eminente da maioriu. foi forçado a. vir pedir 
informaçõe.~- Eobre a mais importaate estrada 
de ferro da Ba.hia.. 

O Sr. Art.hur, Rios- Sr. presi
dente, das :pa.lavras do nobre dt?putado repre
seatante da. Capital Federal parece deduzir-se 
utn reparo, por ter eu apresentado um re
querimento, pedindo informações . 

Creio que S. Ex. lembra-se ainda do regi
men. parlamentar, em que era vedado a. nm 
membro da m3.ioria apresentar requerimen
tos destes, mas o nobre deputado, republica
no historico, jacobino mesmo, não devia. 
lembrar-se destas cousas. Apresentando o 
requerimento, nã.o kve outro intuito sinfLO 
munir-me de documentes precisos para de
fender os interesses do estado c1ue vepresento 

. e.ao mesmo tempo os do Thesouro NacionaL 

Peço nelle a cópi:l. do contr:J..cto primith·o 
para. cons~rucç-;'io da. estrada. e das modific:l.
ções que a.ctos postet'iarrnente íntt'Oduzil~J.m 
ne~se contracto. 

Não tenho o intuito ele leva,nta.r :wcnsa
çiies a q nem quer que seja,; l'rcciso, para. 
bem representar o estado da Bahia e <teseJn
pcnhar o mandato que ('lle me! conllou, mu
nir·me de todos os esclarecimentos em rel.,.ção 
a uma das suas ma.is p:llpita.n te.s mccssidades, 
que é a. facilidade de communica<,:•jes. 

O Sn.. S~VE1uxo VIEIRA.-V. E::s:. com. 1116 
presta ate um serviço ao governo. 

O Sn.. An.Ti:Iun. Rios-Creio mesmo com este 
procedimento, como hem lemhra. o meu illus
t re rompanheiro de lxtuc:tda., auxiliar ao go
~-er·no em rela.ção a. este assumpto. 

O Sn.- V:U'\'IL\.ES...:.Ens!nar-lbe o cum1)rimento 
do dever. 

O SR. ARTI!tir. Rios- Xü.o , Sr _; diante 
do trabalho complexo que n.ssobet'ba o govel'no, 
e bem pos~ivel que elle deixe de pr·estar toda 
a atteução a cer' os assumptos que devem me
recel-a., para occupar-s~ com outros q11e lhe pa.
reç\l.m mais inst<tntcs e rrrgentes (ApoiticlO$.) 

Sr. presidente~ a estl't\lla. du. Thl.hia, na. pri
tneira secç-.âo constr·uid:t, como rllsse o nobre · 
deputado pela Capital Fedeml, e uma. das es- . 
tr:.\das m::~.is custo&\$ ao thesouro publico ; 
ma:; não somos nós os responsa.-..-eis por isso, 
nem essa resrron:mlJ11id<tde cabo no estado 
da Bahia, que não pôde ter culpa da. má admi
nistração que na.quella. epoc..1. se deu á estrada 
e nem da. j_Jcssima direcção que se lhe imprimiu, 
fazendo-a. percorrer uma. longa zona impro
ductiva. (.'lpniw:lns .) 

O SR. Vr~uxEs-A estl'(1.do. da. B<~.hia, como 
V. Ex. sabe, tem scr\'illo de :pretexto ã. poli
tica~em tanto na mooa.rchit\ como ntl. .R.e· 
publica.. 

O~R. A.RTHULtRtos-Niio sei disSÇ); é a I>ri
ineira vez mesmo qnc ouço semel.uante pro
posição ; e si ha. nn, B<t1üa. serviço que não se 
tenha. prestallo t~ politicagem. ê o dessa. es
tl'll® de ferro. .Appello para a bancada ba
hia.na., de qualquer dos lados. (A.poiados..) 

Não havendo mais quem peca. a palavra, 
é encerrad~l a discussüo e adiada. a vot&-
ção. · · 

0 SR.. ALFREDO ELLIS participa á mesa · e á 
Camara. dos Srs. Deputados que o seu nobre 
eoHega, . o Sr. Julio de Mesquita, deixa, :por 
molestitt, de comparecer á sessão. ~ · 

0 SR. PRfSID:E:"\TE-A carnar-ct :fiC;J, intei
rada.. 

Em SQ,""Uida fu.z-se a chama(la, à qual re
spondem os Srs . . Joã.o Lopes, Antonio Aze
redo, Athayde Junior, ,Thom:u; Delfulo, João 
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de Avellar, Lima Bacury, Gabriel Salgado, 
Fileto Pires, Indio do Brazil, Matta Baccllar, 
Augusto Montenegro, Valente de NoTaes, Hol
landt~ de Lima, Casimira Junior, Rodl'igues 
Fernandes, Henrique de Carvalho, Luiz Do
mingues, Benedicto Ll"ite, Christii:mo Cruz, 
Anfrisio Fial110, Nog1.teiro Paranagua, Nelson, 
Pires Ferreira, Martinho Rodrigues, Justi
niano de Serpa, Frederico Borges, Jose Bevi
laqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Al
fredo &rbosa, Benjamin Barroso, Almino 
Ãifonso4 Miguel de Castro, Epito..cio Pesooa, 
Pedro J\..mer•ico, Couto Cu.rtaxo, Sa Anrlrade. 
Retumba, To leu tino de Ca1·va.lllo,Rosa e Silva, 
Gonçn.lves Feneira,.TuYeudo de Aguia.1• ,Autlrá 
Cavalcante,Pereira de Lyra, Meira de Vascon
cellos, João de Siqueira, .João Vieira., Luiz de 

queira, Fonseca e Silva, Cyrilio de 'Lemos, 
Alberto Brandão, Oliveira Pinto, Viriato de 
Medeiros, Furquin Wer1>1eck, Chagas Lo bato, 
Ma tta Machado, Alvaro Botelho, .Americo 
Luz, João Luiz. Benedito Valladares, Domin
gos de Moraes, Carlos Garcia., Julio de Mes
q ui ta.,Lacer<la. Soutinho, Assis Br~Uil, Thomaz 
Flores e Menna Bo.rr•eto. 

. Andrade. Espírito Santo, BeJlaL·mino Carneiro, 
Lourenço de Sá, Theophilo dos Santos, Oitici
ca, Rodrigo de Arn.11jo, Euclides Malta, Ivo 
do Prado. Oli>·eira. Valladão, Leanclt•o Maciel, 
Augusto de Freitn .. s, Tosta, Seabra., Zama, Ar
thur Rios,l\{arcolino Monm, SeYeriano Vieira, 
Sant()s Pereira, Paula. Guimarães, Milton, 
Francisco Sourã,Leovigildo Filgueiras,S. Mar
co;;, Sebastiã.o Lanclulpho, Prisco P.waiso, 
Manoel Oteta.no, Fr:mciseo ele ~Iai.tos, I-Iara
cio Cost.."t, Novaes Melo, Torquato Moreira, 

· Fonsect\ Hermes, Nilo Peçauha, Urhl1.no Mar
condes. Manhães B:t.rreto, Jo:1quim Breves, 
Virgilio Pessôa,França Carvalho, Luiz Mnrat, 
Fróes da. Cruz. Erico Coelllo, Alberto 
Torres, Lopes ·Trovão, Jacques Ourique, 
Jesuino de Albuquerque, Vinhaes, An
tonio Olyntho, Badaró, João Pinheiro, 
Pacitiéo ~f~carenha.s, Gabriel de Magalhã~, 
Leonel Filho, .Tocob da Pab:IT.o, Alexa.ndre 
·stockler. Ferreira Brandão, Costa Senn a, 
Lnmomlier, Gonçalves Chaves, Viotti, Dutra. 
Nicacio, Manoel Fulgencio, Aristides Maia, 
Gonçalves Ramos, Carlos das Chagas, Domin
gos Rocha, Costa Machado, Frar:tcisco Veiga, 
D:lmingos_ Porto, Palleta, ·Ferreira Rabello, 
Ferreira Pires, Rodolpho Abreu, Ribeiro de 
.Arantes, Necesio Tavares, Francisco Glicerio, 
Moraes e Ba.r1'0S,Lopes Chave;:,Adolpho Gordo, 
Angelo Pinheiro, lviursa, Paulino Carlos, Costa. 
Junior, Alfredo Ellis, Moreira da Silva, Atmei
da Nogueira, Cincinato Braga, Brasilio dos 

. Santos, Fleury Curado, Leopoldo Bulhões, 
Alves de Castro,-Urbano Gouv.:;ia, Caetan0 de 
Albuquerque, Frederico Solon. Corrêa da Cos
ta. Bellarmino de Mendonça, Marciano de Ma
galhães, Eduardo Gonçalve.;:, Lamo Muller 
Carlos Campos, Shimidt, Victorino Montei
ro Pereira. da. Costa, Homero Baptista, Cas
si~no do Nascimento e De.rnetrio Ribeiro. 

Abra-se a se~são. 
-Faltam com ca.usà. p.;1.rticipada ·os Srs. PedN 

Chermom, çosto. Rodrigues, José A velino, 
Amorim Garcia, Paulil. Argolo, Dionysio Cer-

Falcam sem causa participa.d1.os Srs. Uehôa 
Rodrigues, Jo~ê M<U'iano, R.aymundo Ba.n
"deira, Annibal Falcão. Ponte. de :wrt.nda, 
Garcia Pires, Pires e Albuquerque, Almeida 
Pereü·a, Sampaio Ferraz. Marrink, ·Figuei
redo, Monteiro da Silvu, Mar~inho Prado, Car
vo.lhal, Vieira Bueno, Alberto Sallas, Fernando 
Simas, Borges de 11~deiros, Alcides Lima e 
Fernanclo Aubott . 

E' lida e ~em debate approvada. o. acta da 
sessão anterior. 

o Sr. JEspirit.o Santo-Sr. presi· 
dente, pedi a palavra para deixar consigna<lo 
que não me occu:pei no. sessão p::~.ssada com a 
discussão de dous projectos destinados a erigir 
~umentos a Benjamin Coustant e a Joa
qmm José da. Silvll. Xavier, o Tirudentes, pro-
jectos que, si não me engano, rorant votados 
em 1" e 2·' discussões sem que a respeito delles 
houvesse tomado a palavra nenhum dos mem
bros desta casa. 

:Não sinto necessidade, Sr. presidente; de 
justificar o motivo por que não tomei a pala
vra nas duas primeiras discussões ; mas na 
terceh·a, ante-hontem, estava preparado para 
este ·.fim, no intuito de cumprir o meu devet· 
e de satisfazer a um elevado encargo de con
sciencia. 

Retirei-me por poucos momentos do recinto, 
e aconteceu que a discussão tivesse·. sido en
cerru.dt. com mais brevidade do que suppuz. 

Não vae nas minhas observações @ mais 
leve repnO sob1·e a marcha._ que a. cama:ra. 
deu a esse p1•qjecto ; ent;.•etauto, prec1~o 
affirmnr que se estivesse presente, eu nu.o 
deixaria. passar sem discus~ã.o, em 3', o pro~ 
jecto destina· lo a eleva!•-se um monum_en~ a 
memoria de um republlcanonotavel, d1s~mcto 
e respeitado por todos nór>~ como martyr àa 
Liberdade ; mas não deixaria passa.r sem re
paro este projecte. 

o SR.. PRESIDENTE- ObserYo a V, Ex. que 
esta fu.llando sobre ma teria vencida, que e 
expr2s:>amente prohibitlo pelo nosso, regi
mento ; justificl\t' os motivos p::>r que não 
lallou e permittido; mas não fi:U.la.r sobre ma
teria vencüla. 

O !5R. EsPIRITO :i:Al\'TO-V . Ex • ha d.:l da1'
ma razão; não estoa fallundo sobre mate
ria vencida, porque üiscus&i.o <mcer<'<1.da não . 
quer dií:er mat~owia vencida, c quando mesmo 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 1810512015 13'15 . Página 5 de 55 

SESSÃO EM 5 DE JC::!\1!0 DE 1893 89' 

se a.dmittisse a. hY})Othese do Sr. presidente O SR. EsPIRlTO SANTo-Sr. presidente, si. 
eu teria o direito de justificar o meu voto, ~ não partü;se d~ Pernambuco o grito de liber
e o que agora venho fazer, e tambem decla· beedalle, tlevia pO.l'tir de lá. 
t•ar os motivos pm• que nego o meu voto a este 0 S:a. A~'TO~to OLYNT!IO- Pa'i'tiu d!;l ;\Iína.s. 
pl'Qjecto de lei. . 

Não :pretendo desconhee:~r a. gloria de Joa.. OS:a. E :>PliUTO SA;'\"TO- P<>rtiu justamente 
quim Jo~e da Silva Xavier, o Ti,·adentcs como da terra. tlaquelles heróes que liberta.ra.m n. CO· 
martyr da Uberdade, mas qutro contestar. lonia. portugueza U.o jng o holl11ndez, quando 
Q.lto 3 muito alto, pera:nte u minha patria., Portugal tinha. receio tle le\':inttw que5tões 
q!Jando se p;·etende commemorar o no~so com a. He~pa.nhn., cov<J.t'damente retra.llíndo
ma.ior facto ~istorico e phtntar o mar(;O que se ; justamente d<\ terr:L de Domingos Theo
o tem de ass1gnalar, dando arrhas e prova~ tonio que se levn.ntou o gl'ito da liberdn.de em 
de patriotismo, e rendendo homenaooem ~ 1817 ; 1bijusta.mente na terra· do frei Ca.ne· 
quem primeiro couc::·beu n. ide& republicana· ca, omle, em consequenclo. da. dlssoluç-iio da 
não :poasQ compr·el1ender que se attri.bu~ Constituinte por Pedro I, lev:l.lltou-se o grito 
e:sse gr<tnde facto sinão a. quem de direito· de independencit\, e constituiu-se a Republi· 
niio po3ao deí~.:tl.r quo se conunetta ltm esbu: ca do Equaclor, como pl'atexto eontra o pri
lho, quando o nosso desidera't~m outro não ~neiro llcto de despotbnno mais e:strondoso, 
é sinão praticax· um acto de grande justiça. commettido no pl'irneiro periodo da nossa vidã 

Qt~er·o, Sr-. _pr~sidente •. c~n;;i9lHLl' que não política; iúi,justa.mente dessa. terra, onde não 
s~ po~e perm1t~1r essa. mJusttça., quando a. se apresenta um marty1·, mas muitos. 
histot•m, (que aqui tenho em mãos }.em seus O.;; illustres represmtantes na nu.ção devem. 
aH.nae~ declara que (l. guerra do:> niasca.te:;. conhecer a. histot·ia., de modo a não suppo
em l7l0, toi oriunda de um::1. inconfideneia a r em que .na.quelle centro. que sempl'e pr i· 
monarchit~., quando nos anna.e.s. os mais mou pela energia, }lelo patriotbmo, pela co
respeita.veis e os ma.is fieis como ren'istro ra.gem cívica, que deixou seu sangue Correr 
de Pfl'ipecias histol'icas, OS aonaes do ln~titu· a. jerrOS, não par tiU um illO\'ÍIUento, mas sim 
to H_i:>torlco Geographico Brazileiro, narramlo quatro movimentos consecutivos em que to· 
as ~1vers:ts _peripecias. des~a guerm, e onde ma.ram parte Pe1·nambuco, AlagOas. Po.:rahy· 
estu.o reu?tdos documentqs preciosos, como ba e Rio Grande do Norte, e nos .quaes ap
as cartas l'<O Senado de Olinda. ao go>ernador parecem patt-iotns como o paclTe Miguelinho 
da Pn.rahyba, e a resposta deste, articulam a que ioi sac1·ifica.do.. 
tentatiVlt dos revolucionarios prenambucanos Sr. pl'esidente, pretendo apenas lavrar este 
que em Olincln. :pt·etendei·am estabelecer a. protesto, porque é urna injustiça e ig-noran
Republie:a, qua.ncto esses a.nnaes, em doeu- cia da historia patria., que o Congresso não · 
ment?S preci?sos. de cuja. a:nthenticidade não P?de i~n~1:ar! querer:s~ a.tnrmar 9-ue a. prim3.· 

. se póde duvidar, e que são ~locum!:lntos rc- zm., a uuctattva d~ 1dea. republ!C<J.no. c:.tbe a 
sulta.ut~s da devas.~a que Por·tugui mantlou José Joaquim . da. Silva Xavier: Estou . cer~o 
:precedor,_taes coD!-o: as C'Jnsult'1.s doCuns·olho. que, este proJ~cto J?assou llor rna.d~erten:u1. . 
Ultramar mo relativas â. guemt denominada da. Ç<J.mara e nao ser:t vot;;~do em 3• dlS€ussao. 
dos ll!asca.tes no a.nno de 1710, consulf;;l.s Limito-me, por emquunto, a este protesto, . 
existentes na Bib!iotheca Nacional em um c,em occn.siã.o opportuna,cumpril·ei o meu de
nianuscl'ipto i•t-{oliv.m e .que constitue um Yer üe l'epresenta.nte ·da na~"<iO, apresentando 
documento authentico. , um projecto. cuja acceitasão é imposta. pelos 

A quem duvida~· compete ir verificar. di~u~mes tia justiça. e tio patriotism.o, 1)11.~'lL. se 
Mas a v-e>:cla·:e e <JUil o Congresso não llócla erJgtr um m~nm~ento a Bernardino V1e1ra. 

P:.l:S~l' por Ignora._?te tla. historia p:\tria, pe1'- de. MeUo, ? prtmen'O que em 1710 lcvan.tou o 
llll~tt~do que ~ de a prin~uzia ua cúncep~~o gi·tto da h herdade. 
do Ideal1•epubltca.no, ao J;atl-iota. c1ue, é certo, 
lrl.orre~ martyr, ~as em 1792, qu~tndo jt~ em 
I:~ lO nao se dava. stmplesmente um:\ com: i na· 
ça.o l'epublica.na meramente politica, como se 
tem declarado, mas sim um mo\·imento in
te!lso, que durou tres rnezes, c(UG reuniu seis 
ID!l e tantos combatentes, dand<!> em l'esu!tatlo 
um mort'cinio de setecento:; e vinte e du~ts 
pessoas, sEmclo àinda. condemnatlos oo n.utores 
da idéo.. 
B~rn~rdo Vieira. de :M~l~o foi o primeiro 

lrraztleu·.:~ que le\'1\nto:t o gc·lto de liberd~\do e 
lletn ••lto p r·ocla.mou.<\ Republié3. .· 

Ul\I Sn.. DEPUTADO dá um ap::n·te. 
ça.,.,::ra Y. 11 · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEf.I DO DIA 

O SR P:aESIDE:\'TE declara que, estando es : 
got<J.ua. a. hora. do expedienttl, VctEJ entrar na 
ordem do dia. 

O Sn.. B.mA.UÓ (pela. o1·Jc}n)- Tendo no 
anno passado o St' . AzeJ.•edo apresentado um 
p1·o,jecto de loi a respeito do corpo diploma
t ioo dt\ Republica., o não tendo u. comni.issfio 
r·cspecti va. <\presen ~ado o seu p::tr3Câl' .dentro . 
do p~·ttzo i:ilgal, p2~ à. V. Ex: q u:~ ponha. es~ 
projectv em di;:cussão, em contormiilade co: · 

ü / 
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as dierposições governamentaes. O projecto Subrnettido a votos, é a.pprovado o capi-
tem o n. 87. tulo r. 

Consultada a casa, e approvado o reque
rimento. 

O SR. JUSTINIANO SER.PA. (pela onie,n )- Re
queiro a V. Ex. que :Ponha em ordem do 
dia o projecto n. 37 do anno passado, de 
ql,le tratei no meu requerimento de sahbado 
e que V. Ex. prometteu deferir. 

0 SR. PRESIDENTE-Não inclllí O projecto 
n. 37 em ordem do dia. porque dependia de 
consulta da Ca.:uara. 

Consultada a ca.mara, é a.pprovado o :reque
r~enro. 

O SR. PRETIEXTE declara que vae submet
ter a votos as emendas apresent11das ao ca
pitulo IL 

Submettida a votos, é regeitl-da. a seguinte 

Emenàa 

Art. 18.- Mantenha-se o mesmo a.l'tigo do 
:regimento em vi;;or. · 

::ia.la das sessões, 26 de maLo de 1893. -
Fvnseca Hermes.-Bella.rmino .de <11endo>~ça. 

Submettida. a votos, ê a.pprova.da a seguinte 

Elnenda 
O S:a.. VTh"'HA.ES (peta orde11~)-Peço a V. Ex. 

que me informe sobre si a Camar;t dispensou 
aparecer da respectiva commi~são sobre a 
mensagem do Presidente nomeando um dos Art. 18.- Redija-se assim: A mesa se1~à 
nossos collegas pal'a ministro plenipotencia- composta. de um presidente e qua.t1-o sem'Elta
"l'io na Republica Oriental. rios, eleitos no Pl'inci pio da sessão ordinal'ia 

e que servirão até serem substituídos na 
O SI:t. PRESIDENTE-A mensagem foi á com- sessão ordinal'ia do anuo reguinte. 

missão respectiva. 
· Sala das sessões, 26 de maio de 1893. -

O SR. VINIHES-Não tome V. Ex;· p:Jr lm· Mtlraes e Barros.-A.dolpl1o Gordo. 
pertinente a minha observação, mas fui obri-
gado a faze l-a em conseq uemia. de ter visto À pedido do Sr. Vinhaes. V"erifica.-s~ a vo
em quasi todos os jornaes a notieia. de que o tação, reconhecendo-se terem votado a favor 
nosso oollega partia no dia ll para n. Repu- 6l S:rs. deputados e contra, 35. . 
blica Oriental, e havia até nomeado já o seu Não hav~ndo numero legal, o S1·. prest
secretario, o que faz crer que se dispen;,ava dente annuncia que se va.e fazer a chamada. 
O parecer da commissão. gR, BELLARMINO DE MEl'.'DONÇA,(pe/a or-dem) 

Annunch-se a votação do Pl'Ojecto u. I, -Não se tendo retira{lo da casa nenhm de
dest~ anno. alterando o regimento interno e putado depois das vota.ções anterior~s, peç_o 
da.s- emendas que lhe foram. offerecidas. a v Ex. que consulte a casa. sobre st const

O Sa. PaESIDE!'."TE decbra que vae submet- dera nulla.s essas votações. 
ter á. votos as emendas apresentadas-pelo Sr. o SR. PRE.m>Et\'TE. -Não sendo possivela 
Retumba. ao capitulo l. ·v. Ex. demonstra\' que não se houvesse re

Posta a votos, é, por parte, approvada a tu·ado nenhum mambro da casa e não ha.-
seguiute vendo precedente de annullar votações; não 

acceito o requerimento de V. Ex.. (Apoiados.) 

Emenda 

Substituam-se os arts. 2•, pa.ragra:pho unico, 
· 3• e 4•, pelo·seguinte: 

Art. 2•, Formada çlest'a.rte, a mesa func
·cionará até á eleição da difinitíva., a q_ual 
deve fazer-se na primeira sessão depois da 

· abertura. · · 
Art. 3.0 cada. um dos deputados deporá 

nas mãos do Jlresidente o seu diploma e um 
dos secretarJOs fara a· relaÇJão nomina..l dos 
apresentados. 

Art. 4." Entender-se-lla por diplomu. o ti
. tulo ou documento que fo1• como "tal definido 

· . ~ll· or lei. ou regulamento eleitoral. . 
· .·. Sa.la das sessões, 26 de maio de 1893.-Re-

· •. mba. · . · 

ResiJondem a chama~a. os s_rs. Lim_a Ba
cury, Gtl.briel Salg-a. do, Ftleto P 1res, In dto do 
BrazU, Matta. BaceUar, Augusto Montenegro, 
Valente de Novaes,Hollanda de Lima,Casimiro 
Junior, Rodrigues Fernandes, Henrique de 
Carvalho, Luiz Domingues, Benedicto Leite, 
Anfriso Fialho, Nogueh:a. Parana.guá, Nelson, 
Pires Ferreira, MartinllO Rodr.igues, Joã.o 
Lopes, Justiniano de SerJ)o., Frederico Borges, 
JoséBevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, 
Alfredo Barbosa, Benjamin Barroso, Almino 
Affvmo, Miguel de Castro, Epita.cio Pessoa, 
c. Carta.xo, Retumba, T. de Carvalho, Rosa, 
SHva, Gonçalves Ferreira, André Cavalcan~e, 
Pereira Lyra, Meira. de Vascen~e~los, Joao 
de Siquejra, Luiz de Andrade, Espm~ Santo, 
Bellarmino Carneiro, Lourenço de Sá, Theo
philo dos Santos, Oiticica, Rodrigo.de_Ara.ujo, 
Euclides Malta, Ivo do Prado, Oliveira, Va!-
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Iadão, Leandro Maciel, Tosta, Seav.ra., Zama, 
Arthur Rios, Marcolino Moura, Severino 
Vieira, Santos Pereira, Paula Guimarães, 
Milton, Francisco Sodre. LeovigUdo Fil.guei
ras, S. Marcos. SebastiãoLandulpho, Prisco 
Paraíso, Manoel Caetano, Athayde Junior, 
Horacio Costa. Novaes Mello, Tol·quato Mo
reira, Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, J oa.
quim Breves, Virgilio Pea~oa, França Carva
lho, Fróea da Cruz, Erico Coelho, Alberto 
Torres, Lo:pes TroV';ro, Jacques Ourique, Ví
nha.es, Thomaz Delfino, Badai·ó.João Pinheiro, 
Gabriel de Ma,"'alhães, Leonel Filho, Jacob rla 
Paixão,Alexandre S~ockler. Ferreira Brandão, 
Costa Senna, Lamotmit~r, Gonça.l.Yes Chaves, 
Viottí, Dutra Nicacio, Aristides l'l!a.ia, Do
mingos Rocha, Manoel Fulgencio, Costa Ma· 
chado, Francisco Veiga, Domingos Porto, Pal
leta, Jo~o de A ve1lato, Ferreira Rabello, Fer
reira Pires, Rodolpho Abreu, Ribeiro de 
Ara.ntes, Necesio Tavares, Francisco Glicerio, 
Moraes Bar.ros,Lopes Chaves, Adolpho Go1·do, 
.Angelo Pinlieiro, Mursa, Paulino Carlos, Costa 
Junior, Alfredo Ellis, 1ioreira da Silva, Al
meida Nogueira, Cíncinato Braga, Brasilio 
dos Sa.ntos, Fle.ury Cur-ado, Leopoldo Bulllües, 
Urbano .Jouvêa., Antonio Azeredo~ Caetano de 
Albuquerque, Corrêa. da._ COsta, Bellarmino 
de Mendonça, Marciano de Mngalhiies, EduaL'· 
do Gonçalves, Lauro Müller, Cal'los Cn.mpos, 

' Schmidt, Victorino Monteiro, Pereim- àa 
Costa., Homero Baptista. e Cassiano do Nasci
mento (134). 

o Sr:.. PR.ESIDE1'"TE_:_ Responderam â c h a.· 
mada 134 Srs. pepntados. . 

De novo submettida. â votação, é a emenda 
dos Srs. Moraes Barros e AdolpllO Gordo ap· 
provada por 78 vçtos contra. 42. 

Submettidã a Yotos, e l:'ejeitadaa. seguinte 

Emefl.da 

Ca]itulo 2<l, art. 26.- Suppríma-se. 
Sala. das sessões, li de maio de 1893.- Rc

-tuml!a. 

Submettillo a votos, e approYado o ca.
p'itulo 2~. 

0 SR.. PRESIDENTE deChLra. que va.e SUb
metter a votos as emend<IS a.presentada.s ao 
papitulo 3~. 

Posta.s a votos, são approvadas as seguintes 

Emendas 

Ao art. 35. Substitua-se pelo seguinte : 
Durante os tl".tba..lhos da Camara em com

missão geral servirà a mesma mesa que pre
side as suas sessões ordinaria.:;. . 

Sala das sessões, 2ô ae maio de 1893.
Rettlmb(l;. 

.Ao capitulo 3~, art. 40 : 
Supprimam.-se as pala.vras ftnaes : e a de 

marinha ~ guerra, que se compo>·•i de sete 
membro.~. 

Sala das sessõ~s. 27 de maio de 1893.
Retumóa. 

E' submettida. a votos a seguinte 

Emenda. . 

capitulo 3~. Ao art., 40 accrescente-se: 
A commissã.o lle orçamento ser-á. cornposta 

ele 21 membros, sendo um de cada estado da 
Vniã.o c ào Districto Federal, eleitos pelas re· 
spectiv-as representações. 

Supprima-se a palavra.- orçamento- na 
primeim linha ilo artigo citado. 

Sala das sessões, 26 de maio de 1893,- S4 
A11dro.de.- Retwnba. 

Rejeitada a primeira parte, fica. prejudicada. 
a segunda. 

Submettida á votação, e a:pprovado Q capi
tulo 3•. 

O Sn.. PRESIDENTE declara que vae sub
metter á -votu.çã.o as emendas apresenta~as ao 
capitulo 4". · . 
Sul!ces~vamente postas a. votos, são apprO

vada~ as seguintes 

Eme?ulo.s 

.Ar~. 45. Substitua-se 11. palavra szwcessiwz
mentc por- ao mes.nQ temp,. 

Sala dás sessGe:, '27 de maio de 1893.-
Retwnl.>a. • 

Ao art. 47. Subititua-se pelo seguinte: 
Os secretarias 1", 2°, 3" e 4" serito eleitos 

ao mesmo tempo pela. fóami1 por que o são o 
presidente e vice-presid nte : ser-á. l'' su:p
plente o immediato em votos ao 3D secretar1o 
e 2° supplento o que sn seguir a.o 4• secre· 
tario em numero de voto5 . 

Sala das sessões, 27 -de maio de 1893.
Rctumb~. 

Ao art. 48, }lara.grapllo unico·. 
Substitua-se - a. eleição da.s comm1ssoes 

permanentes e das especiaes. tanto internas 
como externas, ~erá feita á plumridade re
lativa. de votos, sendo que as _permanentes 
serão feitas ao mesmo tempo, cmco de cada 
vez: em caso de empate entl'e os votados, 
decidirá a. sorte. · · 

Sala. das sessões, 27 de maio de 1893.
Retv.mba, 
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E' posto a. votos e a:pprovado o capitulo 4~. 
São successivamentc postos a votos e ap

prov~ dos os capitulos 5~, 6", i", 8" e 9". . 
· O Sa. Pn.F.';IDE.'\TE declaro. que vae submet

ter ~ votos o. emenda. a.present.a.da. ao capi
tu1o IO. 

Submettida a votos, c appro>adn. o. se· 
guinte 

EmeMla 

Addítivo ao art. 129. 
Si as emendtts adoptu.das em 3" discussão 

contiverem ma.t()ria. nova., passarão -por mais 
uma. discussão na sessão segninte, com os t\r
tigos a que se referirem: 

Nesta discussão nü.o poderfui ser o:ITerecidas 
outras emendas, salvo de t'cdac{$0. 
· Sala das sessõ~s. 26 de maio d~ 1893.
AdoZplw Gordo.-11Jo,·aes Bcwros 

Submettido a votos, é ~qlprovado o c.1.pl· 
tulo 10·•. 

O SR. Pn.'E:siDF.i\"TE declara que vae snbmet· 
ter a. votos as emenclas <\pre.sentu.das ao ca
pitulo 11. 
. Successivamente posto.s a votos, são ap

prova.das as seguintes 

E mcn.d•.:s 

Art. 154. Depois das pala V!'<iS - 3' por es
. crntinio secreto nas elcições, acerescente-se 
-e sobre negocias de interesse particui.-r. 

Sala dns sessões. 2G de maio de 1802. -
Adolpho a.o,·clo·.-~ionu:s B:nTos. 

Additivo ao art. 159 : 
A votação por escrutinio secreto sobre ne

gocies de interesse })articular· se pratic:.wú 
por meio de esphcra.s, Iança.:ldo cada. depuia
do em uma. mna. uma. esphera branca. si o 
voto for favoravel ou preta. si for contrario. 

Para. este fim receber::~ do continuo umu. 
esphera. branca. e outra pretl. 

A. esphera que não foe utílisada. para ex
primir o voto será lançada em outra urna e 
servirá para conferir o resultado da. vota~.:.ão. 
· Eskmodo de votll.l' é obriga.torio JlO-' pro
jeetos e emeJ?.tl.n.s q,ue ti!'_e1·am umn. ~ó cliscus· 
são e na ulbma. d1scus;;uo dos pro,)ectos que 
tiverem mais de uma. 
· Sttla. das sessões.·26 de maio de 1893. -
/J.ilol[,ho a.ordo.-111oraes Ba,·;·os. 

· Su1,m1ettido a votos, é appro\·ado :o capitu· 
lo ll o e em seg-uida o capitulo 12'. · 

O Sr. presidente deelara que vae submetter 
3. Yotos a emenda apresentada. ao ca].litulo 13" 
e uWmo. . · 

Stlbmettida. a votos, é rejeitada a. segtünte 

-Emencla 

Snllstítua-se o art. 189 pelo seguinte: 
Obsirector, empre~do:; da. secrat:aría. e on· 

tros ubMterno~> :serao nomeados, d1spensa~os 
do servi9o e deniittídos peht Gamara, ·em v1r· 
tude de propo~~a. da commissão de policia.. 

Sala. das sessões, 25 de maio de 1893.
ToleHtiao (l•J Carr;a.lh~ .-PI'i~c) Pc~rai-;o.
B. rlcs Sa1U.o$.-J. J . Seaúl'tt.- 1. S~rpcr.. 
- Dom!1l!)OS Po1'lfl. - CyriUo de Lemos.
Cc:;ar Zam".- Bc!laroúno 11Icn'low;a..
lJ..,-,frisio Fiai h o. -OU-oei1·rs Pü;to . -J!~ve'll,cio 
de .tlguicr.r.-L fltlí"Cnço de Sll .-Sá .-h~d1·arle. 
- Na3cimcnto .- Setn!os Pe1·e:,·a. .- Costa 
Rodri!fucs.- Jlaw•eL FulgMcio •• - J<~cques 
Out"iqae . - Co~ta Machmlo. - Mm~lv.i.es Bm·-: 
.1·eto.-;&p;t<•cio.- Cw·/t;~<>.- Vtr(Jtto Pe•
soa.- MarEilh? Rodri:~ues .- .:lmlré Ca1íal
cant.!. - Fleury Ctt1·ad~.-Espiri!o Santo. 
Annil;at Falcüo - Theophi!o dos S:m!os.
Caelcmo de "il·~~rqacrgwJ .-Vinhac$ ,-ksui!lo 
de !llbuque1"l[tle.- Mi.que! Castra.- ManoeL 
Caetano. - Fomcca e Si!-ua. - Lopes 1.'?'01Y..'lO: 
- Damct1·io Ribd,-o . 

Posto a votos, ê approvado o cu.p. 13. 
Submettido a votos, é u.pp1.·ova.do em dis

cussff.o unica, com as emendas a.ccettas pel~ 
casa, todo ? projec~o _n. l. de~t~ (l..nno, q·ue e 
remettido a éommtssao do pohc1a. . 

o SR. PltESIDE:'\"TS-P<:U projecto ue regi
mento inter·no que ttc.a.ba. lle ser adoptauo peta. 
Caumra e vàé entrar em vigor, a. mesa da 
Camn.r•J. tleve ser eleita para. ser':ir duronte 
totla a sessão. Pol't::mto, tendo. stdo a mesa 
que actuu.t1nente lhrige ps tl'a.balllo~ cleitt~. 
por um mez ·~Pet:a~ •. na. forma do reg1mento 
revo~ado, rest1tuu·a. a Ca.ma.ra o mandato com 
"'Ue foi Mnr11do, devendo-se proceder a novo. 
~leir;iio, logo que cstiv~l' o.pprovu.d~ a. redac-
ção do pl'Ojecto. . 

Ao a.nnunciM' a votat;.ão do projecto n. 23 J , 
de 1892 uddi ti...-o desta.ro.do do projecto de lei 
de fbrç~ , .de te1•t-a. disp~nsando do concu_rso 
os adjuntos do serviço saaital'io do exermto, 
reduzindo o respecti -ç-o numero e dando outT(l.S 
provídancias, o Sr. presidente declara que 
sul~metter<i. primeiramente a votos a emenda 
apresentada. p:;:Io Sr · Paufu Guimn.r-Jes_ 

Suhmeltida. a votos, e rejeitada a cmend<J. . 
Posto a. votos, e apprOYaUO em dis~n~~? 

unica. o projecto n . Z37, de 1892, e env1ado a 
commissiío de reda.cc.iio. 
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Suomettido a votos, é approvado, em za dis
cussílo, oprQjecto n. 242, de 1892., autorisando 
o Poder ExecutiYo a paga~ a. D. I\fa.ria. C~tro
lina Rheingantz a quantia de ll4:997S84B, 
como inuemnisaç.ão devida. pelo valor dé sua 
propriedade Colonia de s. Lourenço, no Rio 
Grande do SuL 

Depoís ele consultada a.. casa, o Sr. presidente 
d~elara. q_uc o projecto passará a 3" tliS· 
cussiio. 

Submettielo a votos, e a.pprovado em 3• 
discuss~o e enviado a commissão ele rell<tcção 
o projecto n. lG4 A, de l8!J2, u.utorisu.ndo o 
governo a. übl'ir concurr<:,ncia publica pu.ra 
um projecto de monumento á. memoria do 
precursor da Republicn. no Bl'ttZil. alfcre~ .Joa
quim .Jose tl<1. Silva X<Ovier - o Tiratlentes, e 
crêa premias aos dous melhores projectos clas
sificados. 

A pedido do Sr. Espirito Santo, verifica-se 
n. votução, reconllecenr1o-se terem votado a 
üwor 99 Sr~. deput.1.tlos o contra 2l. 

Submettido a votos, é ap-provailo em 3" (\is
cussiTo e envin.tlo á commi,si.io de red<Oet;<"ío o 
projecto n. 171 A. ele 1892., autorisando o !!O
verno a mandar· abrir concurso pnl.!Iico'"no 
pn.iz e no estr01ngeiro p:m1 o projecto da. cs
t<Otua. de Rcn,jamill Constant <J n. dispender 
pn.nt esse fim <ttc à somma de 30:000$, e ú.á 
outras providenci:ts. 

Annunda-sc a 2' di~cussüo do projecto n.l7, 
deste a.uno, nuto1·i;:t~ndo o governo a ttpplicar 
n.o pn.gttmcmto de ptt~sa:.,rcns de immigrantcs o 
credito con!;Íg'tJ<tdo pelo or('-amcnto vigente a 
gamntin. lle juros a. cmprezn.s que ~e obriguem 
u. íundar colonias ; e n. :tb1•ir par·n. aquelle lim 
um ct•cdito supplcmentar de 1. 828:8:32.';0:35 ú. 
Vel'bn. - Terl'<U> PttlJlic.~s e Colonisaçú.o.' 

Xüo ha. vendo quem peça a p:>l<Wl'a, c en~er
mclo a discus;;ão. 

Suhmetthlo a· Yoto;::, ê ap-provn.llo em 2" 
díscn:;süo o projecto n. !7, deste n.nno. 

O Sn.. LEoPor.no n"E Bm.nõEs req_uer clis
pens<.\ ele iatersGLCLO ll"'rn o proje<:to que nc11bn. 
de ser a.pprovado. 

Consultada u. casu., é concetlltb. a dlspens:1. 
Annuncia·se a 3• tliscnssüo do projecto n. 

3 A, deste anno, do Scna.do, crea.ndo um cx
terna.to ou gymnasio naciomü na ciun.de dtl. 
Campt\nho., em Minn.s Gera.es. 

Nfio havendo quem peçn. n. pa.ln.vro., ó en
cerra.dtl, a dLscttssüo. 

Sul)inettido a. voto;,, ó O.]?J.ll'OVado Clll 3;' uls
cussão e ser<1 enviado iJ. s::tncção o pr(!jecto, 
offici<J.ndo-se ao Senado. 

. A pedi.llo do Sr. Erieo Coetho, verifi~-se a 
votação, reconhecendo-se. terem votado <t 
favor 98 Srs. depu f.i\clos. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

Enr.rn. em discn~são \mica. o pa.recer n. 13, 
tles:te ttn~lO, dacl::mtndo não sel' objccto de 
4_~hlJcruç,~o a dcn unciu apre:;entatla. contra o 
\ tee-PresJdcnte da. Repnillicu. ].lG!o;, Sr:>. de
pttt.'\dO~ .J. J. ScalwJ., .\!ft•et!o .Et·ncsto .Juc· 
q ues Ourique e Vicente Antonio do E~pírito 
SRnto, com voto em sept~ra(lo, c seguido d::L 
llcnuncb1 c mais do~:amentos que '" h1.struem 

(O .'i>·. Joio Lopes tlci,;;<~ a cadcil·a da pre
sitlcncia, fjt:~J· d occupc!.l-4 "{Jelo 81·. A1·11tw· Rios, 
i• 1)icc-zm;!sirlc11lc.) 

O §a•. §cabra (mo~imcmto.~ de al~ 
leí!ç,;o; pro{imrl,o :âc,:cio) -Sr. presi!lente, 
V. Ex. c a Cam:tra bem comprehenclerão 
qua.es 11üo de><1.ffi sc1• as minltn.s apprehensões 
subindo a esta tribuna. -paru sustentar contm 
o Presidente d(1. Republicn. os pontos de a.c
cusa.çti:o contr::L o mesmo foemula.dos. Y. Ex. 
e a. Cama.ra eomprehemler~o, quaes; não de
vam ser as minhas apprellensões, qu:mdo é 
ccl'to, que esta. n.ccusa.ç:ü.o, que·intentei eontt·a 
o primeiro magistrado do pn,iz tem sido di
versamente. ínterpretudt~ pol' :J.quellcs que 
teem collocn.do os s~us interesses acima. 
dos intercs~es tla. patl•i;1 e da. RepubliCll. 
(.'lpoi(ldo:•.) 

St•. presidente, do dia 2:3 tLO rlia de hoje, no 
espaço (lccorl'ÍilO entre a. apresentação da 
dcnunci:t e a discus~ão do p3.reecL" da commis
s~o eBpecial, o.-a em deb<ttc, não ha quem não 
tenha vi~to as inYecth•as e apodo.:~ qtle me 
roem ~ido dirigitlos pela. impt•cnsa govemisto. 
desta cu.pita.l. 

Nad;.~. mo tem, porém, l.ncommodado, pot•
quc S(•i que as pciot·es c;\ttsas tccm cncon· 
traclo sempr·c a.dvo;;aclos; c o m<:1u consolo 
ó que, destacando, entre todo;; os argilas de 
publicid•l<te clesm ca.pitttl,aquelte que me me
re.::e particular con5hlcraçilo, por ter :1 sua. 
frente um do~ m(l.is i!h1stt·es, conspícuos c 
tumbem mais antigos republico.ncs, O Paü, é 
o l)l'oprio O Pa::; quem rctnt,n. a. si mesmo. 

N' O Pni; de 25 t!O mez pt·oximo p:\ss~tdo, 
exa.minundo a denuncia, esse orgi:o de puhli· 
cidade confe~sê\ que o Sr. Presiclente da. Re
pul.Jlica. praticou, de facto, os a.ctos crimino
sos :wtkulados na accusnção; ma..::,os conceitos 
que essa impren~a emitte it respeito do ;1utor 
da denuncia. ó que JM lXtrece que não &'i.o 
verdadciros,porqueo proprio O Pai;,em 22 de 
outubro do anno proximo pnssn.do, estyg-ma
t!~aYa de modo o mo.is solemne o procedi
mento do Presidente dtt Republica. com reh\
~io .-~ re!orma dos generaes e {L demissão dos 
lentes, e, nhi qualiticavu. como crime o acto 
praticado pelo Sr. ma.t·edml Floriano Peixôto . 

Portro.nto. si eu IJrecisasse <le alguma jnsti· 
fi.cu.ç<1o, nadt\ mais teria. a. (hzer do que apre-
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sentar á cama:ra. e a.o pa.iz esse artigo de 22 de' governo amaldiçoado pela opinião nacional ! 
outubro do a.nno passa.do,em controposição ao ( A1>a1·tes, a1,oiados e nao apoiac]os. ) 
de 25 do mez findo. Sr. presidente, qualifica..se de inopportuna 

Nesse artigo se me chama de apaixonado e esta. accusação. Confesso a V. Ex. que não 
dispeitado, e. como. tal, suspeito para. denun- comprehendo a. força do a.rgumento-
ciar o Presidente da Republica. · P1·ocnrei ver em nossas leis se havia alguma 

Mas, si é suspeito quem est<i despeitado, disposi~ão a respeito; procurei estudar as leis 
porque não são suspeitüs ós affeiçoadosHApoi- divinas e humanas para ver si-em alguma 
ados, muito cem.) deUas se designava a occasilio ·opportuna para 

Não póde ser considerado suspeitü,aquelle a a accusaç~ do crimino~o, e, nada encontrei. 
quem se violou um direitü garantido na Con- Todas _ensma.m que ao cr1me deve acompanhar 
stitnição e nas leis, e a quém, como parte of- o castigo. . . . 
fendida compete a. queixa, conforme todos lnopportuna quer d1zer fora de tem_po. 
os codigos civilisa.dos. Mas, d1gam~me os nobres deputaAos, nm1gos 

Desde então; por que razão os orgãos gover- do gover0:o, que tempo, que occasJao, que m_o· 
nistas desta capital affirmão despejada.mente mentü s:ma o .o~portnuo para a ap~esentaça.o 
que não posso apresentar denuncia contra 0 desta ~enu?c1a. l Quando o P residente ~ 
Presirlente da. Republica., por ·um supposro Rel?ubhca. ttvesse comvi~t:Ldo _o prazo _constl
despeito~ s~ me ~on..~dero offendido: a. mim tnc1on;t _d~ sua ad~1ms~raçao, e .deDta~o o 
compete esse direlto, porque, pelas leis proces- EOde~ · N~o, :porque ~a está o art. 3. da. lei de 
sa.es do paiz_, 0 offendido tem " direita de dar ' de Janeiro, determmando q~e ~ proce~o de 
queixa contra 0 o1Iensor. : 9ue trata. aquella. mes~a. le1, so. pod~ra. ser 

Mas, certamente, não fui im:pellido a est.'l mte,n~do, durante o per10d~ presidencial .. 
tribuna. por esse despeito, não me trouxeram E , wopportm;w .. ~ denuncw., ?or ter Sido 
. aqui' recriminações, nem odios; sim o devel' ap~,enta.da. no lDIClO desta. _sessi10 J Mas, ex· 
que tenho de velar por essa constituicüo que a~tament~ por que os act~~ prat~cados pelo 
eu mesmo ·votei, 0 de.,er que me cumpre. V1~-Preszdente da Repubbca. ver1ficaram-2e 
bem como a todos os brazileiros, de impedir no ;ntervall9 da tru.nst~cta. ~m ~ actual sess~.o 

···que a Republica. seja- sacrificada c compro- legi_slativa, e que torna-se md1spe~savel dis· 
mettida. · cutzr-se l_og~ em começo dos no_ssos trabalhos 

Sr. ·presi ,lentc, sou, dizem, um o:paixonado! essa pretu:mnar, ela. com~tenc1a. do gover~o, 
E' possível. senhores. Paixões tenho-as; e, para: contmual' n9 ex~rc1CtO d~suasfnncçoes 
quem não a.S tel.'á. ~ (mwt? be.'11); e, ~os. ~ao poder1a.mos, sem ~es

Mas, as que me dominam são justidcaveis; resp~lto a Constitmça_o, cons~ntir que o Vlce
se ins_piro.m no pa.trioti~mo; se illumin:~.m no Prestdente do. ~ppnbllca contin_u~e a exercer 
meu amor pela Republic:~.. (1\lu:to bem. ) o poder,sem OJlllg~~entoprellmmar~osseus 

. . . _ ·· actos, reputado!! crtmmcsos . Esta. de>'Ul. ser u. 
S1m! dommam-me .'Pa.~ues, mas, da n~tu- prelimino.r e 0 é. (A.poia<los. ) 

reza dn9uellas que msptravam os ar·tista.s Portanto, si é C()rto que o presidente da. Re· 
quando, ram cortar nas al'vores de. Marat~ma publica é um impccilio á ordem publict~. (apo 
e Plath_ea._ as lyras. com as. qua.es 1~f~nd1a~ ia<lo-~ e 11c'lo op·,i(tflos) si. é certo que o Presi· 
no coraçao ~o povo o sent1mento vml da 1~- dente do. Republiea é 0 maior obstaculo á. con
ber~ade . (Mu:to be~.) · . _ soliL1aç.1o desta R.epublic..1., que deve ser re
. S1m! sou um a.pa.1xo~o, m~ esta p:uxao pubUca.ua, (apoiados enio apoiar.l~l')_. nã.o vejo 
qlle . o~ me arrasta até ~t:L trt~una, rom 9 qual o fundamento logico da allegação de in-
sa~rlficl~ de t~a. a. :;ornma. d~ l~t:·re.~?S. e opportunida.de. 

·. altrva, e nobre, e. her01ca e l)atriOtlca, porq.ue sr. presidente, não pretendo, Deus me li· 
, sabe collocar ac~ma de tudo os s~grados 1~- vre r a. tacar o governo do meu pa.iz nas suas 

teresses da patr1a e da Repubhca ! (illi~:to fuacções constitucionaes ; ao contrario, a mi
bem.) nlla aspirar;ão suprema. seria ser o registra-

sou um apaixonado porque accuso; não sã.o dor d'esse contracto 1eliz entre o governo e a 
apaixonados os que defendem! E' uma. sin- Constit.uição, entre o governo e a. liberdade, 
guiar doutrina esta.. Sr. presidente; sou apa.i- contraem que se f1rmasse por laços fecundos. 
xonado, :porque defendo a inviola.bi~daàe dos ú. contentü de tüdos os bra.zileiros. Mas, tal 
direitos do cidadão e a integridade da Consti- não póde ser presentemente o meu papel, por
tukão, é não são apaixonados os que persis· quanto, si alguma coisa devo e tenho a. regis
i em na viola~o tl~wrante das leis e desres- trar, é a completa deshormonia. de -vistas en
-peite á.s garantias constitncionaes ! l · tre o Presidente da Republica e a aspiração 

Sou apaixonado, 'PJrque quero a Constitui- nacional, entre o Presidente da. Republica. e a 
ção na. pureza. e integridade dos seus princi- aspiração republicana..· 
:pios; e vôs, senhores da. maioria, não sois · . S!'. presidente, não posso ser um a.paix<r 
a.pa.ixon~os, vôs que tentaes a defesa de mn nado ; neste momento, rep~nto um prin· . 
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cipio que deve ser respeita.ilo; rt!presento esta. 1 3:0, infracção da lei, pelo governo,mandando 
Constituição,detur:p:tda. pelo governo ; repre- a.pplicar a. esse concurso uma lei já revogada ; 
sento esse exercito,enxovaHHl.do na pessoa dos 4\ desrespeito do Pl'esidente da Repubica á 
seus genera.es; rep1·esenw essa. marinha.,ludi- decretaçiio deste Congresso, não cumprindo a 
b1·iada. na. pessolt de seus almh:ant.:s ; l'epre- amnistin.; · 
sent~ o :pobre, cujo snor se escuú. pelas portas 5''. viola,çrio fla.grttnte do art. 34 da Consti· 
abertas do ThP:Souro ; 1·~prescnto a fra.terní- tuic;ão, expedindo o decreto de 17 de dezem
dade, quebra.dt\ no sul, onde irmãos ma- bro do anno passado, que autorisou a fusão 
tam a irmãos ; repre3ento a. paz. qua.mlo o rlo B;;~.nco da Republica com o do Brazil e re
Sr. Presiden~e da Republrca quer a guerra; alisou a reforma ba.nelaria; 
represento a o<dem, quando S. Ex. quer a o•, infrac~ão do a1't. 87, pa.ragrap1J.o 3' d2. 
desordem; represento a Republica, quando Constituiçã-o, mandando proceder ao recruta-
S.Ex que1' a dictadma! (Mu~to bem.) mento for~-.ado de cidadãos. -

Portanto, senh.ores, por qu~ razão se ha de E poderia. alem (lisso, accusa.l-o :pelos facto/!: 
chamar-me apa1xonado, a mtm, que defendo do Rio Gl'ande do Sul· deixei entretanto de 
grande .somma de intere~s~s nacion.::L'·S, c~m- capitulai-os, por csta.r'a solução dellcs aff~cta. · 
promettldo_;; por umü. polt_ttca de od~os e -vm- á sabedoria do congresso. 
ganças,e nao ~e ~ade cons~d.er~r a.:pa.txo~ado o Que faz, porem. o parecer? 
governo, que 1nstste. 11<), VlOl:tçao das le1s e na . Porventura procurou analysar e contestar 
des1wnra. da, R~publica l os f<tctos a.rtic~lados na denuncia\! 

Sou ll:Ptti.x~nad_o. porque ve~ho. affirmn.r que Não, Sr. presidente, o parecet• phantasiou; 
a Const.ttU~Ç<_to fm.ro~n.,que o dire1to ~e :profes- o p·;receradeantou o que não affir·mei; e, cau
sares .vltalrc10s fot.vwla?o, que o~ dn·e1tos do sa. notavel, :para sua con<lemnaçiio, foi refu· 
exercüo e da marmha lat'ltlll sa.crtfi.cado~, que rriar-se h~ m.esmo onde corre o san«ue bra.zi· 
os interesses SiU]n•emos da Re~abli~a estão leiro, para affirmar que o Preside~te daRe· 
sendo p~fanados! e., por que 1·azao nao se ha. publica nenhum c:l'ime h~ via commettido, 
de constdernrapatxon<~do o goveruo que per· p01'que a. sua. illtervnn~~o no Río Grande do 
sever;: na pt·attca de t~u!-tos a.ttentados?! l ::;ul era permit,tLrla :pelo u.rt. 6" n. 3 da con-

. E' smgular esta. doutrma ! stituiçã.o t · 
Assim justificada a o:pportunidãde da de- __ . 

nuncb. devo entrar na ano.ly8e minuciosa O SR.. Ef'ITACIO PESoOA. - Doutrma er-
do p<Lrecer da commissão especia.1, por esta 1-onea.. 
camara eleita pa.m da.r a sua. oplnião ú. re3- O Sn.. SEA.mu.-:Has, Sr. presidente, este 
peito.. purecel'. c é esto. a preLimh1a.r, foi lavmdo •. 

E, si por ventm'll, nessa. analrse, alguma de u.ccor(lo com a. lei de responsabilidade do · 
pbrase mais sevem., alguma exp1•r.ss~o ma.is Presidente da Republicu.? · 
dura eu emittir, peço o.os meus illtlstres col- ~IT.o. Que vae a cama1•a decidit> ~ Tem de 
legas que nao se oifendn.m, po1•quc nã.o tenllo resolver si :1 a.r!cusa.c;ão deYe ou não ser obje
inten~.iio do mago.·n· a snsceptilidu.ue de SS. to de delibera\~'i.o. A se.melluu'lte respeito (tiz 
E.xs., mas, é de tal natureza. es~e p:ll'ec:er. o art. 4.·• do der::retu n. 27 de 7 de janeiro de 
contém elle tanto; erl'os jut·idicos e k'lntos IS92 (lê): ·, · 
erros r];) doutrina ; encerra a.tê apostas las dus .r.A denuncia tlover:i. ~c1· ~ignado. pato de· 
convicçt"íes d:t maiorí<l. dos seus sígno.ta.l'ios, nuncin.nte e ncompa.bluldtt dos documentos 
que n~o posso dei:atr de ser un1 tanto severo que (lu;an~ acretl!tur a c::d,•'teJ~cia do cleUcto.» 
no seu exame, afim de mostear que. de ac- Porta.nto, o QUe tt commissão competia ve
cordo com as premissas esta.b~lecidas peltt pt'O- rificar era,, si existia. crime, isto é, si os factos 
pria m(l.ioria., não podia ellu, concluir como apontados 11:~ denanci<l, c:onstituia.m crimes de 
conduio. responsabilidade, infracções da Constituição 

De duas uma.: ou uquillo qu~ SS. E:xs., a.C- e da~ leis. (Apoiados.) 
:firmava.m o anno passado não era vel·dade, Era. isso o que mandava o art. 4• da lei de 
ou então, )loje, qu~n :o afii.rmu.m o contrario, responsabilidade, e não que a commissão se 
o fazem simplesmente por motivos, em cuja a!)ress:tsse em defender o Pre<>i(lente da Repu-
itwestigação não quero, nem devo entrar. blica.. 

Sr. presidente, fl.mdei a accusação contra. o Uma tal sofreguidão, Ei mostra demasiada_ 
Presidente d<t Republica: nos segUintes factos: sympathia. indica. ta.mbem a faltadeisem:pção 

l", decreto.> de 12 de <J.hril, que reformaram! e a parcialidade, que :presidiram ao exame da. 
a officiaes genera.es do exercito e armada e I ma.ted't. 
demittir:l.m a professores vitalicios; 1 Eu poderia., pois, qualificar semelhante l!IJ.l'e· 

2', ordem do governo mandando abrir co11- , cer de suspeito, desde que não restringiu-se, 
curso na Faculdade do Recife, pa1>a a va,rra. de ' e, ao con tt•ario, excedeu,as raias que lhe eitão 
um. dos demíttl~s, conc~~so qu~ estti. expres-1 tra.<.~dns no a.l't. 4• do .decreto de 7 de janeir? 
Sâníente prob.i.bldO na le1: de 1892,para adeantar mopportunamenteum11-
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defesa., que o Presidente da Republica não Assim não procedendo, foi illogica. a con~ 
· pode ter; como, acompanhando a commissã.o clusão do -parecer. · 

em todo;; os pont,,s do s2u rarecer, h~i de M:\s, senhores, a ma.ioria da commissão se 
· demonstra.l' , . apressou em justificar o Presidente da Repu~ 

Devo :pel'gnntar á Camat(l. dos Deputados, blica.antes mesmo que este se detendes~e ! -
ú. illustre commiss.i.o e a quantos me OLtvem: Consinta, ].)Ol't..'1.nto,a Camara que eu acom~ 
será licito, seriL decente, seriL j ttriclico, affir- panhe <t commissã.o; hei de examinar o 
mar a Camaro dos Deputt\dos qne esta a.ccu- 1Jarecer·compar3.nclo a sua. doutrinn com cer~ 
sação nli:o é ol~j{:cto de deliber:.t~;iio, 11u_ando tos docnmentos,para mostrar r1ue a comrnis::ão 
nella sr~o apontados factos, qne mquestJona~ fez apostasia da. sua consciencia e das suas 
-velmente constitüern violaçues d.t Consti- convic<}'3es; que a commis~ão nã.o sustentou 
tuição 1 ~ctualmente ~. mesm::t doutrina que havia 

Se!~& <lecente, Srs. <lepntados, CJUe n. Ca.- exl.)enditlo o anno passado; que a. commissã.o, 
no seu excesso de zelo. esqueceu ·o seu a.mer 

m~ra offere\:a um solemne attestado de sua. pr0í1rio, sua. consciencht, suas doutrinas, seus 
parcialidade. alllrmando que os actos que princípios; eque,em taes.conr.lições, o seu p3.
apontei, c q\le o. prop~:ia. c<ommissã.o amrmou recer não pode ser ;tpprovado por essa maioria. 
serem <leclituosos, não devem .s~r .iltlga<lo~ mesm:J., cu_jo chefe iillustl·e, o Sr. Glícerío, 
objecto de <1ellbera(~':'w, cujo rcsultadu unicC! de accordo com ella, su;;tentou, na sessão · 
e ser, ú, resp~ito, ouvido o Presidente da Re- passada dontrin:l. inteiramente conk.i.ria ú. 
publica. . que defende hOje o p:>reccr. 

~Ia.s et~tá<•, senl;o_res, o l~~ree-hal Floriano · 0 parecer começ:\.,senhoresdeputn.dos, peh. 
Pe1~oto e um '!ol. me t~n!l<f 1 e1 qu~ a Ca.)llam resenha d.a. denuncia. ; e, cousa extranha, em 
dos Deputado:. se anec<:Ifl: t.:e o~dena:r, que ve;~; de começ,a:rpelo pl'incipio, começou pelo 
responda. por actos qtte :l. tet q\labfiL-n. de de· fim. (Ri$o.) 
lietuosos? Pc~.ttce"me que hou\'e po~ parte da. commis· 
. Estarit superior it lGi, sérà süa pessoa in· sii.o um erto de methodo. · 

-violavel e sagrada, de modo que o Congresso Procnrei capitular os factos. segundo a 
Naciona lnfir> lho possa dizer: respondei, Jl~i' sua ordem chronologica -; vim de abril ate MS 
vossos actos (\i.•bitt'a-J:i.os, ]?ol' vos:süs infL·n.c:,:úl:l!; ae:tuaes dias; SS .Exs., porem; iizeram exa.cta
á Constituição; n.present.te O\i motivos q ne. mente o contl'ario, partir•tm do ftm para. o 
determinaram a pratien. de ta.ntos <\lmsos, principio : foram do COl'renle nuno par.'l. o 

. · que ·est.1o compz·om:::ttendo os crediê·;,~ da Re- l):u>satio. (C·mti,lil'~ o l'i.~·· .) 
lHtMic•• ~! Xão procur~rei hwestig-nr os molivos que 

O SR. El' lTACto PEsso.--11' t•calmc;WJ ·uma d<~ terminamm :1. c:ommi~lio a assim procede!'; 
2)C3$0a i!?t:olal)el! ;de;;se do a!Jril pn.t•:t hoje, · Ott lbs:se d<l hoje 

pnr:.\ a.hri\, pouco importarh\, nma. vez que a 
O SR. SE:ABF.A-Sr. presidente. a RepnlJli~\ commie.,;ü.o niio fosse tã0 inleliz em seu pa

não se ha de consolidar e nem >Wl' rcs;.eit..•da, l 'CCi!l'. 

si o Poder, n. qnem t1.Constitni.:ão ma.b par· Ten ho de entregar-me, Sr. l)l'~hlente, a 
ticularmente Cúl1fiott a g'IHl.l'd:l. tfas leíse a UI\\<\ ta;re!\t peno·<a., :porque e Uma taref~ l\n 
defesa do:~ direitos dos cii.ll.dãos, não ti \'er a cxca:vaç.-ües ; tenJ1o 118ce,;.;itl<lde de procur::tr 
precisa enet•gi:~. para conte!' o Poder Exectt- neste3 anmte:s (mosll'ar.clu)oselement·Jsprecisos 
tivo na. orhit.;.\ que a Constítuic,:;1o lhe troçou c e. t:mto qun.nto nec~sarios pura. Ieml' i~ c,·i
fixrm. dencia. que a illustn~ commis!;iio, pcruôern -me 

Em nosso l'eglmen, é mi5t,et' que o cnm- os dignos signato.riõs do pan.cer qu~ lhes 
prehendu.mos, ha uma 1i)l'l,:a sup n·ior a tod<)S ll iga, não cumpriu 0 seu devet', ou antes, no 
poderes co-~1st~tnidos, ~ <1. ~ on~títuic:ão. cumprimel1t0 do dever que a confmnca da. 

A commtosao especm.l. no1~eadi1. 1)u.ru. dnr maio tia. da Cttma.ra lhe illlllO:t., esq_ueceu a:> 
· p.r~cel' sohl'~ a denunc;a :1u.·J IJOdla e nem cloutrinas susten.tudas, já. por ss. Exs. jó. 

dev1a conclmr como conclum o me:;nno }XI.· pel:l ]_)rop•:ía maioria. . . 
recer. _ . . A qun.nto obl'igou a mfeição lta commí$s;1o ít. 

O seu dever, er?> ::nmple:nne1:te verlfiC;l.r,_s, pes:0u. do Presidente da Re:publi<:<'l. ! ... 
os. factos d~ntmc1ados c~nSt!htem ou l~•t_o Peço permissr~ á Cam:J.ra pa.ra entl'a.rneste 
cr1mes :prev1stos ]_)ela. l e1 tle responsabllt- ~-tudo, tu.lve:z fatigante, mas necess•t.rio, por
dade. que devo, ••com]_)a..nb.a.ndo o lXI.recer, dcmon-

Or-a, a. próp1•ia commís&1o oonfe~s:~., sem re· sh'D.l' qt1e ~denuncia. só a1·ticu1ou :fi\ctos qua
buços,queo:. factos a.rticulu.{l~ ::;à:> attent<•to· liftcallos como criminosos, e e;,;.al.Jwular.tia· 
rios da.s leis- e da. Coristituiç-~o. - · · provados, a.fim de que nü.;Yse díg-<~. que o meu 

· Logo, devh.\, de accordo com a.lel ue 7 de ptocedimento, como o dos . signa.t<wios da de· 
-janeiro de 1892, opíP.ar. no sentido de ser (\ nuneia, foi a.p:üxonn.do e suspeito. . 
denuncia. ol~ecto de deliberaçiío. Diz o o• ai·ticulado da denuncia (lgi; 
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« Os o.ba.ixo assignados poderiam referir-se 
a outros actos do Pouel' Executivo, que de
monstram n seu J.koposito 0 teimosia. de nito ee
speitar o. Constituiçã.o e muito menos a 1ürm;:.. 
repu1Jtic::ma. tedera.tin'l, que a.do1)tamo:::; e, 
mostrariam o. íntcl'ven(:iio -inuel>it<\ e ct'imi
nosa. do g-overno d<'l União na. pol·itic:a doses
tados, sem o menor acatamento tí. a.utonomin. 
deste;,, principu.lmmte no lUo Gt·a.nde do Sul, 
onde, pelo;: documentDs pablicallos no .fomal 
(lo Comnw·cío de 30 e 31 de mat•,;o uo1 corrente 
o.nno ((locumentos n;:. 7 c S) . se verifica. q_no 
o sang·ue que ulli tem cort•itlo e o c>t::ulo de 
ana.rchia. a que cheg-ouaquclla parte tla l!niuo , 
são devidos a politiC'a de:;oricnt:\lla, rcihl;;a.do. 
e criminoS<J. do Presillente d.t RepulJHcn. ; ;,u,s 
fazem ab~<tellç•1o t/r:sses neto:;, al:tis taa f/l'CWC-~ 
e : ,nporlr_r.;llt!s qllimlo o.~ O~.jlros r!{/()i1Jt.l4as, 
1lal't.' sô atp:!-,,tnrcm os rptc pode,·a,;-. p;·o~'t! l' 
in-co;ll:w:;lli .» 

Portn.nto,ê evidente. ([Ue,r~la.tívo.mente no> 
acoatecimentos do Rlo Grnmlf.\ do Sul, a de· 
nuncla. não os ca.pltulou. 

Que rez, -porem, a commis.~i.io ? 
O p~\l'Ccet• começn. affirmando que os ft\cl;os 

articulados cuntr•<!. o Prc;;irlent'l da. n.epublic:l., 
relativn.montc aos succc~~03 do mo Gt•;u:de do 
Sul sü.o impr·occ(lcnt-es. -pot·que, intl'rvi.ncl() :1<\ 
politi.ca. <luqt!elrc cstat.ln,ctHnprio •> Pt·esilknte 
da n.epul;lic:t\ n. disposição do::; :3' Llu ·u·t. ()'• da. 
Constimiç~1o . 

tdegra.mmus, sendo de pat·eeet•, si exact·JS, 
que tttlcnuncia. ert1. objecto de tlelil;era.ção. 

P.nt;lnto, tendo a. cemmi"silo i'lw.ntasiado 
delictns do;; qun.es não me oc:o~upei,Üe'ila, pa.r(l. 
cmnpt·imeuto do seu devel' coJutitucional, pe~ 
di r u.s cxplii:<1.Ç\UC.-õ ncctvs;n·ia.'3.:pu.rt1. o que,tin luJ. 
u. comllCtenciu. q lle lhe d:'L o ttl't. 5'' do decreto 
de 27 de j:cneiro d~ 1~:)2, Mim d·> que a C<J.· 
mat•o. lic:t:'!so inliH·madtt lla verdade de::;sc.> te
legi'ttmm;\s. 

Di~ t\ commi:;s;io, que os llocumentos a.pre
sentt\.d.os siio tl.llOnymos. Üil uOC:Umcmtos que 
se apt·csenta.l'am srw thltumentos que um hra
zilcü·o) pt'l.triot;t escreveu parn. t\ llistori~\ da 
Rl;pu hlka. 

Vet•dadefros os fltctos? N'ii.o sel; a comm!:;
eiío ú que dcvía. lbt·í;nsamente vet•iticar si o 
ern.ma 

Tinh<\. a commissão direito ele proceder a. 
t:tl vct·itiCU.i,il.(t? s~m· duvida, porque, segundo 
o t.\.t't. :; • tb llecret.o rle 7 (le ja:neit·o de i l-!!)2, e 
perrnittido i~ c.-ommi~são Pl'Ocede1· as díligen- . 
ch\.s ncccss:J.i'ias pll,rtl. o clC$CObrimento lb veL'
da.o.le. 

Diz esse tw~igo (l•i) : 
« A Cn.mam llO; Deputados eleg'-'r:i. uma 

commissfio de noYe memlJl'os p<W:t exa.m!na.t• 
a clenum:io.. 

· Isto si:;nilíe;_t simplcs:1;ente, fJ\te '" m:tioría. 
ela. c ·· mnti~s:to p:·ocurou comb~\Lcr o quo não 
est:.'\ :tri.icnhtc!o lltt denum:in. ; HO alh.n da. tl~
tbzn ,nii:•l -rio n. commi~iíoque, nem ao menos, · 
se inrlic:ou Nn rttte ~trtigo tla. l<.:i de t'<'S(IOn;;t\
bi!i<l:\dc inCOJ·rcu o Pt·csi!l<lnt.c <In. R~pu!,lica., 
com o seu 1_woccdimento r<!h\tiYament~ ;J.US 
c.litos acontecimentos. 

E~t·~ commissli.o, dentro ele oito di;Js, emit
tir·i\. .r•:~re··c:·.sout'(~ si Lleve on não a ttenuncill. 
sel' .iulga.lht objecto llc deltbet·a~;[o, p :>demlo 
JiW''" c.~le (i ill J'l'li•i/.r. tJ~,· as ,fili!JCIIc ia8 que m· 
tcnclc1' >~.ec-:s.'m·:·"~· >> 

Ctttnln-íu :~ co:nmí$Slio o s:u deved 
0 Stt. Fn.A:w.~,\ CARYALIIO-A' cmnmíssão 

nt'1.0 pt•ccis:t 1le li~;:Jes de V. Ex. pa.::a. cumprir 
o seu olcvm·. (s~~~~,,·,·o.) 

o Su ... SEAIIR.\-.lá csper'<.wa. que se oJrenues· 
:>Cm OS Inl,lilllll'<~S c.h 1'011110ÍS5ii.o, C foi por i~O 
que com~cci llOt' pe1lir que, si a.'gnmn. ].>hrase 
dur~\ me e~cn.p:l~ke, :-:s. t:xs . de..'>Culp:~sem, e 
IC\'õlSS:!IIl em cont:t t h paixií.o qu() enxe:·ga.m 
e que allef>ram, c5tO tL domin(l.llo. 

A oommis:•fio. j:'t teutlo a Ctm:u·;t t'<\icit:tdo 
o p~·l'jecto r lo St•. Set'!);J,, tentlcn te ú. 9ilcilicnc;i:io 
do Rio Gru.nll<J do Sul, (\, ~remitíttnHne que 
o di;.ro. de um modo imp:tt!'iotieo e barh<tN, 
ent.enden tlt::ver estcmdet·-se sohre este phan· 
t!ls tico crime, que eu nà·1 ra.pí.tulei ; co:n o 
intuito llliLil ilest:J de não pct·mlttit· ([Ue a. ;:tii· 
tençüo jit co.nça(ltl-, peks longos arrazoados i\ 
respeito, se,niio W'desse,ao 1mmos, tivesse dif
nculdnde em descobrir a fr·agilidude c ll1<1,l1i
festa improcerhmcía dos motivos com que pro
curou combater os 1':l.ctos, que r\ denuncia 
a.rticulou, capitulamlo-os nos respectl....-os arti
gos da. lei ele 7 de jnneil·o. 

Si a commissiio quizesse ser escrupulosn. no 
cumprimc.nto tlo seu tlevcr, qne lhe cum· 
pria 1àiE:-r, desrle que á denuncia se juntam 
aous documentos, dos quaes resnlt-lm tele
gra.mmas elo P1·esi<lentc <lu. Republic~\ dirigi
ltos,hoje ao gencr;tl Jócn. Tavares, e, depois, ao 
generol Bern:1.rdo Vasques ? . 

Devia. solicitar explicações do Presidente da 
Republica, pal'a. exmninar a e..'Cactidão <les.."-Cs 

C:un:\r:t V, lt 

Qu<\ndo di;ro qno <\ commí~s5.o niio cumpl'iu 
o sett dever, longe de mim a. idea.dc o1fender; 
quero dií:er que a t:Olllllli;,:;;ão e:;:q ueceu a. dispo· 
sição do <1.rt. 5" tio dt:crcto de 7 tle janeiro de 
i 802. (l~i.<o.) 

Dos t.locumentos que allresent.ei, constam ns 
corumunicao;:ões oliiciaes do Presíllente daRe· 
publica com as pa.t·eittlillu.des que dm:mte :\1-
gum tempo luctM'<l.ID no Rio Gra.nue,e, della.s, 
SG vê, que S. Ex. or·a. a.:poíou a. roYt1luç5.o tL·i· 
umphtl.ntc de .Toca Ta varas e Pelotas, e.depois, 
a revoluç~ão de C<l.Stilhos, pa.ra a qual con
correu. 

E' possível que, no me;;mo estado, dous go· 
veruos di$r.inctos sejam l(\git.imo~: o governo 
fJUo ~ubin peh~ re' olu<:..1o, em conscquencio. 
do golpe tle Esbdo, e o governo do Sr. Ci\Sti
lhos,llllC ;~poiou (• golpe de E.->tado ~ ! 

i3 
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E.como"se cxplict\ o bra.~(l forte prcstarlo pelo 
Sr. Floriano ao Sr. Ca.,tillws, qnnndo o mesmo 
St•. Floriano, sou o pr<"texto de apolo ao golpe 
de Estado, <tO qu:ol adlH'n·iu C<l.>ti!llos. mu.ndou 
dep~ol' a todos os ;;o\·emadores 1! 

A' C;)mmis:;ão. pois, cumpria. no desempe·· 
nho impM·cial tle seu dever legal, pedir a.o 
Presidente tla, RepulJlica, ou n, rep:n·tiç-.ão com
peten:e, as cópias dessl~S telcgra.mm:J.s,pa.ra 
Yorif!car si e1~.1m ou nfio YCt\latlciros. 

Depois, pn.&sa. a. commiss.""io <\ tra.tn.r tlo de· 
ereto de 17 de dezembro; e. 1m an;\lyse <le.,se 
dect•eto, allíl'ffi<\, ClUC a uenunch.t é imprO· 
cedente. Pt·imeiro atnnna. que o lã.cto e cleli
ctuoso, que cotlstltue uma. tr;J.nSgl'essü.o con
~titucional. 
Est~ allit·ma.ç,;."ío, er<\ qu ··nto liasta.Y:.\, p::.wa, 

nor íí:Jrç::t di\ lei, Uó-!Ver à C"lffiffii~ão conclnir 
que a t:ennnci:\ Qra ol\ir:c;to de rlelib~rM,:<'i.o. 

· aintb. que ilcass:) sa.l va ú Camar1t o dit•eito di?, 
ouvido o Pl'esidente d<l Republica., julg•tr im
:procaLlente ~-t diti denu11cin; Yisto como, se
gundo ~ lei. d~ re;poma?ilidade, depois q_ue ~-

. denuncia. c JUlga.da ob1ecto de lteliberaçao, e 
que a. C;tmar;t j ulga r;\. de sua proce lenci:t, 
para :1 ch:l•ctaçJ.o da :1.ccusaçüo; e, sómente 
quando dccret..·td<'. a. accusaç.lo, <i que o Pre.5i
deute da Republlca ikari~ 8llSpenso (te snas 
funcçõozs. P~u·;1 a. r!ecisito, ele St~r on nio a de
nuncia. objecto de ue!ibcr;tçiio, b:u;t.\ que os 
documentos co:n que ;;c <~. instr·u(·m lhç:un 
crer na existencia. tio q mllqttel' dos crimes 
que a. lei ennumem. (~tpo:'"los.) 

Or<t. examinando e3SC UCCNto tte 17 ue de
zero.l.Jt'.O, '' c:ommiss:i.o <tffirr!HL qne hou,·einfr,"l.C· 
ç:ii:o constitucion:~l, ma.-> ~ue cst...'1. iníi•.1cçii.o 
11ÜO e tlelh::tuo~:.l.pot· dou;; mo ti I'O.S : Pt·imeiro. 
po1·que o dect·c·to U.e 17 de •lcr.cmbt•ú t'!ll\ lV· 
ser submettü!o à. u.pprov~r.:ão t1o Cong;·êsso 
Nacional, p •l'a. cstut.1:1.r. si, de facto, l10uve 
11a . iulhtCl;Ü;) um ·c:·ime; segun•lo, 1J::lrqur, 
n.indn no citso alfirm:ttiYO, o decreto de ITtb 
(lezeml.wo foi o resulüulo d:J. ~al vaç-ão pttblica. 
S(t1v..s Jl·'Jl'·:l: ~H1ll"C'll(t !ex e;t 

Sr. pt•<:Jsidente. que prcte11tlc a. comrn.i:>· 
são q nc den p~.reeer sobre a. den tmcia? 

Porrentura. pretentle aniquila.r n. B.epublica 
e ra.sgar a Constitni<;;ão.que e obr<t sua 1 Nos 
rcgimens presiUencialist:•s, Sr. ].'>L'êsidente, 
muito ao e:ontl'll..l'io dos reg·imens parhunen
t!.Lres.os b!lls de inch'.mnhh\de nüo são pel'mit· 
tido$.0' podel'es pnblkos tecm su1lS attribuições 
limitad1lS na Coustituiçiio. 

A Constituic;-J.o e superior aos pode1·es con· 
stituhlos,m;sim como o povo ê superiora Con: 

· sti:tuição.(r1l)oiodos.) Nos regimens parlamen
tares, em que o governo representa. uma. 
commissão da. maioria, ahi bem ; a par da. 

· i1•resp:ms.1.hiliuade úo chele do "Estado, há a. re-
sponsabilidaàe dos ministros. . 

Em tu.es regimens, Slio llel·mittidos os IJills 
de indemn \dalle, porque as mn.iorins acham· 

se rep1·esent,n,da.s no gov-erno })elos ministros, 
e;;col!aidos ele s~u seio; de modo que eUM se 
tor·nam soli.da.rLas com as resoluçoes de seus 
del:•gado:;. · 

:vias. nos govemos pt•csidenciaes, t>m que o 
Congresso Nt~cional nad<\ tem que ver com os 
mini:;:tros, e, em que as aUribuições de ca.da. 
pocler estio limitadas; os l1!lls de ínúemnidade 
:;:üo ;dJsurúos e in!;eiro.mente contmrios a se
melhante regimem; n.Umittitlos, dariam em re
sultado a. irrespon:>u.l}ilid11de do Poder Exoou
ti vo pelas infra.ct,!ões con:>tituciouaes. 

O r~ L, sem a. effectí. virl<.tde re<\l de ta.l res})OU· 
s;thilkbde, não póde hu.ver re_publica.. (.Apo
-iar.lo.<). 

Sr .. pr~sidente. a commissão pr~curou, em 
seu p:irece~·, a.ffil'nl:J.r que nos Estados Unidos, 
n. cuja constitui~.;i.o a noss:.t p~·ocut·ou cingir~ 
se,ha,,;ia. oshill.<de indemnidalle. Não éexa.cto; 
não é verdM.eim semelhante asseverar;J.o; e, 
con:.ra el1:J. pt•otcstn.m todos os bons commen
t<ttiot·es d.aquello. constittiiç-J.o, que estão de 
accordo em sustentar, que, só mente nos regi
mens }Jarlamenttr, s, somente n ,s mónarclüa.s 
e nas r-epublicas pa.rl:tmentares, em que ogo
verno representa o. mn.ioria. do parlamento ou 
tld'!':Cong1·es.3o, é que é permittida. essa es
pecie tle t.lc:,:wtp:t por parte do ('.ongl'eSSO, 
'(XIrquz tanto vale o úilf. de in(temnidade aos 
actt:s tlictt\tot·ia0s pr<~.ticados pelo governo. 

.:\Ui, nos regímens monarchic05 p:~.rlamen
t<l.l'CS,onde se atlmittem <tS maximns de que o 
rei não pót.le fa.zer rua!, tlw h;,;y I fio not 
tr;J•o,:g, o rei 11110 mo1·;·c nmlcct , o rei «t•eina 
e n:1o governa•-. bem; mas, nosregimens pre
sidenci:L2S republ,canos, em que o peesidente 
t\.Üoni.ni;;tm. o goYel•mt. uc~te regimen, em qne 
v pL·;:·siuente li o uuico r~porrsavel e póde làzer 
mal e muito mal, semelhante perdão ímporta. 
o aniquillam<:nto tb Constituição, e até do 
pt•,)prio regimen. 

Port;mto, Sri:!. tlcputn.do:;, si chegardes 
a. <1.ppro VM' e.; te pa.rccet·, firmados uo principio, 
que amanhii podeis tl:lr um bitt .de indemni
d:t.de ao Poder Executivo, tel'ei) anniql\il
lado C:$ta. Constitui!;<t O, tertis auniquilla.
do todo ~te edif"icio, não t~reis a repu
blie<t presiden("ial. 

Log-ico seri:.t, que a commisS<"ío concluísse 
tl\111\Jem; pedindo a reforma da Constituiç&o, 
par·a procl;um•r-se a republic!l. parlamentar. 

0 SR. BELARllll(I;O DE 1\!E;;.;DoxÇA-lsto Ó um 
fMto, e contr<l. factos u.:ío ha :~.rgumentos. 

·O Sn.. Z,\)B.- E si quizerem fazer a Repu
blica séria e permanente, hão (\e chegar a 
Republica. parlamentar.· Com esta lei deres
potl~abilidade nós não pegamos ninguem 
(1·:so). · 

o SR.. SEABRA- Não ; e preciso fazer jus
ti<;:a. á lei, e confiar na l!erieda.do e inftexi- · 
bilidado dos seus applicadores· (apoia~os) •. · 
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O sn.. Z,\'liA-Sr. fi;e:1bra, convença-se ele l uma ;tttrllmir:ão privttth·a do Podet Lcgísla.
uma cOll$.1. : :\'ão ha liberda.de onde niio ha tivo. 
eleição. K(:s não temos eleição nenhuma.. :.Ia.~. a. llSUl'Jl!ll;ão por parte (lo Po•lcr Ex:-
(R:.~o). ecuti\'O de a.ttt·.bu i•;•ies pct·tenc:cnte,; a quul-

0 Srt. SEABRA-Senllore.::, si aUmento esta quer dns ~t~tl'os l)fldercs~ constitue ct'irne !le 
convicçiio. como vêdes. nü.o lX'Sso sm·. consi- re:;pon&tl)Jh!.lade tlo Pr~:wtent·~ da itet?ublico., 
dera.do um tJ.e.;;J1eitt\dO OU ap;.l.ÍXOnado, l>Ol'qUC !10• e:(preSSi ,-,.~e WL'il~li1:LI~te~ tet·mos elo a.rt. 
o que Yenho pedir á Camai•a está na crmscien· ·l2 d? 1.\ccreto de S rle_Jttt_lc u·o Lle lt;Q2.; logo o 
cía inteírn. da na.çii.o; venho peclir o re!>peito P!'CSidente da Rept~bJJ(;a lllcorreu na &'1.:lC1;ão 
e a applic::t<:.ào da lei. em·l'elac;ü.o ao poderoso, de ~melila.nte at·i.!go. . . 
como pedH-o-ltia em relação u.o !'t-aco, por·que, Nao ha var tt on·te e nem como ruzu·. 
si o. liiH:rcia.d? consi::te no diNi to de olJedccP.r O St~~FLEURY Cm~ADO-ZIJ:J.~, o ;.·t! l •r.< POfiHli .•• 
sú ti.le! ,·1 igua.ldad~ consiste no dieeito tlc tOllos 
obedecerem a nma mc:o:ma. lei ; venho pedir, O Sn.. 'EA.I:RA-E' cxact.;.\m*mtc (\;te·'"'''$ po
que a.queUc-s que t>Stâo colloca.<los nas r•osiçcjes p!l:, n .~a.fuaç·•" j•' ~:.l:cr: . '' que procm-ou so:.:
ns mai:; elevadas se,ju.m punidos com "serieda.tle CO!'rCI'-se t~tmllcm a commis~o. 
e impa.J.•cinliclade do. Jei, do mesmo modo quo Senhot·es, nilo conl tei;O P•·i:ll:ipio mal~ pet•i
o siTo, os que não são tiío fa.vor<!cil!os da ror- !::0~0 e elo qunl mtüs :>c possn. abmtw ; não 
t conlte•.'tl pr·im:irJil'l que tenlt:t :.:•ra.-t;\,lo ú con-
una · sequenci:~;; a.s :na i~ di::parn.t:1d:r...::, sauHmcs Oll 
o SR. -hCQl.t:.<: Otl1UQt."E- Esta. e dus tlleO- hdí •úll(lS, confor:ne as ch·..:umsb.ncias c as 

rias rep'.ll;!icanas a mais Y(.'ruadeim. ncce<;sidwles a que se o tem ill'Plic:vlo. 
O SR. SEABRA.- Sr. p<·esídente, não scnclo O .).,:,1! B'wthftk; ,,!J, senhores, devi<' S.'l.ly~r 

este.v:ll ue indemnidade, a. que allud.e a com- 0 povo; e, no ent<\!lto.nacl<t mni5 t~ do que rn·o
nüssi1o, post>i Yf' le nem_justUic:tdo, entre ncis, duí'.il' Yínte a.nnos de guerm civil 1 . 
a a.pprova(":iO do clec:>eto de 17 <le dezembro. Póde·se, dize1·, em sentido contrar·io e colll 
niio imporkn·~t :1 it·respon>'abilidade elo Pt·esi- um:~. verdu.tle i:.:-tw.l : I~a;i'io r/.,J E ,·twli? , I':t7.iio 
dente da. Re11Ul1LiC'.1, asúm como a. sua negc.t- excellcnte ; R!t;r!o da E~t,ulo, razão dctcs-
tão não import.'l. :lo sua l'rs:ponsttbilid<tde. tavel. . 

· Um~. t!Olls:t independo ela outra. O Pr~si- Si ao intere>se legitimo (l;~ communltlt.o.vàs 
sídentc â~t Republic:a podia ter us<.Ldo de umn. sacrificaes os intere~es par ticula.res e secu:l.
attribuiçfw constitucional e o Congresso jul- darios, ;.t rõ.'l.Zão de Estado e lom·a~-·~l e in
gar que o acto do Podt>r Executivo e inco11- teirarnentcjusr.ific<tda; rJU:l.lluo, ]JOI'em, sobre 
veni.ente. O Presidente d:t Repu1JEC<1 podi:t te e o c"pecioso pl'etB:;:to de int r~L'e5~e Llo Est:ll·l.o;nis 
praticado um a.cto merecedor da "·Jll)rovaçii.o violnes n.s bis q uc lorm<\lll o. base mt'Snla. tto 
do Congresso, pelas St\;lS vmt:Jg.!nS e com·e- ··diOdo que con:-;truistes. I! abusa"'s dtt tOl\~1. :.t 
nienci;J.S publicas, e, no ent<tntn. o Congre~so ra.zão de E'i:tado ê entio t t111"- íniquhln.clc 
responsabilisal-o :por ser semelln\htc a.cto odi.o:;a. 
exhorbitaute de suas attríbuiçõcs consti tu 
ciona.es. . ).-ln<.:\ün.vcl. :>enhm•es, niio conhece esta. ex-

Isto quer tlizer , que, a quelStão do íncc•nsti- pr<'~~iil) , l:(J;w> rlc l~st ,t•lo; m;t~ o J•,·;; ,ci/l!~.llm 
tucioualitlade do dec. de 17 d~ dezembro. não snlJ:>t:l.nda, u:u!n. mais ê do que ü <::!lltpldn 

· (l\!iwm·ul,·imt~nto 1lc:::ta. tbeo!'i:\, tn.nt:t-s vezes tlepenu~ da questão de sun con venit?nct:t. 
Ora, si itssim c, o que importa n a.pprova- inYOC::\da pelo.~ llnspot:ls c; pelo:" ;omhkio:;os. 

<;.ilo ou a deci.."<iO da Cam::u·a á l'l'!spelto dn, Eis. pot·qlw Pin v loi o Pt'ime!r•J "'de
appli.cn.~:ii.o ueste decreto c1ue, TJOl' c:onii!;SÜO linit· a ra1~i:o de Est;~odo :- nmct fi c('·il) tios 
do propt"io Presi<lente da Republi c:~., contem mitos . 
partes que e:xce(lem as SU<ts a.ttril•ui<:õcs ~ O ~ulus 210 ;ncl! lembe:~. a. dctlic:ttt;~O d.os 

No.da. importarà. port<~.nto, que 0 C; n_zt·esso Sparh\cos, o saerifi.cio tlc Cut·tius. mas, tam
approve ou não 0 decreto, descle que de se- bem pt'O''OCJ. a r.:·mlnisccncia das heuiondas 
melht\nte decisão, não resulta, ip,o {(ter o. a. medid:ts d;:L revo:uçU.o ü·;tnceza !.-. 
solu~lo d:J. questão da sua c.1nstitucionalidade Não 11odieis c nem del'ieís, Srs. meml1l'OS 
ou incon;;;tituc;cuo.lídade. O facto ê este : da commis~ã.o, pL'OClH' <U' nn. ;·a=-To ria F."-

A quem compete orear lJancos de emissão, t«<l" o véo com qne pretenclestes cncolwir 
regular a. emissão e tributa.l-o.? a infíwç,il:u violem=~ feit<t ú Constituição 

Compete :privatívomente a.o Congresso Nü.- Repnb!ica.na, e a usurp:Lção ma.nilest..'t de 
cioual, nos termos do art. 34, § s• da. Consti- ,\ttribuiç'·es pri.vttth·a.s tlestt'l. Ct\mar J., pl-.dica.-
t uiçiio. das pelo PoderEx~:cutivo. 
Lo~o, o Pt•esídente tla Repu hlicu, expedindo N'ão ha. quem não veja r\ futilidade dél pre-

um decrclo, que creou um l.ln.nco de emissão,e texto que }>rocurostcs, esquecendo-vos que, 
procurou regulal' ~emissão, ~fringiu mani- comeUe, anniquihwieis o poder de qne :íhzeis 
festamQnte o Pl'ecelto constitucLOna.l,e usurpou 1 parte ! 
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' At>Sim, chegat•iei:;; n. ,justific..w e :1té n. di vi-' do que tle~;tn. Camara ~ Por qu~ concedeis, 
. ni~~n· as maic,ees _t~~t·ann1as ; justifi(;al·ieis a t:\.gortt, ~ses :J.UXilí!:S ús inclustria~. qnu.mlo . 

tortura, a esc1·;tndao, •\ pen<t lle morte, o lwntem, aqui mesmo, nega.veis t<tes au:xilio6 ~ 
dil'eito do senhor sohre o ~e:;.·vo ua. gleba, Pode.s ser dedicados ao ::-.Iu.rechal Floriam:>, 
emfi:n, 1:Q(hts as oppre~s:ies que tcem <<toe- mu.~ se:le, 11eíme\m, zclo.>os do nosso credito, 
llWllt.a.d:J c ilag~!Jatl~ :t lwnnnidutle, 11:1 sua rla 1:!'>35<1 llig·niJade c da. uignlLla.de du. Consti-
dotorosn. pcrcgr·m<H::to! tuiç:'"''· (.-l 1wiarlo~). 

O pi'ín<:ipio qae inYo<:astcs é r11tC é inoppor- A t!leot·í<1 sustcnüJ.d<' pela minoria ll:J. com-
tuno, e di:·eL i;npot•tuno ; não se funtb nos mi:Osiio demonstra, ue mo1IO a. não deixar o 
int.e1·es~c~ g'f~1','.rs dct l~epu!Jlie<l., e nem mt mc:.not· vL;lumbre üe 1\n \'itla. :pelo Ot'{;ÜO de 
salva('ii.o 1mb!ic:t ; uo c:ontrntio. -p:l.l'ece CJtlO seu illnstrn.do 1·ela.tnl', quo esse decl'eto de 17 
aquellc.;; lntr;-rcs:cs. ,,_ll\m dos d<1.liLe!'1lade. da. de dezrmbl'O é um desn.stre, pol'rJUC vem one
ígu:tldaLl~ e cb f"t-<üernilladc. <1:1 or·llem e rlo ra1· o Tltesom·o de llm modo e~candalnso ; 
prOg"l'esso. exigem qm; se pnn,,, aquclle fjtw. act~rr:'ta :Fn.nues pr<>,iuisos pa.ra os cn!res pu
com as viohç'\Jes con~tn.ntes d:.t8 leis i' o dt~-3- Hic.-)s; import<• em gmmlcs 1U.vores a parti
respeito ao;; Llil'e!.tos sctgl'ados c hwio1.:weis do cu lares, qm.mlo nós nito podemos dcsper1del' o 
ci•lt•.dito,pm:~ura Llerrui.t• os ailcerc:s do edificio jmposto, (1uc ê o st.:ot do llOVo, Hmão em 
repulJ!icano _ _ proveito da communl![o. 

Senho~·es, si com e~sc })rlncipio do Bal1!s 1Ias dizem: a.s cit·cunstan:ia.s financeiras 
ropuU, yr':s c1teg~1.es o. abzolver o Presidente do p::tiz, as circunstancia:; economicas Ja 
cl:t RepttlJii·:o. e r:. ni'lo tlar ao Co~~grcsso nem o praça, exig:am nma mediLb ene1·gica. }la.ra 
dirúto de ouvi!· o pw~sidcnte · crLminoso, ller- que se pudesse restab2le(;er o credito puLlico. 
gunto-Yo:;: ()_U J p~·~tenlleis !\1zer, qne destino o credito publico lleYiu. ser o credito d<:1 com
dt:~.r:::is D. es.'.:l. fei de respon;;alJili<.hule, e a essa munlúio; m<1.il, o c1·edito puulico, neste C..'\sO, ê 
constit.ui~;ã.o, lel ,~ cc.nstituiçlí.o,que ·rus mestnos o c<·<:~1itu dr:s particulares. , 
votaste~?! Ot'-l, o~Pr<J:Mcnte da ItepmUica exp2diu 

esse .-; ecrew no int~rvnllo do,; sessões. Si as 
O Sn.. Z,Du-E' preciso mn.nda.l-as arc:bi- condi;;õe~ d01 nra.ça eram t5.o Ll~:;favortweí~, 

Y<W. l,m~o.) .. crue cxi~iam. :pediam e solicitavam um:~ pro-
O sr~. SE,\.Bft,\-Estn ra:rito ele: Estado, ap- YideiHU. PI'Ompta., p: '1' que l~Jzão o Sr .. Presl

})Jit:..'1d:t ao decN~to Lle 17 de dezembro, não Llcnt" lb Republica nií.o usotl dtt attribuh;·.ã.o, 
procetlc. X o lumlnoso voto ern septtt·arJo, que ll1e está co:1 ferida. n:\ Constituiç-ão de eon
extcrnittlo com r'loq ucnc:it~ , patriot-ismo e v oca r o ConQTesso extr~tol·dina.l'i(Lmente ~ 
mui r.a co;npett:ncia, (aJiu i:•du«) a minol'b. da. Por que ~.:-~:6.o p1·el't:t"ia S. Ex. re1•ir de niorte 
commiss;to demon~tra, que a raúo de Es- '~ Consl;ittJíçi'io,assnrnir a. dh:tudura1inanceir<1, 
t:JAo não n~:,ue r>ei' appllc:vb. a. esse decreto, n. consult.:u• o;; 1·epresentr:ntes d<\ Ka<;üo ~A re
}1arque asA medirb;; 11clle 'uloptatb.s sú trazem forma j:i. tinha :passado 11:1 Camar:l., e:<;tava. no 
:p;·ej nizos inc:al(;tl h1 Ye1~ p<lr:t o Thc~otu·o; e o Senmlo, e, só por ma.wjos da. lll<Üol·ia. dt\C}Uelht 
gove1•no nJ.o püde distl'ibulr os dinheiros cas;1, se éntClTOU o Congr-esso sem u. votat·. 
publico.; ;w.s p~t::.·ticul:re.-, par<t os s.tlvo.r du. D~::e.;n.ria ()tW mo de~~em unp explicat:~Lo 
rtütm. (.tp:,:t<dox,) l"azo:~.vel; flUe me c,;nvence~s~m tlo~ mútivos 

lle\!ordo~mc qt:e uma. das nccmaç-ües muito pm· r1ueo Senauo ~t~:<;im p:.:oc:edeu, qumlllo torlu. 
vellementes, muito cncrgi~as, contra o g(l- a. illlpi'<:tlB;J. :;olici~J.Vt~ um;t sohtç{IO e peuia, 
''Crno do l\Iarcchul Deodoro. roi fJ HN'Cl' e !I c que o Pode:· Lc.~ishtti ro não se cHc~rrasse sem 
w·oteger a. CompD.lllilil ner<tl de Estl'ad:ts de r·esllli'CI' o a._<:.::umpto. E o l'{llC signific;>, logo 
Fe!'r·), C, en tã.o, o zelo Jos nobres tlCIJUtttdos uej10is de CllCCl'l'tl.dO o Congrcs50, al)l)(l.recel' 
da maioria pelos col'!·es publicas se ex:tcerhou o dcct·2to dn 17 üe de1.embl'O, que concmte 
ao ponto ele s~~ qualific'at' o golpe de E:>tatlo, de muito mais lU.\'Ol'e-.:, muito ma.iores e muito 
um g-olpe dü bols:t.. mais onerosJ~ do que aq_uell~1s que con·cedb. 

Pois bem. lK'l' que r~wií.o vós l10je ides dar o Tll'Ojec~o que TKt~eou nest:J. Cc:.mara ~ · 
auxilias n. ba.mos qut! vôs mesmos coHLcs:>aes Não me incumbirei de procmrar ede~colJrir 
que s2m e;:;~e a.uxi!io estt\.i'lmn fallir)o;; '~ os motiYos; exponho os factos e a consciencia. 
p1m~rrdr,.~) _ Que doutrina e ess;l, que hontem puhlica que os commente c aprecie. . · 
con·~emnaYt\. o t:~.uxUio u particulare>, 6, hoje, Assim, pois, a raziio de E.:ta.do, o principio 
vem u.umriz~n· cs~~s ;\ <:.xilios? do ,-sai·r!g popttli,-nü.o púlle a11a.ddnhar a 

~In~ ent.:1 o os accio11i~tas d<t Comi:tJ.nhia. doutrina. r.Ia commlssão. 
G~I'<Ü tio 1~.:t1·:~dtts de i"cn•o Cl'<lnl pe!ores do. Não podendo ser protegida e llefendida igual- · 
ljllt~ uo~~ ILct:inni ~ L:~-.; rlo nanc:o rlo Brazit c elo mente, pelo 11rlncipio do b~ll ele indcmnnla.de, 
H:.\llcu 1ll\ H••fllll•lic l ~ ! Po~. qae ra:ziio, YÔ3, l101"que este é ímpossivel, absurdamente im
Sl'" · lltt. comudt!~iln, Jll\ (Hl\'ez Jc SCL'(let3ciQso.,; posslvel, Jogicamentcimp~sivel, ronstituc.iD
o zc\t)IPO; polu )_'•·~~l'uito ils olelibertH;G<:s ,dn 9on· ntl.lmente impossi \rl:ll, a consequencia. imme
gt-c~p;o, sois llli\.1!~ 11.1111;,(08 doMlii'Cclu.~ol HOl'Lt\no diata e nece.."i!al'Í<'- e quo <1. iníi'ilcr;,~o crimi-
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nosa tendo-se dado l"lelo Podct• Executtvo, a ~erant~ ?'com missão e opyo: {o;·,wtl- co;?trrl<l:c!~ 
Canl<l.l"J- não potlcria t1cc;!ntemente cleixa.r de as nv!:c:as dt~ Ga.:;~:,c . 
julgar pr .. ceüentc a <l::.~n uncia, c1ua.nto mais E « • a t1·o e .. ~trw d-crt.r.•• a .... ~~ ~:c;yl~:ü .... ~ o1·;'TlO,"!i.~s .. a 
J·utgal·õ.\ objc:cto de detiJ)erar,;:;,o. L' ., COiitJ":ti.-,'.wJ.ú nlZO luJ:·:i~J_! t~ ·n:t.: ~!,'JC GOJtt·O .;e,·l.[{( .. 

O Sn .. Z.\)lA dú. um aparte. clr.61·a a <lo Dr. c.r,.,r:~ de 1lr.l:(,:m> : : ! 

O SR. SEAl3RA-V. Ex. niio [l.lY[ll'OYOU estes f:> to ü) o cOl'l'C5L>Ons:wel ilo u m ct·i me il ou e 
ac:tos, e vou provtw. devc; _ser· ouvldo, ·~ a. sua dcda.raçiio e ri ue 

O SR. z,uu-"\l'provei os actos de 1·epres- "ii•-z !ü pam nYer;gu:n·-se da :-.Ut\ r-espons<"l.bi· 
são ; não lH<l'C:t o fio do uíscm·,o. q m: vae liLl<ttlc ! 
indo muito hem. ( .•lp,, :arlos.) E todos e~pera- ,Jit. de ttntemit•). l)erli d~Sclllnn. ::.u;; tlígnos 
vamos que os actos n. que v. Ex. se rcf'l:re memlyros ela m;tiori-< sigm~ü1t+•~ u,'stê m•:•ns
tossem re~·ogatlos de um momento pa1•nontt·o· tt-uo.-.·o p:1.rce•:r, peht t•w}·z:~ de ••lgunlltS paht-

vras (lU<: pot·n!n~n;:n. el< pt·. :J.i:'l'issc. o SI{. B e:LT.AIDIIXO Dl~ !IIE:XOO?\f!A - Ató ,T- .l • l, tto p:>l''>l• uc-üxa.r llc t.l izct· q nc t-s'a tlou-
como um acto complementar. trina pcn:•l, niio encontrat·eh; :~p:·t.'goa.tla. 

E~t:~ é a, n:l'd:ulc, e cu estive nes.sn. illttsilo !:inü.o pnl' :\q uelt<'» q nc, por tuc)th'rr.< .. ftnoro 
:1.t6 e:s~ an!l~>, 1 c:r-e;·, que. (c afi:;;,_:i'i{J pessr-:.1.!, pret.cnt!a.:n n.ni-

0 S1~ SE.\DRA- Est-muo ikmonsLl'ad;1 qn~ rtull:u· t0t1o o e:Jilldo do liit·e!tt) cl'iminu.l. 
são improceuentl:s estas l '<l.Zücs 11a. commi;;sãn. ~~ e:t! mente C!;t:tva l'CSCtT;~<l•t :'t cummissi'í.n 
:tcomp •nlt<\rei agor;:~. o p:~recer-. nu. pu.1·te a. ::~.Oirmação de ([W.! <\ d::1chtt'<l.t,~io do l'éO é 
que se l'efer.:l ao rccrnt:unento 1itl'(:ado. flUC pro,Juz prova. jur idien. ~ ! ! 

O SP. - ZA)I.\..- Não per-c:. temlXI, porque Pois l.~m ; vr}~ a.llc~ns~rs nnic:lJní)llte n. tlc-
toclos sal•em que o.qui c na Bilhh~ l'Cct·ulon-sc (;\a.m~iio do chele rl1:1 1mliei:1. P<l.rt\ provar· que 
ueSaforadamente {l'i;·o) . !':nO !:Oil\'C l'eCUt."ltnC!CtO; ~!l ·;oU ttl1l'r.S~nt: Ll' it 

· C;J.m<tl'<t, tloc:umcntü.> c.iHches ; <>, 'qnel'o ve<', 
. O SR. Et'ITAcw PEssoA-. Em tod<J.. p:lrtc; Si ;1,i nd:.t trtn<t YCZ a ct~mmís~rlo fll)!Jtic a esses 

atada agora. e SupL·emo Tr·1bun\l.l concedeu. 
haúem cor·pus "'um l'CCl·nt~vlo de S:~nta. Cu.- c1oe:nmontos a p:Ü<l.\'l':l. do Dr. cllcl'~\ de vo-
thar-ina.. lichL 

O SR. SEAHRA- Sr. presidente. n, comtnt· ··- O Sn. . ZA::IL\.- V. Ex. tLimJ;~ tem tluviU.a ?. 
(r !so.) · · 

sllo, ante a 1·;osponsn.bili•J:t1le do' P1'~siJente _ . . 
da. Rcpttblic:~ por esta inl't•:.te<.~o do :u·t . 87 O ::: t~. S;;;.\lm.A-St·. IH'DSILlcmtc, devo oh5et·~ 
§ :3 ' cl<t Const.itui;:ilo. quiz isem11tar S. Ex. \"<~t· a Y. E;t. que ~~~n~ r.lc~cs üoe;tm~:t~os fo

1 

desta responsal>ilícla,,le. a.mrm(\nuo que :\

1 

oflerccl•lu <1. comnus&lO, c a. <:o·n::ussao rc
. :~.ccu~;t~<"'io tinh:t sido in:::&i'lLit!a c.-.m dous do- cusou-o. 
cm~etltos eXGI·altido~ dB artig-os de jornMl.<. e YozEg - Oh ~ Oh ! 
que esses documentos não tiuhúo valor 
jurltlic:o, porque o chefe de potici:l. os t inlm 
contest:1.do ! 

Isto quer dizer, nem mnis nem menos. qnt1 
se- quer a.b.solvc;.· o c1·iminnso peh~ nega~.:ií.o 
que elle f'az de tet· commt::ttido o clcli to ! ! ! 
(,.:~o) . 

Senl:ores da commis&"'io. on•le cn~..ontJ•astcs 
esta. singul<tr c esdrnxulõ.J. thcori;~ l><U'iJ. a 
Repuhlica 1 

E' um tt'echo ele ouro, e inw1·e:::sc..nte, este 
dt\ com missão (Jíj) : . 

« Appa.rentemente m:ü;; l'olmsto. mo.s n~. 
l'~alidade, f.<1o rragil como GS doús <tUe .F~ 
tbJ:a.m ex~minatlns p~:ltt comrnis ão, é o q uínt.o 
funda.mento tla denunci;~. 

0 SR. SEAB!'A - Dem a.inth"l. ponderal' a. 
V . Ex. e i~ C;ttn<\1'(1. , e crc;o que se me não 
cont<'stat~\.~ rtnc o d(\Yet· ,:,. commi»~'lo er<"l., pelo 
menos, fazee pttulicoc.>tc doC:umento. 

A su:' t·f:cnz:J. pude }XH\:r.:er o p;:opo~ito de 
SlJbtt<thi t• ws oi h os 1lo putJti.-:o estes tlocu
mcnto5, que co:ap~··) \';~rn mn.t{Jrbllnl:'nt~ o 
ücEcCtl pmtic:ttl.o. 

O Jlt'imeiro r1ocnmento, scultot·cs, G pJ.s.:;:J.rlo 
J>E1lo tc,mmte coNn~t Sil veske l~o:ll·i~ue~ ela 
Silv:~ Travttssos, commandmlte do lO" bata.lllão 
de in (i.lntill·ia, <h gua.t-nl<;-ão clest<\ capital . 

E;;t.it ~elln.llo com :ts ~wmas da Re[JUblíc:l., 
vis:ttlo pelo r~}ltdtt;;lc·ffeiwi·,.t do c:,; .m;ito gc· 
neral Enéa.,; G(l.h'iín . c adm·se revesticlo de 
todas ns f'ol'!l1:tlidaLleS legae;. «Os denunchmtes leram n<l. G(';eta rle N ot :-

c;t:ts que o Dr. che!'J de policia em tempo O SR. J.\Ct~t:ES Ot::w~T:E- Por i~;;o m~smo ê 
tinh<t faito recrutamento nesta. capit.\l e 1 que niio sel'\'c . · 
qu':r~ro q11e p~r _isto st'j~ : lcsr.le jri respon· • o St~- SE.\ I~r.A-Eil-o {/.é) : 
sab1hsado (e, s1 n;10 desde .Jit . lhl.l'U qun.tl\lo se 
rleve reservt\r a puuiçV.o ? ) o Vice Pi·e~i· 
dente c'-n. H.epul:!ico.t » 

<tAr.tes lle m:l.is nada, é p~ciso dt:clara.r que 
o Pt· . chc(o de polid:J.. d<l, Capital compareceu 

(J" C'-l;·tific:o cpe. ·~ p:ap al>:üxo dec!<\L'3/.h\, 
cxcu~;~. do sc:n·il,~') ti:> cxm·d•o u;n· i :~c-~.u:wi
.uadc p!ly:;ic:.;~, tem n~ :trdli v:) ( lê~t l IJ.1t.<Ílhii.o 
os <"l.'"i>Cntamcnto~t!t-' t0i•r segui1ltc : 
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2" companhia. Soldado n. 93 Hermeneo-ildo 
Ferreira de Queiroz .......... : ........ ~- ... 

o SR. J ACQUEs OtJRIQUE- E documento de 'tal 
Vil. !in.. 

., ApL:~e;{t~~-~~-á~ b;t~ihio · ~"14.' ;;~d~· -d~ 
R;io Gra.ntle do Sul; c de uma guiá de soccol'
nmento que o acompanhou const'l. ser recr!l· 
taclo de 1-1 de «DI'il de 1892 ! 

E que dizeis ogora., senhores ! 
Responde i (sile;Iciu}. 
Cumo 1;rtsl'n r~ticei!Citt, ,·e estende o silencio 

. «)lÔS ! 
O segundo documeiLto estã sellado com as 

armas da Republicn.. 
. : . . visa~o pelo o.,iudante general do e:xer

CLto, e as~1gmtdo por Antonio Berna.rdo de Fi
gueiredo, teuente-COL'Oilel gr-.uluado do :3" lJa
t:übiio de iuümtaria, commanLiando-o interi
namente. 

Eil-o (18): 

«Certifico que :J. pra~<t alxü.-...:o declarada que 
foi excluída por incapacidade physie<L, 'com 
baixa do serviço, tem no arclüvo deste bata
lhfLO os assentamentos rlo teôr seguinte: 

« C<1.b0 de e~quadm, n. 6~.-F.l·na,ulo .lion
t~i,·o Lisboa . .. 

Pela ordem do di<\ regimenbl n. 23 de 29, 
fotinclUido no estado eiTecti v o desce ba talhií.o 
(3'), por_ ter sido mandado apresenb.r pelo 
quartel ge11era.l do comm<tndo dtts ibn,:as 
acampadas em Saycan. » 

Este foi um dos soldak-s que e~tiv-eram na 
luc';a do Rio Gr~~nde do Sul, assistiu a diver
sos combates, e lbL ollrig<\do tambem a tomar 
armas contra seus irrnii.os. sendo um dos vo
luntarios de llâ? e co,·da. Este estu. no mesmo 
caso daquelle ::1. que n.nteríorme11te me re
feri. 

(Coat:mtanrlo ale;·) «De uma. guia. :po.ssnda 
pe/(1. {f!l'l't:tle:;'l 1le Santa C,·u;; C''ns:a SC'l' R!':CR U· 
TADO de · gwlloi';;e de abril de. ·o~:l oitoccntus e 
noventa e (z,Jus. » 

0 SR. SEABR:..-Já, que a COinmiSl;ãO não 
quiz .lar publicidade a .esses documentos, eu 
lh'os tlarei; porque, Sr. presidente, já. se pro
pala que a detmncia ha de ser esmagada no 
nascedouro, e que por isso os sígnatariosdel.l.a, 
l>em como os que a defendem e a apeiam, não 
teri'io oc~asião de dar largo desenvolvimento á 
pt·ov:l dos ractos articulado~. 

Pouc-o impm'ta, porem, Sr. presidente, que 
•l.ssim aconteça; nó~ o que pretendemos, é 
cum]lrir o nosso dever, po1· mais arcluo que 
se,ja; quando nada .. t9remos escripto um::~. pa
gina da historia ch1. R.epublic..'1. · p;;.ra os que 
vierem depois de nós; e. demonstrado que 
trabalhamos e não poupamose>forç,os nem sa· 
cr·ilicios pn.ra. sal vn.t• a Constituição e a digni
dade da Republica, compromettidas por uma 
dicta<lura cl'iminosa. 

Qtte importa <1. nós que s<ljn. a denuncia es
magada, si temosacooYicçã.o,dequedo nosso 
lado estãe a comiencla publica e a justiça? 

Que nos impol't<õ que a m:üoria, por mo
ti>os de affei.ção a.o governo. i1.bal"c c f'Mri· 
fique elln. to.mbem, a lei e o. Constitmçito, si 
a. 1~sa. r·esponsahilid:lde fica. sn.lm com este 
protesto, o mais solemne q nc pollel'iamos 
da1.·? 

Que nos impol'ta.si quem tem clejulgar-nos 
não e ~~ m:J. ioria, mas, a proster iclade e a h is
to r la? 

U)H vóz - Felizm~nte para nos. 
O Sn .• JACQUES OUHiQUE - Lti. Qcllefe de 

policia não é ou \'itlo. 
U:'l' Sn. Dr:ru-r,wo -A posteridade ha de 

investig•n· o proceder dos denunch~ntes. 
O Sn. Fo~SEC,\ Him)IES - ~ií.o põüe haver 

comp«raçiio entre a maiorin. e a minoria. 
O SR. SEAllRA - O illustt-e deputado tem 

todo o direito d.e a.ccusat· os membros da mi
nori<L que apoiaram o golpe de estado; mas, 
em que vem esta. accusação isentar o PL'esi • 
dente da Republica da responsabilldade. (los 

Este cidadão foi recmtado ·.encarcerado na. 
fort.a.leza, e de lá foi obrigado a partir para 

crimes que tem commettido1 Alem disto,-a 
doutrimt, de querer justificar um abuso por 
outro, é perigosa: -

o. guerr·n. do Rio Gra.nde ! 

0 SR. EPlT,\CXO PESSOA - Mas tudo isso e 
f<~.lso. só valendo a palavra uo chefe de po· 
licia.' 

O Stt. SE,um,\- Pergunto agora <i il!LJstrê 
commi~são, ma.; N:::ando·llw CJ ne mett~• a. 
mão bem no fundo de ~U<\ con~ciencia e cote
je e~sa consciencia com a lei e com a Consti
tuiç:"to, fD..Zentlo a COilllXll'<J.<;ão de tudo, per
gunto. si potlN·ú. tltcentemente continuar a 
a.ITirmíu· a.o Congresso .que a palavra do réo 
pó de ser oppo;ta a esses documentos publicas? 

u~rA Yoz- E é constantemente invocada. 
aqui. 

O SR. SEABltA- i\Ias hn.ainda, senhores, um 
outN facto mais clc.quente, mn.i3 incisivo, 
pU.!':\ d~tet·míntw a. responso.l:tilidade elo Presi
dente dtt Repu blic..'\, pel:t inl'rn.cção do art. 87 
tl:t Constituiçã.o. 

E' o '"''•crr.<-col'JIH.< conc?dhlo n.nte-hontem 
pelo Supremo Trlbuual Federal em lavor ele 
Ulll l'CCI'U':JdO. 

Os que leram os jornaes hn.viam de ter 
visto que a decisão do supremo Tribunal,con-



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1810512015 13: 15 · Página 19 de 55 

SESSÃO EM 5 DE JtNHO DE 18D3 103 

cedendo lt.abeas-corptt.~. foi sob o funda.mento 
de que o p.,cíente havia siuo recrut<l.!lo, com 
infra.cção da Constituição. 

Pretentlet•{t tambem a commi;:são .l nlgal-se 
ácima do SuprenJO Tríbun<>l Fedeml, e conr. i
nuará a !SUStenta\' que mais vale a p:~.hwra. 
do chefe de policia ! ? 

.Assim,poi~ . Sr·s. <lcpubdos,em p1·e~en~,a dos 
documentos irrecusa v eis q U'e aca.bet de ter,alêm 
dos que juntei á denuncia.; iL vhta íb 1lecisiio 
do Supr-emo TrilJunal Federal, creio que es
tarei. habilitado a adeant;\r. qne a. põl.lanõ\ do 
cheJ'ede polícia vale tanto q uantG ade q u:.tlq uet• 
réo VU1g3.r. que, a.ccusa.do por qualquer cr i
me, viesse dizer ao tribunal que n,s testemll· 
nha.s não dizem a. vet·dmle, QUI? os documen
tos são ía.lsos, que só a sua a.s:;c\'et·uç:ão de
verà ser acceita como verdadeh·a.. 

Nã.o, senhores : a. bem da uiguidade da 
lei e da. dignidade da. j ust i<-a.. não ·pode
mos npproval' ess:~. vcssa doutrina, de que 
a. negaç-.ão do réo imporl:i.t a sua. innocencin,. 

DJ que fica. concludentemente pro·rado, & 
licito asseveral' que a inlbJ.Cç'ã., do § 3" do 
art. 87 dn Constituiç,ão é tnotnifesl.::t, c que, 
portanto, si a Camn.ea. não j ulg:tr ol!iecb de 
delibera~'io a denuncia, não cumprir:\. c~llll o 
seu dever. (AiJo:~dos.) 
· PM~arei agora :t outro p:mto, MOffil)U.

nllando sempre a commissã.o 110 ü·•scnvol d · 
ment::l quq: deu ao p:wecet• ; e, daqui por 
dea.nte,vae come('<1t' o men trah~l!to de esct\Ya· 
ção por estes ontr,lS documentos ir recnsa. v-eis. 

Peço aos meus illustr~s coHegas que me 
desculpem ; tenho amigos no seb rlt1. eommi:>
são, ·que a.iud:~. lwntem ~talhn.ram ao lado 
da. minoria tlcsta. casa pelo respt:ito :i. lei c ,;, 
,justi~:a. Exemplo, o meu dign1 ttmigo, COt'
religiona.rio e c:lmp:mheiro de rclH'CSenta~:;i·) 
o Sr. Leovigilclo Filgueiras. que mesmo hon· 
tem affirma.va que o P t·esitlente d~ Repnhli(;;). 
tinlla,~se tornrulo cr~minoso, exped!ncb os de· 
eretos de lO e 12 de alwil . .. 

O Sn.. ZAMA- Mas llontem não é hoje. 
O SR. SEAllRA-Vejo o p:.weccr assignado 

pelo Dr . F1'ança Ca.1·va.lho~ que ttiO;ckl. lwntem 
negava. ao Congresso :1. competencw. p3.~·a de
legar a.ttl'ihuições n.o Pocler Executivo. vil· 
hoje sustent:u' que o Congresso pode d:i.1· a.ü 
Poder Execntl•o um b:t de indemnidad.e. e 
que semelhante delega(~ú e possh•el ! ' 

O SR. ZAlllA- SalJicm:s cst 1lW!(ll"e c:m
cilitm. 

OSR. SEAB~-V. Ex., Sr. pre;;idente: com
Pl'<·hende a. do-. qtte devo expcn·iment:.tl:. o es-
1i:>l'ÇO l\e consciencia que tlev-o f<tzer, p:l.rn: rom· 
:pe1· cvm os laços da amiz;~· le e d;~ c:msitlPt'a. 
çio que me merecem os mustres deput~dos, 

· a.fi.m de trazel-os dea.nte da. consciencia d;J. 
Ca.ma.ra. e deante da. consciencia. naciona.l in-

teil'<t, com suas douhims oppost..t;; e contl'3.· 
tlicto:-bs! 

Espe1·o que h5.o de j u;;t,lficai· o seu p l'OCCilí· 
memo, mas espero bmlmm que üessa~ E'.Xpli
c"ç'jes resulr,:u~·· :1. 1·r·tít:t•!:t ~~b'-c p;uccer, o LL 
a ntes, :1. con i:,;&i:n. de qttc 1level'L'm tet-o con
éltti<l(i pedindo'" ÜLIIUt<t que julg"s~c objecto 
(l_c 1\CtilJei'"cii.o. a ~~ennnd''"' 
E~ton cmnpi·in11ü com o lliCll. \lcvcl', e por. 

ist(• tenho nece~si't.'.r~e de sopit<>t· o:s meu~ scn
t imc·nt!JS pCS5(>:LeS. 

U)IA Vw:- E os outros cumprirão o seu. 
0 SR. SEAUR:\.- E OS OUtl'OS cumpril·iio O 

seu, en Nação nos .i ul~_.;:Li'~t . 
SenhoreE-, depois de ter examinado os .fun

damento,; da denuncia a que j:·L me refe1·i, pas- . 
~ou a, commi~iio n. occupar-se dos decretos 
1le ]1 1 e 1:! de ahriL 

Pt'E'ci;;o reduzir <.t argnmentaf.~O, quasi 
que á fúl'ma syllog-istica, po.r<t torn.~r ]_);).tente 
o que pretendo. 

v~j ;tmos pl'imeiro o qne diz <t commis.são o. 
respeito dtt.q nelles rlecr-et0s. e como isent<t clla, 
da. responsahilida.tl.e. o Presidente da Repllblica. 
que os expediu. 

Passo <1. lêL' um tl'edto tlt > J?n.rcccr da. CClm
missií.o, e pec;o nos illnstres colleg•1s que não 
me interrompam n;t minh•• v..no.ly;,e, sob !)ena 
da tot·nm•·se ímpos-;;ivcl n. argumentar:ii.o. 

Kü:o t\~;retlitaeia., Srs. deputados, que se ti
vesse e;~cl'iptosi:.ülltantcs comas, si por aca.so 
n[to as tivessP. sob os olhos. 

Ma.i;; t.mle. ~-~ me pet·mittit· o tempo, entra
rei na tt.mtlyse da.s consi(leraçiics rrue t\ ~m
missão lítz a respeito de .Jo!mson e LLnculn, 
:tos qun.es se ref'ere, t\ proposito tios ct·imes do 
St·. Flori:~. no Pcb.::..)to (l.-::) : 

« A commis..~o é obi·ir.,'1ld;~ a. examinar M 
m<-smos tempo o tc;·ceit'{r e o segundo funda
mento da. clenuncb: :t tlcml~são, por uecrcto 
ele 12 1lc :lbril de !892. de um lente dn. F;tcul
íhde de Diw•.ito uo RécUe, ~ de outl·o da. Fa
culcl<lde de ?<Iccl ici.n~ tlcsta capit:\1, e n. refor
ma: por decreto. da me;;.m:t tl<\~,, de ttlguns 
offic!:ws do exel'C!to c da, t•.rmau:L 

Fot•n.ni. n.mbos o;: decretos expeditlos t!U
ra.ntc o C!Shtdo de sitio. 

A commi;:sii.o tem nee;e~sida.de d:-J record;tr 
esta. circu mstancia par~t usse\•er a.l' que ;t Ca
mar ... núo pó(te tomar c.rnhccimento do valor 
daquella~ duns alleg;tr;ões. sob pentt de int't·in
gir ttmo. lei a.pprovad(t pelo Sen~tdo a S clejt~· 
nho de IS02:pelt\ Cwn;wa. a. 5 de agosto e pubh
cl\cla no mcesmo di:t.li·i que 1bi o remate tla me
mora n·l pelc.i<' :lct:e.-a. no seio do Congr·e.-so 
Naciomtl peht oh•diend.;t elo go,·er·no it pres
cripç-ãn tlo § 3'' do :tl't. SLl d:L Cúnstitui~.;.'to, e 
tlura.nte a quul a C:l.ma.r-:t . por su:1. competente 
commis&io, não ~e julgou nn. obrigaçüo de 
cumprir o que c deterroin;~do no ar-t. 2" do 
decretQ n. 2i, de 7 dejanciro de 1892. 
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Paro. medir o "-alor do primeiro funda
mento da denuncia.- n. re1brma. por decreto 
de i de abril de 1892, de alguns genera es de 
'ter1•a e mar - a. commissii.o rep!Jrt:J.-se hs 
considet•ações que fez t~nte-; de emittir ~piniü.o 
sobre o -valor do quarto fun<lameuto (u.. sttl
-vacü.o publica.) e não hesita em suséent<w que 
a C..1.mara., mais uma vez, estó. em fl'ente de 
ttm (<1.cto sobre o '1!.l(d ~Ho rl•roe jll.t; ,.a;· (t sua 
ind-«[JCif.<ro ». 

Que horror, Srs. deputo.~los ! D~ mo:lo 
quP. t rata.-se da l'eílirma. de of1iciae3 genera.es 
de ter·ro. e ma.r, feita illagal e dict:.ttorblmen
te pelo Poder Execntivo, c uma co:nmL->silo 
da Camara, a que e levado o conhecimento 
do n.rbitr-io e da violenckL do go\·et·no, vem 
a.illrmil.l' no seio do Corpo Legislativo, que 
sobre este fu.cto não de;·e pa:;·,,,. o. indag<lçii.o 
d~ ~\ma~a dos Sr.>. , D~pu ta dos ! ! . . . l C:o~t
ttmm f.ll~l") . 

<< Quando, por decreto de 7 de abril de 1892, 
foram-relormaclos, sem proce~so no f'ôro mili
tar, (que desgn!ç.,d;t c infeliz conas~o essa 
da r.ommis....:i.o) alguns genera.es do exer-cito c 
da arm~da. que dirigiram uma intim(l.Ç,ãCJ es
cripta ao Vice-Presitlente tlt1 Republicn., o pd
nieiro magistra.do da n;lçã.o ;;wv:a-se, se11L a< 
JJe:a.~ da te:, r.le;w·o do.~· (nt1p;?:<, :t'~m:tarla:; 
por.le;·es, qtt~ u 21 (/e jru:dJ'O do 1M<:;no wtao 
lh11 t:n!!,!~m s~;.lo conce1l:rlos pela 'u~oçao que o 
C::mgresso Y ac:onal e.~poat(mt;WiLe;t!~J votcw, 
11:w enonnc 'li ta:'.lr;({ ». 

E' mi.stet· estar c:>m os olhos hem a.bet·tos, 
ler-se e reler-se o q ne <tq ui e~tà escl'i pto p:tt·.t 
aet•editar-s~. Senhora<:. no que sele, t:.i.o mon
struosa-s, inauditas, el't'oneJ.S, e:dt'<tYa.ga.ntes, 
illegaes e inconstituciona.e~ são o.s coasequen
cias que resu ltnm do q ne ac:a bo de lc~r. A h 1 
Sr.::. deputados, quasi que me at•••ependo de 
ter o1Terec:itlo ú. consideração d:1. C<\lmra. ~~~ 

· denuncia., porque, sl o não tizess:.\, nü.o o!Jri
.. ga.ria os signatario3 deste parecer ·~ lauça.rem 
e mandarem publicar- h ntas, tantas ... ta.n

. ta.s .' . . heresia.s. 
Tomemos. porem, iJ.o serio as considerações 

da. commissão e exa.minemol-n.s. 
.. Resumindo, o parecer diz c1 ue não pro::ede 
a,accusação com relação a.o3 âecretos de 7 e 
12 de Abril: I', porque e.<>tes ioram expedidos 
durante o est..1.tio de sitio, nos termos do § 2·· 
d o are. 80 do.. Constituiçüo; ::!', pol'que, si o 
1izesse, o Congresso infl·ingit·ia. a lei <.le 5 de 
agosto. i:::to t:. '~ lei que concedeu amnistia 
ao~ implicn.dos nos suppostos Jno\·i m::!nt0s 
conspiratot•ios .de lO do Al)t•il; :~ ·. porque, 
com relação o.os de 7 rlc Abril. o Pt·esitlcnte 
da Republlc.t lit.?V!ft·.~c -~~~~n le:,-em Yirtude da 
?noçao vot:Ltl.a· e.~p:Jn!rwtN,n:~;llc pelo C:.lng-t•ess:) 
Nacional; em 2 L deja.ncirC'. · 

O SR.. z.~~r.~ dá um apai·t<'. 

O S.a. SEA.DM.-Vamos reduzir a a.rgumen· 
tação. A Cilmara., a.pprovando o decreto de 12 
de abril, approvou <\S reformo.s dos generaes 
as clemissõe.s dos professare~ vit:J.licíos, ainda. 
quo es.>a.s refor•1nas e demissõe~ fossem 
dn.clas em consequencia do movimento sup
posto l'evoluciona.rio, que produziu o estado 
de si~io? 

Qmmc.loa comissão diz: l'efrin;ws c (le;n:ssücs 
feitw; dc;~!l'O d,o cslado de sil!o, mostra. bem e 
tl:i. n. eulenuet·, que sustenta. que taes refór
mo.s e demissões toram felt3.:> em consequen
eia do movimento revolucion:~rio; porque se 
ful"J.ffi f\!itas p::n· qualquer outro motivo, en
tiio a.intla mais m:J.uifeséa. é a iuli.'acçro:o da. 
Ld. 

O a.rt. 80 § 1• da Constituição estabelece,. 
que não se achando rennido o Congresso, e 
c:on·enuo a p::~.tria. imminente perigo, o Poder 
Executivo podel'iL declarar o e.:;tado de sitio, 
n:,;tr:n!J indo-.~e, porêm, dm'tmte o estado de· 
sitio, nas medidas de repre.>São,. contra as pes
SOil..'>, u. impor: ;t detenção e o desterro. 

Snppot· que, porque o Congresso appt'O'I'OU 
os tkcl'et'Js ele lZ de abril, seglindo os quae3 
!'or.un pt•e:;os e desterrados di. versos cidadão.o, 
apJll'O,~ou igu:.~lmente os decretos da mesma 
da.ta, q_ne demitüram Oo pt•olessol'C~ vitu.licios 
e rel0l'!l1::oram a oiiic:iu~s do exercito e dn. ar
ma.l1a., ser·ia. mi.:;ter :::uppór. q uc ~lém d11.s me
diulls t:\:x:at iv:l.mentr:: determinadas no <l.l·t. 80 
§ 2·' rl t\ Constituição, ha outro.s de repre_~ão 
de que póU.e o Potler Executivo la.nç-.ar mão, 
dut·a.nte o estado de ~iti0, o que é nm requin
tado absanlo. ( :lp:úrrlrJ.~ , ~w!!o bc;ilt). 

E, si o Coagl'esso co:nmettv:~se n. l~vi:mcla.de 
de a.ppl'OI'<tl' OUCt'élS mediLluS, al~Jn <ll\S Ue de
tenç[O e desterro, antori~adas no art. 80, o 
Congresso teriD. exhorbltttdo d:J.s atcrilmiçües 
que lhe con[l:n·Lu n. Constituir;-J.o, cqllocil.ndo·se 
füra ou acima destil., e, nulla, radic:a.Lmente 
nulla s ~ria.. semelhante a.pprovac;:-lo, porque 
no regime11 presidencial nenhum dos po..ter~s 
coustitnciono.es póde S..'\ h ir dn, orbita. que llte 
ka.(:on u. Constitui~,ã.o . 

E nem outt·as niedida.s, que uã.o as de de
tenção e desterro, appro...-ou o Congresso.
Vejamo~ . 

Comecemos pela. mensagem que o Presi· 
d;mte cht Repablicl dirig·ill ::1.0 Cong1·esso na 
sua. sessão de abertura do a.uno p1•oximo IJas
sado, na. qual elle relata. os acontecimentos, 
que dêtermina t-am o uso la attr-ibuiç,ãc;> extr<\
orJina.•·üL d.o art.. 48 § lõ <la. Constitui~'!i.O, com 
rçfet·enci;l an ar t.SO §§ r·· e 2". i 

Neste documcnt:.l, que devia. ter. ~er ~·iuo de 
l!ase P<\l'J. o pt•ocedimento do C~>ngresso, pois 
que ú nellc que o Poliel' Executivo petle a 
:\ppro-.·aç·ii.o dos uctos relu.ti>os aos aconteci
ml!ntos de a.ln·il e con~equencias denes, não. 
ha n:na ~6 pal:tvra. iL L'~peHo da.s d~missõe<~ ' 
ll.os Len~es e relimrp.s llo~; o~iiciae3 do exerc!to 
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e armado.; ao contrario, o Presidente da R.e-, Isto seria n. mn.iot· e mais inexplirovel da.s 
publ~ca aílirma, que limitou-se a tomat· as extl·ava:.raucias. 
medrda.s pcrmittidas p~lo art. SO da Coruti- Diz <ÜnrJ <J. a mcnsa:;em (l~i: . 
tnição. «0 governo não jtd·!/•iu, nem lJOdia. julgar; 

Ei.s o que uiz a mensagem, pa.rn. a q na.l nií.o :m.)JO:: nem podii.l. impor J·~••t(s meden.nte 
chamo tMa.a attmçã.o da Camal':~.e,especb l- proeesso l'egular: .(e lw.n:t·ú. a!gum<\ occasião, 
mente dos nolmlsdeputados,sign,;.tatios do pl~ Srs. depntauos, em que o Poder Ex.ccutivo 
rccer qua comhato. (Lê): posõa, mcdcanl.e pi·oc:esso t•egultu:, .iulg-J.l' e 

« Acredltan~lo que a!Jsurdo seria espet·ar irnvor pellilS?!) u;;ou de mctlida.s excepcio.' 
que a a.narctüu. se desenvolvesse em t\-.:t\1S tb nues de o;·do,.~ 1JoWir::~, '":i,, .,,_,_,a , . ~en!e p~,·:;tit
violencias i~ proprietlade e ús l>essoas, it attt•)· a {!1$ p.;f,r, C<m.~li!uiç,Jo 1;a)'(: o caso, como o 
ridade ~~o díreitO,J)i.ll'::t. entüo eo:nhatc~l a.; e fJ.'l~ sa dct!, t!-.1 ,_,.J,/-ill. -ê-·To i;JttJ.,! :~w •• -ts r.lctcn· 
como OJULZ da.gra.Y:cla.:.le clope\'i;.-·o imminente r.•i,J.< a ,[-;:.<l•liT iõ.< 'f'-'IJ tf,Jc,·e~oH .w"Lo os qu:.: cem· 
que legitima. a rltcla.!"<H,;UO do r.stn.do de sitio, ~t-1@ rl.ü liCI ~ r~·: :12 do moz; {iwlv»-.» 
outro não é, na opinião una.nime, sinão a Pergunto-vos, ontle e 11ue o Pvtler Ex:ccuti-
prop[·ía autol'ídade. Congre~o ou Poder E-s:- ,·o se l'efere ás Llemissõe;; e às re türmn.s ~ 
ecuth·o, a qneli\ a Constituh.:ão ccJn{i!rc es,;~\ Si ~\ffit·m~\ CJ i.lC larrç_~n m;"io :>d .. wttt•: de me· 
po~lderos:\ attri!JUiçfi.o, não hesitei em cum- dldlt!' uc onl.:m l'on:.;a e w:pi'c"-~'~''Lvllte p r:r
}>l'ti' o meu de"l"er, li,;t.ita~tt!o- i•te 1i.< ;;,. a~l!tlos: <lc ·u t!tlóth !$ z1el<' C'u;J s!õ~-é!'''o, corno pratencle1s, 
d·•t<! ~tç(IO em log(n·.:s Húo de,;tim.tdos aos n1v:> Srs. r.ln. cnmmissã.o,ter o Congresso appL'O\'<ldO 
rle cr:uw.~ com:;nms c <W destcrl'o 11w·a cut;·ns outzas medidas. na. appr·o\·ação que deu 
sitias •lfl t !!?Tito1·io 7WcionC!l, o.ustcl1Clo-m.c de hqu::·llas ;.\ quealludiu o Prc.~i<lente d~\ ~epu-
:Jurtlq~-t ( ?' <,utTa metlid!!. » blic·t ? E' de mtüs: \eY:tes u. vossa. ptwcta.ltda.de . 

Qu·e responder·eis a h;tfJ, senhot•es dt1. com- ao ponto de não 1·os lemhrarlles . que, deste 
missão'? modo. não E•'• compr·ometteis a. vos mesmos, 

Continmweis a snstentu.r que o Congresso que á.ppt'O\'lUtes aqnelio.s metli•lns, como o. 
appi'ovou as demis5ões c relot·mas, ])elo litcto Constit.uiç,ii:o, que n~o pa~·mitte que o _Con
de IH:t.vm· appl'OV<\uo os decL·ctos de deportu.~;ü.o g·t·e~so u.pp~o,'e outras m:Uid.as que nao :>.s 
e det~1wito "? • qne n.utorisou, -pelo <l.l't. Sü. , 

E SI, Srs. clepul-.dos, vu;;:, n.pprovando os Como p11<leria. o Congre~so, sen,;ores, n.ppro-
clecr~l;os de lO e 12 de ahr-il, a.pprov<\.~t~s a. va.t• ilctos uo que elle nií.o teve conhectmonto, 
relln·ma. dos otnein.es e a. demi<Osão tlos pr·i:>f~s- porque não l!te fvra.m cJmmunicad~s ? __ 
sore,, th:e$tes mais do que Yos pediu o P1·csi- Co:no podctü o.pproYu.t· a . .; tlemtssl'es de 
dente da. Re1mblica, porquanto C$te, sü pediu lzntcs e relbrmas tlos oiih.:iileS: si t\ t:.\~S de· 
n. ,-osS<\. O.PlH'OV<l.l;ào p:.wn. <\s medidas autrori · mis~.ies ereli·,l·lll:\3 nem. n.llmitu o Pre..;tdente 
S.'l.cltts no :.trt. 80. das qu;~es ellc niio ;;e a.Hts· d;~ l~cpublicrt, no documento nnico que oifc
V.•u, conforme am·~ma. cat<-.gorica.mentc. recen ao Cong;·~n~ l'ela.ti\"a.mente 3.03 acon· 

Devies, como succ~deu. cin:.!ir--Yos, no ,·o:;so tccimcntos tlc a.la·iL, que ê <\ mens;tgem ?! ! 
proceder, a.o pedic!o do Pt•e.-;idcntc rltl, .Repu- A appnva<;;"io do cou~t·es~o tlcn:_ est..·n: tlc 
hlica. e, t'omo este w 1\\llu. em det~n<:õc~ c ac>!OJ•do êom o pediuo do Pode:· l·.xecuttvo, 
dcslei·r~s, vós S<J appt•ova.~tc;; cst.\-< m<H.l:chts. e c;;tc ~ti scJ!icitou approv:L•;i.i.o P<ll'tt as me-

E, eis pONJliC. <l.inda lia pouco amt·mei. I'JUC <lidas dtJ lletcn(":.io c <lc.~tct't'''· . 
nqueUes que a.pproYnram o,; decretos de 10 e A illu;;trc commis5:ío nã.u tlcvtn., te_ntlo tle 
12 ele abl'i l nii.o e>Ho inltibidos de clnl' seus CX<Llllill<lr a tlcnnncia. tlcsb ponto, <letXO.l' de 
votos em favot• da clenuucin, mesmo neste lcl' ~ mcus:<gt>m ; a. lbr;;a de qucl'::-t' <1. todo 
p.mto. . t t•ansc comh:üer o qne se altegou mt :J.ccu;;~ 

A mem;ngem ainda. diz (l•}) : ução, pr0;judic:.•u tor.lo seu tr,<\bo.lho, que, so 
«E ao ter de empreg<J.r as pro\·iclenclas este 1\l.cto, bn:5taria p~ra, vicw.l-o e torn~-o 

auto1·isadas pela Conststuíção, o governo con- suspeito aos olhos ch Ca.mat'<l, como suspe1to 
siclerou longil.men te, etc, etc. será á consciench.\ put11ic~. e tL llLstot'ia · 

Ora, as unicas provi<lench•s Cllltori.\·(;rla.~ E como lcYastr:s o vo:>Eo de~embtJ.raço ~o 
pela Constituição ~ã.o: a (l~t·m!:'7o e o tlo!sterJ'o J:lOnto ele a.llírmardes, neste ].):l.l'i:Cer, que-:mw 
(art. SO § 2'n. 2.) me MTeceüwei. tle CJ.Un.!incal.' de cer·ebnno, 

Si o go\·et·no só htnçou mão das medid:Js que ~ :tpprov-ação do! Congresso aos <lecret:9s 
au!o; · ís.·•d(!.~ pela Constitui(;ão, c peüiu u. tie lO e 12 de t\bril envulseu u. u.pp!·OvM;a.o 
a.ppt•o"l"a~.ã.o do Congresso para tae:; medidas, <l03 t!c·;i·~tos expeuitlos tlent~·.o . _do es tado de 
no.> termo.s do§ 2' do u.rt.SO dt\ Constituiçiio, siti.o, é cel'to, mas que ú.cnumt<tm_a lente~ 
corno n. app!.'ov:.u;ão do~ decrelos,que estabele- tb f:tcultla.r.ll~ e refcor;n:tram OffiCHlCS . do 
cer:lm tae.s medidas, impot·taria a approvação c:.::crcito c da. armada., qut\lldo nem por ~un
de decretos da. mesm:t dab, mas que tl<:ter- pic3 d<:H.n-cncia. o PoJc1· Bx.~ntlvo ~lludm a. 
minar-.l.m ·outras~ nã.o llrevist-'l.S, c o que é outl'a.s medi<Lts,que .niio ns ele dclcuç~to e d~-
mais, prohilJüla.s pela Constitui•{li.o? ! ter;-:): ;\utot·isa.das no tn•t 81) ~ 

C!l.nlara v . q 
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Nada poder~ _justificar ~ !osso procedi-\ Talvez seja. uma nova. logica, como a. com
~e!lto ; o espmto de pa.rClahdade que prc- mis:>iio inventou ;t nova doutrina de ser a de
Sldiu a.o vosso trabalho tra.nsparece em cada : cltwaçã.o do réo sufficiente par11. d~struir 
palavra. _q~e escrev~tes; desde então. a toda e qualquer prova ! 
v:ossa. op1mao d~ve pr~duzir etfeito contrario; Passemos, porém a.tleante. e comparemos a 
s.t com taes mot1_vos •. Imp1·.oce~entes e mani- doutrina do pa.r~cer em debate, com a dou
fest~ente:' futei.S, e que se :$lOde combater o trina de um outro parecer lavrado o anno 
.que f01 a.rt!c"?-lado na. denunc1a, esta é inata- proximo passado. que aqui tenho e que esta 
cavel. ( Apo.ados; lHu:lo /Je,•t.) assignado pelos Srs. Felis/Jello FYei1·e, act ual 

Srs. deputados, na. mensa:gem. acabastes de ministro da fazenda; Franc:.~co GiiceYin, lca
veriftca.r o que vos pediu o Poder Executivo. de'· hontem, le·rd.,· hojr>.. e ê de suppôr que 

.Pediu-vos a ap:~rovação elas medidas de repres- lc11.'l~r am:tnhit da maioria., França C<~nx:t!ho 
sio esta.belec'da:; no ar·t. 80 § 2". VéJs appr·o- presidente da cnrnmissão do parecer de hoje; 
vastes estas medidas. 0!":1., ns demis$ões rle Chaqas Lob,JtO, Dutra Nic.-•ci" . Alcind, Gua na
IenteS e reformas de generaes não estiio com- bm·a. ho.je super intendente da immigração na. 
prehendidas no numero de ta.es meilidas.logo, Europa; Augtcs:o rte Frciucs e E:•:tc!cio Pessoa; 

· susfA:n~ se que o Congresso a.ppr<n·on taei! assignando estes dons ultimas, 'VCncido<. . 
demi.SSoes e reformas _é sustenta.t•-se qu~ o «E' o par~er n. 22 A do anno passado de 
Cong~~ approvo~ ma1~ do que se 11~~ ped1u, 1892, que l!.pp;·or;, , os actos tln go&<n·no re{<'ren
e aquillo_de que uao pod1a ter.conhe<:lmento. ·tcs ctos acont .~c:menco~ de 10 de aln·J r. <'.011Stan 
o que, alem de extravagante, e absurdo. tcs dos decrcctos de tO e 12 de abril rlo mesmo 
· UM. SR. DEPUrADO-Isto é muito log!co. ma~. J> 

· O SR. SEAll!U_:.Devoago:ra, Sr. presidente, Ora., de accord1' com a mensagem,os acon· 
examinar si a opinião de n.lguns· do~ din-nos tecimento~ de abril provoct~ra.m a detenção e 

,. signatarios do parec:er. sinã.o de todos, póde desterro ; logo. este parecer, de•·ia. limitar-se 
. ~ decentemente ser a que sU5tenbram, compa· o.os termos da mensagem .. 

rando a doutrina que hoje defendem com a -Não podia, .Pois, :~. com missão nomeada.,t en-
que ainda hontem defenderam. do de exammar a mensagem onde o Poder 

· Entre a.quelles que se distin!!'llem nas con- Exe<Mlti ,·o pedia a appro;-ação daquellas 
.tradições. avulta o meu dlgno amigo e medidM. ir além e tomar conhecimento de 
companheiro de representa.{'iLO Sr. Leovi- outras que o Poder Executivo· não :~.pautou. 
gildo Filgueiras, hontem M.versario do go- Logo, quando a. commi&"'ão diz : (lpprO'I)O. os 
verno e hoje seu defensor! act •s da· f' e 12 ele ain·il, quer dizer,approva. 

O que hoje sustenta. S. Ex. e;;ta.r:i de ac- os actos e mcdicla.s relatadas e menciona.das 
corda com :tS sua.s opiniões manifestadas mD.is na mensagem. 
de wna vez nesta casa ~ o Sn.. EPlTACIO P ESSO.\. - O art. 84 conrere 

O SR. LEOv'lGILDO FlLGUEIRAS - Darei os ao COngresso a 3.ttríbuiçã.o de approvar tio 
motivos. sümente o sitio. 
. O SR. SEABR...I. - Contra a. ma.gestade da lei 
não ha motivo;;, niio ba. razões. 

0 SR. LEOv'lGILDO FILGUEIR.\S - 0 que pre
tendo demonstrar estú. de a.ccordo com a lei. 

O· SR. SEABRA- 0 p:1.recer de V. Ex.~ 
O Stt. LEO'I-'lGILDO FILGUEIRAS - Não. As 

~· ·. conclus()es. Justificarei as minhas intenções. 
~:. O SR . SEABRA -Digo pelo que leio e não 

'Pelas intenções. Então. 'POSSO concluir que 
v. Ex. não concordou com os ccnsiderandos. 

0 SR . SEABRA-Ora. Sr . presidente, nã.o 
entrarei na. analyse dest e pa.recer,por•JUe en· 
tão mostraria. que o parecer daquella. érxxa 
la.bntou em utn eng<tno, pretendendo que o 
Congre:---s() tlevia. conhecer da. constitucionali· 
da.de dê\ decretnç.üo do estado de sit io. A a.t
tribniçuo da. decl·etação· do estado de sit io é 
conferida. ao executivo, na ausencia. do Con
gt·esso. e o que o Congresso póde verificar é 
si se dér:tm as condições. e si as medidas to
m~hs, não excederam os limites do § 2• do 
art 80 da. Constituição . Não entrarei., pois, 

. O SR. LEOVIGILno FILGUEIR.A.s- Certos c:onsi· no exa.mo deste ponto do pa.recet. 
· · derandos, não. . Mas, diz a comroissiio (léi): 1 

o·sa. SEABRA-Desde então V. Ex. devet•ia «Applicand., estes princípios _aos.' netos do 
ter a.ssigna.do o parecer com restric:ções, por- po:ler, em v:sta. dos acontccimentos'de 10 de 

:. que bem comprehende que não é possi vel abril, a. commissil.o conclue que e·,ses aconte
&Jivinhar E!.Uaes os considerandos com que cimentos foram elementos constit utivos d<~.
V. Ex. conc.•rda e quaes os que rcpelle. quillo que a Constituiç.ão exige como j_u;>ti

Além di:>to 03 considerandos são premissas, ticativo ela decretação do esta.do de sttzo ; 
e nã.o sei. como se póde disoorda.r das premis-1 que t\S s ttM llU'd:d.as ficamm~ ·dentro das cx
sa.s, subsprevendo, entretanto, as conclusões. i!Jertcias constittteion.aes, JlOl" isso 1lteSI110 !l1le o 
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disposto nos§§ f ~ 2 do llrl. 80 foram ,·cspci- N~ enbnto Y?s 1toje que1•eis perder a re-
tados · pu bl~c.1. no Bl·a.z1l, tl)rna.ndo o Congresso tão 

Em face disto, (' commiss~1o rwopõe t.t appro- omlllpoteute, que poss:-t confel'il', por meio ele 
"'açao r.lr.! c.'ec1·cta~~~~o do ('str.ulo de .1ilio c do.~ mr,ç•Je.~, p~Jcleres e:dt·:Wl'(lino.rlos ao Poder. 
actos elo ffOt:ei ·no a. ellc n:fercnlc.i » Executivo! . 

Eis aqui; nada mai!S :vositívo e concludente; Oh! Srs. <ht commíss:"Lo: perqne antes tle la-
sois vós mesmos que hOntem clizieis que o v!:':mles este pa.recer, que hoje se discute, 
P~der Exec,ntivo se tin1la restringido e mo- na.-1 procurastes let· o qne hontem 11avies 
VJdo dentrú da. espl1er<• que lhe marcou n. escl'ipto?! 
Constitui~;ão; sois vôs mesmos que, hontem. «E:>te~p1·incipi.osc.Jll'lll1Uns,continúaa Com
affirmavelS, no \'osso parecer. que u.ea.bo de mis~ão, a conuni,;sito e obl.'igarla a 1'eco1·dar 
ler, ~ue, nos acontecimentos de 10 de :.hdl, 0 (m:':; hQj<~ f<.m;a.rh\ <\ ()squccerl dea.nte da pro
Prestden~e ~I<: Repnblica niio exorbitou de posb Í<.tl'mul:\d;\ pe:·amc. a O.tm:u"ll., ern vir
sua-; att~1ln.uçoes, por se limitar a lançar mão tu•le r\;\ qual ella ê ch;tmath. a - cónvirla.1· o 
(las medtdas detet·mlna.da .. -.. nn § 2• do 11,r;. 80 Po1le1' Ex~cntivo - a. pl'ü.ticar (leterminado 
d~ Constitui<;,:ão, ~· ct~mo sois vôs que, hoje. a.ct '· Si fl Corpo V:>gislativo tem competencia 
vmdes a.íürmar <t camn.r(l. e a.o paiz, que 0 pa.ra. ortleno.r n. pta.tic:Hle:,"te a.cto, a Consti
Con~res..::o N'uciona.I approYou a reforma dos tuiçii.o só u~~~ 1ld um. rl!cllí·,:o •lc qw~ elLe po$$a 
OtfiC~aes e 3. _detnÍSSÜ.O dOS lentes, quam{O taes lanç l ' lW7.n: C decl·etrl-lO como lei . 
medtda.s sao maniíestn.mente exorbitantes s: fiOI' su(t ~wtun:;C?. esse acto nao pôcle 
das que o art. 80 t.'l.xativo.mente fixou. e ú. .~er lr<tdlt;ido em lei, enU'fo ê qae ellc e;;C(I:p<.l ci 
ell{J.s. nem ao menos se rel1~riu o Poder Ex- acç·7o dn Cowp·es.~o.» 
ecut1vo, em t:ua men~a"em ~ No ent:\nto, é a ('SSa mesma maioria. que 

Co:no é possível que ~1tlo tivesseis a.ttendi,Jo hontem t~.S:>im IJClnsava, que h~je :::c :vr·o;?õe a 
que, lavrando este parecer, ca.hieis na mais a.ppt·ov:wão de um parecer, assígoado por 
pa.lpav~l e revoltante das coutrauiçôes, re- ,:;ignataríos llo pll.rccer d~ hontem, em que se 
neg-.J.vels as vossas opiniões e convicçõe:o?! sustenta, c1ue por uma stmptes moçt.'í.o, ê\ppro-

~A' v:í~t<t do ~odo claro e peremptorio tlOr Y~\.tlu. sem nenhutn;J. fot·ma.li:!ade, o Col'lgrc..~o 
que est;\ conceb1do 0 -parecer rlue aenhei de permi.tt\u CJ.Ue a 7 tle abt-il pudesse o Poder Ex-
ler, l:!enhores, e e\·idente que approvando a . ecntivo nwcc;·-.~e .~e·n (! .~ pc:as da lei!!.. . . 
Camara este parecer, como n.pptovou, cingiu- I;;. to não se comment.'\. senllOt•es ; basta. l!om
se aos te~mos delle, e, segundo sua.~ propri:l.s parar o que hontem dizieis com o que hoje 
declaraçves, o Poder Executivo limitou-se ás pretendeis sustent:tr, pn,ra verificn.l'-Se o valor 
med!das estabelecidas no a.rt. so. isto é, a de- do p:u•ecet·, sobre a denuncia. . 
ten~o e a desterro. Ül".l., evidentemente us (Co;lt:'ui''' '' ler. ) 
demtsSões e as rerot•mas não . sii.o nem umn. « A dccretaçiío do estado t1El sitlQ e attribui-
cousu. nem outra., me parece. ~'lo privatint. do Congresso Nacional {art. 34 

E nem cst.1. ~ma.ra. poderia appro>at• so· n. 21 ·) melh:~.ntes med1da.s-dcm.i.<.wJc.< c 
1
-cro,·mas- ~ão se acb<~ndo, pm·ém, reunido o Con-

desde_ que eUo.s não estii.o compre1temlidas 11~ gt•csso e con endo a. p<Ltl'i:~. imminente per igo, 
prece: to do § ~· d'? art. s .1 da constituiç·iio; si exercer.:~ essa attriblliçiio o Poder ~ecutivo 
o fizesse pro.ttc..'\r1a um acto nnlto e it·l'ito. Fe1leral (;n•t . 80.) . 
sem consequencias ; teria abus;tdo de suas Nesta hypothese, ])Orem, « Constitu:çcro 
at~ribuiçlíes, coll••ca.n(lo-se uci ma da Consti· ll:.~cr:;~tinn a nature~H do.< ;;ted:d<t:> lle 1·e1)/'es· 
tuição, e se terh tornado ré de oifensa "rave "''o !i'"'' pode.,~ ser Lo;l ,ado~ » 
ao pA.cto fundamental. (.!poíado.~ ; mu:to bem.) E~ta.~ medida~, a que ;l.llude o parecer, e 

Alguns membros tÜ\ mlnorilt.,senhol'es.pl'O· qtle: ~e;;nndo affirma, esttl.o d iscJ·iminat.las 
cu:··~·a.m um uyeio de nhraguárcl;w <1-s insti- pela Constitukã.o no <~rt. 80, são : a deten
tUJçoes repubhcanas s:>cáJic~;,d.as no <1ia 10 de ç!io e 0 ile# el-ru · 
abril. e propnzeram ô, C;~ mar:~ q ne convidasse Ora, no dia 12 da abril lhou v o mais de um 
o Sr. Presidente da Republica a fa.zel' cessar decreto. Decretos que preF1dera.m, decretos 
os actos de repressão. visto ter cessl.do 0 es- que desterl'aram, decr~to3 que 1·eformaram e 
ta~o de sEtio . Foi ouvida a commissã:o respe· d,·cr·etos que demittiru.m. 
cttva e esta deu 0 seguinte parecer. sob n 7 O parecer th.L commissão não se podia. re~ 
de 1892 ( t!J:) ' • ' ferir si não aos rlecretos de detenç-.J.o e desterro. 

. Pal'a que a. C\\ma.t~J. pudesse ter approvado 
«A Con~titili:,:J.o não quiz, nem implicita- medidas tl~~ rep1•essão, outras que não as do 

ment~, de~al.' p.::t.rgem por onrle, ;i. ·cn-t."\. de § 2• do art. 80, ser ia. mi:;tcr,jú. que para tanto 
repettda.s l_ll.V:lsoes1 podesse resurgir essa vc· t1>essc competencia., já que es&t. ?MÇi<o, que 
lha mentn'::~. da omn:p:Jt -.u;:a 1l0.1·lamentar foi a:pprovada., pnüesse conferir ao Podel' Ex
que Labouta.ye accuBà.r-.l. de havel').>erudo tudo ecutivo outros attríbuir;.ões que não a.quellas 
em França.. » que estão marcadas na Constituição. 
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O SR.. FRANÇ<\ CARVALHo-Leia. o parecer 
ela commis...c:ão, Ú.ll<~gínn. 5. Resalvei a minlla 
opinião. 

O SR. SEABR.\.-Como? Niio comprebendo. 
Pois então V. Ex. ft-tz parte do Ulll:l. com
missão, não concortb1 com o que diz a com
missão e, entretanto, a.ssigna o parcc~r ·~ 
. O Sr.. JuvEi'CIO DE AGUlAR-Rea.lmet;tc não 
tem resposta. 

O SR. SEAllRA.-Quando eu 11ão concot•llo. 
discordo, e qnanJ.o discordo, não a.ssigno. ' 

O Srt. FRANÇ,\ C.\RYA.LHO-V. Ex. entã.o não 
me ouviu. 

O SR. SEABRA.-Ou•i e é ainda tn:\ÍS n.dmi
ravel que V. Ex. tive~;e sido relator da. 
commis,ão,e no parecer só niio tivesse <la.do l\ 

sua opinW.o e sim n. dos outros. (Ri.~t;) • .Mas 
Jlergunto a V. Ex.,jt'\ que me hom-ou com o 
seu ap:n-te : que e que mantém, o pa.rc:cer de 
hontem ou o p:ueccr de llqje ~ 

O SR. F:rtAxç~A CA:rtYALuo-0 de hcde que 
está tle ba.rmonia com o de honkm. 

·O S:a. SEA13r-A-:.Iantêm o pmecer de hoje 
qtte está de <LCCOl'dO c:nn I) :pn.reC:";L' de hvntelll. 
Muito bem. )ía.s V. Ex. ncah:• tlc dizer que o 
:p:.trecer de hoje 11iio e:>t:\ de accoruo com a 
sua opiniilo, apeza1· de o tc1· a.ssig·nado; logo o 
parecer de hontem t.n.m1Jem não p~de <::s~ar de 
accordo com o de lH~e. (Ri.;o). 

Senhores, as mâs causas tt·uzem este resul
tado, C preci;;O Uffi:l esp3CÍC de UC!'Obttci~ e 
gymnast~ca para se pott~r m:1ntm· o cq u ílihl'io 
da logicu.. (Ris.? .) i\fa.s :t lo:.\'ÍC.'\ é impl::tC:'I.vel, 
e TOU ser implaca.vel, c:11nú a lil;;ica. 

Vou cr,nttnu:w 1m a.nalyse, nn. :mtopsia. mo
ral destes dous p:tL'ecer-~, }Jlwa p1·ova.!" que a. 
m:l.ioria. da. camarn. não pôde a.pprov<U' o pa
recer, sem se1· coutradictoria. com ::s cpinh:>es 
emittidas hontem c por ella mesma approY:t
das. 

D:t commissrio que lavrou tal parecar fazia 
bmbcm J)n.rte o ~r. Franç' Carvalho, pr-esi
dente da de hr!ie (léj: 

«:\'os gon:rnos rep1·~entath·os, moldados á 
ftdção do typo pa.rla.mentu inglez, o recurso 
das indiC<:t<;Ües e d•\S ~wu;i"Je., 1'f:Jll'OWmrf.o (lCt1g 
do ];;:r,emtivo ou tJ.COI~<el/w.,~rl9 o l;;·oce(l:meJtto 
qtt•~ (le•;.~ t~r Ci1~ rle!cn,~inaila; e;,~gJ'!}~HC'l'~, e 
co,,1cg:J1ho c vuf.!J(W. 

«Nilo só a pra.tica. quotidhmn,, ma<: fl.intla 
r:s princípios que regem o systema .iastifi.cam 
e explicam es:n reaq·.à<J d·.ts n,s:;.emhléas.» 

Como se vê, senhores, a commiosií.o refd'e
se c :l\lU(lc aos go\·ernos parlamentares : 
nenc~s o uso das inuicaç~ a m.~ç5es ~ per
mít.tiJ.o; po:.-que, ,;a.~ a:;.<eu1!1lr!a•, (continúa o 
pa.rcccrí •·e.-!dt: a .çlllll"l)uUl rlireeçiiJJ do 1"~i;; 
o fj(!bia•J!e '11<ÍO 6 ·;;vr. is q!le ·! Wta rleleyt!çiio sao, 
que p:Júe ser retirada. a todo o instante.» 

Est:\ mesma doutrina, senhores, seri\ ap
plica. vd ao nosso re~imeú. 

RespO!lUt\·llOS a.commi:;:;:~o. (Conti;rúll a l~l·): 

«0 c::l.t'l.cteristlco fLtnlhttn~ntal do nosso go
verno é, a.o contr~rio:.a sep~ea~;~~o _dos po
deres exec11tivo, leg·1sla.ttvo e JUdtc!a.rto, cad;). 
qua.l gyt•undo em orbi ta que a. Cünstituiçilo 
assjgn;.\la., lio1ii1mdo-o.~. » 

« A Constituiçü.o definiu claramente que 
torles o.; potle1·cs sü.o clelega\-õea limiettda:; da, 
'iU!!!~To_ » 

E c~omo quereis hoje, seullore3, qtte o Con
g·r·esso teniL;• tido competencia v~.r··· deleg~l.' 
p;Jlleres, quantlo !'cmelha.ntc !;;.cuidada 11ao 
lhe fui cuncl!dída pela. Constituição '! . 

E como p1·etenctds aincln., q uc IXll' melO de 
um;\ ,,··r. ·Io, ctue niio é u~t\ l_ei: tenha. .o ~on
gre.~"ú revogado :1 Cont ttUt(ao, conlet·1ntlo 
poderes dictatol'iaes ao Presidente da Rc
puLlic:~.'! 

Sim. porque um Podel' que :Lffe ~se~ as 
pr;ias da. lei», n:l.. pllmse cb comml..iisao, e um 
poder di<:ta.tori<\l. 

Está aql!i o parecer :1ssignaclo pelos Srs. Emfim, Srs. deput;J.do~. ft!cha a. com~íssii.o 
Felisbello F1·eire, França Carvalho, Glicerio, este p:ll'Ccer com esta chave de ouro (td): 
etc. « O que t\tu.o l;e:n ponllero.do, co~sid~rando 
. A commis:ão ele: ]lq_je, de que .faz pat·te o qne o Cong·1·esso, semlo o ra.mo l~gtslatlvo d~ 

S1•. França C<1r\·alho, como seu prrsídetlte, govcrnCI Ü<\ nação, só por ,,~.e:o tl~.: wmt lcn 
affirmn. que a Ca.mara. não p6:lo tomar CO!lilc- l;t)rla •• ami(~stw· su:! ·conlw.le .» 
cimento da reflwnm ar-bitra.t·iu. dos g·ene1·n.cs Eb U<t ui, s_enhm·c.>: hontem, ~ó -~:)r meio de 
.e1Iectuada a 7 de aln·il, porque, nesta data. o umt'l. lei, podta 0 congres~o ma.mtesta.r a ~ua. 
Poder Executi\"O :1gin .. sem a~ peia.s 1la lei , em Ycmtudc; hoje, 11or· um:.l. simples moçt{o, p::de 

-: virtude da 'litO~:,Io de 21 d~ ju.neiro, qne lhe delcgo.r lX>dérLs extl'<l.Ordinario~: _: . 
confet•lu p;:~deres extra.ordin:.wios. E 0 not!l'e pra~idente da comm1ss.~o de hOJe 
: Vejamos agora. c1ual a doutrina th maiorht, c o mcsm~ssi_mo th comulissü.o de lloll~em! ! ! 
que approVIJU o parecer n. i , da 18_92, pa· E a. lll<\to~·t<t que ~pprovuu o parecer de 
recer q1.1e <~julgou não hn.ver mater1a p:11-a l1ontem ~em a mesnus~tmn. q~:e hn. ~c appro
d~beraçã~ na. ind~icaç."io p ,:.·a que !'asse ~ou- ~ V::\.1' o purreet· llB hoJe. (U:oo. m!.!:t :.. be·m , 

·· Vlda.do o Vtce-Pres1dcntc da RepUllltC..'\ a Ü\Zer fiJ'iJ'!'two.,.) _ . _ 
.. cessa.r as medid~ ae excepçiio tomadas pelo j ~iio,. :;enhorC3; i~to. na.~ e se;.·1o . Dest~ 
.. . decreto de :l2 de abril ~- . mo\l) nunc.1. podereis mspmu· confian~a <~ . 
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nação sobre a seriedade de \'O>Eas delibe-1 Potler Executi.-o, on l1flj<:>, qu~ vimles dizl!r á 
racões. O;tmn.ra, QlJ') o Poder Ex:ccnlim póde reccbcl' 

E' mistm• que rc~p~itei;; a. n;,l;5.o, t.lc quem do P0det· Lcgi~laU\·o attJ·íbuir;u~s que não 
sois delegados, e niín sejacs Jlldl1F~r.:n!es a.o tem '? Qua.rHlo dizi·:is rtue as atrribukõe.s do 
juizo que ;~ hi~tol'ir~o tem <b lh%~l' a 1·cspeitJJ Potler. Lcgielati\·os ::.·;o fimil<l:fr.!~, ou' hrje, 
de vo~so procedunento como l~gls[:;.dül'C5. que \·mtlcs n.p1·cgom· <t supcr·iof'id;~dc do Con-

Mn.s, scnllores, 1m .<tind .. coma. m,;s posi- gr~s~o ~obre a. Con,t\tni•;ãn '! 
tiva, si :p6lle h:wer mula de muis ~hr0 tlo 1 1'\;l.o vm~ anecciaes. r1ue se \·o~ uh~ que n. 
que o que tenho rlito , ~-er·ilarle e1·u. a tlcllontom, c, que lJQlc.'sú JlOl' 

I-Ia.(). confissão sol·'Jn11C da m::üoria, rle qne moti1·o uc (Lm~t.:-i\.0 pe;:so~tl ao [1rcsitlentc da. 
a hl 'oLoç,;o uilo conle!'iu :poüor algLun ao Rcpnurw. l'cncgu.stcs a. vcruadciL·a Lloutl·ina, 
President~ Lla Repuhlíc~\. fize~tes apostu.siu de vos.5as convicç,Ges, com 
Y~j;wwso que üiz a commissfío da. qual filziu. sacrificio dos rn·inciiJios constituclonacs '? ; parl') _o Sr. ~I?-~.?" Co.nrtl~1o, o Sr .. Giic;rio, ( o SR.. 1-!At:couxo t.cloUJL\.- E• 0 caso ele 

·~a/~ da m~IO!la, c out,os, no p.1rccer n. dizer: muJam ueopinii.i.o, mas nã.o mudam de 
2.., .1., de 189_. ... . vot,o! (Ifih:ri•facle.~.) 

Este trecho e po51tl">O, claro, termzmante. · 
concludente c sobre eU e não c J:lOSsiYel lw.vcr O Sr.. SEAJJRA- Peço ngnm a atten~;ão elos 
dons juizos. meus collega!>, IJOl'fllle exact:tmente o ma.ior 

E"l (r) ::wgum(;n to cuntra o p:~reccr e a opinrií.o elos 
'l ·O. 0 • i!lustt·os m~mln·os da. propriu. commissiio. ~i 
« Fnnccionava então o Cong:.:esso, elo mina- cu cheg:u· n. convencer- a C;; m~u-n., q1.11~ n. opi· 

do pot• acontecimentos de t:tnt<\ gt•:tvicltHle nlão do paeecer de lto.je niio ó u. opinião da 
quo ern. preciso reprimi!-, ]J:wu. púl' o. sal\·o o m:liorl:t ,\~ holltr.m; s!. eu c1lcgn.r n. IJrovar 
principio d<t ttntoJ•id:Hle,eencerrt\\'::t, no d!:L 21 que :una.ior[u, sem contt'<tdicçiio, não pó1le 
do juneit•o as suas se.-,~l:es co:n a 1w:;ç·'Io ao go· ,·otal' :t !i~Yor deste p;n>ccer, terei conse
verno, em que w7n lf.•: rh:t•!J/(Htlo at!ilh,,:,,ur, •rt· guitlo a maior Yictor·fn. pcssivcl em ilwm· da. 
tribHiçüo, todavl::t cll:\ffit\Vt\ " sua nttP.n<:1io denun~í<L p 1wiru/r,s.) 
pat·u. as tcnúcncí;.~.s de um:\ an:l.t'cltill., que se A commissiill nffit·m(\ no pat·ecer (1e hoje 
torn:wa preciso 'tomu.r com toda <t cnc1·giu.. » quo a "'"~:·To conlirin po-lm·()s extr.-~..ordin;.wios 

E esb, Sr. pt·esidcnte, era :t doutt·ina., na.· <tO Poder Executivo. 
c1uclln epoclm. col'rentc p:u·,~ a !llaiorin. .-\. mnioria tla ]Plntcm, que e a mesma de 

Eis o fLUO dlzht o Sr. Felisl>ello Frcíl'C. hujc !:o.;c, appt•nvou o t~nno p:ts~atlo o ])t\l'ecer n. 7, 
ministro da n1 ~cn1I.t, rncmh:·o c JO:ignat:wio om que se tliz (]Ue o Cungn:sso (/J) «~ri Jlrw 
de~tc p~u·cccr, cujo tr•'cho, f1tltninantu pat•;t o::: '"c:u rf<J g,.u, lei i•u•lc "''""'ii:seru· c( sua 1:011-

impugmulores da clr•mmcin .. ac<~ ld de ll:t·, n:t t'ult:.» 
sessiío üe 13 de j\uÜtO d<:> amw proxirno pas- l'nt•htntu. si o Cong-r·<•sso :'\a.ciona.l l1Utlcssc 
smlo. em tliscurso proferir! o n. pl'opo~it•J tlos em 2l .te j:ineit·o con tcl"it' 111rh:rts ao governo. 
a·.ontcci.mcnto.> de :1udl (li;) : tmh nr<:C'>-~icla•lc •li! o lltzet· por melo de uma. 

te i c não J.)~!r meio ele tun:t ,,ç~::To. 
<:.0 Srt. F~Lrm~r.r.o Fl~Enm- DcdMo. Sr. 

p1·csiJcnte, q•w tle.~crmlu:(:t) cootplel''''~~~~~c com.· 
])Cli~ac.~a 110 (.'Q;''!i•·cs:>o paNt rk!c;_lf'''' ru~,·il,,!:çüe.< 
ao Por.l~r E,,;ecH!ir;o. • L\.nmH~S da Caw<tt"<t 
dos Dcpuhttlo~. vol-2', . 2" ~Õe~sfio n:t 1" legis
laCtll'(\., ses>iio tle 1 a. 80 de junho tle I SQZ.)>> 

Aintht ~ustentará l:o.i:: S. Ex. ns mesmas 
itlens 'I E' possível. O que porem c certo,e que 
seus compnnhei.ros rencg<\tttm-as, uns, I'O p<\
recel' que or,t comba.to, e, outro~, renrgakts
lüi.o am<enllã, a.pproY;;t.ndo semelhante p:u·.::
ce:·! l. .. 

Como podc;reis expli(;;).l', Srs. mcmln·os d,t 
Mnunissão, c vôs outro3, si derdes o vo,.;;o 
·voto para a a.pprovaçã:o cles~c pm·ccer·, o vos,;o 
procetlimento ~ Como vos justific.weis perante 
03 vo,sos constituintes c perante a ltistoria? 

Nilo tcmeis que :;:e vos po~sa. pergunta.t· : 
Então. ~enhore~. qüo.mlo fo. \la v eis u. ver
dalle ? Hontom,quu.nuo dizieisquc no regimel! 
presitlencinl não se mtmi.ttem indic.;çi'les nem 
moçües, e que eso:<\S mo~'ües não obrigam o 

El~ :tqui o TfiS>iO pl'incipiú. 
Como ó, pcois. fltlC hnjc poltCi~ nppl'ovar um. 

]J(WCcer,em que se t1.!Ii~mt\ cxnctmncnte o con· 
tt'nl'h, i~to ó, que lt:•. tr"' mdl-..> ,,1cio JJC/o 'fl.lal 
O C~'!fJl'C.<~o (lldC 'íil('lli{cs!ar C! SlJlt 'VOn~ru{e, 
ql:C e-n 'nlOÇI'O? 

Ott íe\·nreis o vo~o desemku·aço ao :ponto de 
amrmanles que ~-,to·:•io-e UHV" lei? 

E'colhci: ou snstentues o }Jtnec0r ele hr\ie, c 
t·enegais ns vos~~s convicçües de hontcm, on 
cnüío: pensai~ h1 j~ como 1•en~n.veis hont.em, e 
ne~te caw,nüo lJOtleis v .. tar 1•or este lX~rccer. 

Em todo o cuso, lt<lvci.~ de Ct!Jlfes~mr que es· 
te }1ill'CCct• é monstrUOSO,pO!'ClUe elle e a prova. 
mais eloqurntc da npost:u;i{l. tl;lS convicç~:es 
de muitos dos membro;; desta casa. 

E' impo~sivell:<wee concill<~<~1o entre o que 
lliss~'ram os memln·os utL commissão,em o u.uno 
IJWSJ.do, a. pro1lo~ito dos acontecimentos de 
n bril; e o que pt•dende:m sust:·.ntar hoje a. 
propo:>íto Llc<:tcs mesmos (~tetos. (JIHifo:l 
apo:wiM.) 
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Não póde·ho.ver conciliação pos~ivel entre Foi, senhores. um longo discurso o que o 
a affirmutiva de bontem, de que a moçiio de nob1'e deputado a quem alludo proferiu na 
21 de .janeiro nfio del~gou ao governo nenhu- sessão de l de a•rostO do anno passado, a pre
ma attribui<;:ão, e a de hoje, de que o gover- sentan lo um pr(lject.o regulador do estado de 
no, em virtude daquella 'iliO!:iro~ movia-se siti0, dis..:m'SO provocado e:xactam nte pelos 
sem as peias d<J. lei, abusos praticados pelo P,residente Republica, 

Que quereis mais, senhores~ l Fostes võ~ em consequcnci.a do.: acontecim ·ntos de 10 de 
mesmos que dissestes que a moção não the alJri!, dis.~urso que occupa muitas e muitas 
dava poderes, que e...<:Ses poderes só podem ser paginu~ elos annaes destn. Camara, discurso 
votados por meio de lei e ~1ueo Congr(•sso ?ão luminoso, em que S. Ex:. combatio. o projecto 
:podia votar semelhante lm; c·,mo llarmoms~r r.yrannico que vinha- do senado sobre o estado 
esta. boa. doutrina com o qui'! sustenta.es hoJe de sitio, proje(;to em qtte se procurava isen· 
no parecer? l • tar o Presi lente da. Repuhlica da responsabi-

Senhores, precisarei de_ mai8, :para. demon· lidade pelos abusos e violencias que praticou 
strar a vossa incoherenc1a?! Nao; sal vu.e a dttrante o estado de sitio. 
vossa· dignidane, que é a dignidade do Cfln- O autor de semelhante projecto, que enver
gresso, que e a d'ignidade da Repu"btica., que Q gonl1uria. ao monarcllista mais decidida, ao 
a di"nidade do propr·io cl1el'e da naçfto. Elle proprio autocrata de todas as Russias, foi o 
que~erá que os deputados sej<lffi seus amigo,:, ~r. senador campos Sa.Lles. 
mas n~o ha de querer amigos :>em con!!Ci<'n- E quem sabe ~i tlào seria. preferível viver
da.. sem convicções~ on cujasopioiõesmu~lanL mos na Russ'a elo que no Brazil, com o go-
coriform"' as necessidade~ da ucca.sião. verno de ho.;e ? 

Si corresponde á a1feição que lhe tribtlta.is, Lá no menos a tyl'annia. e descoberta,· tem 
' não 1]ód_e exi~r ~e vós o Sil~rificio de vossas o valot• de en lrentat' a na('ão, aqui é embuça

conv1cçoes;. Sl e _vosso a!Dlgo, ba ~~~querer da; lá lt:'l. coragem (lo deSl)Ot<L, aqui ha a 
qu~ c:unp_rats a le1,_e n. ~et q_ue ele•~~~ cu~-· ~c:onl.cdia elo homr.-m, que acob.,rla-se com a. 
prtr ~o decret.o de ' de Janetro de 189~ e n.Lo Constituição ·para. violal·a. {:11'oiado~·.) 
as Jms de ltn.mara.ty ! _ ·. . . 

Consenti, Srs •• que pli.Ese n.gora n. referir-me Senhores, nao posso ler_na. mtegra: o dls-
ã.s opiniões de outl'O ~ignatario do parecer em C~N-0 , o. ([l.H~ me rr,firo •. r!o 1Iluscre d.eputado, 
discussão, mostmtHlo que S. Ex. t;unbem não nao ha tempo para. iazel-o, e por 1sso lr•rPl 
podia, sem mnnuc.~t_. conh>:.J.Lli•:iio. assígn;.J.r ~nas alguns trecl10s, ta.~to~ 9nantos suffi
este documento; alludo ao nobre d<·puta.tlo c1~ntes }Xtr<t que se poss;~. mter1r qmü 1l. uou· 
p~la. Ba.l1ia., c:uj~ ;tome .P~co. \·enln. parn. dr- trmn. de S. Ex., o anno passado. . . 
dmn.l', o Sr. LcovtgLhlo Frlg-ueJrn.~. O Sr... LEoYlGILl>O FIGUEIRAs-E ;:unda c. 

DeYO a.nt.es de tuclo, 11ot:u· que o mett illustre 
collega. e nmigo o St·. Leo;·igill.lo Filg\Jeirns 
esteve o nnno pn.~sndo combatendo n.o ludü da 
Jeg~lidndc, da Constituição; esttml com n. mi
norJa. 

Foi um do~ denodados defensores do~ oppl'i
midos. 

Este a.nno, porem. S. Ex. esti~ do l<do dos 
op:pressores. Que, senhores, quem esti do lado 
dos oppressores >enha para o lado dos oppri
midos, comprehendo, porq~e isto, estt\ nos 
impulsos generosos do coraçao humano ; mas 
fugir das fileiras dos opprimidos para a dos 
oppressores e um movimtnto que não com
Jlrehendo, e devo dizer, com a maior ma,lll.la, 
com a maior dor no cora.ção, fazendo violencia 
aos meus sentimentos, eu não desejaria est.w 
na posição ~m. que se acha o me_u illust~e 
amigo, tão drffic!l a acho, e, dev0 dtzel·o, tão 
nmstenta vel. 
. Porem. a!!ora, como hontem, como sempre, 

tenho deveres a cumprir, e para. cumpril-c's 
l)ão hesitarei em collocar minhas convicções 

. acima. de m.iuhas afi'eições,os interesses pu
blicas a"ima dos interesses pessoaes. 
. · Espero que V. Ex. me desculpará (diJ·:

. [Jindo-se a.o S;·, Leovigilclo Filgtle;,·"'s.) 

O SB. SE,\lllU.-E a.inda é! Então, de duas 
um:L: OLt V. Ex. não coucorda. com os consi
dm·n.nclo:s do parcce1·, em relação . a este 
nssumpto, e neste ca.~o não pode deixar ue 
:úll1·mar a criminalitlade do Presidente da 
lh:puhlica., on ..• 

O SR. LEoYWILDO FrtouEmAs-Não apoiado. 
O SR. SEABRA-Não apoiado?! Pois vou 

dar a palavra a Y. Ex. para respo::der c.:1.bal
rnente ao seu 1ti'io apoiado. 

Sl'. presidente, V. Ex. me desc'1Jlpará si vou 
dar a. pah• •·m ao meu illustre collega e amigo 
o St·. L-;ovigildo Filgneiráe (l8): 

« Isso confirma perfeitamentG. quando ou
tros artigos do pro~ecto a niio CQrroborat•, a 
proposiçtí.o, por mim Ibrroulad:t, de que esse 
projecto não teve outro intuito s!não justificar 
por artigos o pl·occclinu:ato ~nc~11-~WuC:onal 
do fJO'IiCl"lW co;,~ os decn:tos de 10 e i:J do 

: I ab1·d. » , 
Assim, pois, para o nobre d.ermtado pel::t · 

Bahia, inconstítuciona.es foram os decr('tos de 
10 e 12 de abril, isto é, não só o que decl3.róu 
o esuulo de sitio, como o que dete~e e des-
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O que pensar;.i. S. Ex. com L'eln~-~."'lo aos que 
dem:tt:u c ,·cfwmou ~ 

Continuando o nobre deputado em uma. se
rie de obser>açtl()s a respeit() desse i>rocedi
mento, qne S. Ex. opposic!onista então. qua
lificou de ·inconstitucional ; diz m:J.is a.d.eante 
]?:l.g'. 177 (lê) : 

" E si eu, scn h ores, j t1lgo nccess<wi:t p:1ra a 
· Repnblica. Bt·; ,zileira uma lei orgMira que 

regule essa. matel'ia consritnci()nal, e nnica· 
mente por·que não de.:;:'jo que a. minha. p:ttr-ia 
venha. a. pas..::u.r, outrtt yez pelos dissabores, 
com que nuzrf'·ara m.J)u: (M corações t.!e nwe os 
dccl'etos de 1.0 e 12 de n/,1·:·, por umt\ ert•one:\, 
s:n(~o IJCrocrs" :nlt:Uig,.nc:ct dwzw:llcts clf$po~i
çf.c$ c!Jnst:wc:oHac~. » 

Mais o.den.nte. pag. 186, uiz o digno reprc
ssnta.nte, si;ruat.at·io do parecer (/é) : 

«Finalmente, emqu:mto vigora o estudo de 
sitio, as tmicas l'•'J!res·'üf!.~ a r;_He e.~Ul!J sr!jeitcts 
cts pessoa.~ Clli)Dlt•:das nos fac!os qtte te.<h(mL 
d.cten;~:narlo rt S!Ut dedw·crç•io, s1in : a dd··n
ção em lagar ru1o destinado a 1·éo de crime 
co;nmum ou o <lestcn·o 1>am ott.tros sit:os do 
.te;·rito,·:o nacional .. » . 

Tudo o nu~:s a que se pretenllesse sujeital
os, a pratexto de est:ldo de sitio, c.?;?stituirict 
cJ·:me de e::.;c;J:;so do.~ limite:: (!.., n.:.•J>cciiva lt'
tr:1Jw'çr7o, em face .do M't. 32 cTlt I e i de 8 de 
jane:1·o do correM~ wmo. » 

Póde 1uwer nado. mnis explicito 1 
Pàra o nobre deputado, naqnella época., 

tuuo qnn.ntp excellesse 05 limiwr:s do art. 80 
da. Constitu!ç.i'l.o, ist.o c, tudo quanto nilo fosse 
tleta;lç.'io o~1 tl•!.,t.m ·o constituii·i\l. crime, :pre· 
visto e punido 11:\. lei d(' S de ,janeiro. . 

HOlWe eff~Jctivamcnte exc:e~~O.p'lrque, t~ll!m 
da. d~Jtcnç(7ú c r.lo tlcs!cl'ro. ltntt ve demissrics de 
emp1·ea.-rvlos >i tu.licias, c t·crorm:l.s de olllch\es 
sem p;•ces50: vem-se pe1lir lto.je a puni<':ão do 
culpar lo por tues e:xces..~o.s.e.o rnes::10. St·. depu
tado firma urn p.'lr~er, em que se dtz, que sc
lllelhante.> exr.e.<;SOs não constituem crime!
Ha mais mn.niti!sta, flngrante, t:ontratlic~o? 

Não foi o proprio depu&• :a quem :;c incum
biu de qualificar de crimi, oso o procedimento 
do Presidente da Pepublica.? 

U:.lA y z- Mns isto f i o anno pMsado. 
O S;-:.. SEA.BilA - De facto, senho··es, raz:lo 

tinba o nobee deput:.\do o anno pt\ss:ulo. porque 
é termiltante a disposição do n.rt. 32. do de
Cl·eto.n . 30de8de janeiro de 1892(/G) : 

«E' crime de responsabilidade do Presidente 
da Republica (art. 1 ") to.,,m· ou autorism· m c
di1a.s de?'ep1'C$Sao rlttran.te o e.~la.clo clrts:'t io, que 
i!l:C~~lam os l :m :tes e~tu.belcc!clos no are. 80 § 2<' 
da Om.<tittliçtlo. » 

Já vê o illustre deputado que é .S. Ex. quem 
se condemna n. si mesmo. 

Não faÇ~> sinão comparar as palavras de 
S. Ex. o anno passádo, as suas ctoutrina.s de 

então, com a.'J que hqje sustentA, e a. logíca. 
encontra.ndo antinomia. completa e t\bsoluta. 
entr·c as do hQje,com pat-adas com a$ de llon tem, 
qualifica-as de comra.dictorias, sinão op;.. 
po;;t.a.s. 

0 SR.. ZAMA.- A logica. c.i o diabo . (Hilm·i
d(td~ .} 

O SR . SEAI3JM.-Om, o mel.l illustre collega. 
e amigo clisse. que. qua.nto não fosse date~~çao· 
e dcster1·o, ::erla CJ>ime; ora, houve I'C{oJ·ma.s 
rlc gem~mes e d:;,,, ;$Sii1Js de professercs vital.:
óJs ; logo é o meu proprio amigo quem de
nunciu o P residente da. Repul:rlie<1, cemo tendo 
incorl'iuo na su.ncç~o do art. 3'2 da lei de 
responsttbilid ;~.ues; que é o a11plica.ve1 t10 caso. 

O Sa ZA:.I,\.-E' conforme com a logica .• 
0 Sn.. LEOVICHL'Oo FILGUElRAS dá UIU apal'te. 
O Sn. . SE,\BRt..-Não ha pa.r a. 011de fugir, . 

porque ê V. Ex. rne.sruo quem diz, qtle du
rante o esta.tlo tl.e sitiG o Poder Executivo só 
póde tomar medida.s tl.e det·•nç~í.o e desterro, e 
que tudo mais C(::mstitue crime J e responsa
bilida.rle, em t~~ce elo :Lrt. 32 da lei de 8 de 
janeiro . 

o Stt. LEonGn,Do Fu.Gu EtR.A); d<i. um up:~.rte. 

O Sn.. SEADRA-Então V. Ex. não coucorda. 
com a commi&são.nestc ponto. 

Como Voem jú. e Ulllll. grande conquisk'1. ; 
rorc;tw o nob1·c dc;oputu.lo, a a!l'irmar, que, 
ne,..to ponto, não coJ!cord:'l. com t!. commi~ã.o. 
M<~s, por quo <'tlt:io a.s:;.ígnou o pa.recer sem 

restl'i<.'(,:l)es! ~ 
Niio t:~•nt'OI'tla com a commissão, porque, 

con!'Lmne t\c;~b:J. de dizer em n1'"''t<!, :Ls rlcm ~s
'"jc.~ c ((.~ f'C{íwm•t.~ nn·am lllCuÍI1:ts tomadas 
1.h·utro do estado de ~itio, c certo, ma.s não 
em c(,nst~quenciu. Lios 1novilnentos revolucio· 
n:u·io.~ CJ.U!l tlcteJ•mímlmm o Podet· Executivo 
a dr·ctar·a.r u est.·vlo uc sitio. 

Per!éit:unentc bem ; mas, em t:Ll c:J.So, o 
PL•esidentc tln. Rapubiica,niio inCOJTeu. écarto, 
na. sancçii.o !lo ~r&. 32. da lei de 8 de jn.neiro, 
mas. na 1los u.rts. :)i. 38 e 43 dil. meEma lei ; 
isto é, não !ncor1·eu. nu hn otlJese do nobre 
deputado, em 11111, mas em tres artigos da lei 
de res.pomu.bilidade (!Jl'mHle hilm·idacle) . Pas
sarei a demonstl'al-o. 

O Sn.. JACQUES OuruQUE- Não ha. meio de 
fugir. 

o Sn.. ZA)L\.-Vt>ja para que serve a lo
gica.. 

O SR. L EOVIGJLDO FILGUEIRAS - Mas ('stou 
esper:1.ndo a. demonstração; não hei de inter
cu.lar discur~o men n::1 do orador. 

o SR. SE,\.BRA.-EU, s~nhores. na denuncia, 
confol'me se p(l{!e verificar, lendo-a, estabe
leci o seguinte dUemma, á respeito dos ractos 
de abril: ou a.s 1·e[ormas e demissões 1ora.m 
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feitas, em con::.equencia do movimento que 
determinou o ~tado de sitio. e Reste caso, 
excedendo os limites ào art. 80, esti~ o Pr?si
dente da. Repuulie<t incur~o no a.rt. :32 do de
creto de 8 d~ janeiro de 1802; ou, u.s1·r.f('~"'''l.l~ 
e (lemi,;su.:s não fora.nl. dadas em consequencia. 
do movimento, que pt·oclnzin o e~tado de sitio, 
e, nesse caso, o Presidente da Repnl•lic<l, in
correu nos a.rts. 3i, 38 c 43 do mesmo decreto 
n. 30 de 8 rle janr>iro. Em tres artig-os da. lei 
de re~onso..bilidade ~ 

·· O nol)re deputado pel;1. Ba1tia. (jU<'r i r mais 
longe do que eu ; nã.o que:· que o Presidente 
da Repu blica in corra em ll m só artigo; mas 
log·o em tres ! 

Demom:tremos. senhores. Pergunto n,qno.n
tos me ouvem, si essas reforma.<> dos genern.es 
do exercito e da. <:trmnda e essas demissões 
de professores vi t(l.licios, ferem ou não a.s se
guintes disposições conslituc:onacs e legaes: 

O art. 74 (ÜL Constituic,:ão llíz:que,os po.<ttJ.~, 
pate~ttes e cm·.r;c~< incw~olii::ei.< ~~o mantidos 
em toda a suá. }}lenitude; o art. 05 do de
creto n. 1272 H de 2 de jaueiro de 1891, q uc 
reformou os institutos de Ensino Jurídico, es
tabelece que os lentes são l,:wi:ciox, e ~r.i po
àerão perder os seus logares em •·irtucle de 
conrfenuwç~o rw {iiY111tr. dtl.< lr~is pe;wc,: ; o 
art.55 do Codigo Pt?nal da Hepuol;ca estatue, 
que a pe1·•l<t de cargo vi"k"llicio, hem como as 
suas vant-1.gens c vencimentos se) pude dar-se. 
qu;mclo· O reo teuba. illCOl'l'ÍdO ~m p.n'l que 
c~:cedc! a se:s f.lli!iOS de i1!'i.<:7o Ct'lhdrrr. 

Ora, si lJélLI ~wt. 55 da !.oi, que rdórmou 
os Institutos .luridicos.os lent~~ s[ío Yitu.Ecio~. 
e pelo art. 55 tlo Codigo Pemll é mistel' qn•: 
a condemn:wiio s~jn em penn SUJlerior a seis 
annos de pri~iio. parê.t. que s~ pos::.- dar lt 

:pet•du. do Iogar vitalHo; pergtmto; os lentes 
foram coHdcn11wdo.~ ? 

O Pode1· Executi\'O ].)Oilht cGn<lenm:.ü-os? 
Supponhamos. porem, que fora.m conclem

nado5, e que o :.;ovcrno rrn. competente; stlp-
. :ponl1amos ainda que so1Treram proces;;o, que 

foram -jul6rados. Aiuda as:<im, nlio podiam 
perder os seus Jogares, porqt1e o crime de 
que se os accusou !bi o de conspirn.r; ão.e a este 
crime e iillpoda a pena. não de }ll'is[o, mas a. 
de redus::ío, pena que nilo exeede a s~'s an
nos. (Codigo Penal, art. 115 combina~:o com 
os arts. 43, 45, 47 e 55!) 

O SR. ZA)fA dá. um aparte. 
O Sn. SE,\UP.A-Quero ser generoso,e concc

del' ao nobre deputado tudo quanto queir«. 
Conccllo que S. Ex. ~tropellc a Constitui~rro; 

~minto que <l.prcg(je l~ dict.ldura com esht 
immi~cuic;ão de podet·e:;; mns quero que con
fesse que, pel05 crimes impntn.t!os :lOS lentes 
e pê>rque fomm julgC!dos, dles não potlium 
pel'der os seu;; lagares. 

O que significo., que, sendo-1l1es impostaS<~
rnclhante P'='na, o Pode1· Executivo infringiu 
a Constituição, rasgou os el'tatutos das facul
dade;; de ensinc>, o.tt·opellou o Couigo Pen::.l. e, 
O C]Ue e mai:-> UOJO!'OSO, atropellou ate a can
sciencia do illnstre L1qmt:.tdo Leovigildo Fil
gueil'<tS. (.·\pdar/os. HihtJ·:rlmlr:.) 

Com relaçiio a reforma do> generaes c 
officiaes tle terra e mar, militam motivos tão 
;aliosos, quanto os qltc aca.bei. de cxpenuel'. 

Des~jaria., Sr. pt'{.Sidente, que o illustre de
putado pela. Bahia, continuasse este anno a 
sm· um dos defensores, como o foi o anno pas
sado, das victimas da. prepotencio., ela dicta
duré"\.. 

Qni'!era que S. E:c continuas~e a. inspirar
se nestas luminozas paginas (•nosln!wt~ ttJJ~ 
U e1·o), nestas ~ãs tloukina~, nestes pnirioticos 
ensinamentos (lo emiente e genial h1•aziieiro o 
:;Jr. Ruy Bm·bo:.r.l; desf'ja.ra que S. Ex. não 
tivesse mudt\do de opinlã.o, exo.ctnmente 
qu:mdo o illmtl'e cidadão, como advogitdo llos 
oprimidos, aco.ba. d~ pulJlicaJ' a mai::: hrilhan· 
te, a lll<ÜS logica. e a mi.l ;_::incizlva. clefeza elos 
direitos que assistem :tos Ii"'l'Seg·uidos. (.·lpo:<c· 
dos). 

Declo.ro a. C<trnara., que h(uen~.o este tU >'o r
cio do digno J;leputado com a lei e os bons 
l)rinci pios l~O regimen que adopta.mos. 
Pas~emos. !}L11'é:n, a relot'ffi:1 do::: gencraes a 

(los olllcia,:-s, que tambt'm foi. o.rticuli\d·J n:~. 
([enuncia como lhcto crimill030, e que tL (~om
mis,üo entendeu tle\'Cr com batei·, Sü l.Jem q ne, 
como jú. mostl'ei; renegando snas doutrinas. 

Kiio po::so. senhores. relcrindo-me a este 
ponto, rurtn.1'-me n.o d('St·jo de let•-vos umtt 
Il:t~in;1. Llestc mo:tt~mcntu.l tralmllto tlo Sr. J~~·v 
}),,~·bo: ('. 

«) at:to extt·nsng:uttc \1e 7 de t\lJril (o que 
relbrmou a r:; generl\cs) nüo invoca em suo. 
def.,:za nem uma st'r disposição legisla~iYa. 
N::í.o pt·ec.iznriamos de nv1is, para, <1 1wiori 
deprelzend<:r que nenhum<J. dispo~it;'io lc;,;-isla
ti nt o ~11 ITrugn.. 

«A d.ictf.l.dura, r>rmpre que póde, nü:o des
denha de usa.r a. sua folh;;~. de Yinha. 

«A mensagem que o precede, em linguagem 
e5fumadn. e rubra cO' i i O a.s cbagus de arma de 
lt..lg·o, o.llulle ú lei, de qne prote~ta, jr1 ma i:> se 
(cfi:tsla1'ci. . 

«Mas nti.o nos tlei-xa lohr-igar nem por um 
cano de fusil, o escondeijo, onde, nos textos, 
lbi bu~co.r as severidades com qt1e cabiu sobre 
os ~ignn.ta1·ios do mànifesto de 31 lle março. 

~<Neste docum('Dto, t.Uz a Jr:ens;:tgem J!l'esi
denci:.>.l, on(te pa.1·er.e ou ,·ü·-se o rangh das 
botas e o t inil: ll:~s espm·as do gemmll, escre
vendo svlJi·e um dorsu lle um canhão, ne..;;te 
ll.ocnmento, t01.l.o~ elles,» (os t:eze gen,1·aes} 
«tevelam Lllll lncmweniente es!Jl:rUo 1/.e :nd:.~
cipl:m1, Pl'OClll:<tlll~O })lan.tu,r a m lw·chia no 
m(omento c;-itico ela l'eorg.>nh;aç;iio <l<t pt\ti'ii1 e 
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da. consolirla~:<tu das constituições repulJlí· 
canas.» 

«Essas imputn.ções <le espiri.to <le amwchia. 
e indisciplina. sü.o êt unic~1. restea. da. luz na 
obscmidade 1\este qnad.1·o de barraco..» 

« "Ellas projectão o seu cl:trão sur·do sobre 
a culpa incllitincta dos condemnados.);, 

«.Esses homens «(l.nimavam a desm·tJe;;l. no 
paiz » com a. publicaaciio rlo tl'l\Culento ma
nifesto onde reverentemente Sllpplicavmn ao 
chefe do estaLlO a convôcação tlo;; comícios po· 
:PUlares: pai':l a eleir,~lo do Pr-<:si,lente lht Re· 
publica na forma do preceito constimcinn:\l.» 

« Dea.nte rtessa~ l·.eH~rencias, unicos inrliúios, 
bem mortiços, de qne o pensamento d(l. l~~i 
passou por aquelle acto lla forçrt. o crime dos 
generaes castig<1.do;; çom a l'eiiwm:t ele i ele 
abril não por1eria. scl' sinão o qne se cu.pitl.tla 
nas disposi(:líes (lo r~gulamento de 8 de mal'('o 
de 1875, a.rt. 1 do§:~·. onde se pt'evêcm ~:~s 
acções o:ITensi,•:cs do ::ocP!JO c da o1·dc,u pu/l!it;a 
pratic:.~.das pnr milit.'tl'e~. » , 

«MilS contra. essas tran:::g1·esr;.lies •l:.~ci11l:/U!· 
reg, a. repressão esi;(l.belecicla c illindulJita ve~· 
mente a. q ne se presc1•eve nessCl mesmo reg·u
lamento milit-"11'. » 

Esta.~·.:~, :;cnhores entre :\s penna.s cstabelle· 
cidas em ttl l·cgu]:Lmcmto, <L relornm ~ 

A Commissiio prl.ltetlcle que o mo.nifesto tlos 
generae:!i, lbí, n:ío um 1,edido, mas uina i111:
maçilo ao Chefe r lo E~t."trlo; pois bem, va.mos 
conceder-lhe o fj11C cleSC'ja, e. rnt:'a a ··Viclencia; 
Supponlmmo~, quCl :•. l'Cl)l'e~ent:LçiLo dos ge

ncmes !i1i o. m:Lis inconn~nicnte. :>ll}1pcmha· 
mos que nii.o lbi um JIC•lillo. mas sim 111nr. in· 
timar;~io f~ll'ln:d, sllpfluiiiH11UOSt"J llC (':.,:l.es g'Cl1C· 
racs l't:liiJlll'l!l•: l'nhi1'ii(l cl:l$ not'llltlS lJllC cst~iu 
tl'll~·'l.•\t~s iL disc![1liu:1. elo t~xcrcitu. nem ;c.:;s\tn 
o Pl'ei:ic\ent~ tla. l~cpuolica cstan~ n.utnl'ls:vlo 
11. ahan<lonnr a. lcL c a c1espl'CZ<W a.:; penas q uc 
o. lei c;,;Labelo·:cm, o.illlltl. l]lte competente li.c~e 
11:tm itnp•",l·:lS. 

O <tl't i." desse l'<:'gulamcn'o de 8 d~ mal'<;; O 
de 1Si5 tlii>põc: 

«Srio castigo)S disciplinares paro. os ollci· 
aes de patente e cat\ctcs. 

«1," A<lmostaçlí.o; ';;~.' rep1•ehensã.o; 3" detcm-
çlí.o; 4'' prisão. » 

SÍ\~Ões cla.ras que a~lJci ~e ler, não poderiam 
os autores do 1pam!e;;to lllCOl"l'er em punir,:lio 
outm e superiOr as apontadas: ad;J~oe>taçãc, 
rCJireh~i1!!ilt,, detc;lç<'o ou Ji1'f~,;o_ 

Trot~audo·as pela. reform,\,ludibriou o Pre
sidente <h• RepnlJlica. o art. i4 da Constitnição, 
que gamnte os j)O$IOs c l'ate;,les. 

O mt'slllo nv:ciocinio é applicavel ã. reforma 
dos officin.es, por dee:reto de 12 de abril. 

Os milit;trcs sópo:lom perdera efrectiYidade 
tlc seus postos. medbnte processo. milit<w e 
no rôro milit:l.r,e nos casos que a lciespecitica
damentc determina. 

Fóra de taes casos, e p1·eteridos ~ solemni
dades recommentl:·da.:; rm lei, só h a arbitrio, 
prep~tencia, violarJ:o de dirr.itos. postergaçi'io 
t.b ll:1, e, vortanto, con:;:e(jtletltc responsabili
d<Hle tlo autor de 5cmr-Hmnte:< o!Ten~as. 

Senhores, o procedimento do Pt•esidente clu. 
RE'puhlictt, rel'onnal!do d ictntoy·ia.lmente os gc·, 
ne1·ues e (lffieiacs, além de illcgal e n busívo, e 
em exrrl'mo pre,judici:ll, :por estabelecer um 
pt·ccedcnte pet·iguso. 

Nunca poderemos ter 1.1m exercito e u.rmada 
digno:> c que saib:1m honr..:tr a farda. q11e ves· 
tem, si os direitos garantidos :1. estt\S lJrio
:>a:> clas;:e1; poderem ser -violados arbitraria· 
mente. 

Nem mesmo no dotninio dos governos abso
lutos lica á mcreê dos de;;p.tas a honra c o~ 
brios t.!o mililnr.porq ue >'iio o. honr;t e os h1·ios 
ll\0Smoslll\ pukin •• (Auoiado.<.) 

:\lesmo nos tempos colot1iucs, no s tempos a 
tyr:mnia, íi.lrttm re:::peitatlos os direitos dos 
milit:1res a. SC\lS po:>tos, só o.~ perdendo pot· 
vit•twlc de scnt~:tl<.~~ pro!lwitla por seus 
p:~.rCl:,;. 

Em todos os tempos tem sitio objecl.o tle 
m:tior pt·coccu [l:J(,,iio a clcnl,_ão do nivel moral 
Lbs c:la~scs at·muda.:>; c, po1· isto mc~mo, f•rO· 
cum ·SC sempre empr• :.:•u todos GS meios p:tra 
m:nHet• o lH·io <-. a dignidade dos resp~ctivos 
officiaes. 

Si quizerdes clar-vos ao trabal11o tle consul
tar n legislaç-Jo nppUcavcl ao :.mumpto, deEdc 
os tempos colonía.cs, haveis de encontra!' a 
ordem do exercito de 1809, mandando dispen· 
sar todas as attem;ões, considem~C:es e bPne· 0nde está a relorm<t ~ 

o art. s• diz (lê): 
« A admoestação a reprehensfto podem ser 

applicadas: l", Yerbalmente; 2', por escripto; 
e o art. 9' : 

vol<~ncia aos officiaes do t:x.ercito e armada 
prmos correcciona1mente; uma outra ordem 
d-o exercito de 3 de j;u,cil·o õc lSli, recom· 
mendamlo totln. a liberl1.litlade pol' pat>te de 
quem ti Yesse de elfectuar a prisão de qual
quer offichtl, tendo muito em vist.'t, diz a 
ordem, :t consideea.{ã.o que eHes merecem,sem 
pr~jtHlicar-lhcs o brio c dignidade que de'-'em 
mantel' ille~o~, nunca. ~.e lhes dando prisão 
ind~cPntCJ em qtte sr.: ;Host•··: dcsl~;·c:;o pm· cllcs, 
pois sempr'~ que tivessem ordem d~prendel-os. 
dessem a. ella u. intcrproT.<H;.ilO mais f a. vorM·cl 
que ~ na.turez;.~ da culpa exi::,'i.sse. 

« A admoest.1.ção e reprehensJo serão : 14 , 

particularmente; 2", no circulo ~:c oílicittes <le 
p(l.tente Sllperior à. do CU!p:ld~l; 3•, llO CÍl'ClllO 
de tOLlos os officia.es 011 de todos os cadete:::, 
tmctaudo-se de alg-uem <lcsta classe. » 

A' vista disto, senhores, c m:-.niresto que, 
ainda. feitas tod:1s as concessues a lõn.tisfeitos os 
des('jos d<1.. commissLio, nem por isto melhorse 
toma a sua posic;:;.o: visto como, pel(l.s dispo-

Cmnnl';~. V. II 
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Vereis ma.is, senhores. o§ i" do ca:pitulo 23 
do regulamento de 176:3, rtlte aindn. eiõtú C\ffi 
pleno vigol', uispondo (!G): 

« Nenhum official p:)tle S!!l' pee;o, sinU.o por 
outro de patente superior ou ígu<Jl, poróm 
mais antigo.>> 

O Pre~identc da RepubHc~ do Brctzil mtllH.la, 
prender a oflichte~ generaes do exercito, e 
acoúlpa.nhal-os presos, por olliciacs de p;t~ente 
muito infcriol'. alfe.r.:-s e tenentes. e <tte por 
capitiies dé ha.t~1.Hti5.::s p:.ttrioticos, com a. cir
cnmsta.nci<t o.~gl"J.Y:"~.nt.~ deser es;p presidente, 
tamhem um genet':.tl do nosso exe:-cito ~! 

Encontt'arei,;; ma.i;;:, senhores, os l'egulamen
t~s de SQ J.e ('e\·erCÍl'O de 1708. Lb in!:ulti\l'i<l., 
de 176:3, ele ca.vallal'ia. de 1764, alnn~à. tle 7 de 
maio de 1710 e lei do 18 cln setembro, todas 
aimla. em pleno vigol', cl:.ts::;illca.ndo os crimes 
:pelo3 q uae;;; p0dem e devem ser puniU.0s os 
offici:1e.~ de patente. 

Pois b~m. re,·ot \"Ci to(l<l. esta, lc;!·islaçito re
gub lorn. do asstunpt•.l, c não eneo:nr•areís 
justificação parn. o t~cto lJl'l1t(l.l e tyl''\nnico 
pr;tticudo pelo marec:,::tl FlOL'i:lllo Peixoto, 
contra. sem; comp~tnheitos dearmas, 

S(:)b o regimetl d:t montw••hi\1. ~~~ e~t:w:L o 
rwt. I ,19 d:t constitukfin polit:ca. pt•ohibindo a. 
pr·iv<tçuo tle pat·•ntes, no exercír.u c arma.{ltL 
« "ilv!o po;· -"C1deH~n J!i'Ofb•:,/a<:n!)u:;' COIJifJI}· 
t~;lte >). 

Dm·ant;e ;;o anno::, :>mn]H'C se respeitou 
110 n:~u:il () cl~cr·•·to n. ~üf.J do l tlu du;wmb;·o 
de !S4!. qne dr:tcrmi:10u os c;~so,; c•m qrte 
JlOÜem :5€1' l'Pfnl';ll:Ltlns I.IS OrTil:Í:l.Li$ dO (!XI.!I'Cito 
e ttrm•td:t, c a;; ,;,)[emnitladeil a. pt·ecn~·htll' p;tl'U. 
g·L rn.11 Cin. do~ me:>rnos n rllci<w:;:. 

Encontt'tl.t'eí:;. (lnatmcntc, scnhol'Cs, o cle
Ct'eto Je:,;-i:>latíYÓ do gnvct·no :woYísorill de :-lO 
de ue;:emfwo üe lSS!J. tn'~. :.! ' ultima.. pt\rte, 
qne J.it (fi?): 

« n~(ul'lilel L: <1. ~ituaçfio, ll. que t:he;;a o om
ciu.t di~peasa.llo de todo o s~r\·ii;o, ou pot· in
capaci-ia<le physh::a, ou pOl' ter n.ttingido n. 
idn.de limite, r!e que trata O t\l't. 5", Otl linal
menttl par múo ..::ompot"ttunanto habftui!l, J'1"0-
vndo e,,t crmscllw, como di;;; põe o art. 2" § 3' 
üa lei n. 2GOde 1 de dezembro de 1841. 

Satlstizera.m-se estas formalidades garan
tidoras tlos direi tos dos officiaes CJ. ue !oram 
reformados ~ · 

NU.o; logo o Presidiínte da Republica, re
fot·manuo arbitr;.u•ia.mente, infdngiu a lei. e 
por esta infmcçito tteve ser responsabilisado, 
no~ termos do tlecreto de 7 de janeiro de 
1892. (!lfHito bt>ul,) _ . 

Estará. reservado ao ln Congresso Nac10Ml 
(la, Republica autol'isar o desrespeito aos dt
l'ei ws dos milHares ·~ 

0 SR. PRESLDEN'J'E - Lembro ao noüre 
deputado que e3~á terminatht a hora.. 

O SR. ZA:IIA - Conclua hoje; 11m discurso 
clesr.es não põde licar aóiu.do. (Apoia(los,) 

O SR. SEABtL\. - Si V. Ex. permitisse, 1)e· 
tleria mais algum tempo. 

O SR. PREStDE:\'TE- O nobre deputado, in.
dependetlte do c.msentimcnto d;t ca..:;a., pótle 
continun.r. 

O SR. S:i:Alll~A. -_,\.· Ylsta do que aca.bo de 
cxveruJ.er, e ue di~1lo:;i,:.õ~s tiio expres•1.1s u~ 
lei, de\·o pm·g-uutt~r á honra.da c.•nlmi:~~ão: 
h ou n~ audictH.:ia. do cons~lho militl1,,. '? 
Hou~ exttme do c:l.~o em conselho de in

quiriç.:1o1 
Enllim~ f-·•mm respeit..'1.da.~: a.s recommeuda

çi'í~ úu. lei ? 
Cr· io que tt rcsposto. só póde ser negati7<1, 

e aestle entií.o, como e. St•. J?re$idente, que o 
Presidente dl\ Republk..t pucl~ tica.r impw1e 
por srmd\tu.ntes violencias ·t 

Que Iicn. sendo tlvs bt•ios do soldado b1•aú
ld1'v, si se pt·etetlclc Jesnlol·ali:>a.r o exercito 
na. pe<so;t uc seus gcrH!L'llü.s 'I 

Si u. Repuulh.:a qttet· tcl' um exercito digno 
de si e brioso. deve re.sp~ita.r os seus dit·eitos. 

O Pt'(!sidenie J.a Repttblic..• nem, av menos: 
l'Clleitou n.s tr;:vliçõi.!$ deste exe!x:ito e al'
maLia, que tizera.m a RepuiJlica.. 

O Sa. FRA:>iÇA CARVA.i"no- :1\ão ha. quem 
honra.sse mais o exercito do que o Sr. F!or1ano 
Peixoto. 

O Sn.. SEABRA-Ah ! Não ei'-tou contestan
do os mel'it.,s milita,res do P1·esidente da Re
pubrica ; bem sei o quanto honrou a. nossa 

A hypotltese applicavel ao casv sv poderia pr.tria nos C:Lffil)OS de lJa~o.lb.a. ; como militar 
S\W. a de; máo c:.J"~Jl .d'""•·mto ftaúitttal. mas é digno de todo o res})eito e <le toda a. ''me
mesmo se G!St.a se vel'ificasse, seria mister,que ração p•Jr parte d<1 na(~áo; mas como cicla
pt'eced.es:sem a reform<.t,as solemnidad.es que a dão. Presidettte da RepnbliC<L, só tem eouquis
lei prescre\·c · tadÓ os anathcmas úe todo povo brazildro, 

Eis o qnc cli,;pGe o <'l.r-t. 1" d<\ lei de 1 de c: de seus propr1o;; eompttnheiro3 de m·mas, 
dezemb1\1 de IS41 (lr:j: cujos briüs não S(lttbe re>peitar. 

<~O ~oYerno poderá r~rormo.t· qu,tlqtwr ~c- Ao Sr. Jm\rJellttl Floriano Pe~xot~, como 
ne1·;~l,por motivo de mao co:nport:1mento h a-· S?ldu.t..lo, ~~)das ttS liomcn;~~ens; ao calu.du.o ~to~ 
bitmtl, o,(J:ol/(( 1,;·;·n,e:r.c@J•llr: a opin:{iu t!tJ u;,/. ! rmuo Pmxoto, como Pres1dcnte da. Repubhca, 
C.?>1S'!/fto de :.',;t;,;.,.Lgrc(.!'lo, c.:J .. úl.jlO.~(O de it"r~.t offi- 1

1 

tot!a,,- 'I.S 11~.:tldiçÕC~ UQ lU\l [)OVO qUC U~.SCCU 
. c:ac; de im~e.-u iffwd o~' s·~1Jr:.wior, c Jll·ccc- p~wa. ser ltvre, e que elle pt·etcnde escransa.t·! 
cl~adQ ''(Ji2Stdw diJ f.-'o;uelho S!tpl"uno Jfi/:t(li".» (Jluito be,n; ap1;laHsos.) 
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Passt\rei agora., senhores, a fazer a a.ppli- [ O argumento de V. Ex.. é tií.o fragil que 
cação d<~ lei aos fhctos, atrendendo para. a. hy-1 peço a. V. Ex.. PlLl".:t nfio continua.r nelle, afim 
pothese admitti<~~ pelo Sr. Filgueit•a.;:, de que ; df.! não tortural-o. 
as demissões ~~s pr.,fessores 'italicios e a re.- · o SR FR,\.:'\\'.'1. C.\.lWALHO _ Re;;ponLlet'ei 
ro:ma dos o!hcw.~ por dec!'etos de.12 de abnl do. tribun<J.. 
nao fo1•a.m 1p0t1,·a.da.s pelo monmento que .• 
determinou a decrctaçií.::> do estado de sitio. O Su. SEAn~.'l.- Cnmprm1 o seu Llenw, e 

Diz o art. :3i {lei de rasponsa.lJili(ht.de) lliJ): confio quo nuo fal-u-lm deste moLlo, e com 
t:t•!pnnerrto.~ lr7u CfJ J-Jc:·;lCf~llle.,. (Jli.iõt;s.) 

« Expedir decretos, instrueçues. r-egula
mentos ou ordens nu fazer requisi<;ões eon
trarias its di:;posiçues expressas cl:1, Consti
tuiç:ilo ou da. lei. » 

Pois, senhores, porque comlm.ti a leLquu.n
do projr~(·to nesl:tt C:~uHLt':l., segue-se que n~o 
poss;t la.nçat· mii.'1 üc suas d isposi(:fies. par\\ 
mostl·;u· que o Pres1deatc Lia RepuiJli<:tt in

Ora., e.:;tes J ecretos que demiti.iram e refor- ctwren nrt ;;auc~~;'io '.lell<ts !! . 
mar;llll, nwa.m cnntra.tlo:> não só it Consti- Lk: motl,) C[ilc. :;i n.m;~nhii. qnalrptN· dc,s que 
tuiçií.o, mas a in.! a ás lets ordimrias; logo o c .,mfJ<J.teram eskt lei, pot· que clla teve mui
Pr~'>sid•.mre dr\ Rcpnhlic.'l pot• tAl.cs <lccreto~ in- tos Cúntt':.1dl<:tore'. aqui tJ 110 Senado; Yic::s~e 
COI'J·eu no n.rt. :37 da. lei de l'espons:1bilidtvle. a sct· l't"csillentt.: da Hepublic:t, po,h::ri<t com-

Di~ o :t~·t. ;~8 (liJ): mettet• r.o<la a sorte ele,, busos e ;\t·biLraríeda
« Deixar Lle cumpri!.' as ilisposiçõ~.s cxprcs- Lles, e n;:i.o ~e. lhe podC't'i:t <.tppt\car :t lei de 

&J.S Ll:t constituiç·ii.o ou da. lei.>> l'espons:t:•ilicb.lc. POL' qnc. eom t·a:::n.l). cHe di
r;,l, : Não po~~o inc .n-r,~r n:1 ~anc(':i:u de díspo-

Ot·a. confot·me dispo;iç~ ex.pl'CSS:.t tlt\ Con- sit;;;~s de uma lei, qqc comb~tti como llcpu
st.itltiçiil). a.o Poclet• .Judic:hnio competejulg-:~r. uulo ou sena.•lot·! ... 
e ao Supremo TribunaL ~mit,u• compete Comixu.i. t.'! ccrio esta rei: ma.s í'11 L venddo, 
tomU.l' conhecimento dos cr·ime~ militares; c emqu:mto n:'io f,:,x· CVHllJeteHtemcnte revo
lugo C• Pr,c:sitlente ua. Republica não llodi:1 t.l.Er ~arlu. devern-llLe tolh; os cid:ulií.os obc
miüir Ilt:!rtl rel.i>rmu.r slnã<J depois l1e processo ~icnda. 
regulrcr, em l'ôro comper.ente. Fazemlo-o, in· Não l!a. quem ig·not'€' que esta lei feri leit<.t. 
correu 1M $ancç,ão <lo art. 3::::. P'"opos:t,.., {.,.cJtlc p:trn. lJl'OCUru.t·-::.c colhet· em 

Diz o ~ t·t. 43 {lê): suas mu.llias o incl.~·w marechal Deodr.•ro da 
« Us:1.r m<l.l de sua. n.utoritlade, commet- Fonseca ; a soL·te, porem. permitciu que elltL, 

tendo exc12ssos ou abusos não e;;pedfic<tdos n:t com r.od•.1 o ~eu 1·ig"tn·. cailis:::e sul•re o nnu·e
lei. » clml. Floriarl!t ; Je quem tl cul[Kt? certtunen

te. ningLwm dirú. qm.: thquclle' que tt eom-
( Estes abusos nã.o especific:vlo:; no. lei, ni'í.o hu.tet•tuu, m:L:; d:tf[Ltcllc:> que :L •>rga.Hiso.1·nm, 

sei q uaes são.) dcíentlcr:.l!lt e ;1,ppt·,n·:ll~lfll. 
o Srt. FHAN(,,\. CAtWAU!O- \'. Ex. ,j:i de- n .. r~~ ft::;;, ,.,;,: /('"; · ê a h•·n. duut!·intt. c <1. 

da.rou que estalei é incomtitudonal.qnando unicn. compath·t'l c<.l!ll a urt.km. A dout1.·iJuJ. 
nomln<l.lmente appro,·ou o ~a!o do ~l'. DeoLlo- d<J nohr·o ,!,·t>ilfwlú c rcwl]u,·ionn.ria ; é 
roda FonsecJ .. Esta e que e a. Yct•dade. é a mesm:t Llo L'l":·sith·!~te dn. 1\epublica. f(llG 

p:Lm. go1·ct'll<U' pt'i!t:i::n l'cl·oltaL·-~c contt•;t o. 
O Sn. SK\n!ü- Or<t, Sr. pt'Gsiuente. eu lei! (R:.<o.) .. 

e~p::l'a.\~a que o nobre dcp·. tatl:' tenta~e r.'s· "-las, Si'. pn•-:l,knt.o. consinta V. Ex. que 
pomle;· :.\5 contrauicçGes da. commi~são, que continue nn. lciwt·a Llo :u-t. 4::3 lh~ ll'i de rcs-
apontei; ma;; nunca suppuz que S. Ex. me J . . 
desse um npa.rte desta ordem, aparte, pet•due- pon.:<thilí adc, 1eit.um qu~ mtei'l'O!llpl. llt~ra. 
me-se que tliaa, -nueril. l'e:>pondcr ao tl.pat·tc Lio nol;re lleputaU.o pelo 

- J;' Rio de .);'i.neiro. 
O SH. ZA~rA -E' um argumento, Cldlwaâ- Dil.: o art. ,1:3 ( 18:) 

nem. «Usar mal de ;ua. autoridade, cmnmet.tend0 
O SR. SEABlü- Não é argumento cHl lw- excessos ou l\l,nK•s não especificados nu. lei, 

mine<n, porque esses ~.;.·gumentos são logicos que tenha. J1i'J.u(H;ir.!o ,.f,.t. ;iwu ~~ (Jl!Ju,;~ l'('{:'cHl<w 
e o argumento do nobre deput<vto nenlmmn. o~l ao E.< lado.» 
togica tem. ( R:so ). Ora, Sr. pt·~idente, em consequcnci<t das 

Senlwres, sou escravo da. lei. Combatia-a, demi5s,}c~ qu8 som·eram, fic;u·am os lentes 
qu~mtlo pL·ojecto, respeito-a como lei. demitticlos prisf,dos d<ts ><lllW.gens de seus 

Aqui e que est:'~ a exacta compreltensão dos <·argos ; c 1: hcn1 manifesto o chnmo que sol:. 
Lh.:Vt>t·r•.Ei civicos. Crer;om. 

SulmJC!tto-mo semp1•e ii. lei. isto c, :'t, O pr~jni:t.o pat·t~ os c:id:ldft.os cujos direitos 
Ytml:.:l.üe. tlu. maioria.. Emq11anto Joi pt•ojecto, i Jill':nn \'iolad.os. ui"io •:unsiste só na perdtt do 
com La. ti-o: t.'OmO ú lei. sou submisso a ellu. E~tu j cou·;.(o. llltlS, 11:1. pt:t•tht ll1~-; wnt..agens u. este 
é rtuc ê a. boa doutrina. inhet~nr.c::>, 



ÀNNAES . :ÓA CAMAÍÜ 

· E eis por que o art. 55 do Codigo Penal da 
Republica determina que sómente a con
demnaçti9 em pena ri e pr·isao SU]JP?' ÍQ?" a se's 
armas, imp::Jrtar~~ a perda do cargo vitalício, 
e de suas h;spectivas vantagens e venci
mentos. 

0ra; desde que ~e me arra'ncou e privou 
das vahtagens de um cargo , que somente por 
sentença poderla perdee ; de~de que, tyranica
mente, despoticamente, apaixonadamente o 
Presidente da RPpublica roubou-me o lagar 
que não lhe pedi, mas que conquistei a custa 
de meus esforços sob a esperança elas garan
tias da lei, e clesde que o út. 43 da lei ele res
ponsabilidade exactamente diz : «causar dam-· 
no á Naç~o ou a pa··ticulares» é manifesto que 
o acto viohmto e arbitraria do gove1•no está 
qomprehend ido e capitulado perfeitamente 
nesta dispmição. (Mttitos apoiados) . 
· ·Preciso ainda voltar ao discurso do Hlustre. 
deputado pela Bahi'1, pam continuar na dem
onstração de qúe S. Ex. não devia ter assi
gnado este parecer, cuj cts idéas e doutrinas 
são inteirament9 contrarias as que expendeu 
no seu alludido discmso . 
. · O meu digno amigo continúa a pag. 183 
(annaes da Cctman~ elos Dcput·aclos 2 ·• -sessao 
ela 1" l egislcUtva sesS'lo de 1 ct 11 ele novembr·o 
e Appenclice. 'r!Ol. VII.· 1

• • 

· « Nada tem uma coisa com a outra-O facto 
de considerar de plmo di1·eito não approvado~ 
ou suspenso, o si tio, mío obsta que seja apre
senta:Za a Carnara ~tmr1 demtncia cont?'Ct o Pre
sidente ela RepHblica pelo crime ou pelos cri
mes que, em f'Uce dr.t lei de 8 de j "neiro ·do co?·
nmte onno, tioer comnietticlo, já p:Jr haver de
clarado o estado ele sitio sem ter havido a 
commoção intestina, verificada nos termos do 
art . 1 o deste meu projecto, je po1· te1· tomado 
Oot autohsaclo, dttrante o s::t io, em bo1·a · dccla
?·'ado de acconlo com a lei,' medidas de TB]JTes
siío, oH outnts 'r!ecladas ou ntio contormes â 
Constitu ição. » 
· Oh ! senhores, eu não·}lreeisava de melhor 
accusador, e devia ter pedido a S. Ex. para 
ser o meu orgão perante o Congresso. 

O .SR. ZAMA- 'Tempera 1iHllantw·. 

0 SR. LEOVIGILDO li'ILGUEIRAS- Isso póde-se 
applicar ao nobre deputado. 

O SR. ZAMA'- Ao menos eu, saltando para 
a opposição, sacrifiquei os mem interesses . 
( J~Ianifestações nas qa'erias. O SJ··. pr·esillente 
r·eclamct o.ttençao.) 

O SR. SEABRA - Não quem azn,da.r a dis
cussão e nem é meu intuito irritar o meu il· 
lustre co !lega,. S. Ex me desculpe e perclôe, 
si porventura fui arrastado para este terreno; 
mas bem comprehendr.c que, tendo ainda hon
tem um dos orgãos governistas desta capital 
dito que sou um homem que venho levantar 

temporaes no Cõngresso, que era inopportuna 
e inconveniente a denuncia, uso de um di-; 
reito, defendendo-me, e mostrando que· não é 
inopp~lrtuno aquillo que, talvez, um dos 
signatarios do parecer que hoje a condemna 
não trepidasse em apresentai-a o anno pas
sado. Além disto, eston convencido que assim 
procedendo estou defendendo os inte.resse8 le, 
gitimos da Republica. 

Defenda quem quizer os interesses do Sr. 
marechal l~loriano Peixoto. 

Mostrada, Sr. presidente, a procedencia da 
denunCia, relativamente á parte em que al-· 
lude aos acontecimentos de lO e 12 de abril; 
mostrauo que o parecer, ainda nesta parte, e 
nella mais que em nenhuma outra, n;to póde 
ser decentemente approvado por esta Carnara, 
maxime, por esta niesma maioria, que, na 
passada sessão süstentou doutrinas inteira
mente contrarias ás expendidas peto parecer 
que combato, e cujos signatarios fazen:J. hoje; 
como faziam hontem, parte desta mesma 
maioria, devo passar a analysar o parecer 
sobre os esbanjamentos e má direcção dos di
nheiros publicas, a que se refere a denuncia, 
de aceordo com a carGa do Sr. ex-ministro da 
fazenda. 

Antes, porám, elevo mostrar á Camara um 
documento da maior valia. E' este (mostranclo 
wn papel) . 

Isto é um l!onus. (R iso.) 

E' moeda fal:>; . (Apoiados.) 

Urvr SR. DEPUTADO- Emittida pelo g·overno, 
O SR. SEABRA -Não é meu, foi-me forne-

cido por um amigo. Ainda não tenho a . feli· 
cidade ele possuir disto. [Hilaridade.) 

Vós estais deante do corpo de delicto do 
crime, tendes sob as vossas víslas a prova 
material delle. Pois bem ; dizei a esta nação 
que, a despeito disto, absolveis o Sr Presi
dente da Republica e esta nação vos condem
nará! Este decreto de 17 de dezembJ'o, que 
trouxe a rmna de nossas finanças, ainda que 
levantasse o credito de bancos que, segundo 
se c~isse aqui mesmo o anno passado, estão . 
falhdos, tem aqui a sua applicação palpavel, 
é este papel falso, porque desde que sómente 
ao Congress0 compete legislar sobre emissões, 
o governo mandando emittir· este papel, fez 
moeda falsa. (Apoiados.) 

E quereis ver ? Suppon !e, senhores, que 
não approvais esse decreto; pergunto : isso é 
falso ou não é ? Emquanto não tor approvado, 
é falso ; emquanto não chegtt a época da ap
provação, é fitlso ! (Muitos a11oiiados.) 

. UM SR. DEPUTADo - Entretanto, já está 
Circulando. 

O SR. ZAMA- E correndo com facilidade. 
(Riso) 
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0 Srt •• SEAnRA -Não ha quem não Sõl.il.>u. 
que a emissão des.•c pn.pel falso come~:ou a. er
iectuar-se em princípios do mez de ma.io, o 
que qmn' 1\izer, m\s vesper;.'l.:> da. abertm<L uo 
Congl'esso Na(;ional. 

Dar-se-1m maior menosprezo o tle>con~idc
ra<,:ii.o ao POller Lcgislath·o, do que ot•tlen:.l.t' o 
gover·no a. emissão tlO.POJl~f.- ·,;we(la, d~: mooda, 
de <iinlleil·o, de valores, de bom~.,·. emlim, do 
que S.} queira. chamar ~emelhu.nte ))I!JIC1m·:n, 
n:l.s n:speras du. abertura· dl) Congr~sso Na.· 
cional, unico competente po.ru. regtll:w c au
tCirisn.r emissõus bancarias ? 

O f<tcto é de tal natureza. que me dispensa
r ei lle ft~z ·•1· oa comrn!.'nt,;wios n. que elle sE• 
pre::.t~l.. Deb:n-os á COll:>Cicn(:in. dn. m1.cfio. c :v• 
juizo dos proprios 1\efensorcs e :~migos do go
ve1'no. (Jf!lilo ut:•l1 .) 

Con~inta. l\ C<tmari1 que me occupe agora. 
da pa.1·te do pa.reeet• rehtti\·:t :·t carlt\ üo Sr. 
ex-ulinistt•o da ll1.zemla. 

O SR. RETu:mh - Quitl tlollas ~ Hn. m:li!'. de 
vinte. 

O SR. Sf:.UlRA - P.:tt refer·i-mc a esl.xwja
menbs. a. de:;pez..'I.S não a.ut: .• risadas no orç:J.
mellt(l,:.\ transposição tlc v~~r-bas oeç:uuenL;.wla~. 
po~·que esse:: esb:lllji1mentos, essa tt-an.sp~'si~:ií.•·· 
sV:.o thctos fJll:tlifh:n.dos cume eriminOSiiS 1m lei 
de re~ponsílbilhhule. B:t~~" lcl' o tu·t. 4\J ttiJ): 

« Di.~.~iJIW' IH! [JCI'i•· ,;ud o.< Ü•:n ~ rln (j, ,i•'i.o : 

1.'. no·delianrlo de.~,,,;:;~.!:; J;("in f!> t!m·:sru{a.< 

1)n;· ·lei (;H con.tJ"tt n jii,·nut ou tt.1ll t!s if,, !t.:,,Lj!tJ 
tlele,·mi>,ctdo 1)(Jr 1.::; 

2·•, e~;cerlcnrfo 01' !;·.-;nsplli'Crou{o :"lt•:!f•d,nc.tli: 
rt.~ nerhn.~ do o;·ç J ~JJM.!JJlti; 

.'J', (tlwillllo credi!fJ~ .<Cno w: (Ol'tlllt!irftul•:" 
. (ut {fji·t.~ t./tl . ..: ca~tn.: cilt qrrc as t.J~~ tn.: fi.rcrdUtii'l : 

4\ ltj)> "(JJ~i'!•ntr.fr)•!•a:, (.'()iiSit.úi.!JftfiJ IHt" (1 ,1,~!JY!-
1);((nt{O. tltl CDIMC•l!itrt/o, IJH C'JU('III''':IIdU {'IP'fl 

']trc tHf!i'C~>t. sa ~'JJl"op~·!e. r.:u11'iUJ,u~ fO ~ e:•:l,·,c.vie 
tl:;tltc;J·o~ OH v<!Z.m·e.~ perlt::lt''':ntes á Fh:;rm•!a 
Pnbl:ca. » 

Nesta..<> condições, em vista. da cat't:t. do ex
ministt·o da. f:.tzenda, articulei o ftLCto, juntei 
a carta. como documento. esper<1n·io q 11e o. 
commissiio fos5e mais a.mig<'l. da verdade e 
m<üs zelosa do suor do povo, quA ileYr. l'OPI'e
senttw nesta. casa, do quo do Sr. Flo1·i<mo 
P<!ixoto; coufi.ado •tttc ll commissão entrasse 
na averigwtç-.ti.o do; :'.ctos arl;iculadns contr·a 
o Sr. Presiclenta da. Rapublic<1.1 e pot· i~so, es
tra.nhei·que SS. E.l~x. tivessem rec\l!;tl.(lo esse::: 
quesitos (nws!rMdo uut 1"Jo'<J1et) api·esent<~dos 
pQ.lo illnstre ralat·1r •lo voto em ~<lp<l.l'i.t(lo e 
que-tinlln.m vor tim •weriguar esses f:tc:;,,;;_ 

Qne signilic..'\ esta teimosia, ~~não tt~mot• d;:>, 
mairwh\. <1a commis,.io em aca"tt~•r as diligeH
cill.:l reqnet•i<bs peh minoria~ Como pndei.< 
vós absol1•er o Presi11ente thl. ll~pu:.uc:\ <lw->ntc 
rla N?..~.i\o, deil.ittc d<1.. cnmei.~n··i:J. p~lbEeu, d<l, 

Constituic;:ti.o c das !eis. se vt'c:;:. obstinad;\ c 
crim~nosa.mente rccnsa.~s as t~Yet·igtt:H;rJCs t'C· 
q n ci'Hias pelo:; YO:'S<JS collc·gas du. minori;J, "? 
( :lprcJ·tes. J 

v~r SR. I>EPUT,\UO - Realmc:tl:o liUO se com
l_)l'C'hi:lnth: scmolliaute prcoeediiHenh>. 

~O ~lt. SI!:AlmA-;-A_respe!to cl•J ~ ~ ·. ~et·zcücllo 
CO[Tea., a <:omtnL$S:'o re;n-or.lu7.lu ;; .,r:f uuw 
.. ~ou ti· i na su;;tentatlu. com· re.lru::i.o ao chefe üe 
policia. ( U:.<IJ.) 

O ex-ministro <h\ 1h7.cnrl~t dis~c perante a. 
com~nis:::ii.o que:~ ;:n:!. cart.a e ra ll l !l pomposo 
elo_,po :1.0 Pt·e~idente t.ht Rr.puh!ita, contra 
qnem n:.\tl:t. :ql(\ga: c, rc;z m :1.Í3 : .~ l g-um:t~ de
cl:ti"l1.f;iie8 r1ue ;t c:ommi:<s.i.o ju lg-on não dever 
pnhlie;u•. ttlià;; sem •lizet· JlO t' iJlW 

Ot\l,, V(\i:tmos algun;; ü·:·c\t:-.,~ des::sa e<l.rtu., 
e cxõ1rninemc)S si ellcs estão ele ~1/:COl'dn colll 

0~stt dccl •• .. tt<;ii.O; p:·h) qne est:·~ esc:l"ipto ó que 
podemos d<di~m·M'. c não pe!o q uc w p:~ssott 

ot• ltí.. ~m ><e~L·edo de just. i•.':L. OC<.:II lto :'ts vi;;
p:IS da C:tnwr (l.. Quem :;:\bo ~i o S1·. Serz.etlcllo 
t:'~ niio fe7. t.1.ml"~m a.cto de c,;,,t,·:cr:,<n ~Nada. 
;mais a.dmi1·a hoje!. .. · 

J<:i:-; a •t ui t\ e:.u·ta, nos sens ponbs mais 
fris:1, n te~ • 

« lmliquci como meditln.:; uegente.~ :1. mais 
sen•t•:t. CCO :IO;ni;"t !lOS dinl wil'O.;: pnh)ÍCi·S, :J, 

sn pp:·~~~ão .(le nc.lc:nü~"Lment"s e tle comtni~:;lies 
nu c,;tr ... ng<:i 1'0, a r-c•lllei;ilo de no:>5as dc~peza.s 
n.~ r·xt.eJ·i tJI' as stt·tct<\ruCJJtt:l!C>:l':.:~: tl'ias.o adia
mento t.lí\ ••hras· "ll S(•rri•~l):' qnc niio Stüam 
de intlt'diu>t. vel nece~id;u.!c. 11. l'Ccluc:;ii.u Ja 
eomtnis~ii.o ::t.Chinn..: a. 1ia eommi:>::::io:·t Chicago, 
,~ \"o!t.n <le n~t vills íl<~. gmn.·.i·a q 110 se :\cham 
n• • estrun~ch·o <"Lu nossu pa.i.-: ; :to ca.m h in de 
li·~. rs~as dc . .:pczn.~ avulu1mw1 o d'-'fit:it, n.pcz<l.l' 
tlO C\lill:u]o rJc · (UC lllC éC"I'C:\.';;t pa:,~J. CU1llpr:J..l' 
c;unlJi:tcs seuqll'c eu1 t:onllit;:~ics l'<l.lli:l.iosa.~ , c 
muito c~pP.ciõtt:ueute <\ p;J.cit"ic:.H;:ío elo Rin _ 
GTandc tlo ~nl. » 

Or-.:t: ~nl iOI'c.s. é miste1: llnti!tl. : ,trJCH<tidw7.e 
p:n"J. d~scobt-il· no tr('.du• q uc acal.10 ;lc ler elo-· 
gios ao Pl'csidt'nte íh~ R~:1mbliea. 

A COII\tni~:;:~o om vez tle rcqncr~r as tlili
gencÜlS nece.<ssaria.s p;.l.l'tt o dc~cnl!l'imcnto da 
ver.!ade, convidou o Sr. Sc1·zedello par(l.di
zel.'·llte, o (llle '" cnHunis~:"io nüo p1·c!:i~ava 
ouvir, pot•qne consta.v;L d<t cat't:t do ex-mi
n•str·o . l':tr:1 rpte ou vil-o? ou S. Ex . confir
mttYa. o qne escl.'e\·en. a a aucliencht et·a tle.;;
neces•ari(l., on euntest;w:.t a.s sm1s Hllírmações 
e:;cri}ltas. e niod:J. :t sua. audienci;t er·a inntil, 
por- niio ll •\'el· lllCl'CCCt' Je ;>\WS rtllil' liHl.tivas 
\·eriJ:•cs. cnntt-a as (j l tc n;;,·renm elit <lo
ClliiJet1t0 (JllC !:'C tot·n::;i ]l it!.J; ,:u. 

P:u·a qH;.· o eX .. Ju!~J.i~ll\-' pt~dht :t «~·t tppl·,~s~r7a 
1.lC orfl;rt;lú(,U ':i!l'·~ ,.~ ,/,_~ t(;;:u,,:; , .. 'rl .·7~.,· . .; JJ. 't .·: • .;:J i 'f('H

'}e:,·eol> si nlll' hoa;·r:>St'!H t'.•:~ adl!;mtantcní.o:; c 
Cotn ilti~sõ ~"'s ·~ 
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Por que :pedia a «!·ecl1!cçi'io de nos.~a~~ de.~- Par:1. ser reservado deve ser negocio muito 
Jle:;ccs» :;i o P:·esidente da Republ.ica cumpria. importante ; Vàmos vêr de que se tra.cta. 
o que a lei deteemina .. e limit..tv<~·se a gn,stur Eis o aviso~ que é doincompa.ravel Sr. Fer-

-o que es:ano o[·~.o.mento ~ Mndo Lobo~ o m.•.r~o1· ministro da justiç;l. qu·ó 
· P t\.ra que pedh· .•. reducç.=to da commis,ão tem tido. este Paiz. 

a China. e o. commiss5.o ó. Chic;'tgo, si taes «2'emio o Dr. Vicente de Sou;;a, leMe do 
commissões não se compuzc~s~m de pessoal !J!fllmasio naci~nol de SCJf}ttil· pa;~a a Em·opa, 
de..<;necessario, e sl a.s despezas feitas com ell;J.s em commis~,7o do IJOve,·no .. . 
estivessem nas I'orç~s orç;uncnW..eins ~ «11o{!r" prooidcncia.s Gfi,••t da que .~e lhe en-

Para que; em fim·, pedir a. t'Olta. da nu. vios tre{Jt!C no 'l'k~.~ot!i"O Feder(({, peü~ ve;·br.; ~ IJCn
de guerm do estrangeiro, si elles estivessem tuacs. 
em no:;so p.1rto? RNJ.lmente l:l:\l'a. uma. tal evenlw:r.litl•1dc era. 

E pa.r·a. q lle üLZel-os \"Olt:w, si a permanen· precizo uma venba eventtct<l) (!!Nmd•J hil<t.·i
cia c~elles no estra.n!.!'eiro t:J:os<~ nece.~sa1·ia e ,lwlr:) rio 11<:tual r::~;c,·cicio, C~JTIW ajudf'!. de c•.tsto , 
nU.o e:>ti\"es,..:e aca.rt·et.anuo dcspezas grandes e a qu((Jtt ic: t!e rlo;c contos nooecenlO.< c .'·essertta 
superfiu:ts? . illiZ 1·ei:<~ cmTe.•pat~.det!Ce ct ·~ 6i5 cw crr.;,~/J·o 

E' mister convieqne- ou o que o ex-minis· ,,e 121{2 (coiaçM de.;ta •law) seMo v:OOO~ (W 
tro aconselhava e1·a 1.1m uisp:trat~, o a então pa1·: e 6:900$ de cli1fercnçtt.» 
pra.tica.va-se o conta.l'io do que :5. Ex . jul~ott Aviso n. 1056 de 9 de març~o- r:.:ser,·a.dv. 
opportuno e co:rveniente acconselhar. P.o!JO a expediçüo de onle)n para que !1.(J lmte 
(_-1pa:~c.,los.) do !J!Jín;~fl~io nacional·, ])~·- Yic':,t tt: <lc Sou;a, 

Qua.l de \"ÓS iguoru. as commissões inut.cis ql.!e :<egHe )JMa t' E '1n·opa em co.nmí.~~r.o, se 
que teem sido enviadas ao estrangeiro, algu- fll'ff!!e'il l, ;uc t/elegacia do 1'h~sow·o CíH Lonclres, 
ruas ate confiadas ã pessoas declaradas en- 11ela 1Jerhll- [J!fíl!Hasi•l nacional- !:o c!ctuc(l cx
fex·m::t.s ~ r.nicio. a contm· do din. 1 de março rlo correllte 

Senhores, l)elO qne u.ffirma o ex-ministro elit rli,mle (o commissí .. uado comet;•tm a per
relativamente i pacific."l.ç:ilo rlo Rio Granlle tlo ceber,r,ind;1 estando nesta capital !) ao ccwt.bio 
Sul. como metl hlct (le ec.:r,nomia. nós poclemos 2Hti', os ?"e,·pcd• c os ceHci "'·ent .. s, na ?'a;ao de 
conÇluir do modo p01·q ue t.:~m o J)re:;ldente tl.i!- 'l'~iuh•m !os 'ídl- 1·dis ;ae11-<ues, tceamlu-.1e " d.if
Repuhlic.,'1. á.ttendido ús Olltras medidas indi- {r:,·e·•IJr.', de ccnabio d rubric•• - ceei!lt!ac.> - do 
cadas pelo r:x-mínistro. íil<l~itl!l c:~:erdcill.)> 
. · S . ~:;x. a~onselha va. :t IXtcificn.çfio do Rio c.nn·L ~enltoe<•s, o pat·cccr do tlircctor da. 
Grande, como metlida •lc cc;onomia, e entre- l• tlit·ecto>·i<" do tribunal ele cont:ts p:\g. C4. 
tanto o Rio Grande contimw. cotltln.gr:vlo ; de «'N~ls :wisos ns. 1055 e 1056 Je O tio t:Ot·~.·ente 

. sorte q~e as ou~ru.s intlicac.~•es de s. Ex. de- communic:t o Sr. minisrro rl;1.jus i~k:~ :t nomea
vem ter tido a mcsm:J. sortr!. t;~io do Dr. Vicente tle Souza, lente do g~·m-

Pt•ocuron :1 commis~ü.o dest:t Cnm:u·a. s\·n- no.,.:io 1\(\cion:ll~ pn.ra ir em conl!ni~;;ão :·l Eu· 
dica.r e n.verigua.r :t exactitlilo d.as tlecl!.\l'<tç'Ues t'Op<t. den~ndo !!et• uiJOllado. pehL Jelegaci:t em 
do Sr. Scrzed l!o.? l:\:io. Lonures o sctt \·<:11cimen to de 500$ tne>nsal~ 

E como entendeu que cnmpt·ia o seu tlc\'Cr? mente. ao c;unhiu cb 27. •lr:sd•! o d!:t f ''e ... m·-
Ou\>inliO o S1·. Sezerdcllo. ço , e no Til. som·o aajuaa d·! cm;to tl::- G:OO(t~ 
Pot·quc nilo oudu o Trihttmtl de contas? t:lC\'nda •~ l2:'.t60$11C~la. accumulaç;io da. clillc· 
O reln.torio tle::te tribum\1. a. qne a ~.:c:tmmis· l"êiiÇ< ~ tte c.tmlJio, ct"e t(<ttl&eul lhiJ sr:•·•l .:,,lre· 

SÜ.O teve ~ COI':Lgem \lr~ relen··se. ahi t~:>t:'~. !11·' '.' l"' l tt itt.•:• 1h: 121{2. 
a.ttestando p:;.gina. por pagina .• despeza.s Jcit;til A iwport..1.nci;~ •le 6:000$ será cl:t~sifi•:a.da. 
p elo govemo c nitJ rt>gistrad,ts~ o-.::~ por o:\ wt'l.• :~ do ~ymn~Lsio, vencimentos de len
illeg:J.c·!S, ortt por nii.o se c .n terem nas fot~'i.l:l tcs ; tClrla.: as Olliras na. de - evenwaes- ha
da orçamento, o1·a po1· não estttrem de ;tccu!'<lo vendo nelhts saldos que comporta. a~ despez:ts . 

. com as respediY<\S ruh1·i.·as, ort\ por consti· Occnne-me, porem, observar : 
.tuirem tl'ansposiçlics d~ Yer·llt\s. 1", a fixaç;Io do dia I de ma1·ço p:ira. come-

çar o abono do vencimento ao ca.ml)io rt.e 27 e 
0 SR . MOREIRA DA SILYA-A maiOl'Ía tem CO IÜl'il pt·eceitos e:;;tabel<:!ciclos, IJOl'C[llC O Dr. 

muita. corttgem. Vicente de Souw. está tünda 110 Br<tzil, (!i e 
O SR. SEABRA- Xão é mistel' grande tro.- (lOs commis:;ionallos com melhoria de Y<\nta

balho pa1'a verificar-se a exactidtio •lo que gens só !lão <>.stas abonadas da data do embar
estou amrma: do ; bastn. abrir e< t.:>ualmente que p1tl"d. encetar a commissão ; 
este relatorio ( mo.<tJ'(t>lflo um. lio;-n) p<wa ~·, e taml;em contra os precedentes csta
nelle encoo•rar·se }lreci."<tmente o contra.rio br?lecidos <tlJonar-se no B[·a.zil. a titulo de 
do que ullirma a commi~o . a,juda. de ,·usto, qualquer somína. em papel, 

_.\qui, por exemplo ( ab,·:n,lo um /i c,·o ) augmenta.da de tliiieten~.ü. de cambio, e mais 
pag. G3: aY:so n . 1055 de g de mar~o í'~sc:,·- ! ainda, fixar-se previamente a ta.."Xa que deve 
·o:~du. . . regular a redücção, a qual po{lero não ser a 
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do rUa. do pag<1mento. (A1titni1'M, senhores, 
que ministro da republica e o Sr. Ferna.ntlo 
Lobo.) 

~< Tal detet•minaç:i:í.o prc\·ia de to:xa sú tem 
log'llr em pn.gamentos em ouro })01' virtude üe 
contractos ou tlisposi.<,~ií::-s [nsGrindo W.l c•m
di~IT.o: (Et•apreciso que oSr•. Lobo entendesse 
dessas co usa>;) . 

3." Não sendo determinadt\ a natureza ch'l. 
commissito. ·(Nesta. inclet.errHinaçii,o é qcte est;"1, 
o Xi não pótle o Tr-ihnna.l il1s;.it.uir o exame 
detcrmin:tdo pelo art. ::lz § 1 '' do dc~rcto 
n. ll ôâ de 17 de dez!.'tnhro dto\ 1892. 

Pretende-se, tal >'ez, lncluit' a despeza de 
que se trata na excep~:f(o cl'ead<t pelo art. ;~,1 
§ 2-0

, do refec·ido decreto, d:tnrlo-sc pal'a i5SO 
aos dous avi:<os a denomina(.'ão de-l·~.~~!>'Nt
do.~-pn.ra não poder o Tribml<tl aprcciur-1hes. 
(Que clirector deshumano! pondo a mostm a, 
ctl.l va. do Sr. Lobo ! ) n. procedenci<~ ; mas assim 
vedar-se-ha o ~umpt·imento de um dev"r, 
expr·esso no regulamento. 

Despezas de car..\cbr reser,·atlo s:í.o, a meu 
ver, tis que,não pocl~rn tornar-se conheci,~as 
sem prejuízo do serviço que as dcte1·ndtuJ.. 
cns'? em que :o:ão est:'t a de que se tr:tta, pois ê 
mmto commum serem nomeados fnncciona
rios ~nbJícos de todos os l~inistet·ios p:tm 
commtssoes na Europa. ;o 'JW: ,; i/c rJ:,:lmnh!tr 
c a 1lao e,~J1Ccificar.lio do .<e•·,,:·r;n tf,; qw: ,_:r1e in
cu;il.f1i!J.,l o distiHcto [,•nlc Dr. Vice; de r! I) Srm~tt 

O p:1.recer do Sr. dit•cctor reprr.~eutn.nte do 
~inít>terio publico melhot· habilLtm'iL o TrLbu
naln. pronunci:~r-se soh1·c a qu~.,tio.» 

On \'ido, senhores. o rr•present.:.u)l;(\ do mi· 
nísterio publico, este almndou 1ms mC'SHJ<ts 
consideraçücs que ac.'LlJO de ler n. Cam:u-;\. c n 
Tribunal protériu a segui.nte declsiio, qué sv 
lê a pugs 66. 

De.~rucc/w- flci..>;((·.,·cde l't}tfi.,·l,.l,,._ 1t •:i.<ü! rl'!~ 
I"O.::õe.< con.~tan t..:s elos lu li'.: c t.:r.:s rfo~ 1/il•cci'J n;.< 
da pd,;wil·a (liJ·ccloria c J'Cjli'~S(!ill(lll/1) ''" m!
nislel'io puútico.» 

(Relatorio do Trilmnal de C·ntn.s d~ 1893, 
annexo ao apt·e.5ent;tÜ·• pelo ).Iini>stl·o de E:-:ta.
do dos Negocias da Fa1.enda .l 

Eis aqui, Srs. t.leputu.tl .. s. Factos como c~tc 
&io os que se encont1·a.m em quasi rotl.us <t;; 
pa.g-ínas deste relat·n•io 1 mo.<t1·o.n'l o). 

E a commissão arnrma q Lte o rclatorio elo 
Tribunal de Contas é um attestt1.dO em favor 
do modo regular porque o governo tem gerido 
a fort~na publica t! E' demasiada co!'ltgem! 

o_ trtbunal oppoz-se a despe:w.; ella. nüo roi 
regtstrada, e, entretanto, o Sr. Vicente de 
Souza seguiu para a Europa! 

O SR. RETm.mA-E levou o cobre, sinão, não 
podia ir. 

O Sn.. SEA13RA ~Continuemos, porem, a. 
examinar a carta do Sr. Serzedello (W): 

'<Esta. minha ;lttitude l'inlm .. pnis, Yos de· 
monstr;•r qne, longe lie <tcompanlttn· '' c:tm
]Ju.nlm. qw·. se mo1·h~ ao Tl'll!nn;tl d.c Contas 
rf,n,trn ·e 1lm.1. :·!o go''l.!rno, longe ck consi
det·n1-o.nm eml1ar:\1~0 ;, a.dminbtt·:td'io. cu o 
consíde1·;tra o maior 1iscal t1:t ho:; CX(!cuc.ií.o 
dooJ'Ç<tmcnto; emh:n-:wo "J'~':rts a n!J' '"o.< (cÍue 
be!lo elogio tto Sl.". Floei~).no faz o :3r. Ser
zedello, não e ex.:Lúto, Sr~. d:t comrniss:ío?) 
0! 1 ft Gf)•"<•~C.<sê.iC.< tr.<ti.< O!! >ile'íU)S Úi'íli~Oflirls (OUtl'O 
elogio) e como o minbtt'I J tht fa.zend:ula !hllb 
q nc foí gmmle n.dvcrs:l.t·io 1lu. ct•ca•:iio des:;,~ 
mes:11a in:::Lituit:ão-o rccut·sn qne tinha. r:u 
contl'a os meus lL'' 'Pl'iO~ etTO~ e 1.1.lmsos e ,·ee· 
dttlleli•t\ mum!lm dt! deles:.- CCilltra os ~r1·o5, 
as s~_,t:cuuçüe.~ e os iJerl;,l,)s ~HfJp1:uí .. l)•JP,s que 
poe ae<t$o purl~:ssem vit' ele coll··w'-"· de homens 
lJul;'t:"ciJg, ou de runccit•n~t<·io~. >> · 

Senllot·e~ elo Coll!!l'Bsso, este 1)e1hlcínho 
l'Cl<Hivo a homem; politicüs, toma<\ p:.rtt Yús t 
(.llllilo bem.) 

O Sn .. Jo,\.o DE SIQUElRA-Conm ficon lJom
sínl!o o Sr. SeJ.·zcdello, de1•ois que sahitt ([o 
governo! u~:.,o.) 

O SR. :'>r::Anr:.\-C(Imo bom;;inho? N:Io se· 
nltot. En.já tl\·e oc<:<1siu.o ck clize1· aqtti 'que· 
S. Ex., dctxando o gcwerno. Jt;L"' coudiçlícs em 
qm; o rez, tr:tliiu o ~eu Cú.rg:o. ntio tWli;\ 
r:etLL'ar-se; mns o_ que n:l.o quer·o qne se 1lig1t 
c que e.~W.. cal'ttt nau •:OIIlpt·omcr.te o cltc(c d.o 
Ei;tatlo; o l]UC niT.o quero ~ rtue S. Ex:. t\lll1·me 
P<'I"J.nte <L conuni:;s:l.o que es·n cart:l. é inno- · 
cclltc, rpt:tmlo incontc~t<tvelmenw dos ;;eus 
propl'ios ~ct·tnos se vet•ilic:t q uc S. Ex. u.ccusa · 
o cliel~ tio E~tatl'.' tle viot;~,;::i.o ús li~termina.
<Jíe~ •ln ot·çanK·nto, por· dc:-;pew.s exce8sinu c 
ex:~·.;;~·<::t·arl a:::. 

Quereis nm outro trc~ho tlestlt cari;n em. 
q11e óex-mini:.:tt·o tln f:~zr:IHla elogia o lWCSÍ
dcnte tl:l.. RepulJ!iy;~ 'I Eil·o (lGJ: 

«,\;; mtnutas do~ dcct·etos qHc mo (m,·iastos 
p:'r um rlos \·oss••s•lig-no.; n,imhmt~::,;. pet·mctti 
que vos t..lig;~ (llletn e~r:'t sincel'nmentc con
n~twirlo éht imm:1cnlad:t. lione-tirl:1JlC Lle Yo:>so 
cut':lde:t c dn. pureza üe YiiSS~\,; í.nten.-,.:"lcS ... )> 

Cumo c~tae~ \'C11do. poi~. o (·X·winistm niio 
se _a(h$r.ou dtt~ 110l'mn..~ u~uae;>. de que se !a.n1;tt 
m:to qua.udo se pt·etcmla ddi(;auamentc uc
cu a.t· alguem. (C'mlti,ti!a a l 1:1·): 

«Enc,;n•twl. ~llit ;ilc:o d<J ~ue lrr.pr;m·it' nu7o 
wn y~ rc;·;w ']WJ t'!Jit(J;uliuse ad>,;: .. istNO' dis
m·icionariam,nic o pai; e nü(l aqt.ccUr. 'J!!e, ;vz
ttioiU. c ~Jtsp:";·adll HO bem pr.l/tl:co, r;Hi;es.-u:, ao 
cmw·m·:o, co--s.~n:at-se <leJJ.!r-o dn. lc:. cconomi· 
sa)l(/0 o dillhein) do CQntdlm::nte, o dinhc!l"O do 
;."'P"·<to t'7o on(<rOso a lo•ht.< a.>' cl(l.<sc.<, em. ttm.a 
vida clwiu. rl;J ·in qui tuçu•:s no sâo r/.(J lar e da 
offi,::na. 11cla care,tia (JUC as[Jh!p;ia c diminue 
a cada lun·a o bem. esU!1' de ""''e.~.>' 

Agor<t tende o traba.lllo de comparar e.ste 
trecho, com o que j:l. -vos li, em que o ex-mL· 
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nlstro.aconselhou a:o Presidente da Repnblica 
a. « supprcssc1o de ad!antamento~ e de commi.~
sões, a reducçao de clespc;;as 1w e;;.'taríor, o 
aclic'm e;<to de OÓ1'C!S ao in dispcHst.wel, à rcdcu
çüo ele! co,nmi~sao á CM;•a e cç ele Chica f{O, a 
-ooUa dos navios de yueNc! qtw c.,&4o I;() cs
;,·angei1·o, e finalmente n pac:(icar;ao do Rio 
Grande do Sul »)?Ol' Sel' a lub Já sustentn.(la 
muito dispendi.osa.; e vereis que bcUo elogio 
fez o ex.-roinistl',) ao Se. marec\lal Flo1•iano 
Peixoto, Presidente da, Republicn.. ( Jlt~ito 

-bem). 
Qnereis mais um encomio ao modo por que 

tem procedido o Presidente da Republica,? 
Eil-o, nesta especie do appeUo que o Sr 

SerzedeHo fez na stm ~rta ao P1·esidente da 
Republica. . (Li?): 

«Os !)Ovcrnos Ho~ililam-sc , mrr.rcch"n.l. o/;er.le
cendo c~ e.-<sa .-<obemnia sttoi'etlw da lei. c só 
dentJ'O delftt cllc.~ sentem-sê (orks C SeiO VCrdt{
dcil·miU:ilte indepc,•dcntes. 

A qne vem esta timdn do ex-mini::-tro d<t 
1àzenda, em sua. carta., si o Presidente da 
Republica se tem semp1·e: comservado dentre 
da lei ; e é, como apregoou, a« rentinella do 
Thesouro»? (:il'o:ados: ·nõ>.iito be11•.) 

U)I Sn.. DEPUTADO- A isto nüo se re
SJ?Oude. 

O SR. SEAl~R.A - Assim, }lOi:", piU'<t que u. 
commíssi1o se julga,sse 11~\IJU:tu.da. a :-illrmu.L· a 
Ca.ma,ra. que a. denuncia e improcedente quu.n
do se refere ao art. 49 tb decreto de 8 clej;t
neiro. serht precim, ctue, como lhe cumpL:ia, 
verificasse o que ha, ele exn.cto e ,-cnl<Lueiro 
nfl.s re.-elações feit<ts tlo pa.iz }H.:lo (;X-ministro 
da fazenda. ( .:\J,O ;,_,cl<~s.) 

Vou concluir-, Senhore:;. si hem que tivesse 
feito t<th·ez um tetoc·o da.s consirl~l·açi3cs que 
provoca este p:u·ecer, c1ue, como j:"t vos di:S~e. 
mais de uma vez, nU:o póclc set• de~ntement!:i 
approvado por esta canuLra. 

Agu:wdo-me, par;\ volta.t· ao assumpto, si 
for preciso. · 

!lias, antes de 1azel·o, desE:'ja.ria perguntaL' 
aos signatar·io.s deste par~cer, qual foi o orc;.a
mento em que se capitulou ou enc:~ixou o 
cm·[Jo de ~upuirite11dente rl~ imi.~irrar;ao na 
Ew·opa? 

u~{ SR.. D:e:PtiTADO - E com t1·es secre
taries. 

O SR. SEABR.A.-Esse logar foi sempre des
empE:'nhado pelos 11ossos consules, sem onus 
pa1•a o Thesouro. 

Era licito ao PresideJ1te da Republica, no 
a.ctual estado financeh·o tln. Ilepu~)lica, maadar 
pam a Europn. um superintendente de immi
graçã.o. com "ltm scq_uito enorme. e uma (les
pez..'\ extmordim.wla. pois. conforme consta 
foram cntre~ues ao supel'intendento m:ü~ de 
~CO:OJ0$00'J ? 

E, senhore~. qual o receio que teve essa 
commissii.o tl.e cumprir com o seu dever ~ 
qual a razão por·que essa commi8são não 
ma.nteve-se co1terente com as suas opi
niões? porque fez apo;;tazia da.s suas 
COLlVicçUes, c<mcluindo o lXtrecer no sentido 
<le não e~ta.r a denuncia no caso de ser 
jutga.da ol:jecto de cleliberaç,~o ~ 

O art. 4" da, lei de res:ponsa.bilidade, para 
semelhante etl'eito, exige apenas a etlUmera
ção de factos que façam <lcreditar a e..~istencia 
do delic:to. 

Ont, a commissã.o reconhece que as viola
ções da CO!lstituiçU.o süo flagrantes; logo, 
não podia conctuü· como concluiu; concluiu 
amipa·~:el,"cnte, segundo suas aiíei\;ões, mas 
em desaccordo com a lei ; de accordo com os 
impulsos !le s~u cot•a.ç::io, mas não de a.ccordo 
com os inter-esses da. Hepnblica.. 

Senhores, vou terminar com a leitura. tla.s 
\!ondusues do parecer, que são inauditas: são 
iníquas e illegaes; e não se acreditaria que 
houvesse membro5 do Congresso que ussi
gnasse e subscrevesse, se <HJlÜ nu.,) as tives
semos se~b os olhos, silliio as a.palpassemos, 
(mostrando o l?''recet·), senti.ndc-as como se 
rot•n. um punl\al runeln·e vibrado no cora~.ão 
do C~gresso, si não no da Republica. 

As conclnsües süo u.s seguintes ( l~): 
«Pdo 'l''e, r.' commi.<.,·!io: 
«Cu •• s:doi'WI(/u q1w dw acto.~, qu<J constiiHem 

O-" (wJt{t(IIWJtl•ls ria de11 wwfa, wt~ 11((0 foi-ai!~ 
)ll"trlir:,,do., pc{tJ go~e1·1w. 

Como se o P1•esidenleda Re}mulica.llilo !bsse 
rcsp~n;:n. wl }Jelos actos praticados por se os 
agent~s; o art. 3" r1o D~reto •le S de janei
ro dispõe : «que o Presidente da. Repu1Jlica e 
tambem ros;:onsavel por· complic:dade nos 
crimes de fJUC tr-J.t..1. esta tei, qmtndo Ilerp<!· 
trado!! por outrem ; e como St\ não hm1 resse 
possibilidade de ,julgar-se o cumlJllce antes 
do julgam: nto uo autor, j:i por uão set• se
melhante exigenci;\ Leg:LL, já porque pude 
lLavet· cumpEcld:Hle punível, sem autoria. 
re::;ponsavel. 

E;;;se e um }Ü'ÍllCilliO r.eJi~ de direito cri
minal. 

Além ·disto·, senhores, o P1·esidente da. 
Repul.Jlica. é autor no c1•ime de inlb.cç,ão ao 
pt•eceito elo aré 87, § 3" da Const.ituição 
que terminantemente prohibe o recruta
mento. E' à e;; ta. infra(!\:ão, que allud.e a com
missão qua,ndo diz:- WtS 1Ul0 {otam prati.ca
dos pelo goucnw. (Continúa a. ler) :-Que 
OtttJ·&.>· o (oraii~ nn axa1·c{c::o inr:ontcslado de 
nw·ibttições con~t·{t-.-cionacs. 

Quaes foram e~tes, Srs. da commissito 1 
O deereto ct~ 17 de dezembro, on as refor

mas dos generae.s e offido.es e· demissões üe 
lente.<: Yitalit!ios úU o recrutamento, oq. os 
ce:lm,njn.mentos? 
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Onde é po'>sivel capitular-se essa. conclu
são (18) ' 
« q:w outros o {orwa pot $Olenme autoris~ç,ro 
do CD~l!Ji'e.~~o. » 

Mas, vós mesmo hontcm a,ffirmt~veis fJ lle, 
só por umu. lei púde .o Congres::o mauifes-
tar-s~ . . 

Qual íoi a lei CJ.Ue sr,lenmcn1e11te autorison 
o Preside11tc ua. Republica ~. pmticm· qualquer 
dos Rtcto~ apont.'ldos 1 

Mostrai-a, senhores d<t commissão; assim o 
exige a vo.;;sa dignidade de legisl<tdores e a 
VOS$. honr..t de juize.>. 

Qr:ereis reterir-vos a malvad:~. Jno(-áo, a 
<lesgra.çada mo•;iio, que vós mesmos ltontem 
dizieis, que não crm{el'f.'/. rlltri!miçrTo rrlgl<lllct? 

O Stc ffL\RTixno RoDRIGUES-Que é uma 
eilpecie de c.tmele-:io. 

Tt\l, porem, não acontece. O Poder Exccn
ti"<o poúc pra.tieo.l' act·.•s que uão met·e~a.m a 
o.pprovação do Cong1·esso. e que no l!mtu.nto 
cstejnm nt\, espher:~. d<ts <tttt·i!Jui~Õe$ que a 
Cottsl:ltniçii.o lhe con{erin, <t8~im como o Con.
gJ·~sso ].)Otle u.pprovar a.cLos íncon~titu~ion.aes 
prüic:ti.los pelo Poder Executivo, p:u·a evi tar 
mal mniot\ cmnpdndo. en!t'etanto s~u do\·er, 
que c respons;\biliis<J.ro Pr(sidentc !la Repu
blica. pm· tet· . uli.t"J.p: t~,;:u\o os limitei! de suas 
<tttl'luui.,:ôe>, ou· u~urp;\(lo :1ttribuiçües que a 
Constituiç:iLO conferia a qualC}uCr uos outros 
poderes p:liticos. 

,\ que vem, pod.anto, t\ approvaç-.ão ou re
jei<,.-ão <lo Cong1·e5SO do U(.'Ct'Cio tle 17 de tle
r..embro incidir n:~ quest.;i.o tht consti!uciona
lidautl de ta.l dect•ef.o. u ua. d:L r<l<lpon•ohilida<le 
tlo Prcsifl.ent() dn. Republic;~. pol' hU.\'Cr usur
p:~do um•• att.ril>tlit;iio que ti priV<ttiv-J. do Po-

0 SR.- S.E.Um,\-(C.mlir~i{(~ a le1·) : der Legish\tivo '/! 
« Qu• outrús jâ e.··lãa a,-.p,·o-uatlos.por l rJi,., No regimem parlamentar o vosso corl>ide-
A Qtle factos quereis allutUr, neste consitle- raJ11/Q ~eria uceít.wel ; 110 pl·~idcncial , que é 

r:.llldo ~ o no;;.~o. elle, sobre ser inae..~ita.vel , iJ ab.>ur.-Jo 
Senllores, decididamente u. voss,~ p..1.rch\li- e contrario i~ C<'Sench me5ma do regirnen 

datle VO$ c~g0\1. (-wuitos o.poiwl(Js). 
Quaes são os actos ou r,tetos que! cst:1o (lp- E r..is :tqni, sen!tores deputados, :1 fJ.UC. se 

l)rorudo:s pot· lei 1 reüuzcm as C(>ndusü~s U.c.stc -pa.reccet', :~ 
Quct-e.is rcferh·-vos u lei de ~mui~tia, como appl·ovtwão tl.o qu:ü se oppi:;cm a ll!i, o bom 

é licito s~ deprehendcr do que dize i~ no corpo senso, o lHgicn.. c a dignitlude desta. (.-:ttna.ra
•lo po.rec~r? Mas. senhores, t~ !<?i lie amnL-;tin (Jlrrito l·.oil•, a;wi«t!o>.) 
!lC\"ÍlL ter tido o ll1Ieito de lançar o esqueci- l\fas, seuhot·t~s. quero conccdee:·, commissão 
mcnto e perpetuo sileucín sr•brc 03 ttcontce:i- o que clia entende~·. por 111ais :ilisur·do que 
mentos rl c nbJ•iL s~.i•~; quero concedt'l'-lhe que o Pre<idcnte da. 

E, rlesde cnt."io, como snl>;:i~tcm tts t·~formas Republic:\ não infrin[;:iu utn" ~ó dispnsiçil.o 
1lc g:e~wra.es c olliciaes G tlr·mi;sc!cs tlc lentes con~titncioual; qtlct•o cr•n·:edcr-lhc que os 
d;tdas, em con~qucncit~, cnmo tllxei.<, tlc t:l.es lilctos :tponbtlos na. <lcuuneia, <:otltt'<\ a. evi
nct)ntccimento;; ? ! · . ueuc:n, siio iaex•lcbs; nttt~ • .- commissiio l1o. 

E' aS$Íffi que o~ lcgisla.tlorcs tl;\ Rcptt~lica. de Lll'Cci$amcntc t.'lmbem cone<.1ler-me umt\ 
comprehcntlcm :t :lmni~Li:\? ! cou~a: h:-.. r!e :vlm ittit· c con J;..sS<n· qne a 

lsto uã.•) c scl'io ; de<:idamente, quereis 1.0111- :l.HIIIistitt YOtmh~ j1CIO Con:;L·es.;o Nncional em 
tlnr do 00111 sen~o c tio ct•iterio. r.lltt#o bem, líl.Yot· ,los implicarlos nos mo\·imentos chama.- · 
lljl llirtrln.•. i . o los o·ouspit·atorios de lO ue a.ln·il :J.inda. não 

(Cotolin i"' " lc1·); foi cumpri,\;~ . 
«e fJIIC, {ir.ltlmCIIIC, (ot!!I"OS rlfpc:ul~nl. de (Jtl· o P!·e:;itlcute l.b l~epu'blico. urro cumpriu 

2ll"oooçiln (oH •·r:j,ir•<o do Crm!t··•!.<.<n. ~ ~sta t..• i; tfesolxltleccu-vos. 
AJIU1.lí:> ao uccrei.o d~ 17 de dezemlwn . ·Disseste; 110 VO~SO par·eccr que não ha 
}!as o que tem a n.p}>l'OY:J.ção ou l'C'jeição 1.l0 moti>o pa.ra pl'OI?tssur u Presidente tb Repu

dem•eto bolsi~t:.t. com :L qtu:~st:io de s:thcr. si o bli~a, úe;;dc flUe clle esti de accordo com o 
Podet· Executh·o tem comlletencit\ p :\11\ legis- Congresso N:\cionul; r~in:l :\ Hl::ti~ pet:L<:: itn. 
lar s •ltre bancos ? lml·moniu. cnt r·e os tlous po•ler~s, cxccutt~-o e 

De modo que. si, amanhii o Congres8o, 1)()r legislativo. 
quo.lquer motivo, apprO\'<l.l'O decreto de 17 de E eis poriJUC jn,:tilic:tStes o processo de 
dezembro, fie:.\ o go\·erno "utOt'Í$ado :,, quando Jonltson dos Estados Unido5 u<\ Amcricc.; h, 
entender, cr·eM' bancos de emíss:'io , regu lar a:; tlizeis,.lonhson e.>t:LV:tbl·i!Jado com o Congres~o; 
e.1Jis~~Jes c trihutu.l·as, comtunto que depois o aqui o 1-I:\~echal Pt'l'sident~ d::~..Repul>llca e o 
Congresso approve es;oe acto ~ mdiLor a.tntgo ~lo Podet· Lcg·rslatn·o .. 

Pat'tt que o vosso c<M<idcJ·mnlo fJ;;se logico e 1 Be1!:1 clontmm es' ~•, 8enhot·c.s, cup. conse
tivE'-~~e senso, seria preciso que a competcncht · quen.::i~t se\·:i. o aníquihunento d<~. pL·opri!Jo. 
d.l) Pollcr ExecutiYo p:•t~l e:..:pecli!' o decteto de Rcpublic::t. si se ücrem as mãos, um Prest-
1-7 rle · de7.embro re~ultasoo, ip.o {<leio, d<~ dente }JI'Ct!!ntll·nte a um scetJtro, e um Con
:t]lp:·o.,M,::-1.0 de sen acto ~lo Congl'esso. ~~·cs,:o que lhe queit'i\ dat· por nm:~. moçrlo o 
(Apoim/"s.) a t•ci to tlc md-o ! . . . \•n ·tl<l /; ail~ , OtJlrrusil$.) 
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Ha.accordo entre o Presidente da Republi- Quan(lO !':e não encontra motivo razoa.vel e 
ca. e o Congresso! justificavel para negar-se á evidencia. dos fa.-

C:mlia1 acco,·do, senhores, este, que (!Ua.n- ctos,é sempre t.iJcil recorrer-seáoppm·t·•ni•/rult: 
do o C••ngresso diz «não quero auxilo as in- e à ra~ao de c.~ arlo, e a. tant;l.S outr-as fr·ivo
dustrira» o Presidente da Republka., re~pon- !idades, qne simplesmente terã.o a. 1ilrça, de 
de:-pois eu cruero, e vou conceder-lhes ex:1- mascarar a verdade, .ma." nunca a anniquiht

. ctnmente a somma que lhes negastes !(Muito rli.o, a Juizo da. nação e da posteridade! 
bem.) Aq uelles q uc concorrerem .com seus votof$ 

Cordial accordo! para o proseguimento da. denuncia ter-J.o sa.l-
0 Congresso diz:- faç:l-se silencio sobre os va.do sua. responsahiLd<~,dc e dado um nobi

acontecimentos de abril ; s~i, m os cidadà,)S lissimo cxeml'lo úquelles que amanhã ti
que foram considerados revolucionarias e fúra verem de sent<tr-se nessas cadeiras, de re-

1 · ta 1 <I (.r ·t speito á lei e á Constituiçilo. 
da. et, res ura< os em to os os seus lret O:>. S<LCrifi(tUe embrml. to(la a sorte de in teres· 
e o "Presidente da Repuhlica-responde: pois 
nã.o cumpro vossas determina,~üe.<>; quem fui ses, uma vez que lhe reste a, consola<;ü.o e a 
reformado, ha de ficat• refbrmado ; quem foi convicção de ter ~ ido ,·ancirlo\ pelo numero, 
demi ttido, h a de ficar demittído ; acima de mn.s nunca pela j ustic:a e pela. vercla.de, e de 
vossa lei, estã.o as minhas pa.ixões os meus ter pugnado sempre pela. liberdade e peln. 
()dios, o des~io de vingar-me daqueÍles que se Constitui~.ã.o. (M~tito bc•,.} 

./': Que a.o encen•a.r o ultimo anuo da pri· 
atrevem a J.azer opposi~.ã.o a.o meu governo ! meira legislatura. ela R.epublica. pos,a a. mi-
(Bravos.) nor·ia retira.r-~e deste recinto com a fronte 

Delicioso accordo esse, senhores, que quan- levantada., podend.o, sem ter de quo corar, 
do o Congresso diz: é mist;er respeitar o Con- apl'e~entar-se deunte de seus constituintes, 
sti.tuição, o Presidente da Republica.r~pou- deante do povo. 
de-lhe ~-a.pprovae meus actos inconstitucio- Que nos importa a nós que fiquemos um 
naes ! pnnha.uo em roda. d<\ denuncia, um::L YCZ que 

Inveja ver ba.rmonia essa, que reinn. entre o eu:1 rf!presenta. a ve1·U.a.de e a. dignidade da 
Congresso e o Presidente da Republica. que. Repulll!ca ?! 
qua.ndo aquelie diz: poupa.e o sangue 'brazi; Seremos vencidos pelo numer·o ; e quem 
leiro ; fOÇc'l.·Se a pa.z no Rio Grande do :'ul : sa.he ? tal vez, amanhã; C<1.lllmniat.los e pet·sa
somos irmãos; não s~tct•iftqueis as suas vidas ~uiclos. 
inútil e capri<'hosamente ; este eesponde-lhe: Enfrentaremos a C<'\lumnia. e arrostaremos 
pois eu tenho ;;êde de sangue humano; não com a pcrseguiçã.o,e que esta sirva, ao menos, 
vedes quea.quelles revoltows querem a liber- pa.m nns unir·mos c:ult~. vez mais em rctlor dn. 
datie da. patría., quando eu quero tt sua es- nos~a. bandeira.. 
cra.visação ~ ! •. . (Bmoos; mu:to !Jam.) «Quand() os irraelitas, arrnne<:dos ao pn.trio 

Si a isto se cl1a.m:'L accrmlo, lvuu?onir.t, é mis· sólo. vagueavam pela.:> ourelas dos rios de 
ter convir que é muito singular sem~·lllante ~abylonia., á sombr<1. dos salgueimes, esbofe-

• a.ccordo, a. menos que não se dê o nome Ele teados, injuria.<los e chico'ea.dos pelo- nzor-
7~.al·monia entre os poderes conscitucionacs a rague dtJ s :us senhores, eutoa.vam os cn.n ticos 
e~ te fJUO~idia.uo desrespeito, sinã.o tlespr~zo, do de seu~ peophetas, e fitando o> lacrímo~~olhos 
Presidente da Republica p2!o.s netos e deter- nos extrdmos do horizonte, exclamavam~ Si 
mtnações do Congresso. (lllailf) !Jc,n..} llU houver de esquecer-te, que me esque('.a 

Em presença deste desmot'eMmento •la Re· lambem 'h1 minha dextra; si eu deixar (:e 
publica, produzido pelo arbit;rio e constn.ntes pronunciar o teu nome, oll ! Jerusalém ! que 

· infracções da Constituir;.ão p:!lo Poder Ex- se · mo pegue a lingua ao secco paladar .» 
.. ecutivo. que outro recurso podem tet• a.quelles ( .lfu:tu út·m, afipklu~o: .) 

que, adherindo com sinceridade ao novo regi· · Sim, sen l!ore.~, seremos poucos, mas bas
men, qu«rem a sua. verdutl.e e esforçam-se t:Lntes pa.ra ct ue a nossa •óz seja ouviUn. pela 
pela a.pplicac;ão exacta de seus pt·incipios na~.ão inteira ; cahiremos, mn.s repetindo 
e de· suas promessas, sinão lançar mão do aquella palavra <livina que pronnncia.\·am os 
uni co meio pacifico, que a lei offt:r?ce, que moniam pela patria nas Thermopylu.s; os 
a responsabilidade do poder dicta.toria.l, e que que morria.m por Deus nos circos l'Olllano' ; 
se <:Ol!OCOU fórada.lei ~ e OS que mOrl'ii\ID peJa humanidade 11t\S pri-

Pouco se me dá, Senhores, em saber quaes meirM luctas sa.nguinolent.as rlo nosso seculo; 
es que votam em favor da. denuncia, porque aquella palavra divina, pehL qual se teem 
.à vista. do parecer da. com missão, os signata- lõacrificado t;~n~I.S gerações. e que resôa. como 
rios dell:t nio podem ter a. prdtenç.ã.o de que um écho ·Sem fim deso.le ás primeiras até ás 
vã por deante. . ultimas paginas da histeria da huma.nida.de-

SeiJ Senhores, que nos parlamentos tam- LiberdfJ.Jic! (Muito be1n; muito be.n. O orador 
bem na. uma. tyra.nnia, que é a. das maiorias. c cwnp1·imentado po;· todos _os deputados pre-
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sentes, p1lmas no J"ecinto c nas galc1·ias; 
grr.mdes acclaú({tções.) 

Fica addiada a di~cussão reia horn.. 
Vem á mesa a seguinte: 

Declaraçao de voto 

Declaro que votei contra. o projecto 11. 

164 A, de •892. porque contl-<.tl'az a. verdade 
historica, quando ~ymbolisou no alferes .Joa.
quim José dtt Sllva. Xa.vier o precm·;;or da 
Republica no Hr·azil. 

Sala das sessues, 5 de .i unho de 1893.-J.. 
V. ;l1eira de Vasco,<ccllos. 

Vão a imprimir, p:mt entrar nn. ordem dos 
traba.Illos, as redacções dos seguintes 

PROJECTOS 

N. 1 A- 1S93 

Redacçüo _elo p1·ojecto n. 1 de:>te mH1rl, '1'-te al
te;·a al'h[J-?S elo rcgiment~J inlel"ilO e a(/ditr;. 
OU(~·o 

Regimento intet"no da Ca::nara dos 
Deputados 

dos·diplomas, protestos, reclamações ou re
-presentações que furem presentes a mesa ou 
a commi~&i.o, Lluas listas, uma dos deputados 
eleitos, que1· pelo Districto Federal. quer pelos 
Estados, ~obre cuja eleic;iio não tenha havido 
duvida nem contestnçào, e outra daquelles 
cuja eleiçã.o 1or conte:>tada por prote;:;to ou 
denuncia,contra a sua vnlidad.e, n.p•esentad.os 
ú. Ca.mara ou insertos nas actas das eleições. 

§ 1.• Approvadas as tluas listas pela Ca
mam, mediante votaçiio do respectivo pare
cer upre:>entado pela commissão em breve 
prazo. serão til·adas á sorte, demre os depu
tados d;> primeit·a. lista, cinco commi~sões de 
cinco membro~ c:ad1~ uma. 

§ :?.." E,;t<J.S commissr.cs nomearão dentre si 
um presidente p;Lra dirigir os tl'abalhos e 
db;tribuir o~ pn.peis relu.tivos a cada Estado ou 
n.o Dlstricto Feuet·:tl e t'unccionarão ate ao fim 
dn. ]H'i me i J':t sc:;.~i•o da. legislatura. 

§ :3.• ~enltum úeputndo poderá funccionar 
em comrni:;~fi.uú. qual incumba o inquerito das 
elaiçü-;s do Estu.<.lo pot· onde houveL' sido eleito. 
Assim tu.mborn se unten(((•ra com os represen· 
t:wteg do Distt·ívto FederaL · 

Nu. bypothese mencionMla.. bem como nas 
va.g-J.s uu impedimentos (le qualquer natu
rez.n.tlos mem hl'OS rl:ts re!nrid•t:> commissües, a 
suu~ütuição se- fu.t·á por sorteio. 

Art G." A' 1" commissão po1·tencerá o ex
ame das ('leições dos Estados do Amazonas,
Pal'á., lfa.rn.nhão, Piauhy, Ceará. e Rio Grande 
do Norte; 

CAPirULO I A' :?.• o úos Esi:a.dos da Pal'::t.hyba, Pernam-
lmco, Alo.g.·:as e Sergipe; 

A' :3• o dos E,;tados da Bahia, Espirlto 
DA SESSÃO PREPARATOltiA Santo, Rio de .J:tndro e do Districto Federal; 

A' 4." n (]o;: E:;;tados de S. Paulo. Parü.ná, 
Art. l." Xo primeiro armo da le~islatura Santa Cutltarina., Gontz e 1'htto Gros;:o: 

reunir-se-hão os drputados eleitos~ na S..'\Ü A' 5" o dos est<l.llos" do Rio Grande do Sul e 
destinada aos trabalhos d.t Cam •l>Íl., quinze !liinas Gcracs. 
dias antes do destinado para a aberCUt·a do Al't. i." As c:ommissüe~ tle inquerito cele
CongressoNaciona.l e, occupand··a presidencia brariío sms se.->súe;; em salas do edi!i.do onde 
o deputado que 1br mttis velho em idade de funLi!iOnur <L Cctmn.ra tlos DcputMlos e th.rão 
entre os presentes, c.:.mvirl<tl.'it ])n.ra servirem ann<.tnci;Lr pehL impi"en5a. a. hora dos rc·spe· 
interinamente de secreta1·ios os quatro depu- cti ,·os ti'i~ba.lilos. 
tados que mais mo(;os lhe parecet•em. § l." A es1ns se,;sücs a.dmittir-se-ltão todos 

At't. 2. o Fül'rna;la tkst';. r tu a. ill<!:;a, f,mc- os ilueress;t<.IO:> no inqu~rito e qualquer cida
cionnrú até á eldçio da. de;in:tiva., a q:1e se dão, qm~ o requerer lX<r escripto ou verbal
procedera .na [H'ilncir•• scs::;ãu dqJOb Lla ;.b-.:r·- mente e posstL conco;rcr para o esclareci-
tura.. men t,o da vet·dade. 

Art. S.o C:1:!a um UO!': rl··putado~ depvrà nas § 2. "lnlimnada a com missão verua.lmente, 
mãos d~ presi~cnte o seu dif.llonw. o um dos por ca.tla um dos relu.tores das que8tões sus
secrotarJLS f<il'U a r8hv:ão nominal<.los apre- cit<Lrlas nos documentos, convidarú os inter
sentados. ,essadus. seu:; advogados ou procuradores, 

Art. 4.0 F.nte;Hl<r-sc-hn por diplomn v titulo pam oífet'ecel'em ns suas exposições a res:peito 
ou documento que for como h! Jc!lnido por do pror:ess) eleitoral unicamente. Destas ex
lei ou re~uh1m~nto (~leito1·:-tl. posiç:jes dar-se-ln vista para contesta.l-as ao 

Art. 5.~ InstaJlada a mesa, o presidente, candidato 1ue o requerer por si, por advo
reunidos os diplomas, nomearã uma commis- gado ou ârocurador, ou a qualquer deputado 
são de cinco_ membros, que organizará, ã. vista. que o pe ir . na falta. daq uelles. 
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§ 3. o Guardn.du.s sem1we a. ordem e solem- ficio em que deve ter logn.r a. insta.Uaçã.o da · 
ilida.de precisas, a commi85ií.o em seguida. cele- sessão lcgisl ·.tiva.. 
brar-.l. conferencins para ouvir as ohserv;lções Qua.ndo não puder iniciar seus trabalhos a 
que os interessados, seull pr·oouradores ou ad- Catn<tr·a. <los Deputados no dia marcado na 
vogados cqu~dq\ler deputadr:• houverem de la- C<lnstitui~ito, ou (:Dl lei ordinariu., por não 
t.er oralmente ou ))Or ~scl'lpto S(lln•e a. ma.- lm ver o nu1nero legal, 1ar-se-lm identic..'\ com
teria propria do inquerito; estes debates muniro~,fi.o e do Jl'le.smo modo se procederú. 
llurar-J.o emqua.nto o permittir a. !Mio ria da logo que o n nmel'O estiver completo. 
cornmissão. Art. 11. O.> deputados se reunid'i.o dia-

§ 4." Logo depois a commissfi/:> fbrmuh1.r::~ o t'ittmente, ao meio-dia, em sessões ]Weparato
rela.tor·io <lo inqueei.to. sobre M eleic;ões de ri~ts até queestej ~ concluída a. vorilic:a~:<io dos 
que se tt·at:.u•, concluindo com o seu ptwcccr poder·e:;; e possa rcu.liz,u·-se t\ ahertul'a. do 
em n.rtigos precisos. · Congres~o. 

Si, na p1:imei1'a sess-1o que celebt'ar a com- E !tl se.~S<io pt'eJk•ratoria., do 1·• a.nno da. !e-
missão. ningue:n se apr·esE~ntar reclam;tn•lo gislattl.nt, a Camara runccün'iaril. com qnal
oucontest;\nclo,pxler-se-habvr:.w Oãseguint.e c1ue1• nume1.,, de uep11tados eleitos. 
ses"~o o p:.wecet· ::~ vi.sta das adus e mals t ~~ /'\.., d d - d "' At·,. ~. v:> cptt:.a •;s que nao pu erem 
papeis presentes i~ Ct1rnmissiio. comp;wecet• mandat'<.io, comtudo, o seu di-

Art. t;.• As exposi•;ües, ;\.S contesta.\~.iíes e o plomn. e,,, exposi~:üo, por eseripto, dos seu.; 
reln.tor·io serão logo i.mpresso~ no jot·na.l que lllllX:dimentos. E:;ta.s escusas. bem como os 
publicar os debates ela. Ca.ma.ra., c clistribnit!os tlil)lomas· que as acompanharem, serão re
em a.vulso com o voto em separttdo, si houYet•, mettiU.a.s . its res1~r::tivas commissões. Si as 
de qualquer membr·o da commis~ü.o. escttsa.s l'm•em desa.ttendídas, se f;u•:\ saber 

Dos documentos u.pt•esentados pchs partes l'JOt' officio a.O:> <l~putatlos que se escusarem, 
só serão impressos aq uelle3. cuj;J. publicar;:io <tri m ele 11 ne _comparec,,.'l.m. 
1ót' julg:\da. uecessa.tia. p~h commissiio. 

Vinte e qua.tl·o horas depois dessa puulica.- Art. 13. No caso t!e mot·te do deputado, 
ç-.do. 0 presidente d<1. cuma.m dt\ri~ pa.rtt. Ol'<lem ou perda. do seu logat· por qn;1lquer motivo, 
do dia seguinte a. vota~:ão, sem mais del)ate inclusive renuncia, a meSL\ d<1 Camn.ra, por 
algum, dos pareceres de c::t.d<l. inqum·ito; .intel'mcdio do I • secretttl'io, lll.r<i. t\o respectiv-o 
havendo, porém, votos em sepa1•ado ou emen- !;WVet•no do Est;\do pol' onde se det' n. vag"a a 
das, se abriri\ Jiscnss11.o. devida communicaçã.o, p:u-:1. que mu.nde im-

§ 1. • Ntts eleü;:ões duvidosa.;;, a requeri- nwdhüa.mente proceder a. nova eleição. 
menta de CJU<\lquer deputa.do, apoiarlo pel:t Si a Y:\1-,<a. se der na reprcsenta<,~o do Di:;
terC.'<l. p:l.l't~ dos presentes e independetüc de trido fe:ll€,t<J.l, u. commutüca.çi1o serú. feita 
vot.."l.t,ito, tic;.wú adiada t\ YOÍ<l\'<i.O dos P'\l'e- ao ministt'O do interior. · 
ceres n·t parte 1·e$pectiva, atê que haj;~ n l Art. 1'1. :\'os our;ros n.nnos tln.legishttm·,•. e. 
casa metade e mais um dos membros ([e que nas sess0es extro.or·dim.l.ri;1S, come~ará :.\ ses-

são l)l'úpar:.ttorla :seis cli:ts antes do destinado a Ca.mara se comp0e. 
d · · 1 1 1 l)<l.t':.l. a abel'r.ura do Cotwt·esso Xaciona.l, afim § 2." Quan o a ma.wrm (e quo. quet· las ~ 

commissüos concluit· 0 seu parccet· Mnullant.lo de se vet•iticn.r- si ha. na. cttl)ita.l o numero de 
ou não reconhecendo a validade de qm~lquet• deputados nece~sil.t'io·pu.ra a ditil. abertura, e, 
diploma. Hc..'\.rit 0 mesmo pa.!'ecet• ••1Iimlo pn.r:t haventlo, fazer-se a pa.t•ticipaç:i'io do art. 10. 
ser discutido tlepoi::; da aLertm•a: do Congresso. AL·t. 15. Ne~ta sessilo servirão o presidente 
prete<lendo discussão igual ú. de qmdftuer e secret.wios que o tiverem sido na. sessão 
pn.recer dn. commi~são. antecedente; e para examimtr as escusa.s e 

§ 3." Em todos os m.1.is c:lSOO, a Ca.mam diplomo.s, que de novo apparecerem, servirá 
decidirà., desde que este.ittm presentes 41 u. commissã.o de petil;ües e po:leres tla mesma 
membros, pelo menos, mts sessúes prcp.ll'a- sessão,atê que se nomeie u. que devertt servir 
torias. na nova. 

Esta dL~posição rerere-se sómente it tlelilJc- Pa.mgrapho nnico. o., p<•recercs acerca do 
ração sobre verificação tle podet·es. l'econhecimento de novos depnrodos serão 

Art . 9.~ A' ]>ropol'í;ão que se lbr Yotando, dados par<~ or·clem do dia, Yintc e qu3.tro l!.or-.•s 
o presidente declarar-:t depnt:ttlr)s aquelles depois tle impres<>.')S nn jornal que pul>licar 
cujos podere:; f!e tiverem julga.do leg:.\lmente! os deba.tes da..C;\IIlu.t~t, afim de serem votados, 
conferidos, e um do> secretaries fal':·t •• lista .

1

. ob~cr,·<\t)([O·sé em tudo ma.i:; as disposiçiíes 
dos apprOVt\UOS. do;; arts. 7\ 8" e 9•. ; 

Art. lO. Vel'itico.d;1. a Iegalidt1.tle dos pode- Art. 16. A sessão prepa.r~ü'uri:~. , de que t1<1.t a. 
rcs, si. acharem· se presentes tlcpuL:\dG:> em I o art. J,i, dmarit os dias que 1"úl'em necessa
numero de metade e m<tis um. se f.11'ú. a de- rios pc.ro. os tt·:.\halhos de (1\le a Cn.mttra se 
vitla communica.~ão ao P1·esidente tlv, Repu-i tiYcr tle. occupar ;üe á a.bertm'<\ ·do Congresso 
blica e n.o Senatlo, -vara que a.ccordem no edi-1 ~n.cion'll. . . '. 
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Art. 17. No primeiro anno da lcgislaturo., 4", annuncia.r o r<:sultn.do das votações; 
na ultima sessão preparatoria, an~s da aber- 5··, impr:11· silencio; 
tum do Congt·esso Nacional, o presidente C1m- 6•, suspender a. sessão ou levantai-a. quando 
vidari~ os deputados tt contrahírem o Il.mna.L não puder manter a ordem ou t~s circumstan
compromisso de bem cumpri e vs seus 1leveres cias o exigi'rem. Neste caso, nilo podendo ser 
pelo modo p ::Jr que eUe passa a n~zel-o ; e ouvido, deixa1·aa. ca1leira.; 
levanti1ndo-se, no que ser:i. ac,;mpanhado }JOl' 7', design:.~r o~ tt-abn.lhos, que de,·em fot•-
todos quanto' se acharem na sal<~, prolcril·ú a mar a Ol"dem do ui<~ ll:1 ses~rr.o S<·guinte; 
seguinte affirmaçfi.o: SJ, tomar <t a.ffit't!m(~1o aos deputados;· 

« P1•ometto manter e cttnl}Jrir com llet·fcita. 9•, as:>.ignar as aútu.s tias ses~ões c todos 
lea.lda.ue a. Consti.tuiç:í.o Federal, promover o os uecretos o resoluções da Cam:tra. 
bem ger:.tl d:t Republic:a., ohsor•·.u· :\s sua;; 10 ', ('Onvocu.r ses~ão fõm <la.s horas e dias 
leis, su:>tcnt\r-llte t\.Uni~v.l , a -intcgril.h\de e a lll:l.l'C<l.ÚO:;, em a.lg·um caso absoltüamente ur-
independencia. » gente c ~xtraordimtt·io. 

§ 1." Em seguida. manclará lhzer a. clmmada., Art. 23. O pr·esidente nii.o :potletit o:ITerecer 
e cu.da. um dos dep1.1ta.dus, come;,!<~ntlo pelos projectos, indie<tç<:ícs ou requetimentos, nem 
outros membros da. me...<:tt, dí1~i., á pt'OJ..10rc:,:;1o discmlt· c Yotar, exc~pto nos escrutínios se
que ior })rofcrido o seu nome: - A.sim 1'1'0- eretos ; mn.s, si o qúizer f:J.zet·, deixará inLe· 
metto. rimunenie a cn.deira. <tO vice-presidente, em-

§ 2." O deputa.do que com]'l..'l.recet· depois da Quanto SI! tr<ttat· do objecto que se proponha 
abertur:~. do Congresso sm·:'t recebido á•~ntradtt diSI::Ut il·. 
d:J. sttla pelos 3'' e '1" secretarias, e prolet•it·:.~ Art 2A. O pt·esiuente da Camnra e os qml.
perante o presidente a menciontlcltl. formula. tro secl'etarios nilo poderão l~l7.e.l' parte d;J.~ 
de a!Iirmaçã.o, não semlo neces"'Lrio ! [Ue lt<1ja .denmis commis~ões. . 
na casa o numero exigido ]_lttl'<l. as delil>era-
ções da Gamara. 

CAPITULO H 

DA MESA 

· Ar·t.lS. A m·~sa serit co:npo:;,ta tle n:n pre
sidente e rtnntr'O secrctariGs, eleitos no prin
cipio da sess1o ortlinaria e que ser'l"ir;io a lê 
sere :n substituitlus 11;,\ sessão orJituria elo 
anno seg-uinte. 

Art. 10. Nas sessues ext1'ao~din::wias o 11as 
prorogações sot·\·i!<io o 1wesidenr.e e secreta· 

· r ios, que o tiverem sido anteriormmte. 
Art. 20. Par':l. SUJ,>prir a falta do presidente 

e sect•eta.rios havera d.ous vice-pl'esidentes e 
dous seeretarios ~tll)plemes. 

SECÇÃO I 

Do ;wesidcn'c 

· Art. 21. O presillcnte (.nu..<; se~slies o orgão 
da. Ca.mat't1. e todas as vezes que ella. tem de 
enunciar-se collecti; ament.e . 

Art. .22. São atkibuições do presiclente, 
além ue outras designadas neste regimento: 

1", abrir e encerral' as sessões ahcn':l.s com
petentes; nellas mantet' a orc.lem e fa.zcr oh· 
senar a Constituição-e este I'eg'imento; 
. 2•, conceder a pu.la.vra. aos deputados, que 
competentemente a pedirem ; 
. 3", estabelecer o ponto da. questão sobre que 
deva l'ecahir a vota.<:ão ; 

SECÇÃO U 

])os vica-zwesidenles 

Art. 2.'). Si o presidente não tiver chegado 
á hora aprazada pat'U. o principio dos tralJ;~,. 
lho::, o 1'' vice-pre:>idente, ou , na sua 1\l.lta, o 
Z•, tomará a cadeira. e de~cmpen hal'á todas 
as funcçues expr~ssadas llll. sessão antece
dente, cedendo, por-êm, o Ioga.\' logo que che· 
;.me o pr. sillcnte. O mesmo se pr·,ttiuwit qu<tll· 
do o p ;·esidmtte ti ve1· necessid:u.le de deixa.t• 
t\ ca•.leir~t moment:.\nca.mente. 

Art. 20. Os vice-pre:;idente3 poderão ser 
membros ue qualquer commissão, e deYeriio 
continu:w no exet·cicio dtlquellt~s para que 
tiverem sido eleitos, excepto quando por im
pedimento do presillcntc occuparem o seú 
loga.1' por m:.tis de oito dias. 

S~CÇÃO li1 

Dos sccl·ctr:wios 

Art. 27. S5.o a.ttribuic;·ões do I•' secret.trio: 
l", ler ú. 01m<tr·a <\ integTt\ de todos O$ of

flcios do governo c do Senn.do, o q ualcluor 
outro papel qnc deva ser lido em se~são ; 

2", ta.zer todt\ ~t correspondencia otncia.l da. 
Ca.m:u·:t ; . 

3 ·, receber todos os officios ila.s M t to r ida.ue.c; 
c:oustituida.s c <los deptttados, c igualmente 
todas as rcpresentaçües, petiç-ões e memorias, 
<rue torem dirigi tias ti. Gamara., fazendo. con-
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. sta.r á mesma o seu conteúdo. em summa.ri~. 5', marinha. e guerra; 
pua se lhes dar destino na forma deste reg1- 6•, instrucção e sa.ude publica; 
mento · 7•, Ol'ça.mento; 

4' f~er .t•ecolher e gu:trdar em boa ordem 

1 

s•, pensões e ~nta.s ; _ _ 
os p~ojectos, indicações, pareceres de com- 9•, ob~as publ_tcas e colomsa~:ao; 
missões e as emendas qae se lhes· fiz:et·~m, 10,', dtplon~ac1a e tr:atados ; 
J?ara os apeesentar guando fi.)l:em necessanos; 11·', redaC\~ao das lets. 

5", assignar, depois do prestdente, as act<ts Ar·t. 3i .. Alem das commissGes dos arts. 3Z e 
das_ sessües, bem como todos os decretos e 36, ha verã. tambem para os_ casos occurrentee, 
resoluçües do. Camar-: ; . que o e::dgit·em, com missões ma:tas, q ua.ndo ã. 

6', dirigir, inspecc10nar e fiscal_tsar· todos os i Cu.ma.ra parecet·em necessarias, convidando 
trabalhos e de:>pczas da_ secr~tar1a,. . ! nesse caso o Senado pa.ra nomM.çã.o de mem-

Art. 28. O 2" secretario a.ssi~nar;~ depo1s do I bros de seu seio para a composi<,~o das mesmas 
In todos os decretos e resoluçoes .da Ca.mat'.:l., c.:>mmlssões . ·· 
bem como as acta.s, sendo C;~crtpta~ as dt\s . . . • . . .• -

, - publicas. sob sua m:::pecc;ao. pelo \ .At ~- 38. ~a.m se n?mear uma comm1ssao 
~:fcmario respectivo. As acta.s set'<\o lidas 1 espectal_ set·~ n~-essar10 que <l.lg~un deputado 

--0 pelo mesmo sect·eia.rio . i o reque1ra.1 md1cando logo o obJecto de que 
e~~~~~9 o 3·• e 4• secreta-rios recebet-ã.o ti.[ e~~ de~era_ Ll~J.t<tr e~~ que ;t Ca.ma.ra. .o de
porta. do salão os deputa/los que ele no~·o en- t Ctda. pot meiO. de vo~to. . _ 
t m e os ac:"lmpanhariío à, mesa, onde de· At·t .. 39. Alem das~n.~m1ssoes permanentes. 
rare estar a a.ffi.l'ffiaÇ"i\0. ha\"Cl~J. tantas COt~mlSSUes espect~es externaS 
veX'"J~ 30. o3 sect·eta.t•ios, conforme sua nu- q_uantas a .ca.~nara..J ulgar necessarw.s, a rec1 ue
m.erac;:.ii.o o1·dinal, stlbstituiriio o presidente ua r1mento daq uella.s-
falta d.os vice-presidentes. Ar·t. 40.As commissi:'Je:S ele or~.amento. )?en-

Art. :n. Ao 1" secretal'io substituit•ó. o 2' ; sues e contas, (}e constituição, legisla-ção e de 
ao 2• o 3' ; ao 3" o •1 ', e a este o l 0 suptil~Ilte j ustiç:a, de fazenda e ind ustri.:'l., de instt•u[;\:ão 
ou 2°. si houver roo.is de uma làlta ou SL cs- e saude.publica, de obr<l.S :publi.·as e colonisa
tiverausente ouimpedi<lo o 1•. Na fa.ltaab:;o- c;ão serão cornposto.s de noYe membros cada 
luta dos supplentes, o presidente convidH'Ú. uma, e as outl'as de cinco, excepto a de re~ 
qualquer deputado presente. dacç:ão, que- se c .. ~tnporá de tres membros. 

- As cummissões especiaes, tanto internas 
como externas, se comporão do numero de 

CAPITULO 1II membros, que o. Cama.ra. determinar. · 

Art. 32. As co:nmissõClS serã') geraes, per-
manentes, especia.es e m ixta.s. 

· Art. 33.As commissões geraes ser-lo formadas 
pela Gamtl.l'a toda. Tet·;Io as mesmas runcções 
e guarilarão as mesmn.s regras regimentaes 
que lhes forema.pJllicaYeis: nenhum dos seus 
membros ]?Ode1·á làllar mais de c! uas >ezes 
sobre o mesmo assumpto, o nenhum'• moção 
de encerramento de discussão será per
mittida. 

Art. 34. A Ca.mara :pnae constituir-se em 
commissão geral, por iudicação geral, por 
indicação de qualquer deputado, OLt imme
dhtamente, ou em dia prevünneute determi
nado, cingindo-se ao assumpto da. reunião. 

Art. 35. Durante os tl'ab:dhos da cnmara 
em commissão geral sei•virà. a. m<:sma mcsn 
que presidir ns suas s~S"ôes ord !Darias. 

Art. 36. As commissões permanentes são as 
seguintes: 

1", policia ; 
2', petições e poderes; -
3', constituição, legislação e de justiça; 
4', fazenda. eindustria; · 

Par·agrapho unico. A comnlissão de policia 
é constitnida peb. mesa. 

Art. 41 . Nenhum deputado podel'<i. ser m~m
bro de mais de uma. comlll.issà.o permanente. 

/u•t. 42. As oommissões parm:mentes de~ · 
verão ser eleitas logo no principio da sessão 
ordina.r ia de cada anno; e durar-ão não só ·em 
toda cll;\, m:ts tambem nas sessões extra.ordi
nat'ias e nas prorogações, que tiverem logar, 
até :i, ultima ses~o prepu.ratorio. da sessão 
ordinaria do a.nno seguinte. 

Art. 43 . As commissões especiaes, tanto 
intemas como extema.s e as mL-xtas, ·durariío 
unicament~ emquanto se tratar do negocio de 
que forem encarregadas e q11e der motivo â 
sua uom~ção. 

:\.~·t . 44. As commiss~s poderiio exigir dos 
mmt.Stros de Estado, por llltermedio do .1° se-
cretal'io da Camara! todas as informações que 
lhes forem necessarms para desempenho dos 
seus trabalhos, não :podendo haver demora 
que prejudique o respectivo andamento; e 
ta.moom poder-ão requerer, pela mesma. fórma, 
que se convidem os ministros <le Estado, oa.ra. 
conferenciarem com ellas sobre qualquer ob-
jecto que julguem necessario. · . 
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CAPITULO IV 

D.~S ELEIÇÕES 

Ar~. 45 . A clekão do presidente e dcs vice:
presidentes se1·.i. l~ita ao nwsmo tempo por• 
escrutinio s :ereto ã :pluralidade abwluta de 
votos express:>S do~ membros p1•esentes. 
Ar~. 46. Si no pr·imeiro csct•utitüo nin· 

guem obtivet· ma.ioria aLsoluta, passa.rii.o !)Or 
segundo escrutínio os deus m:üs vota.tlos ; e 
si houver m<tis de dous com votos iguaes. u. 
sorte decidi.ri~ qual·s devem entr·ar no seglllldo 
escrutínio_ Sl sahlt'em empatado~; os dous 
neste segundo escrutiiüo, a. so~·te decidir'<\ 
qua.l deve ser o pre;;idente ou vice-presidente. 

Art. 47. Os sect•etl\t'lOs set·ii.o. ele: tos <uJ 
mesfno tem[JO pela l'ó!•Jl\:t p.w rpl ::! sã~ o 
p~esident.; e vice-pt·esidentes·: ;;er-.i. o 1" sup
J•len!c o i mmcdi .. to em vr. ks ao:!• sc ·· r~t!;rio 
c 2• supplenle o c"(:tC se :>cgnir no 4" !i0Cr."3-
tnrio em nuu;cr., rl<1 1·otos 

Art. 48. A eleiç{i.o üos membros das com
missões perma.nentes sel'ii. feita por (\Scrutini(, 
secre~. contendo c.<ch• cedula t<tntos nomes 
quantos eol'respondei•em ~os dou.s te1·~os do 
numero bt::tl de membros marcado pn.r·a. ca.d:\ 
uma del!a.s. 

Pa.ragt'O.pho unico. A eleiçã:o das commis
sões pemmnentes e dn.s especiaes, tanto in
ternas cCimo extet•na.s, ser:'~ !eita à. ptm~.:~.U
dade relativtJ. devotos; ~nno\·l que ns perma
nentes serão fdt.,s ao mesmo t~mpo, <:ioco 
de cada ''e~; em C:'lSO de emp•\te entt·e o:; 
votados, deciriir<i. :l sor·te. 

A'l'L 49. Podet•tí. a Co.mo.ra. commettllr ao 
]?re.<sidente a. nomea\'<'íO de quatquer comnüs
sii.o especial ou mi:tta.. 

Art. 50. Si faltar algu ·11 me:nbt·o dos elei
tos ou nomeados par<t qua.lquer commissii.o, 
oü ti>et• longo impedimentc), o presidente no
mea.r.i. outro que o substitua. 

Art. 51. A nQmettçli.o d~<~ deputações que a 
camara. resolv;t que S<'jamn0meadas, compete 
ao presidente. 

CAPITULO V 

DOS TRABA.LT:DS DAS co:mussÕES 

Art. 52 Logo depois de eleitas, c ·da uma 
das commissões se rewlirá. em uma dn.s s:.J.las 
do edificio da Ca.mara para. eleger por escru
tinio secreto o seu presidente. 
· Art. 53. Ao presidente de cada. commissão 

compete: Convocar a sua reunião todas a.s 
vezC$ que julgar necessn.rlo,oulhe for exigido 
por qualquer dos seus membros, e dirigil-a 
nos seus trabalhos. 

A reunião d:~o commissão sel".i. annnncíada. 
~om a a.ntecedencia, pelo menos, de 24 !toras, 
mdlcando-se a hora em que se deverá reunir, 
o loga.r d(l. reunião e a ma.teri::l. ou ma.terias 
de qtle tel'tt de occupar-se. 

§ L • Os papeis submettidos ao estrtdo de 
cada commis,;ii.o serão pela mesa da Camara 
remettidos ao respectivo presidente, que 
os dis;;ribuui~ pelos seus membros. 

§ 2. '' O membro da.commissão a. quem for 
distribuído o estudo U.e qualquer materia. far-á. 
sobre a. mesma. o seu r elatorio e formulará o 
pll.l'ecer, que sàra lido em sessão da respe
cti va. commissii. • e sujeito a cliscussão e votO. 

Art. 54. E' :permittid<> a qualquer dos 
mcmuros da Camm·a. assistir <ls sessões das 
commissües, discutir p~rante as mesmas o 
assumpto, ou env-iar-lhes qualquer exposição 
ou esclarecimentü por ~cripto e ]?ropl>r 
emendas, as c1 uaes poder(• fundamentar por 
escripto ou ve:·lmlmente. 

§ i." A5. exvosi1,iíes _ ~r·ipta.s_ que forem 
:tprest•ntar:as as commtssues scrao 1mpressas 
com o pu.recet·, si os seus autores o l'equere
t·cm, assim como o resumo da.s obserm~.ões 
que !orem lei ta'" ve1'balmente, desde que os 
interessa.dos se encarreguem de redigir os 
extractos. 

§ 2." Quandü as commíssões não adopta.rem 
as emendas propostas, serão estas annexas ao 
r>arecet• pat'i~ set•em votadas pela. Cam.ara.. 

§ 3." O interessado directo nas questões 
que se del:ro.terem perante as commissões,·po
derú. ser a<lmittido a deteudel' os seus direitos, 
por si ou pot' procumdor, por escripto ou 
vcrbttlment.-, ol)tendo pt·eviamente permissão 
do presidente da respectiva. commi~são. 

Quando não comparecer o presidente ela 
cornmissiio, os membros presentes nomearão 
quem o substituo.. 

Pa.t-a.;!rapllo unico . A presidencia da se...~ã.o 
de commissõe~ reuniuas compete ao presiden
te que for mais icloso, o qua.l designará. o re
lator d<.L mater·ht. 

CAPITULO VI 

DA ORDE)( DOS TRABA..LllOS 

Art. 55. As sessões principiarão ao meio
<lia, durarão quatro horas, regula. las pelo re
Iogio da sala e ser-:io successil'a.s em todos os 
dias uteis. 

Poderá. htl.ver scs5ão nocturna., qua.ndo a. 
C<l.tnara, a r~q uerimento de alguns de seus 
membros, assim delibera;.r. 

§ I.n Quando estiverem em ordem do dia. 
para. discussão :.ts leis a.nnuas de força. e de 
orçamento, as ses$ões durarão cinco horas, 
sendo a ultima. destinada ao exped1ente, i::;to 
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é·, leitura de officios, apresentat:".Jo de requeri· 
· mentos, indica.ções e projectos. 

§ 2.• Nos casos urg.mtes ou quando p::tre· 
cer conveniente, poderá a Cama.ra. .. a r equeri
mento de algum deputado, proroga.t' as horas 
dn.s sessões diarias e determinar que haja ses· 
são nos dias exceptuados. 

Art. 56. D<tda. a. horo de principinr ases
são, o presidente, secretarias e deputados oc· 
cupa.1·ão os sen,; log:~.re;; ; o presidente toc(l.t'á 
a campainha, o 1" secretario ll~rá a chamadu. 
e o segundo marcar·;'t na lista nomin<ll os pre
sentes, bem como os ausentes, que deverão 
ser inscl'iptos na a.ct.1.. 

Art. 5í .. Achando-se presentes cleputallos 
em numero de um terço, o pl'esidente abl'írú. 
a sessão com as palavras-:io;·c-se " se.~o. 

Art. 58. Si ate 15 minutos depois da hora 
regimental não ho?•'Cl' pr e.;:cnte C? terço ~e 
deputados, o pr·es1dente dechu-ara. que nao 
póde haver sessão e convíd.,r;.l. os detmtados 
presentes a se occup:n-em com trabalhos de 
eommi:>súe:> .. 

Art. 59 .. Apeza.r tle não haver sessão, se.la
vrará..a a.cta dO. reuniüo,na qual se fa.ri~ men
ção tão sõmente dus nomes dos deputtl.tios 
presentes e ausentes. 

Art . 60 .. Si. por moti-vo de demora. a sessão 
eomeço.r llepois da bora regimental, durm·á. o 
temJ.)o necessa.rio l_)(l.l'a completar as J:-,or(l.s de 
effectivo tra.lJa.lllo. 

Art. Gl . AlJe1·ta a sessüo, o 2' secretu.1·lo 
far;í. a leitm~ da acta da ante<:edentc. a qt1al 
considcra.r-so·b<t appronttb independente de 
votaçã.o, si nií.o houver s:Jbre a. mesma im
pugnação ou recln.mat,,ilo <.\lgurna. .. 

Art . 62 . Si , p :>rém, algum deputado lcm
bror o.lgumo. inexn.ctidiio, o 2' secretario, ou 
qu.tlquet· dos outros, th\t-.i. os ncces:;;.wioa es
chtreclmeutos ; c quando, apr::mr de:llM, a 
C:tlll<\l'".l. l'Cconheccr a innxru:tidito indiclda .. 
ser-i cmeutllttln. :t acta c,ml'ot·me so Yeu~;er. · 

Art. 63 .. Appl'uYath\ a act..'l., serú. lugo as
signada. pelo Jll'esidentc, 1" e 2' secrettwí.us, e 
recolhid:t aoarchiYo. Ko ultimo dia da. sessã.o 
Jegisla.tiva s~1·à lida e <tppt·uv<tda a u.ctn., 
aincht no caso de nã·.l ltaVel' na. ca.sc:1. numero 
legal de deputados. 

.Art. 0·1. Depois de a.ppt·ovn.d<t a act~ . o 
l • secrett~rio Jlm'l. a leitur:~ tlos c•Hicios I'&CO· 
bidos do go>erno e do Senado, e de a!!coruo 
com o }lr~sidente ir:·~ du.ndo õJ.')s mesmos o des
tino que lhe pa.recet• m<tis conveniente ; mas, 
si algum depu0-do lP.mbrar o~ttr:o destino, 
entii.o o Sr. prestdente consultm·a, •~ Cttmam, 
e se seguirú, o que decidi1• a votaç.:.1o .. 

.A1•t.. 6.5. Immediat~mente o mesmo secre
tario dat•:t cont.a. em breve relatol'io, dos o!~ 
·ftcios, representações, petições e memorhts 
que tiverem sido enviados :'t Ca.ma.m, proce
dendo-se a.ce1-ca. do· seu destiuo como no ar
-tigo antecedente. 

Art. 66 .. A isto se seguirá a leitura dos 
pa.receres de commissões, projectos, indica· 
~ões c requerimentos dos deputados, que e<-
ttverem sobre a. mesa, não s~ gastando mais 
tempo do que a. l_)rimeira hora de sessão, po
uendo o deputado justiíical·03 independente 
de ur·gencia. nii. mesma. primeira hora, que 
nü.o po•lerit ~et· excedida. 

Art . 6i. Os requerimentos, para que pos
sam ser admittidos, necessit<tmdo apoiame-nto 
de cinco depttta.do~, polo menos, e não ha- · 
,·enclo quem peÇ<t t\ pal;wra sobre a sua ma
teria, sel'iio postos it vota~,~J.o .. 

Art. (iS.. Fiuda a primeim .. ho1oa da :>essão, 
se começarit logo a tra.tar da mahria, que 
e.;t ivcr de:-;tin:ul:t para a ordem do dia.. lendo 
o 1" secreta.r io o que se t iver de discutir ou 
votar, no caso de se nã.o achn.l' impresso. 

Os ll<treccre>, projectos, indica.çôes e reque
l'imt>ntos. que se não tiverem lillo })Ol' falta de 
tempo, licar-.lo p;tra. a se.~ulute sessão. 

Ar t. 00 .. A ordem esta.belecída nos artigos 
antecedentes só poder<i. ser alterad:.~ ou inter
rompida: 

l•', no caso de urgencio., salva a. dis]_)osiç:ão 
do art . 72; 

2", no caso de adiamento. 
A1·t. 70. Para se dar urgcncia é necessario 

que 5(\ja o requerimento ,approvado IJela 
maioria dos membos pre~entes, sem discussão. 

Art. 71. O deputado que quizer propor ui·- : 
gencia usará da. formula - Peço a palQ.-vra 
p <1.l"<l. negocio urgente. 

Art. 7'!. . Urgente, para se intolTompel' a 
ordem llo dh . só se dew~ entender aquelle ne
gocio. cujo result<1.do se tol'na.rin. nullo e de 
nenhum efi(~ito, si deixasse de se1· tra.ta.do'im
mediat<\mente. 
Yencid:~. a. m gencia. o presidente consultarú. 

tlc 110\'0 i~ Camara ~i o assnmpto e de natU· 
rez;J. tal que, não sendo tratado immed~at<\· 
mente, se tOL'na.ria nullo ott de nenhum efl'eito. 
Si a Camam decidir affirma.tivamente po;· sua. 
rot\ioria, entrará a m<tt~ria ímmediatamente 
em discus;oi.i.o, fica.ndo prE-jutlicu.da a ord~m do 
di~. até á sua d;::ci&i.o final ; si decidir pela 
ne;.{ativa, será :l. lliscussão do assumptoadiada 
para. a pt•imeira àora dt\ sessão do dia seguinte . 

§ 1.• Em atnb()s os casos, precedera á con
cessão de urgencia a leitura. do l'equeri.· 
mento, indicação ou :projecto, mas a· fmlda
mentaçã:o só ·serú. feita. no mesmo dia, si a 
Ca.mat·a deci(lir affirmativamente as duas 
consult.'\s, e no dia seguinte, si ttpenas a.ffir· 
mar a primeira vez. f 

§ 2.• Quanto ao audam~nto do négocio de
clarado urgente, a não se tratar de simples 
requerimento, par~ce1• ou projecto de coút
mi.':são, qua.lquer outro a.ssumpto, se>;ja pro
_j~cto ou indicação, depois de offereci<lo c t'Un· 
da1~1entado pelo autor ou um dos autor~. 
tcra de ser remettido ao estudo da commissão 
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competente, na. fórma. dos art. 106 a 11:3 e 
167 e segnint('.s. · 

Art. 73. O :J.diamento põd~ ser :o;cm1:n-e a.pre
-sentt\do em ord<1rn do dia e $em dehate será 
deeidiclo, não podendo, entl•etanto, ser a.pl'e· 
sentado QUU!1do a cas.1. estiver em vota('.ão. 
qua.udooJ·at· qua.!quer deputado, OJl úepois de 
encermda a discttsS<"ío da lll~teria. 

Art. 8:3. ~enhum J.eput.-vlo m discuSi!ão 
p.1de1:ú 1U.1lar em setlti•b contrario a.o que jà 
estiver decidido pela~amn.J;J.. 

Art. 74. N5o se pro!_)orão adio.rnel1tos inr1e
finidos; por conseguinte, o lleputado que qni
zor prop .. r qualquer adiament.o, dever-ã inJ.i
car logo o tempo para. que ha de se!' deferido 
o negocio; e sl. outt·o dPputa.da propuzel' out,ro 
adiamento, a. v-ota.çü.o da camat·a decidir-j, 
qual rlev~riL preval·~cer. 

Art. 8,1. Dtvln- a hor<t de findn.r <1 s('ssiio, o 
prcsidet1t<:!., teudo examinad(t c tm os secrc
i<trios <tZ m;J.terias c prqjt·ctolõ q lte hou vel' ni1 
ca.s::l,, desigmwiL o que. lhe pa.~·ecer mai:; inter
essante para. a or·dem do <lh da sesstio se
guinte; e. si '" m·dem cJo dia.lór· dividida. em 
dn<t'S rxlrtcs, o temp~ po.~·a. n. pt·üneu·a não 
poderú sct· excedido por mais de 11m q U<trto 
de hora. 

Al't, To. Todos ru.Hu.rã.o de pé, {, excepção: 
1•, do pre~i<lente; 
2·•, do üeputa(lO, qne por enfermo obti\'Cl' 

dos membros presentes permíssão para falla.r 
senta.do. 

,\l·t. 76. ~enhum deputado poderá fa.lla.r 
sem ter pcllitlo a pala v.:;a,, uecla.ra.ndo si pre· 
tende tal!ar p)·., ou contl'a, e sem lhe s(!r con
cedida, dtrigi!ldo :\iell1pl'e o diseureo ao pre
sidente, ou à. Camara em g·eral. A palana. 
serit da.d;J. alternooõ1mente. 

Art. 7:'i. Pàt':t se guarda1' u. orllem e. eviktt' 
a. dispu la lia. preferencia, um dos ::;ecret<wios 
f<1rú. uma relação dos deputados que pedÍI:em 
a palavra, para. por elh reger-se o presi
Mnte. 

A1•t. 78. QuatHlo muitos deput.·ulos pe
direm a. pa.la.na. ao mesmo tetnpn, o pt·esl
dentc dará ;t precetlencia;.). qnem ll1e p:trcc<-r, 

. ftcan<lo, p n'êm, a sua decisiio sujcit:.l. a u. ppt·o· 
vay.l.o da. Ca.m:l.l'a, no c;l.so de algum dc1mtatlo 
o req_ucrc1'. 

Art. iO. O autor de qualquer projccto, i11· 
di.ca.<,;ào ou ~qU<wimento tc1-á prcí"et·~nt:b, 
sempre q\\~ pedir a. pal••vra solJ1·e :• su~t mu.-
tería. _ 

Os l'cla.torc,s das Cúmmbi>~Õ'·~ ser:.'io J?1.l.l'lt ~ste 
fun c.:,nsidel'ados como autores dos rrspc-
ctivos parccet•es. . 

Art. 80 . Q un.ntlo nas sessões ~e fitllal' em 
um derutatlo, será. este tratado llelo aJ.)pel
lido, annexa.ndo-se lhe sempre o Jn·onome
Senhor-; o que igualmente se :pra.tic..·wú nas 
act,'\S, ,.\,)>!•· a·~~ e reglstl."o. 

At·r.. 81. No acto da di.scuss::to ·nenhum 
deputulo nomeará por seu appellido ouko 
·de).mt..<tdo, cuja.g opiniões quizer approvar ou 
impugna.1·. 

At·t. .82. Nenhum deputtl.do 1?0det·à :thil.:tr 
sinilo: 

Al't. 8G. Si a[g:um deput:.tdll qnizm• !cm
l.n-:<r (!U<tlr[UC!' ill:),tül'h\ f!\1e julg\\() COHV<l
nicnte p<u'a entmt· 1m di~tribui~::io dlaria tlos 
tJ':.l.b<tll\v~. 11od.en\ !h-zel-o : ou <lirig-inuo·se 
em p:tl'tic;Ü;J.l' ao presitle.n~l', OIL r'~qucl'cnuo 
nu. pri.meir;~ !Jot·u, tia; sessão ; e o prestílente 
p;·e:-.t.:n·it ~t rleviJ.<~ eon~idera\'.ÜO i• re(l n isição 
üo députa.üo. 

Art- Síi. O .P>'é.<Meni.é pouN·.i d:n· p~rn. or
dem do diu. trabalhos de commissôe:<. d.e:'de 
que na. mNJ. nii.o L.a..j:~ matedn. p;J.ra. ordem do 
tll<l, &•glti!HC. • . 

~\1·t. 87. Ant<..->S •lOJ!l'e~itlentc corueç::u• n dar 
a. ot·dcm Jo dia dêL ~c.~sã.o se{;·uiutc, poclcriL 
().U:.tlquer rlepttt.arlo pedir a ptot·oga.ÇflO (l;l 
se:>8ãú ptwa. se wtiln;tt· o negN~io Je que se e:s
tiY<w tl-aw.ndo ; e o pr~-sidente eon»ultar~ o;.; 
deputados P!'O entes, qu:tlquer qne s~ja o seu 
numero, p(ll' meio cle vota~:;\o, in(lcpendento 
rle dis~tlssi'io, si <t sess-'to tlüvc ser proro
gada.. 

Ar·t S.'L ,\ pro1·ogaç;to seri~ IJ01' tempo de
unido. c llXatio por horas ou m lmLtos, IJO· 
donde ser ex··erti(IO. si f-.1t· wt:tda. nov<'l. pro· 
l'Og;lçã.n • .E5l;t\S lWOl'ü;;;<L(;.U~S nittJ potlel'ÜO $CI' 
n nnulhtdas sllli~o pdo cnc~l'l':ltnento ll<J. di.s· 
cussi.o_rc$pecLiYa, por lhlm. de or:tdores; ~ 
si ttch.ar·sc n:1. t;;t::;:t metade e mais um d~ 
SúUs mcm!Jt-o:i. ~c;·:·~ pcl·mitti<io \"Ot<l-1' o en. 
conamcnto th i\i$l!U:5s:l.o. l'eset·•:mJ.o-se, 
porem, a. Yot:.~.,:Jn 1.la matcl'h p:wrL a se~~ão 
seguinte. 

.-\rt. 89. Parn. 1i.nd<W a se:ssão, o rn·esidentl.! 
usat-à do. lormul.a.- let;ar.w-sc (' ~cs,(ru. 

CAPITULO Vli 

DVS SESSÜES SECRETAS 

[", sobre obJecto de qtte· se esteja trat.:'tndo; 
2", -pu.t'tl. fazer tequerimentos e o.f!erecer 

projectos c indic~õcs na occasião compe· 
teme; 

3•, sobre a Ol'llem na conformhlade do 

Art. 00. O dep1.1tndo que pedir se.s&1o so
él'<lta deve dil'ig'il' n.o presiurnte a competente 
proposta, =:~ssignuda por eHe e l)QI' mais cinco 
·representallt~s, ú. Yist,<t da- qu_al o pr~sident_e. 
c 'nsutt::tndo a Camara e depoH;de deiJberaçao 
affirm~.tiva desta, (leclarará que a sessão se
creta terá Iogar ou imtn diatamente ou no 
dia. util toeguinte, segundo lhe houver sido 
pedido )?elos Pl'oponen ~. cujos· nom~ :fica
r-:l.o secretos. 

u.rt: 144 ; : 
40, l)ara. propor u-rgeMiü. 

Cnmnra V. U 17 
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Si o assumpto for de tal natureza que ai Art. 97. O projecto de resolut;>ii.o sobre 
mesa Julgue inc,mveniente l~var ao. conheci- adí!l-mento deve co~ter, ~lo menos .• cinco 
mente · da. Cam<l.ra., em ,.;e:;SàQ pul)hc-a., o re- , asstgn:\turas e depo1s de JUlgado obJe<:to de 
querimento apr2senlad::1, o presidente d:t Ca.- 1 delil:era<;.ão, para. o que se requer vota((ão da. · 
lU;l.l'(l, convidtl.l'iLopportuna.mente todos_ os .PrC·, tM,ior•a. dos presentes, seri~ _remettido ã. com
sídentes d!ts commis~ües pel'ma.nentes, lK\l'<t i mis$ão competente, pat'a Interpor parecer 
dar-tb.~s conheci rne1Ho ch propo;ta e eutüo : dentro de cmco diu.s. no mn.ximo. 
se decidir~~. pot• nmlo1·iu. de votos, si de,•e ou .Art. 98. Si, esgotado esse prazo, não for 
nfi.o ser concc·dída <t ses~ão secreta lledída. apr·esentado p;trecer, poder-.1 entrar em dis-

Art. 91. Hosen<lo se.§<'io secreta, o presí- cussãiJ independente delle, a. requerimento do 
dent.~ far;~ ~:t~penuer u. ses~o.publiCã, q uaudo a.nt01· do projccro, e em vírtud.e da a.pprova
teuhtt come:,lõ.ttlO, pa.r-;.\ Í~tzer Sttltir os esrlecta- çii.o da Cu.wal'a.. 
dol'es. · Art. 99. Os tr<J.mi tes para a discussão ser·ão 

Art. 92. Reunida. a. Camar•n. em sessão se- os mesmos de qualquer projecto de com
ereta., deliber.w-se-lta, ('ffi ·l)rimeiro· legar si missão. 
o as:mmpto deve ou não set• assim tl'at.a.do; 
e, se!!mulo se res;.~lver, a sessão contínUt\l'Ú. 
Si'::Cl'eta. ou se fa.rú. pnb:iea. 

§ L • Antes de encerra.r-se u. sessiío seereta, 
a C·•mara resolverá si o sett olJjecto e resul
taclo devem Jlc .r secretos ou ser· notados na 
<tCt<'. publica; igmtltneute <lecidírà, por sim
ples vot.a.t:U.o, e sem di,ocnssão, si os llOJ!JCS dos 
proponentes devem ficar >ecretos. 
· § 2:' "~s actt.s respectiYas set-lo l;tvradas 
por um dos secl·e!:.arios, lillas e appr·ovadas 
antes de encen·ad<t a sessão. Serii.o lacradas 

. e guM·d::das. no r.>..rchivo da Camara, (·om ro
. tulo ú&:ignado pelos 1'' e 2" secretarias, decl;~-. 
r:.mdo o tl.itt, mc,z e anno em qu~ ~e cele:. 
brara.m. · 

CAPITULO VIII 

DA I'ROROGAÇÃO E ADIA:IlE~TO DA~ SESSÜES DO 
COl\t':RESSO ::\AC!ONAL 

CAPITULO lX 

DOS PROJECTOS DE LÚ OU RESOLUÇÃO, DAS 
I::\'DICAÇÕES E DOS REQUERIME..'\"l'OS DOS DEPU
TADOS 

Art. iOO. Nenhum :projecto ou iQ.dica~.ão. 
se a·!mittirà. na Camara, si uão tiver po~ fim 
o exercício de algum<• das attribuições da 
mesma. Camara, expressadas na. Consti-
tui.,:ão. • 

Art. 101 . Os projectos devem ser escriptos 
em ar~os couciSO$, numerados e concebidos 
nos m~smos ter~os, em que se devem redigir 
a.s leis, e assignados po1· seus auto1·es: nfi.o 
vindo assim ·organi zados, deverão .ser resti
tu idos pela mesa a.o autor, para os pôr em 
<levtda l(mna. . . 

,~rt. lU~. Cada pro.iecto deve conter sim
plesmente a. enunciac;<io da vontade legisla
ti YU., f>em Pl'O:l.tnbulos nem ra.zões; com tudo 

.Art. 93. Qttalrtuct· deputa.do púdc prO}>OI' a poder;i. o a.utor motivar por e.scripto a sua 
prorogn("J.t) dn,:; sessões por me10 de proJecto proposição. quando 11i'ío queil'a ou não ~~a 
de resolu~:iio , cuja, discus:;;.i.o serü. consider;lda lhzel-o \·erbalmente. 
u1•gente c encer-l'ada. na me$ma sessão em que A1·t. lu:l, Nenhum artigo de projecto po· 
se tra.tn.t', sendo logo depois de approvado derá conter. duas ou mais proposições inde
remettido ao Senadu. penr.lent(>s entre si, de mouo que, sujeita.s i~ 

.Art. 0.1. As prorogações S•?rão limibllas ao di.;;cus~o, se pos.~:1. udoptal' uma ·e rejeitar 
tempo necess.~riú pa.ra. ultítn:lc;ão do negocio outm. 
que se ti,·cr em vi:;ta. e nunca SCI'ÜO pi'O· Art. 104. Nos projectos, iudiroçües e re-
po>t.1.s p:.r mais de 30 üiM c:.H.la nm:1.. que1·.mentos não ser-:~ pet•mittido usar de 

Art. 93. Os lJI'Ojectos ue resolu~úo proro· exprc.~•i)es que suscitem itléas odiosas ou que 
gando a.s sessu~s, vindos do Senado, seguirão oJli!udam alguma classe (te cidadãos. 
os mesmos tramites na discussão, e, no caso AL·t. 105. Os projectos ue iniciativa dos 
de approva<lcs, seni. immediu.tameute commu· tleputu.dos serão lidos pelo 1 o secretario ; o 
.nicarltl esse resultado tanto ao Senado como pr~itlente porõ.i. a votos- ,;i o projecto é ob- . 
-ao Presidente da. Republica. · . . ,jecr.o de deliberação, e os deputados votarão 

"1rt. 96. P<\1'8. ter log-ar o . adiamento das sem pr·ecede1• discussão. Decidindo-se que não 
sessões do CongrêSSO, cuja inicia.tivt\ pertence ê, ficará. r<',jeitn.do. i 

· à Camara., será. net:Jes.,ario qu~ o ln'Ojecto que ·Art. 106.· Decidindo-se, :porém, 1que é ob
. o ].Jropuzer contenha. em subst..·u1cit\ os mo· jecto de cle1ihera~~ão, serü. enviado â com
ti vos que o det'i'rmin::un, e que sejam ternü· mi~ão a. que por sua. natureza pertencer ou 
na t1temente declarados. o dh~ e o mez em que i queUa que o autor do p1·ojecto indtcar. 
se dever.i reunir o Congres:;o, ~empre de Art. 107. Por igual modo se procederá . 

. modo que os quatro mezes de ses~J.o ~am pan~ com iodos os projectos de lei ou reso-
. completados dentro ~o mesmo anno. lu~\o, ainda. .os que vierem do Senado, os 
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quaes se1•ão todos envi.a.dos ás . commissões ou das commissões ; 1:1edir ~r.o .exteaordi
competentes, que d trão parecer dentro de na.ria ; a.ugmento ou prorogat"-i.o das hot>as da 
15 dias, procedendo do mesmo m')dO ácerca. ordina.rla; pedir alguma -providencia que a 
de qualquer assumpto sujeito ao seu-exan1:e. occurrencia das circumstancias ftzer necessa.-

Paragt·apho unico . Si forem necessar1as ria sobre ohjecto de simples economia dos 
informações do governo, a. commissão a.s re- trabalhos da Ca.mara ou da policia da casa, 
quisitara na fórma d<> art. 44. que não esteja determinada no regimento. 

As di~po:siçiies deste artigo seruo extensiva.s Art. 115. Estes 1•eq uerimentos ser:1o admit-
ás commissões de inquerito, queserãos=•bsti· tidos[~ leitura e logo postos ú. vota.c;.«io, ~;endo 
tu idas no caso de excederem· o rderitlo pra~o apoiados, em· cad<t uma das sessiies diarias, 
de 15 dias. . sómente t\té os primeiros tres quartos de hora 
~rt. 108. Os pr••jectos apresentados serão da sessão, excepto os casos de urgencia, na. 

impressos em avulso para se distribuirem conformidade do art. í:!. 
pelos deputados . e entrarem na ordem dos Art. 116. Os tl<!putados qUI!) quízerem fun
trabalhos, .depois que sobre elles f,Jr cbdo pa.- uarnentar vet·ba.lmente a. apl'e>entaçã.o de pro
recer, salva. a disposição do § 1 o elo artigo se- jectos, indicaç0Rs, requerimentos 011 de qual· 
g'uinte. quer mo~'ã.o, só o poderão f<\ZeL' na llrimeira. 

Art. 109 . A commiSS<\o, a quem for re- ho1-a, niLo devendo falla.r mais de meia. hora. 
mettido o projecto, podera propôr ou a sua 
admissão sem emendas, ou a. sua reforma CAPITULO X 
com as emendas (iUe julgar neces~><1.rias, ou a 
sua total rejeição . . DO :I[ODO DE DELIBERAR. 

§ I. n i) projecto, .sobre o qual a commissão 
não der parecer dentro rle 15 dias, ;poder<.\. Art. 117. Nenhum projecto de lei ou re· 
entrar na ordem dos trabalhos, si a.sslln for solução se1'á appt•ovaclo sem ter sido discntido 
resolvido pela. Cama:ra. . tres vezes, s:.l.lvo os que versarem sobre pen-

§ 2.• Quando a. commissiio julgt\r conve- sões, aposentadorias. l>eformas, j ubünções, 
niente fazer emendas, as aprescntari~ con· licenças a. runcciona.rios publicas e todos os 
juncta.meute com o pa~ecer, qLle serfl. discutido CLue disserem t•espeito o. inter~ss~ 1ndivi
conjunctamente cJm o projecto a que se r~- duae'>, o:; qua.es só terão uma discussão, que 
ferir. . corr~spontler<i. :.í. segund<J.. Teriio ta.mbem uma. 
· Art. llO. Qna.ndo a ma.teria <lO projecto só discussão os pt•ojec.-tos aos quaes ltouver 
for de simples intuição e constar de poucos negado sancção o Presidente da Republica. 
artigos, ou· mesmo em qualquer caso de. ur- .A.rt. 118. Os pt•ojectos de lei ou resolução 
gancia. e absoluta necessidade, a. Ca.mara po· que Yier!lm do Senado, o projecto tlas leis 
derà dispensar a impr~são, a requerimento a.nnua.s e todas t\s propostas do Poder Ex
de qualquer deputa.do, independente tle dis· emtiYo, COilvertitlas em. pro.jectos de lei. t erão · 
cussão. · sómmte duas tliscussr'íes, qne COl'responderão 

Art. 111. Os projectos, que tiverem sido á. 2· e 3". · 
firmados por alguma das commissi.íe::!, sen"io Quando se discntit' o primeit•o artigo poder
sempre julgados objecto de .delibe,•açií.o, sem se·h<t fall:l.r em f.<eral sobre a·ntilldade ou in
dependencia de vota.ç-ií.o, e logo impressos para conveníencia. do projecto. 
entrar n:~. ordem dos trabalhos. Art . 119. Vet•::,\rú. a.l 'discussií.o de um pl'O· 

Art. 112. A$ indicações só po:lerii.o ser jecto de lei ou de re..:;olu~.;1o uníca.mentesobre · 
feita.s pelos membl'Os d L Camo.ra, por escripto as Y<\nta.g-ens ou inconvenientes dellc em 
e pnr ellcs o.ssignad;ts ; e lidas lU meso., como ~ero.l, sem se cntt• ·. r no ex<tmc de cada. um 
os pt•ojecto3, ser-J.o, sem dependenchl. de vot<\- uos seus a.rtigo3, o lJOt' isso nã·J se atlmittir-:io 
ção, remettida:> t\ commissão a. que por sua. emendas de quõl.lida.de a.lguma nesta dis
natureza pertencerem, praticando-se como no cussão. 
caso do art. 6G. · Art . 120. Acn.ba.da <L l• discussiio, o presi· 

Art. 113. A com missão, t\ vista. da. ma. teria. dente por;). a Yotos - si o projecto deYe pa.s
da. indicação, interporá sobre ella. o seu pare- sa.r t\ 2• discussito, e, decidindo-se que sim, 
cer, que será discutido conjunctamente com a entra.rá. na distribuiçãodiada d,.os tl'abalhos, 
indicat;<.iO, pela mesma i'órma estabelecida. para. para se tornar a discutir quando f<Jrdado para. 
os mais pareceres de commissões. ordem do dia. . 

Art. 114. São requerimentos, ainda. que Art. 121. Si a Càma.ra assentar que não 
outro nome se lhes não dê, todas aquella.s deYe passar à. 2• discussão, ficar-à rejeitado o 

_ moc:.ões ~e qualqneL' deputu.do ou commissão, p;;ojec~o-
que tiverem por fim a promoÇ<\o de <Llgum Art. 122. N:~. 2• discussão debater-se-ha. · 
objecto de simples expediente, como pedir in- cada. artigo do prdjecto de per si. o!fereçendo
íorma.ções ou ·esclarecimentos ao governo ; se <\S emendas que occorrerem, a'S quaes, 
pedirdispensade alguns dos tra'€alhos da. mesa. lidas na mesa pelo 1" secretario, e sendo 

,. . . ;· 
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0.\)0Ílld:ts 1~(11' cíncJ lkputarJos, scrJ.o p '.li!t<tS r Yi.-luos,_sel"<i.O re(Hgidos, depois de 3.J!J.ll:0\·ad~s, 
em rliscr.z:;sfio eom o a.!'tigo a. qne se rere .. irem. em p~··•Jectos SC!Jo.l.l~~dos, pat-a ~t·em d[SCUG!':'aQ 

:\t·t. 123. Disclttid ,e; e vot<t,los to!los os e.spcc1o.\l ttntes de serem temctttdos <\OSeno.do. 
a.t•J;igos (lO projecto, pod.ct>;.\. qualquel' Llcpat:\do A C;~mu,\>a poderú. ;tcCeltu.~-os 0': rejeital-os 
m.:wdat• (r. mesa rnilis al•,.um, ou <>tgum; depo1s de ence.n·aua c~sa. dtscussao, que cot·· 
:l.l.'tígos u.cllliti \'Os, c::ouw em~nda,;. os qu:u~s, re;;ponderit i 3•• d~ proje_cto ordinario. _ 
sendo (l.po iatl•s, com.o estas, cntt;lllllogo todos Pil.['ttgr,tpho urHc •. Netlhu ma creaçao ou 
j_untos em ài»c:ussão. . _ su1n~re~~ã~ <!e emprego, nenhum, a.ug-mento 

Art. 1:;!4, Nii.o e pe.rmtt'l<lO em qualquer ou (lllll.lllUl~.U.O de ot•denado podet•tt tet• loga.l' 
UiSCUSS<tO oiTt~rCCOl' ernen(i;.l.5 OU UI'tig-os :ulditi· JlttS leis a.nnuas, <\SSÜl1 COlllO nenhuma. dtSJlO· 
vos que nii•J t ()nhõ\m t·elu.~tüo ímmedia.ta. com sic;ilo de ca.racter 11et·mu.nente ser·.i. nello.s in-
a materia de que se tratar. clui<h\. . · , • 

Art. 125- Juig<tlh1. !luda o. 2• discussão, At·t. 132. Entr·e c.-t<la. uma ths discussü~s de 
o presidente por;\. <\ \atos o;; i o pro,jccto qU<tlquQr · pro,jecto de lei ou de resolu~ão 
de>e pa.ss.u· à 3 · di~cu;;:;:lo ; e, <leciuinda·se de,·em medeia.r pelo menos dous d.í.as; a Ga
)?eb . 11egativa., fiea.l'li. o pt·cjecto r~j~ita.do I M l';t p(){terã., qu<1ndo julga.r conveniente, 

Art J 2~. Antes d;~ :~ · diseuss.lo Sei~:~ o lll'<l· re3tt'ingir e:>tes intCt'vuUo.s, l)OZ'êm de sorte 
jecto remettit:o t~ rcspecti '3. conlllliss.i.o. como q uc nunca se í~..lm no mesmo dia todas as 
as emen !;1.5 ll.ppt•ovadM, p;.•r3. redigil-o de discus;;ões. 
·novo coniol'lllC o Yenciuo. Art. 133. As emendas, que vierem do Se-

A•·t. !Zi. Na :3' ~tiscus:;ã.o de1xtter·?E:·h:l. o nado, a qualquer _pt·ojecto da CD.ma.ra. dos 
-project~· em g!oiJu. vodcttdo-se, com tudo, 1aze!' De puLados tet·üo sómente U!llV. discussão, • 
qu,\esq u~.t· c1nendu.s; · mo.~s. par(). se admi.ttil' q,ue cotrcsponderi~ it 2.~ de qu;l.lquet• ]_)l'~jecto, 
ú. discussão, de""erã.o ser (l.poiadas pelaquu.rto. deba.tendO·!ie unt<t :por umn., sem, comtudo, 
)_):u-te dL1. C01mara.. N(l. 3• discussão 1lo Ol\<t- ÜLZer-se-lhes emenda. A Cr~.mar<J.-, ;;). pedido de 

· · menta nü.o se ad!tlittit-J.o emendas ct·eando a.lgum de seus m(!rnbros, pnderá deternülltl.l.' 
· . despezu.s. . · que se ll~ço. em globo a. discussão destas 

SL. pm·em. jti.-esttvcl'em crea.dtl.s, podem ser emcntl:1.s. · 
augmcntu.da.t~, diminuídas ou supprimida.s. Art l:H. Sendo npprovadas todas a.s emf'n-

Art. 128. Tanto m1. 2· c.-omo n:1 ::> · discn:<.,ão da.s, serão r~I'Jiettida.s com o projecto a com
de qu(!.lq_ueL' tn·ojecto, a.s emendas on artigos missão ücredac~,;.l.o. l)r:J..ticando-~e ao depois 
a.ddUivos cr·.•a.rtdo ou a.ugmento.l}(lO dilspeza, o di~l)Osto no art. 129 Os projectosdoSenado: 
ou tedn%indo t\ L"eceit.• llUblíc;t, não podet·ã:> :ulopta.dos pelo. .C~tmc:wa sem emE1ndas, sel'ào 
ser o.dmtttído.;; ao ' deb;\te c). vot.'\~·ão som retm·ttidos ~~ Hmcç~~o. independente de nov·a 
11rc\·io pn.t•N;et· da respectiva commissiio. redacr;fio 

Art 1~9. Terminak~ '~ 3 ·- d.ísciiss.1:J do p t'O· Al't. 135. No ca.-;o de serem rejeitadas as 
.f<x:to c dn..s cmcJJdas. que nellil. tiverem oc- eruentla.s do Senado <t prGject3 inlei:ldo 11<1. Ca.
cot·r·ido e julga.ndu·se cuncluhla. p:•r voto.\:â.O mar:t, volvm-:~ o me.'>mo projecfu ao ~nado, 
dtt Cam.m:~, o presidente por;~ a votos M que, si appt·ontt• as altcraç ies l>Ot dous terv'(.'l$ 
emendas appt·onuLs. . - dos votos dos meml>ros ).Wcsent.es~. de no' o o 

Sl · •·:S cw~otJm; a1loptMh~ em 3~ discns~:i.'l envín.r;.i. á Cam;.wa.. que só as poderá re}wovar 
r.on ti~el'Ctn m:)lt·r in no~''' pnssarão po1• m:li,; ptb mesma m;tiorh~, caso em que o submet
''m~ 11iscnssiío nn se-s,;5o :;r:;nintc, com 03 nr- ter:·~ à s.1.nc:;ti.o :>em ;.lquellas emend3-s. Si, 
tigrs :1 rtne iô:l rol\·ri1·em. p:-:rem, fot-crn <ts sobreditas altera.ç•Ves a.ppt·o-
~csb ·li .cn:'siío n:i:o }ro·l01·i\o sar olfcreciJas ,.,td;~s p01' uous tel'çOS do;. votos dos menti:! t-os 

outi':1S f.l:tl"llti:n. sall·o 1h; l'· 'tl:\cr;ão. prc·seuLes, ser:\ o In·ojecto, depoi~; de redigido, 
Al't.. 130: Ado))ta.uo(lelinitiva.ment~ o pro· r·emettido ;t sanc\";lio. 

j(lcto, set·t~ l'Cmcttido. com u.s emendas ;tp \)1'0· Com o;; J.)rojectos iniciados no Senado e 
v_n.da~, ;, c~t?m.i.ssfLode !Cdt1.<:<;1lo; p~ro.rc~lt-l emenà;vlos t>eltt Ca.marJ. se seguirA o mesmo 
zli-o <L (\(wwa ~orma. L1d:1 em sessao. S··l\\ a. pro.::esso, de•;ob;cndo-s~-o ao ~~nado, no caso 
redacç,ão unu.t \lO Pl'• uecto imp~·essa no jornal de set•elll as alte!'D..\iies <Llll1l'OVD.d;~s _llela Ca
da ca.~. sa.lvo o ca.~o de urgencia, rl()•:onlte· mara. 
cida pela. Cam;~.ra, a, t·equerimento de algum Art. 1:36. O project.o de lei ou resoluc;-~o; 
deput;tlo. Suhmettida ú. revisão àa. C mam, inic-iado na. ca.mara, ao gua.1 houver neg-J.do 
esta. so poderi~ emendu.l.-a. si reconllec:er que ~anc~:ii.o o Presideur.e d<t RepubUca., logo que 
envolve incoherencia, contt•J.dicção ou absurdo Lhe 1bt• de\'O!Vido passará por• uma. discuS$'âO 
ma.nütosco, ~o em que se abt'il'á discussão, e votação uom ·nal, e. si nesta for ap:prova'do 
fJ. ue ser i~. breve. · :POr dous ter.:;o:: dos suffra.gios presentes, serii. 

Al't. 131. As emeudas ou artigos additívos, l'emettído ao Sena<.!o. 
desde que não vcrs:~.rem sobre o projecto, tnas Si o !Jrojeéto tiver sido de iniciatlva. do 
estenderem ou ampliarem a. disposição .delle Sen:1do, si o approva.r :Pelos mesmos tromltes 
a. objecto de igual natureza. ou a outros i.ndi- e yela. mE!Sma. maioria., o _enviará como lei a.o 
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Poder Executivo para a fúrmal~ade da. pro
mulgaç,;lo. 

Art. 137. Nenhum de)mtado potlert'~o f<\llar 
mais de uma vez na primeil•a . discus:;ão ~c 
qu.1esquer projectos sobL·e a mf1t~'ri:.t delles, 
exl!epto seus aut:Jres, que o poderão fazer 
duas vezes; e m~s outr-as discLtssões nenhum 
deputado p )dera falla.r mais de dua.s vezes, 
ainda m(•smo lLav(·ndo emendas. Esta dispo· 
sição é extensiva a qualquer outra materia 
que entre em discus5!ão, excepto as de que 
trat.'\ o art. 1:{9. Nas discussões qtie se fazem 
por artigos, os deputados teem o direito de 
1allaL· duas vezes sobre cada um delles, e 
sómeute uma hora. por cada vez que obth·e· 
rem a pah\ v r a.. 

Art. 138. O deputado que quizer explicar 
alguma expressão que não se tenha tomado 
no seu verda•leiro sentido, ou produzir um 
facto desconllecido it Camara, que venha ao 
caso da q u~stão, o poder·l fazer. Neste caso, 
porém, não será per·mittidoao tlepu ta do excet.ler 

• os limites restricco- d<• ex1Jli~cão ou produ· 
cçàodo i'acto, pat~a que ti ver pedido a paln.vt·a. 

As rectificações, porém, dos discursos 
serão escriptas e entregues à mesa. que <ts 
mandará publicar no jornal com que houvel' 
eontracto, e~ta.ndo em devido,;; termos. 

Art. 139. Nos r•··queri111entos e questões de 
ordem, a nAnhum deputado será permittido 
fa.llar mais de uma vez, nem mesmo a titu!o 
de explicar; o autor do requerimento, porém, 
:p:>derâ. fallar uma segunda vez. 

Ar·t. 140. A 2• discn::sii.o do pt·o.jecto de lei 
do orçamento será feita pol· 1Iinisterios na 
parte da. despeza., e por artigos nn. da. receita 
e disposições geraes. Nu. 3• llisc.:n;;são obs~r
var-se·ha a regr'a do art. 126. 

Art. 141. No debate entre dous opinant~, 
nquelle que primeiro ti'>'er lhllatlo terá a. prio· 
ritla.lle d:.t · replica, e não emrnró. outro na 
discussão sem que os deus opim•.n tes (que
rendo) tenham lb.Lla.do a.s vezes que lhe s.io 
per mittidas poL· este regim<>nto. 

A pt···fer·encia só terá Jogar si for ped:dn. a 
palavra emquanto esth·er· lltll~Lndo o ot·ndot· 
a quem se pretentle resptJnder. 

Art. 142. Os projectos r<'jeitados ou niio 
su.nccionados n~o pode1 ão set· reno,•ndos \lU. 
mesma sessão legislativa (art. 40 da Consti-
tuição) : _ 

Art. 143. Ainda. que não haja quem falle 
sobre as materia.~ post.1.s em discussã.o, e 
que por issp esta não S(l verifique, sempr·e se 
prol:ederà á vcit<~'ão na fórma do \'e~imc,nto . 

Art. 144. Quando se houver de encetar 
· qualquer discussão. po_deL·-se-ha pedit• a.. pa. 

hJ.'IiT& pela ordem para lembrarum melhor 
methodo de dirigil-a. O mesmo ser-.i. per·mít· 
tido no fim da di-;cuS:>ã.o, quando se houver:de 
vota.r. para mellwr se estabelecer o ponto da 
votaçã.o. · 

Ar t. 145. Sempre que haja dous ou mais 
p!'O.jectos sobre o me5mo <~sumpto, ha.ver i1 
di:lcussão prévia solJt'e a lll'eii~reucia do que 
déVl~ se!'viL• de ha.~e para a Liiscussão, sem, 
comtudo, se entender que os outros fica.m re· 
.:citados. . 

Al't. 146. Toda~ as q ue~Wes tle ordem que 
o eco r·rercm durante a ses~ão de cadtL <lia. se· 
rão decididaslJ'·lo pr•e:üdente. 

Art. 147. Nenilnm artigo do regimento 
set·~~ mudado ou nltemdo. sinli.o em virtude 
de indicação, eolJrn a qual haja parecer t.h\ 
commiss:1o de policia. 

CAPITULO XI 

DO ;\IODO DE VOTAR 

Art. 148. Nenhuma materi<t :;;epnr-:ta voto!> 
sem qne est ·j~1m presentes deputa.dos em 
ma i.• •ri:\ absoluta, t.c•ndo priot·idade na '>'otaçil.o 
as q nc ticm."t'm <!JH."CIT<tdas na sess.1o antedor. 
A (~~lt.:t de numero pa.ra as votn.ções que se 
l: rem seguindo nii.o pr~j lHlic:J.rà u. discus:>ão 
dos projectos que t i verelli sido dados para 
Ol'dem do di<\ 

Art. 1•10. Quando ni.ío honvet' deputado 
com ;.1 P<~hvra, oa si nã.o esti,·et• na casu. · 
algum dos que tt tiv· rem pedido, o pr·e~iden· 
te, independente· Je votttt,;ão, dectararú en
cerrada a. discussiio da materia de que se 
tru.taL', e sobre ella. de•'et<i. votàr-se na. ·se· 
guint~ sessão, '>i .o encerramento tiver legar 
no fim da sessão. 

Art. 150. St!ruprc que se dei.\:<W de fit·. 
zer qm.lqneL' YOtar;ão por nã.o se achar 
prcsenté o numero legal de deput~tdos, e 
q ua.nuo não est(>ja.m preenchidas a.s hOl<l.S (103 
tJ·abalhos, pro(.'('clm·-H~·h:\ :~ nov;.\_ chamada., 
mcncioR:\ndo·se n:~ a.cta o~ uome.s do;; que se 
lto\l ,·e rem retira.rlo com cau&t pa.rticipaúa ou 
sem ell<t. 

Ar·t. 151. Em q tmlq ne1· tliscuss5o dos lll'O.iC· 
ctos tle lei ou rrsoltu:;1o. potler·Se·!ta requcr·cr 
,.C'rlJa.lmente o t·ncerr·amcnto da. disr;u,&to. 
IE:>te reC)ttel·imento scrh sem ueb:üc po,;to a 
'>'••tos e, sendo appt·ovado pela Canul'n., o · 
president€: dechrar:'~ concluida <t discu~são. 
As 1" o 3 · d iscusslies dos projectos de lei ou 
L'esolução uão se1·•io encel'mdu.s, lttwendo' 
quem tenlm a pa.hwra. sem que, pelo menos, 
~e lr'j<\ trt~tado da ma.terü\ em uma sess:1o 
<tnteriol'. 

Art. 152. :Ka. 2• tlisc:uss.ão de qualquer pro· 
jecto só poder:i. seL' pedido o encerramento 
del)OÍs de se terem prPnunciado sob1·e oa.rtigo 
em discus._;;;lo, pelo !ncnos. uo11s or·tvlores. 

Nn. 2' discussão dos prQjcctos de ar<;amento 
e de fixa.çaó de foeç:as do t(>rra. e mar não. 
seri l icito t'equereL' o encerr.tmento da. dis· 
cnss.io de cada artigo, sinio depois de ter dois 
o mesmo discuticlo em duas sessões anteriores. 
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Art. 153. Se111pre que o J.ll'Ojecto-tiver uma Pam este lm receberá do continuo uma. es-
só discussão, correspondendo esta á segunda, pbera. bJ•anca. e outra preta.. 
:para que se>,ja. acceita. a. proposta de encerra.- A esphera. qt\e nã.o for utilíaad~ par<~. el:
mento prevalece o mesmo J.li"incipio esta.bele- primir o voto será lançada em outro urna e 
cido no art. 152.. O mesmo :p1·ocedimento se ~er,·iri pa1~.1 conferir o resulbdo da votaçã.o • 

. ))oderit ter com as emendas que vierem do Este modo de votur ê ob1·igatorío nos pro-
Senado, excepto as oflerecidas aos divei'i'OS jectos e emendas qne tiverem uma. só dis· 
orçamentos, cuja discussã0 sõ :poderá ser cus~ão e na ultima discussão dos projectos 
encerrada depois de discutida,s em duas ses- que tiverem mais de uma. • 
sões diarlas. Art. 160. Osrequerimentos que eXIgn>em 
. As resolu<:.ões prorogando as sessões terão informa.~;õcs a respeito de negocies de intet·

uma. unic..'\ discuss~o, que nunca excederâ. â. esse lXLr~icuLar, e os que tiverem por objecto 
sessií.o em que forem sujeitas ao debate. a mgencia ou adiamento de taes negocias, 

Art. 154. P.or tres maneiras se podem dal' serã.o sempre decididos por:votaçito symbolica. 
votos~ 1", pelo methodo symbolico nos casos Art. l6l. Havendo empate nas votações, 
ordinarios; 2 ·, pelo nominal de- sim ou nií.u; fica1~.i. a. ma. teria. adíad01 para se discutir no-
3", por escrutínio secreto, nas elei~:ties e va.mente em outro dia, e, si 110uver segundo 
·sobre nea-ocios'de il)teresse pnt'ticular. empate, fiC;J.rã. rejeitada. . 

Art. 155. o methodo symbolico se :pratica. Na. no v•• discussão em. ;-irtude de empate 
dizendo o ptesidente - Os senhores que s.l.o esta. ve1'8..'1.1·j, sobre todo o artigo, ainda que 

· de parecer ... queir-a.m. leva.ntn.r-se. tent1a eUe sido dividido por OCC<l.Sii\o da an: 
Art. 156. Si o resultado dos votos for tiio terior votação. · 

manifesto q_ue á p1·ilneira. vif!ta. se conheça a Art. lB2. Nenbum deputado presente po- • 
pluralidade, o .11residente o publicará; ma.s, derá escusar-se de votar, salvo: 1•, por nãe 

_si esta. não for lo~o manifesta., ou si pa.1:ecet· ter a...o:sistido ao debat e; 2•, por se tratar de 
a algum deputado que o resultado puhlicado causa. propria, em que será inhibido de votar, 
pelo presidente niio ê exacto, poderá J>C<lir podendo, todavia. assistir ú. discussão, tomar 

· rectitlcação qe votaç~o. Em qualquer destes parte nella., quando tenha de defender-se de 
casos, di.rá o presidente-Queir-am leva.ntn.r-se uccusn~es ou de ~ustentar seus direitos. 
os senhoresquevotaramconiil'a-edous dos se- Art. 163. Na 2• di~eussão e toda.-vezque <i 

• creta.1·ios, cada um de seu la.do, colit.ar-d.o osvc- Jll'ojecto for composto de mais· de um artigo, 
to~, paro E.erem combinados c.~m os primeiros votar-se-lla .sepaJ-adarriente sobre cada um, e 
. Art. 157. Para se praticar a votaç-;to no- em geral quundo a materia sobre que deva. 
minai fóra dos co.sos do art . 37 § 3° da Con- recahir a votação se compuzer de duas ou_ 

. stituíç-d.o, serâ. preciso que algum de}mtado e mais :proposições distinc:tas; tam1Jem se vo-
req uei.J'a. e que a. Camc;ra admitta. po1' meio mr~à separadamente e sobre cada uma dellas. 
:le ~otaç-d.o, independente de ducussão. Na 2" discussão v o! ar-se-hão os o:cç.amentos, 

Art. 158. Dete1•nünad;~. a votação nominal, paragrapllo por para.grapho, com as respecti
urn dos secretaries, pela lista. gel·al, irá cha- vas emendas, seguindo-se depois a discussão 
mando cada um deputado de pez··si; e dous e votaç•'io dos adclitivos. 

· dos outros ~cretarios Jariio cada um sua Em 3• discussão di~cutir-se-hão. em geral 
lista, uma com os nomes dos que votarem - todos os orÇamentos com as emendas approva- . · 
sim, e outra. com os nomes dos que votarem das em 2" di~cus~ão e a. vota.~.iio serã. mmoem 
-não. · em globó. excepto o: dos additivos o:ll'erecidos 

Art. 159. O terceiro methodo de votar, a. essa discussão. · 
que é Jlor cscrutinio secreto, se praticará por Art. 164. Na voto.çã.o das emendas terão a. 
meio de cetlula.s escriptas,. sendo est<lS lan- prioridade as suppre.·sivus; e, quando se tra
çadas em urnas, que os conti.nuos correrão ta.r lle d··spezas, :::e porà I>rimeiro a. ;-otos as 

. :po1· todos os deputados; e apresentadas na mais restrictivas. 
·mesa as cedulu.s, depois de contadas pelo 1" Art. 165. O acto de vota.r nunca ser-l int~r
secretario e por elle lida cada uma de per si, rompido, salvn quando a l)la.teria em votação 
:procederão os outros secretarias aos compe- contiver muitos artigos e seu processo exce-
.tentes assentos, de onde no fim se iar-:i. a a pu- der á ho~ regimental dn. finalisa.ção dos tra
ração~ para se publicar o resultado da vo- balhos . Nesse caso, ficar-c\. adiada ~a parte em 
tação; sendo, em qualquer caso, apuradas as que estiver, para conttnua.r na seguinte ses
cedula.s assignadas . são, não se podendo, em caso :l.lgum, proceder 

. ,No .caso de empate., se procederti. a sorteio. ã. vota.ção emprorogaçã.odas boras da sessão. 
A votação [JQr e:;ct·utinio li~1·eto sobre ne- Art.l66. Nenhum deputado poderá. protestar, 

goc\os de intc:resse pari icular se pratiear·á por . por esc-ripto ou de pala vr-.1, contra. a (.lecisã.o da 
meio de espheras, lnnçuudo cada deputado Camaru.; poderá, :porém, ins(lrir na acto. a. sua 

_ numa. urna. uma esphera bL\toca -si o voto rlecl<l.raçâ.o de voto, apresentando-a. na. mesma 
for favortn-e rQn ~>ret~ SÍ fol' COJ)trario , Se~sâo OU nttsub~equente, ·sem ser motivada. 
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CAPITULO XII 

DOs PARECERES DE COl~USSÕES 
.• 

Art. 167. Nenhu ma materia. se tomará em 
considel'ação n:\ Cama.ra., stm que JH'imeir_o 
se tenha. mandaclo a um::t. conunissão pM·a 
sobre ella. interpor seu pa.recer. 
E~ceptuam-se desta regra as resoluções ~o

bre prQroga(_ito das sessões, que entt-ariiologo 
em discussã.o. 

Art. 168. A commissã.o a quem for enviad~" 
a materin. interpori• sobr•e ella seu pa. t·ecer 
por esct·ipto, em que devm·ão assigua.r todos 
os membros ou, ao meno:>, a mtüoria delles, 
observado o proces~o prescri!)T.O peto ca.
pitulo V. 

Art. 169. O membro on membtos dn. c:::>m
mi•sã.o, que não concord:wem com <'· Jn<"l.;oria 
della, poderã.o assigna1• o pa.recer-vencido
ou-com restdc~iíes-c (hr o seu voto em 
separado, dentro do pmzo max:imo de cinco 
dias, ca.so não pre1iram redigil-o immedi:J.
tamente . 

Art. 170. O~ · pa.receres serií.u llOsto:;; sobre 
a meo;..1. e lidos !)elo J• secreta.1·io em Ct\ (lt"l. u ma 
das 'sessões diari::~.s, depois do expediente ; 
não ll:J.vendo quem peç.-a a ]?J.lavrn. soln·e a 
sua materia, se!"ão submettidos i~ votação da 
. ca.mara. 

Art. 171. O llarecer, solJre cujt\ ma.teria 
algum deputado pedir a palaYrit, se consi
deram por esse {t~ctoadia.do paro ser discutido 
quando se der P.M't\ ordem (lo di:J., salvo caso 
de urgenci:\ appt•ovada pela C<\tlHl.l'il.. 

Pat~J.grapho unico. Os pu.reccres que con
tiverem soluçao definitiva dt1.'> materlas su
jeitas ao estur\o elas commissões não p01.le1·ão 
ser discutidos sem previa. impressão no joi·nal 
do. casa. e quando dados para m·dem c.lo dia. 

Art. 1 i·!. Quando os pa.receres de com 
miss:1o não nn·em mais do que simples t•e
quet·imento. na courllrmida.de do ~·e~imento, 
fica.J"<1o sujeitos ãs regras que p:lra estC$ se 
acl1a.m e.'~l.b.-lecidas. 

Art. 1i3. Sempre que se e!'gotar a. or!lf'm 
do dia e sobrar tempo. terá lt1g:lr a Leitura 
de pareceres on o. discusstio dos adiados. 

CAPITULO Xlll 

DA POLICIA INTER.l'A 

Art . 174. Os deputados assistirão pontuaF 
merite âs sessões ordina.ri:l.s e extraordinarias. 

. e nenllllm se retirará do etlificio•da Cama.t<~, 
durn.nte a sessão, sem o p(l.l"ticipar ao presi-
dente. · . 

Art. 175. Quo.ndo tiverem algum iJD})etli
mento, que nã~ e:.-çceda. a tt·es sessões, ~ lH\t'-

ticiparão ao pre"identê ; quando for por mais 
tempo, o ~arii.o em oficio úirigido a.o 1" secre
tario, pedindo que communiquc ú. Camaro o 
seu ilnr,eJimento. 

Art. l";{). Quando }Je•lit-eP.l. licença. para. 
au~enta.r-se, df ixando o exew.:icio de deputa.do, 
dil·ão p:w e$<.:l'ipto os mt•tivos c1ue t.i.\·el·cm. 
afim de q nea Cn.m:ll'a. lhes tlefit't~ comu fo•· de 
.i ustiçtt, nii.o p<!.decendo o serviço. 

Art. 177. Os depufu.dos que nas sessões não 
guarda. rem. o decoro devido serii.o ad v~rLidos 
pelo p•·e.;;idcllt.e , us:>ndo dt\ formula.- Atten
~-;i.o. - Si estu. :J.d. v(~rtencia nii.o h~t..·w, o pl'e
sidentc tlirá: O St·. ou St·:<. 1lc~putados F. c F. 
;\t.tenção-si iol' aindtt inrru~;ti(et·tt esta no
mina.[ advm·tencia, o presidente úS excluir-á 
tia sessão, com uccordo úa Cmna.,·::~o, p o1' cst<l. 
lbrmula.-0 Sr . ou Srs. delHÜ<tdos F. e F. 
devem retirar-se-c os deputados sil.hirl:.o lOtiO, 
sem L"eplic;.•r. 

~\.rt. 178. Quando alg-um deputado ütllt\r 
sem ter obtido liceuç-J., o presidente o advcr
tit~·L com t\ p<\lO.VI'tL- Ordem- e si não o!J~
decet·, sendo n.d ''ertido segunda vez, o PL'CSL· 
dente o ma.nclu l'Ú. sentar. 

Art. 170. Niío se H.1.1·.1 Leitm-a. de discursos 
esct·iptos, cxcepttumdo-sc os relatorios rlas 
com missões. 

Art . ISO . Só par:t recla.mu.1· a execução tle 
(l.rtigo expresso do regilpento se r•ouc:w~~int.cr
rompcr quem C$ t i ver ·!aliando, o que se br<i . 
dizcmdo-Ordem. · 
• Art. 181. Si no c.tlor da .. discu ssão o depu
tado se exceder, o pr~sidente o o.dvertir<~ 
primeir-a. e segund:J. vez com. '" e~Jil'CSS<1o
Ordcm- ; continuando elle, o )H'e:3tdente lhe 
dirá-o Sr .. . não está em csta.uo de deliberar 
-e o deputo.(lo ~\hüi• immediatamente ela. 
sitla, si o..s;;im <H:cot•thw a Camt"l.ra. 

Al't. ltl2. Quando o depntatlo que estiYeL' 
fallttndo diva:;ar da. ques• rLO, ou quizcr intt:o
duzil· imlevüla mente IlHW'I'Íõl. novt"l. p:1rt\ <\ 
disemsão, o pr~sidente lh~ <l.IJOtHtu·i~ 9n:ü~ o 
objecto que sedtscntc; e s t o tl.eput:\.il.o tns ~ur. 
sendo advet·titlo pot· duas vezes m:tnd:tl·o-ha. 
senta.r-sc. US:J.nu•.> Jt~ li.kmul:1.-0 Sr·. d,.putado 
F. pude sentar-se-o que o dCliUtt\.dO cxecut;u~·L 
pt·ompt.amcnte. 

Art. 188. Todos os cida(l;los e os cstrtn1-
''eiros tecm direlto ue n.ssistit· ú;; sessões, coin~ 
tanto que venliam des:.Lrmado::; e guard~m o 
m·.ior silencio, sem dar o m:.Lis pequeno o:;tgnal 
de a.pph.tLlSO ou de repro,•a<,.~ã.o <\0 que se 
pas..<:ar na Camara. 

Par.1gra.pho \tnico. Ha. ver:'~ tl'ibnn<t.s reser
vadas l)ar<\ senltom.s, senadores, mernbros do 
corpo cliplomt"l.t ico, ma.gistmdos o a ;~.ltos func
ciouuri.os, e logM· re~ervatlo p :Jr a os r epre-
sentante:; dt\. irnpreni>tl. · . 

No recinto das ~c~sões c SU<:\S depenclentaas 
Sl'llodc[•ão ~;er t\U.mittidos· senadores e em].)re
gnclos em set' Yir;o. 
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Art.. 184. Os espectador·es que porturba1'em 
a. se$SÜ.o serã.' obri~:ulos ~ sa.\út inimediata. 
mente das galeri:Ls; e, si o caso ,,s;;im o exigir, 
ter-sc-lra com elles a úemonstra~iio que a 
Camar·u. julgá.~ ccmvellitme. .. 

Art. 185. Quando a inquiet.n~fi.o uo :pul>lico 
·ou dos deputados não pader c •nt~r-se pelas 
admoestaç;õe3 do fil'e;,i.dente, })otlertc ('Ste ~U»· 
pender ou levantar :t ses,i:b 

Art.I86. Si algum Llos depatados commetter 
dentro do edificio da. C;u:n•n·a. t)l.lalqa~l' ex· 
cesso que poss;.L julgar-se u g·no ~le rcpres&io 
maior q nc a dedarttda ncst~ c •pttulo, a com
mis&1o de IJOlicit conhtcer~~ do·lactt> e o e:-.
pol'ú [~ Cam~r<t, para elll); determinar o que 
ha de :praticar-se. 

ceber do Tllesouro Nacional será recolhida em 
r·ofre :oegueo, de que terà uma ch<wc o dire
ctol' e outra o funccionario da. rnesm<t secre-. 
wrí<~, encurrrgauo da contabi_liLlatle ; ou então 
a. alg-mn e~tabele.·irnento bancado, si assim o 
julg<w mais conveniente a mesa. 
. Art. 194. No prtmeiro trimestre de cada 
auno, o director apte,wntarà a necessaria 
conta d· • que recebeU e clespendeu, e do stildo 
que exi~tir· em caixa, afim <le ser examinada. 
e · approvada em conterencia dil. mesa. 

Satadas commissões, 5 dejunho <te 1893.
Joao Lope.~, presid· nte.-: A .4.;eJ·efio, 1• s.e
cretario - .;\ifwyd.: J~mi01·, 2• se(;retario.
Thorna::; JJelfin.o, 3·> . secretario.- Joilo de 
.1vetlar, 4" secl'etal'io. ~ 

N. 19- 1893 

Redacç(7o da emendrr do Senado ao prnjecto 
n. 23 F 2 de 1892 ?~~e man;fa ;·ecli(tc ·~· as 
pate;.t.?s dos l'c(or,,utl<J~ ,to~ postos de gcne-
1'l!C$ -volunw1·iamente ou nao 

Art. 181. Si no edifi.c:i.o <h Ca.m(l.r-n. ~:,e pet
pett·ar al!.!:um excesso Oll rlelkto. a mmrilissiio 
de policia. tàrt~ ]_)Ôt' em cu;;todia. o culpado ou 
culpados; e llassa.ndo :t tl."'erigut.r o !\lcto, si 
deHe result,rem motivos su!fidentt•s p..'1.L'3. se 
proceder contra os ddilE;uentes, se elltregi\
r-.Io dentt·o de vinte e (\UU.tro horas ao juiz 
competente, dando-se d ·pois conta. ü. Ca.uw.ra 
do succediJo. 

Art. ISS. o numero e .. eneimetlt.a<.> dos em, O Congresso "tí!a.cionalresolve: 
pregados da secreta.rh c dos ma.i:> que forem Art. 1.• As patentes dos reformados nos 
ne·ce~s<trios p<I.ra. a g-u<:~.r·d;.L e set·viço lh casu. postõs d~generae..~, voluntariamenie ou não, 
serão !L-..::ados pela G:tmtu·o., !iüb Jll'Ol)o~ta. Ü;.\ ell'ectuad<ts ou comprehendídas como ·compul
commíssã.o de polícia., a qual estab·~lecerú. em sor-ias nos termos do decreto 11. 193 A de 30 
regul:unento o.s deverr>s e a.ttl'ibui~:ües de de janeiro de .1890 e ua re~oluçü.o do Congresso 
toclos os ditos empreguuo&. . N<H.:lonal so)1 n. 29, de 8 de janeh·o do cor-

Art. 18\1. O din:ctor· e empre~auos da se- r<·nte a.nno, serão rectifica.das pa.t'" attender
cretal'ia serão nomeados. di,;uen"aclos do ser- se ó, r:orrespondente altera~:ào de uenomina
viç:o e demitt~rlos IJela Ca-mrLra, em -virtude l:t3es, de conformid&de com IJ' decreto n. 350 
de propost..1. ua commis~ií.o de policia. Todos ue !9 de abril daquelle anuo, de modo are
os outros empregados sub~lltt•rnos sm·fi.o no- solver-se o dil'eito corl'ela.tivo dr; Pl'eced.encia. 
me;tdo~ e des:pedído.> peh\ ditn. commisSilo e miht<J.l' que jit haviam ai.lquirido, per~.:eb~ndo 
dispensados pela Cam<u·u.. . unh:t.mente os venc:mentos e y:mtagens que 

Art. l~·JO. O:; titul()sde nomea~uo de todos os a.ctualmente lhes competem, qualquer (iue 
empre.-rados da secl'etu.e:a e da casa ser-5o ai>- ~e.h• n.commis~ão ou emprego que venlmm a. 
signados pelo pre~iuente, l n e 2" secr.·tm·io". · exeec:er _ 

Arr .. hll. A disr.ribuiçrto do serviço pelos A~c. ~-o Revoga:n-se asdkl_losições em con-
empre~ados da se:·rettwi:. e subaltt·rnos 1JCL'· t.l"a.r1o 
tencem ao dü·ector tlu. secretn.ria, de accordo. · 
com 0 respectivo 1-eguln.mento. Sàla das commísslíes, 3 de junho de 1893.-

Al't. 192. No iutet'\'<tllv das se.c;sücs a com- L~ov!.f;{lt1o Fityueiras -J. de St:t"IJa.- F'róes. 

misS:l.o <le polida, ou a.l;;tun de seus membr-os, Vi.io a imprimir. para entrar na ordem dos · 
rrue 1ie<u• na cu.pita.l.. se encarrea:arà do !!O- · 
·1 ~ ~ traballlos, os seguintes verno e inspec~:ão da Cama.rtt, communicando 
para. esse fim :ls ordens' ecessarias ao :lirector, 
que 'tS ue~·erú tl'U-tlSIOÍÜT aoS pot•teiros, 
contínuos e mais empregados, e dando as 
demais prvvidencias q u,.. <ts cil•cumstancias 
exigirem. N'·sse intervallo não se prern
cherilo :.~ vag-J.s guc se derem nos cmpre~ar.los 
da. seceetaria. 

Art. 193. O dil•ector d:\ secr~tu.ri11., f.Ob u. 
ti~c:tlis '\'ilo da mesa. tht ca.m;mt, servir:i de 
"t11esqul·eiro das quantias que for·em vot~das 
na. lei de orç:amento P'lra as despczas o• rlma
rias e eventuaes da ca.sa, e a somma que l'e-

PARECERES 

N. lô-1893 

[nrln[crc o rcqwwime»to do ttme11te <~íl ca.-uat
lco·ia TJt,.mc Barbo::a. Peixotn pedindo ti"ans
{acncin 2lttl·a CJ. arma ric in[cmtan'n 

Thomó Btu•hosn, Peixoto. tenente do 3• re· 
gimómo Lle cu.vuliiLI'ia, l>I:IU!:l trnnJbreucia paro. 
a. \Lr~a de íulh.ut.u.riu., o.U.~:~.:u.uU.o te~· -;ooa<ji.o 
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para esta. arm:~., na ·qual serviu perto de 12 
annos . 

As transferencia.s de officiaes do exe1·cito, 
da arma de ca.vallariu. para. a de infantaria e 
vice-versa, só podem realizar-se nos teemos 
da lei n. 1143. tle LI de setembro de 1861, isto 
e, no primeiro posto e com parda de anti
g'Uidade. 

Ora, senclo o supplica.nte tenente, e não 
havendo razã.o de ordem pu])Uca. que det'Ji'· 
mine a transfereucia solicitada, a commissão 
de marinha. e guerrn. é de pa1·ecer que seja 
o seu requerimento indeferido.-!Jn?'iw de 
S. }farcos,presidente.-Marciano de Ma!J(tllv.ics 
Pi1·es Ferreira, rela.tor.-ilf. Valtarlcio. -1. 
RetZAmb(c. 

N. 20- 1893 

Fixa o. forçlc nava~ pam o ct ·no cli! 1894 

muitas das companhias de aprendizes mar( 
nheil·os ; e mais que ~udo a suppres~ão, por 
ectmomia. maJ ·penS:J.d<t, de sete de~tas compa
nhias, no Ama.zona.s, Pamhybt\, Al:~gôa..o:, Es
pidto-Santo, Santos, Paranà. e Rio Gt· .. nde do 
Sul, ~ão evidentemente~ causu.s rn·incipa.es 
da fit.lta. de pessoa.L m1. marinha tle guerra.. 

Foi sem (Luvit.lu.. em vi:,:ta do que fica ex
posto que ao corpo legislativo occorreu a 
idéo. de o.utorisar o engajamento de marinlwi
ros CQI1l Yantugen" pecunhtria.s superiores ás 
que teem as pmça.s já exí:>tentes, cihrig ·ndo, 
porem, os eug;.tjad.os '' servir, pelo menos, 
oito annos, idéu. que Jõi traduzida em lei e e 
a dispo•it:ü.o do § 2• do a.r·t. 2" d:t lei de fixa
ção dt~. fot'ç;L naval em vigor. 

Como lie vê, j:'t em 1891 o corpo legislativo 
pot· intermedio desta commissfio. reconhecia 
a necessidade de estabelecer um volunta.ria· 
do, que, si não ê com premio, quasi não dif· 
fere tlelle no cn~ajamento com a.ugm~nto ·de 
rohlo ; ent1·etttnto, esse 1-ecurso na previsã.o_ 
de assim preeucher os muitos claros abertos 

A commissão de mar inha e guerro, tendo nas g\mrnições uos navios; nã.o correspondeu 
examinado e estudado a pt·oposta enviada a.o a espectactiva, e fbr'(:a é 1·emedin.r de p ompto. 
Pode1· Legislativo pelo Sr. Vice-Presidente o mal qúe r~sultn. de um desro.lq ue de quasi 
da Republica, em virtude do disposto no duu.s 1nil praças em um eflectivo apenas do 
art. 48 n. 4 du Con~tituiçã.o Federal ej nl- dobro, que é o numet'o strictu.mente. necessa.
gando l)reciso lazt>r-lhe alguns accr;;~ci111os , rio pai'<\ guarnecer os n , vios da esquadra, 
tem a honra do apresentar a. Gamn.1·a dos St·s. estn.IJelecimentos e corpos. de marinlla, e isso 
Deputados o prO>j~cto que acompanha. o pre- mesmo em tempo de paz. 
sente parece1·. O pr<!mio !bi scmpra o maior incentivo 

Dete1•mino.ndo a Constituiç:i o Federa! em pa.ra o volun ~>.'\riado militar, com elle conse
seu art. 85 que os officiaes combatentes c das guiu sempre a. armada prover-se de mari
classes anncxas da armada -v~ oho.m as mesma..~ nhagem p;u·a p6r os navios em pé de effi
patentes e vantagens qne os do exercito. e.tá. c;encia. e couform~ as drcumstancias occur
havendo o Poder Ex:ecutivo eqUlpil.t't\uO nos rentes; respeitando, porem, o :preceito 
vencimentos os oliiciaes dasdm~s corllOt·a.ções, constitucional que o prolnbe, ainda. que o 
entende acommissÜ.(t qu•:, pot· forç:t. do mesmo faç:~ dependente do SOl'teio. que não se acha 
art. 85 e com maioria. .:e 1·azão devem ser toda.>h~ or-g-ani~ado, <t commissão de mrrinlla 
equiparadaS 03. lll<l.I'ÍOha. no.cionnl :lS grn.titi- e g-uetT~t faz SU;t , <lS COnsideraç:ÜeS da. Jnell· 
ca<;õ~ de seus otJiciu.es em po•to:> corr•·spou- S<Lgcm, c vem propôr-\·o;; alteru.ç:ào nas van
dent~s. visto Jâ. o e•ta.rem nos ~oldos 1·especti· t.~.gens que nq uc:lla lei estabeleceu :pa.l'a. o 
-vos, tendo sempre em considt;r;L\ã.o, como eng<tj~\mento de marinltcil·os, elevando ainda 
principio de equida.de e j nstic.n.. qne devem ma1s o soltlo. dimi.nuindo o prazo de sc1·viço 
ser m ... !hor recompeustulos os ollid aes ue qual- e garantindo-lhes di1'<:·it· s que decorrem llo 
qU!'!l' classe, embat•cado~ e em v1a.g.ens. as:.<cenr•Lmento de praça., nas mesmu.s condi· 

Diversns ~fio a.s causas ([Ue teem. concorrido ç.ü~s dos mrwinltei ros nncionaes. 
desde 1890, para a sen~iYel reduc('ilo do corpo A commissão, exnmintmdo os documentos 
de mar-inheit·os naciona.e.,, lb.cto de que trata an1;exos ti. mensugem, reconlwce que a. verba 
lL mensagem especial do chefe U.1> Poder Ex-~ votada pa.t'<'- a. lõrça naval offerece x•ecursos 
ecutivo, que toi pt'C$ente à eommissão : as pam as despezas a. ü\zer com o augmento 
baixas em massa; por conclusão de tempo, desses marinheiros nas condi~~ões estipuhdas 
occa.siona.da.s P<'lo acto do gon1rno j)rovisorio no projecto, dur·ante o corrente exercicio, 
que r<•duziu de quinze á nove annos o tempo r;:stando apenas á Camara attendel-as no 
de serviço do marinheiro, sem prevenir o or~.amento vindouro. 
meio immediato de substituil-os ; a mesqui- A cla.ssificaçiio tios navios da esquadra em 
nhez dos vQnciment.os, afugentando-os de con- navios de reserva, em !i\l.rico. ou dee(l.rroa
tintla.rem no se,·viço; a ausencia de boa dos, e t11.mb~m um:1. medida que t\ commissão 
vontade e. talvez me~mo de interesse por I julga de :,:aliente necessidade; a perm~nencia 
:parte das autoridades nos estados, motivo ·diaria dó pessoal militar desses nav1os em 
principal d~ decadencia em que se acham completa vida inactiva. e e~ contaeto diario 

c:unirlL · v . u . 18 
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C.Om elementos e$Cl.'tÚ1hOS iÍ. discíplina. míJitar, 
d.ifficulta.ndo-lhes os variados exercícios que 

· repetidamente devem fuzer e principalmcmte 
a carencia desse pessoal nos m~ vios armaàos e 
promptos a navegar; são m.zões sufficientes 
para n. act:eitação tla medith, c assim se pt•o
cede nos .pt•incipttes o.rsenac:!3 da Europa e dos 
Estadoa Unidos, onde o mwio uma. vez lH'Om· 
ptíficado recebe todo e seu passoal e ê entL·e
gae 8.0 SSCI .. iÇO IW. "ViJJ, 

São ess~s as a.ccrescimos que a commissfí.o 
de m lli.nlla e guerra entendeu uever justiflca.r 
e submetter â considemçfio da c~mam dos 
Srs. Deputado;;, que, entretants, resolvel'á. a 
respeito, como julgar e melhor entendel' na 
sua alta sa."IJeàod1t. 

O Congresso Nacional decreta : 
.Art. l." A f'orç~ na vo.l para o anno d~ J 804 

constará: 
dos omciaes da armad.- e classes annexa~ 

queffir precisoembarca.rnos na.v·ios de guérra. 
e tramportes da Enião, conforme suas lota
ções, e dos estadcs-maíor-es das esq nadr<!S e 
di visões na. vo.es ; 

forem precisos para o serviço. os que necessi
ta.rem de concertos que se prolongarem além 
de noventa. dias, e os que não estiverem mais 
em conrlições de serem utili~n.dos; semlo nes
tes c.."tsos o seu pessoal militar reduzido a : 
comrna.ndante, immediato, r:ommhs•:1l'i01 ma
chinista. mestre e fiel. ficando os navios ín
teit•amente entr€'gues iL lnsl)eetoria do arse
n:JJ, que se encarregarú de sua conservação 
e limpeza, empregando marinheiros e foguis-
tas oontractados. · 

O pessoal millta.r conservado a. bordo ne
nlmm descontosó1irerá. nos seus vencimentos; 

4" ,a mant..larpagar];Jela a~rese_nta.çii.ode ~da 
menor para aprentlíz marmhe1ro, depOJs de 
jul:,.rado apto, a autoridade ·que o apresenta!', 
vinre mi.l reis a titulo de emolumentos; e aos 
pais ou tutor oitenta mit réis, a titulo de gra
t ificação . 

Art. 3." Revogam-se as dispo:;içves em con· 
tra.rio. 

S:J.1a àM commisi>es. 5 de junho de 1893.
Bm·lio de S. ftill,·clls, -pre\!l.idente.-llfa:i'ciaM 
de !.:[rvJalhiíes.-Pú·es Ferl·ei,·a.-M. Valladão. · 
-J. Retumba, relator~ 

Proposta 
de quatro lnil1_}ra~o.s do corpo de marinhei

ros nacionae~. além de 124 da compa.nbia de 
Matto-Grosso ; 

de seiscenhs prn.ça.s ·do bata.lhtio naval; o"Vice·Prr.sidente da Rep11blica dos Estados 
de quilih~ntos foguist<J.s contt·actad.os de Unido;:; do nrazil. em virtude do dispostO no 

eonfol.'midade com o rcspactiv_o regulamento, art. 48, n. 4, (k"\ Coastituíção Ja mesma Re
promulgado pat-a os f<Jguist:\s extranumera- publie:a, pl'opõe (1ue a ibrç::t ntwal J:l3.1'a o 
rios, emquanto o corpo de marinheiros nacio- e~ercicio de 1894 se componha.: 
uaes.não puder fa~er face a todas as exigen- dos officia.es da. armada e classes annexas 
cias do serviço na;val; que f'ô1• . precL~o embarcar no~ navios de 

de quin!,entos marinheiros contractados, guerra e transportes da União. conforme sut1.s 
sobre as bases que acompanham este à:ecreto. lota.ções. e dos estados-ma.iDres da.s esquadras .. 
:pa.ra supprit- temp<n·m·iamente as vaga$ exis- e das div.i:sões navaes ; rle quatro nül e qua-
tentes no COt:'po de marinheiros na.clonaes ; trocentas }Wa.ça.s do corpo de marint1eiros 

de tres mil apreU:dizas ffi(l.t'inheiros ; na.cionaes, além J.e 12.4 pl'aças da. comp.mhia 
. Eni. tempo de ·guel'ra., do p?.i\soa.l que tõr de Ma.tto-Gt·osso ; 
preciso para attender ao set'Viço tia esquadra. •le 600 praças do batalhão Jmval ; 

Art. 2." Fi~ o Poder Ex.ecuti\'O ::mtorisa.do: rle 500 foguistas nacíonaes ou estr~ngeiros 
1°, a re,·er a t.abella UQ vencimentos dos contl'actndos de coniormtdade com o res_pe

officiaes da a1·matia e clas:;es anne.."\:a.S, regu- ctivo regulamento promulgado para. os fo
lando as gratitico,çGes em. postos correspon- .gtlista.s exttáuumerarios, emquaoto o cozopo 
dentes, de •uodo que todos os omcia.es em bar- de marinheiros naciona.es não 1mder fazer 
cados e prinaip•1.lmente os comhu~ntes se.ja.tll lace a todas as exi:;:-encias do serviço naval; 
sempre melhor remutlei.'ados que os que se1·~ de 3.000 aprendiZes marinlleiros; 
'Virem em com missão de terra.; em tempo de gnerra, tlo }lessoal q_ue for 

z~. a elevar a cincoenta. o numei:O de guar- preciso pa.r<lt attender a.o ~;erviço. 
da.!! pua o policiamen~ do Arsenal da Mu.~í- ca:pítal- Fedeml, 20 de maio de 1893.-
nha ~ s_uas dependenc•a:s,send~ qe _pl'eferenClfl. Floricmo Pei:~oto. 
adm1tttdos a. eS;;e set'vtçn os mlerwres e pra-
ças graduadas dos corpos U.e ma.ri11ha que 
llOuverem deixado o serviço por conclusão Bases pam o Cllqrrj'wle?~ta de mal'inlw.!J~m 11r.r!~ 
de tempo ; o setviço r.fa armCI(la . 

3•, a não consldel'ar o1'ilwTos seni\oos navio;; 
em e;tado de Prilencher commis~o. sen\lo 

·· classifi.ca.dos na. ~·esen;;(l; em {ab,.tco, ou dcs
armo-.los, os ctue, embora. em bom estado, não 

·As C:.\l)ita.nla.s <los portos d.- c_.pitn.l Fe(let'll.l 
e uos e;;r.t<.dos da. Ba.hh~. Pernt\mbuco c Pa.r-:~. 
enga_j:n'ão ll:lM o ser~·iço da. :u·mada. indivi-
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duos de profusão . ma.ritima nella.s ma.tr-i 
culados ou ex-praças do eorpo de marinheiros 
nacionaes que houverem tido baixa por con
clusão de tempo, sob as seguintes condi
dições: 

1." 

. Poderão desemlJM'car onde se acharem, 
quando concluirem o prazo do engajamento ; 
com direito, porém, a passagem para. o logar 
de sua resiclencia primitiva ou para o.quelle 
que prererirem no territot•io nacional. · 

Os engajados conforme as suas habilitações 83. 
s<•n•ão classificados em cabos de marinheiros, 
marinheiros de. I" e 2" classe, Tll>rcebendo : ..,.~ Os eng;ljatlos ficar-ão s·ujeitos aos ragu-
Cabos de marinheiros. . . . . 50$000 mensaes lamentos em vigor na arma<la. 
Marinheiros de l" cla.S8e... 40$000 » 
Marinheiros de 2" classe... 30$000 » 9" 

nos portos da Republica e 25 o f., mais em paiz 
estrangeiro. 

O prazo do engajamento serà no minimo de 
tres annos. 

A classificação dos engajados , ao assentar 
praça, assim como posteriormente o seu -ac
cesso gradual, serão feitos pelo corpo de ma
rinheiros na.cioriaes, tal qual estabelece o re
sp~:ctivo regulamento. 

Os engajados constituirão a marinhagcm 
auxiliar do corpo de marinheiros na.cionaes, 
pelo que go:ta.rão de todos os direitos c vo.nta.
gens de que go?.am as praças deste, taes como 
o fardo.meuto, ao assentarem praça o os se
mestres que forem vencendo ; o tra.tamento 
nos h~pi.taes de marinha, e o n.sylo de invá
lidos, umtt vez que declarem querer para elle 
contribuir. 

Os enga.jados que forem ex-praças do cor
po de-marinheiros nacionaes conta.r:io para o. 
reforma o pr<lzo do engajamento. 

Os enga.jados só ser-;Io definitiva.metite 
incorporados á armada por orllem do chefe do 
estado maior general. 

10 

Os eng~jados, au.tes de firmarem a sua 
obriga.~.ão de servi~o. serão submettidosa. ri
gorosa inspeccão pelos medlcos dos a1•senaes, 
].li·esitlida. pelos capitães de portos. 

N. 21-1893 

~awla contar ao te.ncr:tc JostJ 1Jio9o Osorio de 
tilmev.la, pu.m e/fdilo de Stta jtt;ilaçüo na · 
E~c,.la Nu:~al, o tempo rzttc scn;1u no e~e1·· 
cito <lH Repttblica. lJerdcJidO o direito que u~e 
as~i~te ao soldo de su!l 1·e(onna. 

o tenente refol'mtvlo do exet•cito Jose Diogo 
O~orio de Oliveh·a soHeita tio Congt·esso Na
ciOJl:tl n. gra(!:.t de maudür coot<u--1\le para 
effeito lh~ sn.t jttllilnçlio nu Jogar de mestr·e 
de esgrima Ua l.i:seoln. Naval o tempo que ser
viu uas (iJeiras do exercito, n. exemplo 
uo que se tem fei to em casos idcnticos . 

A commissão de 111:1rinha e guerra, estu
dttndo o assumpto, encontro11 na. mesma Es
cola. Nn.v<ll tlous arestos ideotil:lo;; que plena
mente j ustitbam, si não a justi~~•, pelo menos 
a equidudo e a procet.lencia desta petiç-lo: ao 
Dt• . L>1iz PeJreira de t.f<1gdhães uastt•o, por 
aviso n. 360 de 15 de ti:1•ereiro de 1883, de 
tlCCOI'dO CO:n O pa1•ecer do couselho llfiYal 

Os engajados te1'i10 prafereocia , concluído n. 4i8l de 14. do mesmo mez e anno, man-
o engajamento, 1)3.l'a os legares de set·ventes, dou-se contar \>at-a e treito de s•t:t jubilação 
remadores e outt·os das 1·epartições e estalle· un. cadeira de c 1imica dn Escoln. de Marinha, 
lecimentos de marinha, e bem :tssim matri- ·ciuco nn:1os de Sel'Viço militar que prestou 
cuia. gratuita. na.s cn.pita.ni:.LS dos Portos, os nas tileir-.,s do exercito ; ao ca pitão d~ mar c 
que pretenderem a.t•t•ola.r-se no pessoal mat-i- !iU~r-t"<t gmdn:1do Olympio Jo:;e Clmvautes, 
timo das re·spectints cil·curnscr·illçf.ies, foi tmnbem p·or Lleereto u. 252 de s· de março 
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ue 1890~ mand<ldo contar !)flra. a. sua. juhila-I 2" pal'te, às 3 horas ou_antes: 
~ão na cadeir-a. de ~·~nobra c npparelho, o 3, discuss'io do projecto n. I?. deste anno. 
tempo de. sernço I~tht;\r q•re t1:1h<\ oa ar- autorisando <>".:!overno a apphcar ao pa~a.
ma.dn, delX<Indo, porem, de p!lrtleb.er o soldo mento de pa"sa.gens de immigra.ntes 9 cred1te 
de !>ttareforma, l.ogo.qne Cosse.Jult:lwJ<~. . coilsí;.mado pelo orçamento vigente 3: gara.n-

0 tenente Jose D10g:o OsoJ'IO de Olt veu'll tia de juros <\ em prezas que se obrrguem a 
esta .nas me:;;mas condições IJUC cs.;es se11s fundar colonias . e a ahrír para aquelle fim 
companheiros, serviu IH\ Escola de Mar!nh:t um. creJito supplemE>ntar de 1.82l:l :832$665 
du1·ante .nove anoos, nove mezes e tlez(~tas_ e à. ,Terba.-Terra.s .Publicas e Colonisa.<,-ão; 
no exerc1to durante 16 nnnos e a. commrss;.v> 2 • discussão do pt'ojecto n. 16, deste 
verificou, pelos documentos aprel>entarl.o~, I'Jlle anno. fixando a despeza do Mínister~o. das 
nenhuma nota lhe desabont1. ~omo pro:e.:osor e Relações Exteriores para o exerctcl de 
n~tl.a consta tambem de sua fe de offit::to como 1894 ; . 
~DJlltar. . . . . • Discussão unica do additívo n. ~7:J? •. dest~-

0 pe~ICJon_ariO fot exonera.Jo da E.,coh~ cado elo orçamento da uespeza. do MmJ.S~erlO 
Naval, tao somente porque z Slm _nu!~ fo1 das Relações Ex:teriot·es, t>.stabelecendo dts~o
anu~;l:ada a _uma outr·a, por convemeoc1a do siç:ies sobre 0 001-po consular e seu respecttvo 
se-rviço publtco. . regulamento ; 

Attendeo•Jo tambem· a _que O rerer'li.IO otn- Discu~são unica. do parecer n. 14, deste 
cial conta nctunlmeutc 6<> annos. 1!~ trl.ade ·~ :mno,a.utorisando oPoderExecutiv«? a. nomear 
a~ba-se bastante ~oeotc: ;\ comm1ssao de mn.- 0 deputado Vicrorino Monteiro para uma. com
rmha e guerra nao vactllil. em· ncon~ll~ar n missão no exterior; 
Cami~ra. dus. ~rs. Deputt~•lo~ a tllJ[>l'úVfiÇtw tio 1 .. di~cussã.o do projeeto n. 37, de 1_892, 
segumte P_l o~ecto d~. Lll:.q~~e. tem a. lwor<l. de que declaro contrn ·ias ao a~t. _6~ da.s dtspo· 
submettl:lr a ~ua con~rtlewç,to. sições tran;:itorias da. const1tm<:;ao Federal. 

as nomeil.çÕes para as magi:;tra.turos dos 

PROJECTO tll'l L'l!.I 

Art. I .° Firo o Poder Executii'O t\utot·!
zado a mandar contn.l' ptÚ';\ jubilação 1lo ex
prot't3ssor de esgrima da l!:scolt~ r\aval José 
Diogo Osorio de Oliveira o tempo em f!tle set·
viu nas fih)íras do exercito da Repultliea n tê 
o posto de tenente, em que foi reformado. 

§ 1.° Concetlitl"' a jubih1ção, perde o di.o 
proressor o l.lh·eito :~o sold,, ·de sm\ reC.JJ'ma, 
visto como teril de percebce os vencimentos 
de professor t~-posentado, pelos quaes de~ja 

estAdos, tei:tas com exclusão dos ma,~
trauas existentes no tempo da promulgaç~o 
da. ..mesma. Constituição ]e dá· outt--as provi
dencias. 

Levanto.-se a. sessão ás 4 l / 2 horas da. 
tarde. 

26" SESSÃO E;~ 6 DE 1UNHO DE 1893 

optar. p ,·esi-Je.tcia dos S1·$, ."h·tlttw Rios (t" -oice- p1·c-
. Art. _2. • Revogam-sé ~ts disposições em siderzte) e J~ilo Looes 
contrario.· 

Sala das commissões, 5 Je junho rle !80.! . ..:... 
Bar6o de S. Marcos, pt•e.-;i\lP.nte.-Pires Per

. rei r a..- MaYcb1o de Maga llv.res. - J1. VaUa
dao.- J. Retumba, relator. 

O SR • . PRESIDENTE designa. pa.ra. amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

1• parte, ate. às 3 horas da tarde : 
Continuação da discussão unica do parecer 

n . 13, deste a.nno. declarando não ser ol~jecto 
de deliber~o a. denuncia apresentada contra 
o Vice-Presidente da. Republica peles Srs. 
deputados .J J. Seo.bra., AlfL·eúo Ernesto Ja.c
ques Ouriques e Vicente Antonio do Espírito 
Santo, com voto em sepa.ra.do e seguido da 
denuncia e mais_ documentos que a instruem ; 

Ao meio-dia,· o St·. A1·thur Rios occupa a 
cad.eil'a d:\. })l'esidencia, 

O Sr. Presidente-Figm-a.ndo en
tre as materiaa do dia o Ol'<.:.a.mento q~·fu.a. 
as despez;~s do ?~1inistei·io ~os Negocios :Ex~e
rloras, entendi que, em -ç1rtude de uma cJis.. 
posi<;;;í.o do r egimento. as ma. terias do e:xpe
diente seriam tra.tadli.S na. ultima hora. da. 
sessiio, mM ve1·ificand•l o q t1e se passou e o 
que foi votil.do pela C:~ma.ra, e;;ta a.lteracão 
uo regim~nto foi tempora.1·ia e sendo tomada 
no a.nl\o at1-a.sado, roi l'enovada.no a.nno pa.-:
sa.do, rn:ts nii.o o tendo sitio na presente ses· 
sEio. nü.o posso das via.t·-me da.!! re;.;ro.s regi
menta.es e, portanto, vou iniciar a sessii.> 
pela leitura do e:rpediete. · 
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O SR.' 1• SECRETARIO lê o seguinte 

EXPEDIENTE 

Officio do ~nnisterio dos Negocias da. Fa
zenda, de 3 do corrente, envia.ndo as seguin
tes mensagen- : 

Srs. membros do Congresso Nacional- De
pois ila lei n. 126 B de 21 de nov1•mbrc dê 
1892, que deu o typo para a remodelaçiio dos 
serviços a cargo do M•nisterio dos Ne,!!'Ocios 
da Fazenda, tornou-se inadiavel a rerorma 
das respectivas repartiç es, autorisadas pelo 
art. 18 da lei n. 26 de 30 ele dezembro de 1891. 

Emprehendendo-a C•.lm o decreto n, 1166 de 
17 ~e de?_..e~bro ultiJ!l~· o go,·erno. ~ra. t•e
!:pelt •r d1re1tos a.dqumd•·s e prover a bon. or
dem dos trabalhos, f<>z transterencias de pes
~oo.l. segundo as normas traçadas pela lei n 23 
de 30 de outubro de !891. Ba.sta advertir na. 
exk·nsã.o e importancia. desse ramo do meca
nismo adminisrrativo para comprehender que 
impos~ivel-seria alte1·al-o tão raclicalmente. 
sem considera,.-el ~ovimento de cmpre,o-a.dos. 

Ci·rtamente e.~ta consideração ·vo~ l'evelará 
que rs•·a.pou á pt>e\idencia. do Poder Legisla
tivo a. necess:da.de de t1o1ar melhor fi rubr1ca. 
21• do art. í" da lei orçamenta.rin. vige.nte. 
visto como a im:portaneia de 20:0000$ sempre 
foi insuffici:•nt~ para a despeza ~·rdinarin. com 
ajudas de custo, o que mais se accentua no 
actual exercício por concot•rer~m as cil·cum
stancias especiaes de. uma. rcorganisação com· 
pleta das repartiçõis de fazenda .. 

Só com as autori~aç,ões telegra.phicas para. 
os estados aquelle algarismo ibi excedido em 
importancia que se npproxima de 20:000$ ; e 
o governo espera conhecer com precisão, para 
o que f.•i exp~dida a circular do Minis~el'io dt1. 
Fazenda n. 26 de 6 de mn.io ultimo. 

E', pois. com ftmdamentos taes que tenho a 
honra Ue sul.Jmetter o ass1.1mpto i >o.,sa ap1·e 
ciação, afim de que vos digneis proviuertc:1ar, 
como vos compete, nos trrmos do art.. 4" § 4'' 
da lei n. 589 de 9 de setembro de 1850, con
cedendo um m·edito supplementa.r de 50:000$ 
aquella verba. afim de que a administl'a.ção. 
não :fique tolhida de agir pelo re$to do exer
ci cio como. interessar ao serviço pul1lico e 
po~sa autorisar a indrmnisa•;ã.o devida a em· 
pregados que já se lo comoveram.- Capital 

· Fede1•al, 2 de junho (le lg93.- Flo,-iano Pei
xoto.-A' commi~ão de orçamento. · 

Srs. membros do Congresso Nacional -A 
verba de 2.712:ll8$, com que foi dotada a ru
brica. 6~ do art. 7·• da lei n. 126 B de21 de 
novembro de 1892, represent~\ o algarismo da. 
despeza, ·conhecida por· occasião da propost:J., 
com o abono, durante o exercício, de venci-

. mentos a. inactivos (tos diversos ministerio.s. 

Embora seja empenho do governo circum
screver-se, qunnto possi \"el, na autor:saçã.o 
de _ despezu.s ~os !imites _d,ts · forças orçamen· 
ta.rm~, to.da\"l:l. nao lhe ~ dado negar a.:posen
ta.dorla _ag nellRS funcmom~.t·ios que estejam 
nas cond1çoes elo art. 75 da Constituição. 
. A in;:.]lecqrro de saude por uma junta mi

lttar, superwr a. toda excepção, prova o es
crupulo com que é exercitado pelo Poder 
~xec~lt~vo a fll.cu!-hl.de de conceder o goso da 
mact1 noados remunerada aos serventuarios 
invalidados no serviço publico. · 

Como, pot•ém, não é justo que o custeio das 
novas apo~ent.arlorias seja. feito impontual
mente, ã. pmporç-J:o que se 't"erificam sobras na 
verba propria. pelo fallecimcnto de aposen
tados, o que por ser incerto e accidental tem 
concot•rido para estarem privados dos seus 
vencimentos inacti \·os, em sua mór parte 
pauperrimo, ro!i('ito vossa attenção para esse 
1acto tão carecente de ser remediado e a...::sim 
confio que vos dignareis conceder um credito 
supplementar de 200:00o$ á verba- A:posen
ta.dos- do actnal exer·cicio. corno vos com
pete á vista do disposto no art. 4° § 4• da lei 
n. 580 de 9 de setembro de 1850, ainda em 
vigor pelo tl..rt: 83 da ConstituiÇão.- Capital 
Federal, 2 de .]llnbo de l8~-t3.- Plorim1o Pei
xoto.-A' mesma commis~ão. 

Srs. membros do Congresso Nacional- Jâ 
nos exercicios nnteriores as urgencin.s cio ser
vko publi1·o determina.mm a indeclina.vel ne
cessidade de desp ·zas imprevist.1s ou even
tuaes supet·iormente n.o alhrarismo fixado nas 
lei;; de meio:-s. 

Hoje que se fazem sentir identicns in· 
gencias. e tendo o govemo de restringir-se 
a verdade Ol'Çõ.!lllC!ltaria, nã.o póde dei~~r 
de recorrer ao Poder Legislativo. ftUe, reuni
do antrs do nono mez clB .ex:ercicio, é o com· 
petente pam pt·ovidencin.r sobre a deficien
cia de verlJa.s do orí;a.mento. quanda, como 
na especie vet•l ente, nüo se tratem de- casos 
ex.truot·dinarios previstos na alinea seg-unda. 
do§ 4", at't. 4' da lei n. 58[} de 9 de setem
bro de 1850, de a.ccordo com o art. 20 § Jo 
da. de n. 3140 de 30 de outubro de 1882. 

Assim, portanto, veJ•ificando-se a absoluta 
insutnciencia da importancia com que foi 
'\"'Otada a verba-Despezas eventuaes- ru
brica 30 do art. 7. da lei n. 126 B de 21 de 
novl·mbro de 189-2, cumpro o honroso dever 
de solicita.r um credito supplementar de cem 
contos de réis(l00:000$000), destina.do.a occor
rl•r a despezas etrictamente nt>cessa.rias du
rante os ultimos mezes do presente exercício. 

Capital Federal. 2 de junho de 1893.-Ftc
rim!o Peixoto.-A' mesma commissão. 
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Requerimentos: 

De Vicent~ Alves do Seccorro e outros, ce;;
sionarios do previlegio concecliilo pelo decreto 
n. 1222 de 16 de junho de 1891, pa.ra. a. ex
ploração do p1•oduc o denominaúo Co clt a.rtifi· 
cial, pedindo garantia. de juros de 6 "/ .. a.o 
ca.mlJio de 2i sobre. o capital de 1,000:000$ 
pa.ra. poderem le'>'"a.r a eü'eito a. exploração e 
desenvolvirBento do refe.-ido producto.- A.' 
commissão de lazendt\ e industrias. 

Vem á. mesa, é lido, apoiado e posto.·em dis
cussão o seguinte 

Das compMlllias de navegação: Navi[Ja
.::ione Italiana So~ieta Ri·itnitll Fto1·io Ruba
tino, )A Vc!oce, Na~i.qfl:;;ione l talia.rut c N'~'fJi
gazione Italo-Bn!~iliana, propondo-se a ex
ecuta r o serviç.o de tt-ansporte rep~\rti.•.la.mcn ·· 
te de 500.0:10 immigrantes, durante. lO an· 
nos, mediante o pagamento no Rio de J~uei
ro ·de 150 francos (•Or J:la.ssagem inteira..
A' oommissão de obras ).mbl.icas e colonist~.-
çã.o. . 

Da. Com:panlütl. Inúustria.l de Crystaes e Vi
dros, pedindo isenç.ão de direito$ a(luaneiros 
:Para os ma.'!hinismos e ma.teriaes que impor
taram. e restituição da importancia J?aga de 
43:895$845.-A' commissão de iazenda e in
dustria.s. 

O S.t·. Áristicles ::.•aia. -.As infor
.. ma.ções q_ue vou solicita>.' do govern•.), por in
- · termedio d:t mesa, qua.si as poderia obter 

particularmente pelo Mlnisterio da Fazenda, 
mas como o facto tem um car~ter publico e 
e~ige que essas ro.P.lieações s~n.m tamlJ<lm 
publicas, ê l.JOr isso que me utiliso deste meio 
para apresentar o requeri.mento que envio á. 

·mesa. 
No anno p'aSS..'\dO foi rejeita.do um projecto 

de lei isentAndo tle direitos de importaç~ão 03 
objectos destinados a um collegio da cidade 
de Ta:ul.la.té. • 

O motivo allega.do ll:J.t>a. :t rejeif:,;.i.o desse 
pl'ojecto, e o motivo l~lo qual votou·se ccm
tra. esse mesmo pro.jecto, foi unica.mente por 
tro.tar·se de um collr~gio ilt·otestante; entre
tanto, no Dim·io Offici·•l de hontem, no expe
diente do Mblisterio d(L Fazencln., leio a com-

Re . ·<terimento 

· «Requeiro que po1' intermedio do ministro 
da f~zenda. infoi•me o gover no em que lei se 
fundou para ordenar ao inspector Cla AI.fa.n
d'egu. do Rio de Jn.neil'O que despach?.SSC livres 
de direito objeetos destinados aos collegios. 
mantidos pela ordem dos Salesia.nos. 

-Sala. das sessões, 6 de junho de 1893. -Aris
tides Maia.» 

O Sr. Frões da Cruz pede a 
palavra para. fazer vêr a Camara. que o mi
nistro da fazenda fundou-se em lei para. d.is
peM'lr da contribuiçio que era devida. aos 
objêctos imp:>rta.dos J)elos padres salesianos, 
e tambem para. que no espiríto da. ª'ssemblea 
não fi.ce..~ qua.tquer má impressão com rela
ção a esta ordem. de p:ulres que tem pres
tado ao estado do R.io de Janeiro e S. Paulo 
os mais relevantes serviços. 

Quem se der ao trabalho de ir a Nicthero:r 
visitar o estabelecimento mantido a esforços 
desses virtuos.)s padres, onde 30:.1 crianças re· 
cebem a in11trucçã.o e aprendem uma profissão, 
sem s11.~r que esse estabelecime-nto custa. ao 
estado do R.io·de Ja.nei.ro uma subvenção in· 
si:,;·nHica.ntissima com reln.ção aos serviços 
que aurere a instrucç:.ã.o do esta.do e a. educa
ç-ão profissional artística; quem !<:ir até á 
cidade de LOl'I=IHl. no estatlo de S. Paulo. e a.hi 
visitn.r igualm.e.nte ~ma instituiçio maatid<~. 
por cs;es sacerdotes, sem retribuiç<'l.o de qual
quer e5pecie por pa.rte do estado, fund.a.da e 
custeada. pela. bolsa dos particulares; quem 
recordar todos estes acontecimentos, mesmo 
quando o acto do ministro não fosse p&rfei
tamente legal, · encontraria J ustificativa. para. 
o acto no;; importa.ntis~imos servi :os pre.ota
dos pela ordem dos salesia.nos á. eU.ucaç5.o no 
B1~azil. . 

. municacão feitn. ao inspecto1· ua Alfu.ndega do 
. R.io de Janeiro pa.rn des1lac~ar livres de di

reitos os objectos constantes ue uma relação 
junta destinados a.o coUegio dos padres Sale
sia.nos. 

Ha. cerh prevenção contm a educação dis
tribuida. por padres, o orador. não ·deixa de 
partilhar dess<\ prevenção.; mas póde as$eve
rar á Cama1'a. que a educação dado. pelos· pa
dres saleslanos não é de temer porque até 
muitos dos professores são leigos. · 

-Eram estas as considerações que devia fa.- • 
zer para. que no espiritG da. Ctl.ma.ra. não pai· 
rasse uma prevenção contra. esses sacerdotes 
que tão relevantes · serviços teem prestado à 
euucação popular do Ri.o de Janeiro e de S. 
Paulo. · 

Pela. tari!a da alfa.ndega. não vejo consigna
da. esta isenção. 

Não séi s~ . existe alguma. lei, mas acredito 
que existe, e,nesse ca.so,entendo que ella deve 
ser revogada., e é para. propor a sua revoga
f.-i10 CLUe peço os esclarecimentos que constam 
do meu requerimento. 

O Sr. Aristides Maia podia 
subscrever todas as :pa.la.vras do nobre depu
tado pelo Rio de Janeiro, pois que o .motivo . 
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que o levou a. apresentar o requerimento é 
unicamente uma questão de leg-J.lidade. 

O mesmo que o nobre deputado diz dos Sa 
lesianes e que o orador pOderia subscrever 
diriam tambemaquelles que conhecem o Col 
legio de Ta uba.té, ao qmll foi • ecusada o a.nne 
:passado a i.sençã.o de direitos, só porque era 

· u~ collegio protestante, apeza.r de a Consti
tuição dizer muito clara e positiva.rilente que 
o Estado não tem relaç:-ões de allianç;J. e de
pendencia com religião a.lgum.a, 

O Sa. FRÓ~ DA. CRuz -Era. p3.ra mobilia. 
O SR. ARISTIDES !l-l AIA ....:.. E para cá. 

o Sn.. FR.ÓES DA CRUZ - E' lK\ftl. JiVl'QS. 

O Sa. AR.lSTID"SS MAIA.- São lh·1•os que 
hão de entrar D"- conta dos estudantes. 

O Sn.. 'Fn.óES D!. CRuz- Quem dis;;e isso a 
V. Ex.1 

OSn..AruSTIDES ·MAL\ rcspon(leseroc.-ostume 
dos collegios.O orador affirma que sabe de um 
collegio que introduziu livros com isem;~o de 
direitos e incluiu-os na conta. dos alumnos 
por preços maiores de que os do Garnier, que 
são mwissimos. Mas estn. não é a quesião. A 
questão é saber como,tendo a Ct\tn:.tt•::~o o ttnno 
passa.do recus~do uma isen~.ão deste genero 
JIÕde este anno justificar·-se a· isen~ão de di
reitos ao Collegio · das Sa.leshnos. E' uma or
dem inconstitucional e se .existe alguma lei, 
ella. deve ser revogada. 
.; O SR. V.ULAD,\.RES - Mas emquanto não é 

o ministro, úeve executal-a. . 
. 0 SR. ARISTIDES MAIA. p OL' isso limita-se 

a l:lel'guntar q\lal c! essa. lei paro propol" a sua 
revogação. . 

Por consecruencia ~\Cl'eüita que não l1a a<Jn
sideta~~o de especie alguma que lJOssa. im
Jledir a Cam:!.l'a. de vot<tl· o seu r aque1·imehto. 
E" uma questüo de justiça, unicamente de .i u:>-
tiç<'.. • 

Não hn.vendo m~\is quem peça a palavr,t,~ 
encerrada, a c.liscus~IT.o e . .Wtliaua. a >utaç:-ão. 

Em seguid"- f:.z-sa àcl1a.mada . .:~ qual re
spondem os Si•s. João Lopes, Antonio Aze1·edo, 

. A.thayde Junio1·, Thomaz Dalfino, Joiio de 
Avellar, Lim(l. B<tcm·y, Gabriel Salgado. Fi
lete Pb.·es, lndio do Bl•asi.l, Matta BaceH3.l'. 
Augusto de Montenegl'O. Valente de Novaes, 
Holla.nda de Lima. Ca.simh'o J unLor, Rodrigues 
Fernandes, Henrique de C:J.rvalho, Luiz Do
mingues, Benedicto Lelte, Ci•ristino ·cl'\u:, 
Anfrisio FialhQ, Nogueira P<tl'tl.naguit, Piras 
Ferreira., Martinho Rod:..·igues, Justinia.no de 
Serpa; Frederioo Borges, Jo5é Bevilaqtm, Lou
renço .de Sã, Gonçalo da Lago;::, NMcimento, 
Alfreclo Barboza, Benjamim Ba.>·l'oso, Almiro 
i1.1fonso, Miguel de castro; Epitacio Pessoa:, 
Pedro Ame:l'ico, Conto Carr.axo. Sá .Andrll-de, 
Retumba. Tolentino -de CarvaJho, Rosa e 

Silva, Gonç-al~e:; Fer reira., .ruvencio de A!ruia.r 
André Cava.lcanti., R<1.ymundo Baofieir: An: 
nibaiFalcão, .Jõão de Siqueil-a., João Vieiro Luiz 
de Andrade, Espi.1·ito Sauto, Bellarmino 'Ca.r
nei~·; .l , Tl1eophilo dos Santos, Oiticica., Euclides 
Motta,Ivo do Pl·ado,OJh·e[j·," Valladão Au rr usto 
de F;•eitas, Tosta., Sen.bra, Zama, Artl~ur lUos 
Ma~colino ?.lout•a, Severino Vieh•a,Santos Pe: 
reirtt, Paula Guima.r·ães, Milton, Francisco 
Sodré, Leovigíldo Filgueit·as, s. Marcos. Se
bastião Lant!ulpho, Pri~co Par(liso, Mánoel. 
Cileta.no, Fmncisco de Ma.ttos, Morncio Costa, 
Novaes Mello. Torquato Moreira, Fonseca 
Hermes, Nilo Pe<~l.nlla., Urbano :Ma-rcondes 
Manhães Rl.rreto, Joaquim Breves, Vir""ili~ 
Pessoa, França Carvalho, Frões da Cruz, ÉTico 
Cor-lho, Alberto Torres, Almcid~ Pereir·a,Sa.m· 
paio. Ferr-Jz, Lope.~ Trovü.o, J5:·cques Ourique, 
.Jesumo de Albuquerque, Vmh;\es, .Antonio 
Olyntlw, Bada.ró,Joiio Pinheiro. Pacifico Mas
carenhat::, Gabl'iel tle Magalhães, Leonel Fi
lho, Jacob ila Peixão,Alexandre Stockler, Fer
reir-~ Br-,lJldão, Costa Senn~. Lamounier, Gon
çalves Chaves, Viotti. Dutra Nicacio, Manoel 
Fulgencio, Aristides M_~itl., Gonçalves Ramos, 
C.-wlos dtls Chagas,Dommgos Rocha, Costa Ma
chado. Frt\ucisco Veiga, Domingos Porto,Pal
leta, Fet•reira RttlJello, Fer·reira Pires, Rodol
pho Abreu, Benedic:io V<'lladares. Ribeiro de 
Arn,nt.es, LeopoldP de Bulhi:ies. Nicesio Tava
res, Francisco Glicerio, Moraes Barros, Lopes 
Cha. ves, ,1\.dnJpho Gordo, Angelo Pinheiro, 
Mursa., Paulino Ca.l'los, Alfredo EUis, ca.rlos 
G!lr~ia, Moreira da. Si~":u. , Almeida. Nogueira, 
Cmcmato Braga, Brasillo ·dos S<tntos, Vieira. 
Bueno .. Alberto Balles, Fleury Ctll"ado, AI \·es 
de Castro, U 1·bano Gouveia, Caetano de Albu
quel'que, Ft•edel"ico- Solon.Bellurmino (te Men
donça, Marclano ue Magalhães, Eduardo Gon
(;~lves, Lauro Müllet·,C:w!o:> Campos, Schmidt. 
Victorino Monteiro da. Co.;:t:J.,-Homero Ba.p.:. 
tista, Cassiàno do Nascimento e Demetrio Ri 
beiro. 

Abre-se a sessão. 
FaUa.m com caus1. participada os Srs. Pedro 

Chermont, Cosb Rodl'igut>s, Jose Avelido, 
Amorim Garcia. Rodrigo de Araujo, Paula. 
Argollo, Dionysio Cerrrueira, Fonsec-a. e Silva, 
Crrillo de Lemo.:, Alberto Br(\,ntfão, Oliveira. 
Pinto, Viriato de Medeiros, Fnrquim \Ver
necl~. Chagas Lobo.to, Matta Machado, Alvaro 
Botelho, Americo Luz, João Luiz, Costa Jn
nior>, .Julio de Mcsrruita, Lacerd:~ coutinl1o, 
Assiz Bra.zi!, . T!Jomaz Flores e Meniia Ba.r· 
.reto. 

Falt.-tm sem ca.us:t participada. os Srs. UchÕ<\ 
Rodrigues, Nelsou, .Jos~ :\i:triano, Per~>ira. de 
Lym, :Meil'a de Vasconcellos, Leandro Maciel, 
Garcia Pires. Villa Vis.-osa, Luiz 1--Iurat , Ma
yrink, Figueiredo, Mo11teiro da. Silva, ·Mar· 
tinho Prado Juniqr, Domingos de Moraes' 
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.. ,Carvalhal, Pereira da. Costa, Fernando Simas, 
Borges de Medeiros, Al.:ides Lima e. Fernando 
Abbot. 

E' lida e sem debate a.pprovadD. a ::teta da 
sessão anterior. 

Continúa a discussão do requerimfmto do 
Sr. Matta Madmdo, pedindo informações ao 
governo sobre a exoneração do llispo da dio
cese do Rio de Janeiro. 

promove os altos dignitarios na lúera.rchia 
ecclesbstica? . 

Nü.o. A' lgre.ja e a sen Cbefe-o Summo 
Pontífice-a quem foi conferida. por Deu, a 
mis~ão do dirigir os tiei~ e· governar a famí
lia cht•i>t<i., é que c.'\be exclush·amente, sem 
a intervenção do E-3ta.do, êxerrer es~e direito 
conlbrme o~ interesses religioso~ e as necessi
ilar!es !lsph·ituaes dos po·ws catholicos. 

Portauto, St·, presidente, a Camara e in
compt~tente p~ra tomar conhecimentO das ra
zõe;; q1te levn.ram o Chefe da Igro.ja a acceitar 

O. Sr-. Tost.a-Sr. presidente, tendo a retlunci<t tlo venerand Sr. D .. José, e a ele· 
sido eu um dos p:JUcos catholicos que, I'.IO con- va1• á. dig-tlitl.ade de arcebispo o illuscl"ado bis
gresso constituinte, firmes em suas crenças, 1lO de Olinda., monsenhm• E:;bel•arcl. 
tomaram a si a delesa ela. Ig1·e,ja e arrostaram :Mas, sendo a~sim. que utiliuaue ha em 
todas as tempestad s irreligi.osas com que os mante:.·-se umaleg<wão jLmto ao Vu.tica.no, 
livres pensadores se propunll:un a abalar e uma vez. que o nosso representante. nem si
derribar o ca.tholicismo, como si tosse possi- quer e ouv(do, por de!fe:·encia, nestes casOl'? 
vc.l ao legislador humano revoJl'n.r as leis·divi~ Tal é a pe;:guntn, que fb.zem alguns represen
na.c; e u.o orgulho do homem destruir as ob·as ta,ntesdil. naçri.o. 
de De as ~ j ulgo-ruc obt·ig-atlo a. não votar Antes de responder, devo ponderar que a 
silenciosamente, e portanto a dize-r o CJ.Ue periso Santa. Sé não faltou a esse dwer de defe-
acerca. do r~querimento em discussão. . . rencia. . 
. Q'rc de~ej<t o illustre deputado por 1\Iina,s As g-azetas de.~ta capital publica,ram uma. de-
. Geraes? S. Ex. pec1e que a Camara inquira. claraç,;io qua:<i ollicia.l do secretario Lle S. Ex. 
ao governo. pelo ~Iini~tt'l'ÍO <lo Ex:~riot•,quaes Rvm'. Sr. internundo apo,:,tolico, m1. qual a!~ 
os motivos que determinaram a demissão do firma qne o ex-ministro do extet·:or, persona.
bispo da. diocese do Rio de Ja.n·"iro, e si o "'e!B saliente no aovel'nO de então. pois foi 
nosso representante junto ao Vaticano foi ou- ~m dos chdes da. "revolução de 23 de novem
vicio a tttl re.•pe:to. . _ . · bro. em conversaç<lo com o t·epresentante da 

Antes de entt•::tr na aprec~<l.çao d~ materm Sa.nta. Sé. ti\• era sciencia. dos nomes propostos 
elo requerimen~. devo_ confessar_ a. C;tm Lra e.rcspondera. que, mt sua. opt.niã.o, e governo 
que, apez~11: de naoculh~ar I'e!~çoes pp_o;soaes nad~t tinhn. qne ver com i::so, estando separa
com o ex·b1Spo desra. capl1;al, set que o Conde da a I•n·l:!jn. do Estado. 
de santo Agostinll·• ê um prelado distincto }lOl' ., · • .- .. 
seu saber, por suas virt!ldes christãs, POl' q SR.. ~?VAES l\IELLO- Nao e 1Sso o quo 
seu civismo, e ê um espirito moderado e con- est.\. pub!tcàdo. 
ciEador. S. Ex. amava e era. :.unat1o do seu O SR. TOSTA- Eo:tão o que é'? 
reba.nho... O Sn.. NoV'.\ES MEr.r.o- E' que o governo 

O SR.. Non.Es MEr.Lo-Er(l. e ê amado. nacla tinlHt que ver com a. creu(.~1o d;LS novns 
o sn.. TosTA ••• e continúa. a sel-o. dioceses, mas a C<.l.l'ta não !alla em no\ne

<tÇões. 
A Sll-nta Sé teria. pra.tica.Jo um acto de jus

tiça e reconhecido o merito do venerando pre· 
lado, promovendo S. Ex. ã. alta posição de 
arcebispo da província. ecclesio.scica do ~ui do 
Brazil. 

Prestada. assim a ltomenagem que devo ao 
merito e as virtudes notol'ias do Rvm. Sr. 
Conde de Santo Agostinho,- vou examinar a 
questão de doutrina que envolve o requer·i
mento do honrado ·representante de .Minas, 
Sr.· Ms:tta Machado. 

No 1·egimfm da separação da. Igreja rl o Es
tado, tal como esta.tue a Constituição Fe.Jera.l, 
que, no art. 72 § 7". não admitte rehwi1es de 
dependencia ou s.llianQ(I. de igreja alguma 
com o governo da Uniã.o ou o dos estado~, ·e da 
nossa competencia. inquirir os motivos pelos 
quaes a. Santa. Se divide o paiz em p-.·oviucias 
_ecclesiasticas, crea novas dioceses, as provê, e 

O Sn.. TOsTA - Neste caso lerei a carta que 
monsenllor Lustosa. dirigiu a O Pai~, e peço 
ao meu honrado collega que l'reste atteoção 
~leitura (/é): . 

« Sr. red<tctor do O Pai,; - Acudindo ao 
appello que V. me dir·igiu hoje no seu con
ceituado jornal sob a e;•igr-aphe- O bispo 
dioce~no- tenl10 a dizer, que, estando em 
ca.sa do meu particular amigo o Exm. Sr.-al
mirante Custodio .Jose de Mello no mesmo dia 
em que foram publiuadas aqui· as nomeações 
ultima.~ dos bispos e arcebispos, -e travando · 
com o mesmo amigo conversação sobre o dito 
o.t:.Sumpto, S: Ex. me dissera._quejá sabia por 
alto de alguma causa.. porque o Se. inter-· 
nuncio apostolico, havia dous mezes mais ou 
merws, indo á sua casa e pedindo-lhe uma. 
audiencia .reservada, lhe communicára. que. 
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havia proposto a monsenhor Esl>erard para CamM>n deve igua.lmente, por deferencia ao 
arcebispo desta a.rchi-diocese ( a propostn. já menos, enr.ender-se com o representante du. 
era facto consumado) •. mas des~java. sa.ber si. "'a.nt;), Se junto ao IC;tmara.ty, quu.nclo tiver 
o governo era infenso a respectiva nomeação; de legislar sobre materiu.s q uc interessem ás 
e que S. E:(, :respondera: no meu modnde ver crent;•as catholicas. (Mu:tl) &em.) 
ogov:Pno não_ tem que i~miscuil·-se nest~s o SR. B~VILAQUA-Ma.s e essa a opinião 
questues, em vista do re-glmen de separaçao do nobre deputado~ Si está defi·n:lendoa Con
dos ?o:us .Po~ere~- ~ . :stitui•,,ão, a conclus~o que V. Ex. deviu tirar 

o, ll~mteu de::.ta decln.raÇ<J.? so podem s~r era. a inutilidade da lerração. 
determma(los pelo mesmo a.m1go o Sr. almt- o 
ra.nte, mas o Sr. ·internuncio não podia. to- O Sa. TOSTA-Estou l'esvon~endo ao a.rfiU· 
mal-a sinão como a. expressão do pensamento men~o do3 que acham 1nut1L a_ lega.ç~u.o, 
collectivo do governo. e W.Jo com pesar que V. Ex. nao me at-

Sou com toda a considerac:.ão etc.- Mon- tenc!_e. _ 
senhor Vicente Lmtosa- Rio 1 de junho de N'uo 110. r;,zao para. tanta. celeuma, Sr. pre-
1893. » ' sidente, a proposlto da noticb das no'ias 

. • . nomeações para a lgt'eja no Brazil. 
O Sn. TosTA -_.Ta. ve? meu 1llustre c?llega Por ora n:ttla 1m. feilo; 0 que consta. da 

que 1~a conre:~mcw. l~a:VLda ~ntl'e. o SI'. mter- cartu. dirigida. pelo internuncio ;,0 bispo da. 
n~mcl~ e o Sr. ex-ml~tstro mt~rmo do:-e:xte:_: antiga diucese Llo Rio de .Janeil·o, puulicatla. 
r~or ~ao _se tratou ~omente da /~e,:'ç.w. ele. n<l. imprensa, e que o Papa acceitot! (~ rt:mm
dioce~es, t_:atou-s~ tambem! e po~1tnamente, cia do Conde de Santo A"'ostinho. 
da nomea.çao do bispo de Ollnda parn. o o.rce- o . • 
bispado do Rio de Janeiro. U:,~r Sn. .. DEPur.mo-RenunCia e cousa. que 

Voltando á leg<1.çií.o junto ao Vaticano, e nunca se iez. 
~mittindo que o governo não _te?ha sido ou- o Sn.. TosTA-A notici(t ele que vae ser no
YldO, :pergunto :_o facto ~c e~u~ttr um repre- mea.clo ttrcebispo rlo sul <lo BI'azil o bispo de 
sentante do Brazll no Vattcano 1m porta para Oliuda. monsenhoL' Esb~rard. suscitou nest..'l. 
a Santa Sé a. obriga~ de ou v~t-o previamente c-J.})it.al n.lgumas objecr,;ücs, que, nt\ q uo.L'Lduüe 
todas as vezes que ttver _de exer·ce~ algttm de c.'l.tlwlico, ue,·o tom~tL' ·em coRsideraçio. 
a7t~ de gove1'no em l'el.açao n.os catl..tolLcos bra.- pa.ra responder. 
zile1ros ? A p1•imeír:~ e esta.: Reconhece-se no ae!tnal 

Não, a.l)solutamente ; e si importa, no hispu de Olinda. um pt'el:.ulo ele merit.o inc(ln· 
regimen da separação completa. dos dous testnxel pelo sal.~c1' e vit·tude:; cll!'iiitüs, mas 
poderes, sejamo~ logicos, sejamos eonse- att.ribucm-se-lhc intuitos rcstauradore'i', JlOl' 
rruentes. tet· sido rcclttctol' do O JJ ,·a;;il. 

Sim,meus senhores, si a Santa Só nrí.o deve P>·eten<lM;e mo..is qnc. a t•ctit·au:\. <lo hLspo 
creal' novas dioceses c provei-as sem audüm- D . .lusê, qae é morl1·L'llrlO e tote·-n.ntc, e a. 
cia.previa do nosso legu.do, tambem nó~ nii.o vindtt de monsenlwr Esbcmrd originat·nm-se 
devemos legi:.o:lar sobre. O ca.~amento, sobre a ue int1•ign.s dos jesuit:.i.S, inimigos das insti
instrucçâO l:l educa~i.o da mocirl•~tlc. sobre os tuic;üe~ n.mel'icanas. 
bens das confrarias e or.~ens religios..1.s, sobre E' }H'eclso. Sr presidente, si. estamos tortos 
os cemiterios. em uma pa.l<t"~>"ra, sobre ma teria rle boa lc c oneremos ucei·tadn.mcnr.e resolver 
que a,ffecte aos interesses 1·eligiosos. sem pre- a.s questõ ·s ;1uc se p1·cntlem <tOs elevados in
via audiencia·do internunc:io apostolico. teresses e~pirituursdo povo bra.zilei:.:o.:llb.sta.r 

o Sn.. NovAES MELLo_ 0 Sr. Conde de da. discuss;io. a já cnntnchosa e estafiLüa ca.
lumLIÍa. historicn,, tra.nsmittid~t de geração em 

Santo Agostinho foi ouvido sobre muitos a,s- ger~<;ão. :;,traves de seculos, contra, os intuitos 
sump~os qua.ndo se discutiu o. Constiluiçito. dos jesuítas, esses incans:..Yels e invulnel·aveis 

O Sa. BADARó-Quem. ouviu? sustentadores ria ie. 
o SR. NOVAES MELLO-S. Ex. mesmo 0 E' ·uma gr-t\ve injustiça pretender que os 

declarou. jesuit.'\s inspir:tram t\ Santa Sé <1. nomeação 

O SR. BEVILAQUA-Ma.s o orador está ti
rando e'.bta. conclu&'ío da. leitura da nosia 
Constituição ~ 

O SR. TosTA-V. Ex;'não me ouviu; obri
~·rne por isso a repetir o argumento O que 
iligo é o s3gninte : · 

Si o Pat.oa e obrigado a ouvir préviamente 
ao ministro bra.sileiro junto ao Vaticano, 
quando eriga dioceses e nomeia bispo!.'-, a 
. C:u~t\r:l. V, 11 

de monsenhor Esbem1·d, e com o fim de con
stituir-se este o chefe espiritual do movi
mento reaccionar1o contra as instituições re-
pu blicn.Íl<\S do paiz. . 

Nã.o devo deixar passar sem protesto se
melllante ~almnnia. Os jesuítas nunca se pro
puzermn fins poltticos; tri1balham pela. pro
pa.ga(}iiO da fé, acceitantlo a f'órma de governo 
que encontram onde se E.>.sta.belecem, e apro
-veitando as evoluções libera-as e democra.ttcas 

i'J 
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que se produzem no paiz, para melhor cum- E' um receio chimerico o qúe se origina 
prir sua mis,oão evangelica. . . dos ·intuitos réstauradores de monsenhor Es-

Não poderei melhor combater a calumnia berard. S. Ex. governa a diocese de Olinda já 
elo que lendo á Camara um trecho ela carta · ha -algum tempo, e, longe ele ser accusado ele 
que o gera.I da Companhia- Rootllaan- di- restam·<~ dor, é tão estimado de todos .os seus 
rigiu em 1847ao reclactordo Coun·ier Françizi; diocesanos qtre, conforme consta de telegrám
nestes tecmos: « Assim c:•mo a Igre.i a., a Com- mas do Recife, os catholicos, em reunião 
panhia de Jesus não tem nem antipathia nem publica, resolveram pedir á Santa· Sé a sua 
pre.-Jilecção acerca das constituições po- conservação naquella diocese. 
liticas dos di versos estados; seus membros Suppor que S. Ex., sendo elevado á digni
acéitam com sinceridade a fórma de governo dade ar.chiepiscopal, promoverá conspiração 
sob a qual a Providencia lhes marca o seu cont1·a a Republica é desconhecsr completa
Jogar, quer o poder os favoreça, quer se li· mente a politrca de Leão XIII, o glorioso 
mite a respeitar nelles os clire1tos que reco- chefe do catllolicismo. 
nhecé nos outros cidadãos. A milícia catholice1 é arregimentada e segue 

Si as instituições políticas do paiz que ha- respeitosamente as instrucções do Sum,no 
bitam são defeituosas , elles supportam os Pontífice. Ora, a C:;tmara não ignora a ency

. seus defeitos; si estas se aperfeiçoam, applau- clica que o papa dirigiu ultimamente aos 
dem taes melhoramentos; si proclamam novos bispos fra'lcezes, estabelecendo a doutrina da 
direitos _ para os povos, requerem para, si Igreja sobre as fórm3.s de governo, e aconse
tambem este beneficio; si alargam os cami- lllando-lhP-s franca adhesão á Republica. 
nllos da liberdade; servem-se delles para dar Eis as palavras de Leão XIII : «Os catho
mais extensão ás obi·as de beneficencia e licos, como todos os cidadãos, teem um direito 
.zelo. perfeito de preferir uma forma a outra, pois 

Em toda a parte obedecem ás leis, res- que nenhuma dessas fórmas se opp§e ás ma· 
peitam os poder~ publicas, ·adaptam todos os ximas d<1 d .utrina christã, A Igreja tem sem
sentimentos dos bons e lea€s cidadãos, to- pre nas suas relações com os estados reconhe· 
mando parte em seus encargos, ·penas e ciclo plenamente este principio. Foi neces
regozijos: porquanto aos olho> dos jesuítas sario relembrar este facto para o desenvol
·um interesse sup1·emo domina todos mais_:_ a vimento tio a<:~sumpto presente. Mas, si se 
felicidade dos homens em uma vida melhor e desce á consideração · pratica dos exemplos, 
mais duravel.» nota-se que cada estado é um resultado in· 

dividual, especial , produziio e InQdificado 
A cada momento, Sr. presidente, cahem pelas suas circumstancias particulares , e por 

dos lal)ios dos livres pensadores e da penna isso obrigatorio para os membros que 0 com
dos esçriptores radicaes, na campanha contra põem, que naclc.í devem ('a:;er pam cle?·n~ba~-o 
a Igreja,-accusações tremendas contea ojesui- ou muclar a sua formcL Poc isso a Igreja, 
tismo,· cujas immoralidades constituem, na guarda d,t mais verd<:l.tleira e mais elevada 
sua opinião, uma pagina negra da historia! coneepção da soberania politica, pois que ella 

Falla-se muito dos jesuítas, mas poucos são deriva de Deus, · ·ep 1·ocou sempre as doutri11 c~s 
os que con\lecem a origem, a histoJ·ia,.a vida su 'i'Ver'.<iws e condemnou os rebeldes á auto
e as obr' s desses apostolos da religião. ri ade legitima e isto, em verdade, mesmo 

Vou lel1'lbl·ar á Camara um d1• entre os mui- quando ~s nue est''o 110 oover 0 usara· n lo 
" 'l u ,; 11 I l 

tos episodios qne se detam na Allemanba, por seu po ler cantra a Igreja, privando-se as.sim 
occasião da ehügão de 1X90, o qual servieá do mais poderoso apóio prestado á ma au
para aquilatar-se a deslealdade dos que com- toridacle e do meio mais efficaz para obter do 
batem os jesuítas. L d. · · 1 

Em uma aldeia do districto eleitoral de povo a 0 ·e lencm as suas ei; · 
Bochum, cuJ·a populaÇão é protestante, 0 Conseguin b mente, quando se funda um 

novo governo, o acceital-o é não só permit
candidato Jl.iullensiefen, ·êm um discurso pro· tido, como é até um dever.» 
gramma, estygmatisa,va cum calor as immora· M 1 E 1 i · d b' 
lidadesJ· esuiticas, quando do audito1•io partiu · 01188 11 wr 8 Jerarc vm 0 para 0 arce lS· 

p1do não ~e afa<>tará das no1•mas traçadas 
um'L voz energica que, interrompendo í1 ora. pelo Summo Pontífice, não conspirará contra 
dor, pediu-:-lhe que respondesse as s ~guintes a Repnblica. 
perguntas : Já viu U :ll jesuíta 'I Já ouviu a Quanto, porém, a ser político, isto é, a pro· . 
um Jesuíta~ Já leu nm livro de jesuíta~ mover os meios legaes de ser christã a legis· 

MullensiPfen procurou úma esca patoria ; I ação brazileira, entendo que S. Ex e todo o 
mas o abbade Vmter-assim chamava-se o clero teem o dever de sel-o, segundo as pre· 
interpsl!ante-replicou com tal firmeza que o sc· ipç{'es da Santa Sé. 
orador con1esson a sua ignorancia e deixou Na famosa encyclica, a q ne acabó de refe
a tribuna apup:tclo pelos ouvintes, que victo- rir-me, o Chefe da Igreja, com lucidez genial, 
riavam ao des]Jretencioso padre catholico. desfez a confusão que reinava nos espíritos-
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distinguindo entre os poderes constituidos-e a 
legisla:'ão lle cada pa.iz. 

O el<:ro Q os catholicos devem obetliencia ás 
autot·id;;des legitimas, mas essa obedien ·ia 
nã.o vai ao ponto lle crtv:arem os bra.9os, i~
diffe!'enw, silenciosos, deunre da.s lets eVI
dentemente subversivas !la religião. 

Assim, quAndo se tratar da instrucç,ão e 
.. educ:~.çiio da mocidade, que os livres pensa
dores querem que st>ja. leiga., sem Deus. é d~;.._ 
ver do clet•o e do8 catlwlico~ impu~na.rem-a 
na imprens:t, nos comício~ populares, no p:lr
lam\!Hto, por todos os meios legaes, para que 
a populac,iio não se deschl'istianise. 

Precisn. va ele tempo para tlesenvol ve;.· a dou
trinn. ca.tllolica. sobl'e este ponto ... 

O SIL PRESIDEt\TE- Lembro ao nobre 
(leputmlo que está. esgotada a hora do expe-
diente. · 

O Sa. To:."TA- . •• por isso limito-me, ante:> 
de c.•n;;luir, a lembrar ú. Camara o modo 
acintoso como se nr·etenderesponder u.o direito 
que o. Santa Se acà.ba. de exercer em relação ao 
Brazi!, direito rcconllecido pelos que votaram 
a Constttuiç·li.o. 

dadeil•os ca.tholicos, n]_)ostolicos e rom:.\nos, 
devemos inteir~t obedienci:~ ú. &tnta Sé, ma
xime na época actual, em C!llC a lgr~ja é 
govel'lltula por Lcü.o X!H, e>ph·i to liberal, 
.-oncilia.dor, g<::nin.t , c1ue, com Ctn·teza, dará 
nome ao scculo, co;no Leão X ueu a.o seculo 
em que viveu. 

Vo~Es -Muito bem, muitcJ t em . 

Fica. ttdiada. a discussão 11ela 1wra. 

PRniElRA PARTE D.\. ORDEM DO DL~ 

Cotüinuaçii'.o da tlbe:ussüo ttnica do po:~.recer 
n. 13, Ui?.ste anno, dechu·n.l)(lo uão ser objecto 
de dcliberuc;ii.o a denuncia apt·e"entad~ contt'<l. 
o Vice-Presidente d<t Repulolica. pelos ~rs. 
ueputn.dos .J. .J. Seabl'a, Alfre(lo Ernesto Ja
cque,; Ourique e Vicente Aut<inio do Espi1íi0 
Sttnto, com voto em sep:tl'tl.do e seguido da 
denuncia e mnis tlocumentos que a inst!'uem. 

o SR. PRESIDE:\ 'TE - Tem a. p:l.l:J.Yl~\ 0- si:: 
Leovigil(lO Filgueira.s. 

O honrado representante pelo Rio de Ju- O §~. Leo'\·Ji~H<lo Fil~ueil·a.:s 
neiro propr:.e n. suppressã.o da. legação j'unto (mo1li•jiCJHtJ dcatt•:açt7Õ)- Senhol'es ·deput.<i(los, 
ao Vaticano, e o illustre deputado l)Ot' não a mim, o menns ho.l.iHtatlo dos membros 
s. Paulo r equer que seja dada p:wa ordem dn. commissii.o cspcdn.l, eleita. parn. em iLtil· pa.
do din. o wo.iecto, vindo tlo Senado hn. um ,·ecet· sob:::c •\ tlenuacia apresen tada contra. o 
anno, estabelecendo a -precedencia. oiJrign- cher.- electi vo d<1 nu..-rro, compoti<t occupat·, 
toria. do casamento e:ivil sobre religioso, sob neste momento, (J uc parece ltaver· :1..--s runiclo 
penas seYerus pa.l'a o padre que não rc- a. ::;olemnidade do de <tlgum desses a.c.•ntcci
speital-a.. mentos ;:.'l.m-e.s e <1&tJ•ahcntes rla. cnl'iosi lhl.de 

Acho que na época ac+ual, em (pte o dt\s multi.llc'les. cst:t tr-ibuna. tantas vezes il
espiritopublicoest.i.agilado e grandes diffi- lustradu.IJela doquen.~i :t 1lc outt•os. dr•t:tdos 
culd:ltles o.me;\Ç<tm o. Repnbliro. c uma. gramle tle talhMans com que e'lfecttt;tm os mi!.l.gt'c::; 
imprude.ncin. provocar scmelhn.nt('S qnesti)e;; ot•:tturio~. que pt·OYOC;\m o eul.lt us i:tsmo e 
contt·a n. Sautn. Sé, quere L' C)ttebt·at• a. ltat·- <tl': cl!a.tun llo ;l.uditnt·io CSJ~.llltanco.s applau
monio. qne lle;-e e:\:istir cnt.re os deus poderes, sos. 
apes:tr d;t SCli.'U'tl.(,'ÜO ent1•e a. lgt-cjn. e o ~üo li1sstm ns inct'C!JU~(H~;: ltoutcm fci l:a:> 
Est:tdo. U.ircct;~Jncntc :1. mirn lX:lo hom·:t•lo tkputa,Jo 

Não quero abusar ,]a a.ttonçii.o tlt C..'\mttro, tla. B:thin. v ~r. Sc!übt~t. attribtlintlo-me u m:l. 
sallbdo Ji)ru. do regimento. Terei opportu- ~ttittlrle politie<t n:t actu<tl :;l!s~iio contt~tt1i
nidacle, qm\ndo se discuti!• o projecto do c:tot·ia com n. (pie mantive mt sc~::ii.o tlo nnno 
Sr. Nilo Peçanha, de externar as minhas pass:vlo, em qtw me c:olloqtwi ao l:t•lo das 
idéas. victimns dos clec:·etos lle lO e 12 ele <lhl'il, nU.o 

Entendo que o requerimento tlo honra.do me sentil•itt <'brhw.do <\erguer-me nesta. tl'i
deputado por Minas não deve ser a.pprovado huno., hoje, }Jo.ru. defi~nrlet· o p:trec:er combo.
pelos li n es pensadores, nem pelos catholicos. t ido, hontem, pot· S. Ex., poi> que qualqnet· 
(Apoiado,· . ) dos ontrossigno.twios iio mesmo pn.recer vo.n-

Pelos primeiros, porque foram os promo- ta,josam<.mte l't'O;~tet•ia os n.1'gumcntos com 
to1·es r:la. separação dos dous poderes, não que S. Ex. 1wetent1eu impu~·mw, si nãotodo~. 
querem relu.çã.o alguma ele dependencia. ou pelo mrnos a lguns ele sctts fttndamentos . 
a.lliança. entre a Igreja e o Estado. Deve lhes Sou dos que ententl~m, St·. pr·esideute, que 
ser intlifferente a nomeação do arcebispo do a. nenhum dos representantes c.üt na(,'ão é li
Rio de Janeiro. cito recusar qut1.tquer enc<~rgo de que a Ca-

Pelos ca.tll.olicos, porque, alem de conter 

1 

mara, a que pertence, o iuv0$te por u ma elei
uma. inexactidão, visto ter o bispo D. José c;ão, por·que todos, com a. coragem que lhes 
remmciaclo, como con!;ta da ca.rta do Sr. in- inspu·am as suas convicções, devem contribui!' 
ternuncío,'e não sido demittido, nós os ver- com os es(orços e os estudos, a que os obriga . 
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o mandato qne exercem, para a solução dos 
assumptos, por mais graves ~ perigcr;os que 
"sejam, que ã. sua. delí.bera.~.ão são offet'ecidos 
pelas círcumstuncias d<\ situa.çii.o politica. do 
paiz OU por interesses de Ol'dem, que1• mera~ 
mente social, quer nt:·smo particuhtrmellte 
individual, dPsdü que se tenham de apuru.r a3 
condições .de um direito. Ei:;; porque. eleito 
para- examinar, como outns Sr·s. dellutados, a 
denuncia offerecidn, pelos Srs. Sea.brn, Ja
cques Ourique e Espit·ito Santo, contra o 
Vice-Presidente da Repul.Jt:ca, e julgar, me
diante um par·ecel'. si ~'ssa denunci[). deveria 
ser pela Ca.llm.ra coosiderada objectQ de dcli· 
beroção , de conl'ormidada com os arts. 4" e 5" 
da lei n. 27 de 7 de janeiro de l89Z-, n5.o re· 
cusei·me a essa obrigação, pn)cedemlo, rrJati· 
-vamente ao assumpto, com o mesmo críterio 
e a. mesm~ impn.rci<Llída.dl! com que. na, sessão 

. de 1891, prccetli. quando fazia. llarte da com· 
missão de constituiç:ão, legislação e justiça, 
r~lati>amente ás licenças requeridas <i. Camal'a 
:para serem proces..<:a.dos poL' crimes commull$. 
um na cidade Ú<'l. Fortaleza e out ro na. Capital 
da Republica, um dos si~'llat:wios do ·voto di
vergente do p<J.recer em discussão e um dos 
si.gnat1rios dn. pl'O}lria. denuncia, e a, Camara. 
appt•o..-on os r~pectivos pareceres que nega.
Yam taes licenr,-as. 

Não sei, Sr. prcsí<Tentc, porque e que 
:linda não de."apparce:eu dos no!':!sos costumes 
po!itkos o m(tO veso ele ~e suspeitar <LJ.s in~ 
tenções uos que uil.o se conformam com as 
~uas crenç-.as ou idé;ts ou, o que e ma.is sêl'lo. 
com a sua. op;nião S•>bl'e um as,:umpto deter
minado, máu veso, que. nos tcmp:>s (lo ím
J:lerio, solJ o regirnen :pa.rla.ment<.l,l', convel'· 
teu-S<'~, t.a.11tu.s \·eze,;. em armo. de cnmba.te 
ate contra a. Pl'Ohidade das admlnistt•açües 
publims e de muitos düs lllembro::> do p:u·la
mento, contribuindo pa.ra o descredito quer 
!los homem quer da.s instituiçõrs ! 

O c.millentc pulllídst..1. bt·azíleiro Ruy B<Lt· 
1Josot, cujo t:~.h·nto genia.l, desde os tempo~ 
Mit<lemicos. h::~ol.,ituci·me a a.dmlr:tr com en
thusiasmo, em uma. d<~os ma.ís notn.'>"eis ora
çües que te:n pNférh1o, em um desses mo
mentos em que o seu grande corac;ã.o encon
trou na. jdea. tllle o seu gmnde e.-.pirito e:on-

- cretisou o meio em que mal~ livremente se 
podia eX})::i.nd ir ,e que ou vi com o resp .i to l'e
JigiolSo com que, na min1lü. in!anci<L, os meus 
:pais ensinaram-nle a ouvir as predicas dos 
<lradores dos templos, referlndo-se a certos 
males,.erros e costumes attríbuidos á Repu· 
blic~ _pelos« refugos da mona.rchia », pronun· 
ciou esta. sentença, que explica os pt·ogr~sos 

- que vae conquistando, na Republ:cn., a scíen-
-cia: da caiunmia. : « rnudà1nos de hygientl, 

- mas não mudamos de sangue! » 
Si se tratasse, senhores, de um desses gran

des homet1s envolvidos em acontecimento~ 

po1iticos, de que a hiS'tol'ia tivesse de -vir a. 
o--cupar-se, paro .julg<~.r rlas ca.lumnias, de 
que soam ser victimas, julgando, ao mesmo 
tempo, <JS seus ca.lumnLadore~, que só por esse 
meio conquista.ru, embor:;. c<Jmo sombl·as, a 
1·eferene;ia r\e seus nomes na historia, teriam 
ex:plica.ção cel'tas insinuaçõ~s, com que hon
tem se .J?1'0cur:u·~m salientar alguns amado-:
res de:'!S:t sciencia ... (aparte.•) e, aind.i. a.-<sím, 
senhores, a historia, que nos repl'esenta. Ma
rio sobre as ruina.s de Ca.rthagena., nunca. 
Ü'ansrormou em EJ?11ia!ts. a ninguem que se 
tenha sacrificallo ]_)Ol' '-l.IDOr ú. sua patria! 

E' que pou,.-o importa ao r io,que con-e ;;ua.Yc
ment~ no seu. leito, porque assim o exigem 
as leis da. hydraulica, que as homens con
struam em suas margens os moinhos que se 
movem à custa. do ;::eu traoull1o! 

li,Ias com relação a mim, que de nada valho 
(n:'o ttpoiacla ), a mim, qub só aspiro viver 
com a cons~:iendn. tranquilla e a gloria. mo
desta de baver cumprido o meu. dever, como 
l1omem publico, quando e111tender ou os meus 
constituintes eutend~:rem que o pa.i.: não ca
rece mais de meus serviços, nã.o comp1·eheudo 
que pro"''ejto possam auferir os invento;'es 
de taes insinu.a.çõas, . . ( !JfuitoJ a p(wtes, o S 1·. 
P··csiclcnte rcclc.tma aUertçãa.) 

Não sou, Sr. Presidente, üos que costum:~m 
3.lJaixonar clebates. 
• Qun.ndo occupo a tribuna, exf<Jrço-rne pot· 
maute1· a calma, que é feiízmente. pscu!íar á 
minha indolL', mesmo potque nunca, ousei oc
cup,\1-a ;;inü.o inspiT-n.do pelo sé!ltlmento d<t 
justiçil.; mas, agg"·cdido, SL'. Prcs'-dente, sou 
k~mbem dos que nií.o ~colhem a.1:mn. par-a. re
pellir<•m tt aggres.-:üo, em le;-nimo. t1eí<':sa. 

0 SR. SEABRA- No ~mno pu.s~do, V. Ex. 
collocou-se '1.0 Indo das victimas. dos decretos 
ue 10 e 12 .Je n.bril. e et:te nnno está. de1en· 
dendo o algoz. · 

O Sa. LEoVJ<.>ILDO Fn.G"VEIRAs-Ni'io defendi 
t'lctimns no anuo passado, nem estou defen· 
l1endo algoz a.lgum este ·~nno. O que de· 
1t:ndi no anno pa~wo o estou d~i<·mlendo 
ag01':1, c a Cún~titui\·ii.o, é ;1..Jei, ê o direito. 
( .4.pt!rte.~. i _ 

Minha attitnde, Sr. pl'esittente, desde o Con
gresso Constituinte ate llQje tem sido sempre 
a mesma.. ~u.nca fai governista nem opposi~ 
donlsta., isto ê, nunca apoiei. incondicional· 
m~mté a gov~1'no <tlgum, nem nunca fiz.oppo· 
siç~o systematica a governo algum; julgo 
mesmo convenieute tornar pu blioo o ~eguinte: 
Durante todo o teiD'po do governo, quer pro
"iSlirio quer constitUcional, do Sr. marechal 
Deodo:r.'J, 110 qual votei para Presidente da 
Republica., apenas no dia da sua po~F-e fui 
compt·ímental-o no It:.tmaraty. Com os seus 
ministros r1unca. entretive outras :relações 
que as d~ colleguismo no Congresso Consti-
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tuinte, de que todos, á excepç;~o de Benjamin 
Consta.nt, eram membros. A nenhum delles 
solicitei jamais um sli lavor. T<Lmbem com o 
Sr. Barão de Lucena. apenas vim a tra.var 
relações pessoaes no penultimo mez de suo. 
administração, nunca. lhe tendo tambem g,.u. 
citado o menor favor. 

Depois que assumiu o governo o Sr. mare· 
cha.l Floriano Peixoto, que não me conhece 
absolutamente ••. 

0 SR. FRANCA. CARVALHO E OUTROS-E' uma 
verdade. -

0 Sn.. LEOVIGILDO FILGUEIR,\S-... e ~ quem 
tambem não conheço si não de vista.colloquei
me nesta. ca.ma.r3., quer na s<?ssão extr-aordina
ria. quer na ordinal'ia do anuo plssado,com a 
mais f,-anca imparcialidade em face 1le s··n 
governo. oppondo-me aos act.os que me p a.re-. 
ciam injustos ou o1fenslvo~ da Constituil:ii.o e 
d<1s lei;;, e votando, o r~ de accoj·do com a 
ma10ria, oro de aecordo com a. mino1·ia, pró 
ou contra prnjectos ou medldlls rela.ti vas i~ 
administração, segundo me p:trec:lam ut .. is 
ou inconvenientes, llltl.S nunca. por· espiritu de 
oppnsiçã.o. E na maior parte das questões des~e 
g~nero, o que ê Iacto, senhores, é que n:to lm-· 
via, para as r espectivas votilçües, dous grupos 
de deputados deter minados, que se tivessem 
constituido propriamente em m:tioria e mi
noria parlamentares. ( A.paiados. ) 

No anuo passado, senhoras, ha.">•iam sido 
reformados, :por decreto de 7 de abril. 13 ge
neraes d., terra. e mar, que htwiu.m susten
tado, em uma. DCtição que c.-ollectintmcnte 
diri~ram no Vice-Pr·rsideute d;~ Repulllicn., a 
opiniü.o do. necessidade constitucion:ü de nov:t 
eleição pres:idencial. e. como jit llrtln. imptcnsa, 
u<~ capital do estudo da Bahi:~ ct1 l!u.\'ia m:~
tentado a mesma O!Jiniii.o, logo quo foi sub
mettitlo a di,:cus>ão nc;t~ camn.l'l\ UID Pttrc
cer d:~ commis•ã.o de conscituiçãn J~to·is l:l~·~io 
eju:-":tiça., concluindo que o Sr. ma.;·ccl~al Fln· 
riano Peixoto lHwi:~. succedillo ao ma.recha.l 
Deotloro, em virtude da 1·enuncia deste, na 
p residencia da R.epublica. com o direito de ex
ercei-a até o fim do lJrimciro período presi
dencial, inscr evi-me pa.t·n. combater c;;se pa
recer e, de iacto, c combati desta. tribuna, 
demon:;tt'il.ndo que; em face do art. 42 da 
Constituição, seria e>ta evidentementa viola
da, si S. Ex. não mandasse proceder no prazo 
legal á nova eleição para o cargo de Presi-
dent3 da Republica.. · 

Não tl'atci, porém, nem da inconstitucio
nalidade do d..:creto de 7 de <\l:ril, nem sug
geri a hloo õe se devet· denunciar o Vice
Presidente d<l. H.epublica por não ter cumpt·i
do •'S""'" obt'igac.;:ão constitucional. 

O parecer foi approvado, é verdade; mn;; 
\tm parC'cer não é uma lei, e porqua os hon
J.-adG\s denuncia.ntes, que articularam em sua 

denuncia tantos factos, que julgam crimino
sos por constituírem vio!ar;ões daconstituiçã.o, 
não enumer-J.I"J.m e~Sl\ reluct.anoia do Vice
Presi~.ente da Republica. em não ter m:J.ndado 
procedc•r, no prazo legal, ::~nova eleição pre
sidencial ~ 

N;ltmalmente, porque a Camara e o Se
nado julga,i·am , por um ]Jru·etei· de commis
s:lo votado em cada um de~~es ramos do Po
der Legisla tivo, que S. Ex. devia continuar 
no cat•go até o fim do período presidencial, 
como successor legitimo do Presidente da 
Repltblica, intlependentemente d<L circum
sta.ncia de se ter dado a va.:;.ra. dn. pt•esidencia 
dentro do primeiro ltiennio do m<:smo peri.odo. 

"C:.z Sa. DEPurADO - Quiü in de? 
O SR. LEOVIGrmo FrwuEm.As- E' que não 

podeis negar o mesmo valor quer á moc{Lo de 
21 de janeir11, pela qual o Vice-Presitlentt! da 
R.epublicn. j ulgou-se autorisado a .. emprego 
ele meios ex.ti~J.ordinaeio;; p:tm prevenir ou 
reprimir llel'tu;·brtções da or·denl pub!ic.1.. che
g-.mdo ate a fundar-se nell<~ pat-a. conecder 
amnistias, o que e. sem du viela, \lffi<l. n.ttri
bui~,i).(l prh·a.ti\'a do Congrc.-so. quer :1. c.utros 
pareceres de r;ommissões d<l. CiLillll.l'<l. e do se~ 
nado sohre omro~ assumptos, vot<tdos em 
ambos os Mmos lt!g·isln.ti vos. e q 1111 I'Cl:u:iunanr
se com cet·to~ fuHdameatos cht denuncia, como, 
depoi~. mostml'ei. · 

(lYamcl·oso.Ht])(tl·tc.~. fJl"mulr: St!S$11J'ro; o p 1·c~ 
~idcnle atJilet a:> c({mpuiuh.ns, j 

Assim, St'. pt'c~illcntc, ê impossivel rncio
cin:w. Vou n:r si po~-so z·•~at<~r o fio de mi
nhas idé ilS, tiO n.cconlo Ct)ffi o plano, que 
tt~lCCi nesta dt:.-icllo>~ãO • •• Quando, dias JepOiS, 
!'oi, JlOl' d et~ l'(!l.t.l de W de O.IJ!•if, tiCClUI':l.ÜO O 
e~t.mJo c.le ilitio IIC$t:~ c:q•il~l!. c · ~cg-u rarn-so as 
tncdidas tlc I'Cpt'C$Sl1o do ()UI' teve IO;.l'ú conhe
cimento o pa.iz inteiro, :l.~:IHl.ndo-mc nn. cl!pi
tal do cs t;\Jo. 11 uc l'llJire.-~t.mto nestn. Cutn:.u~J., 
reconheci logo a nccessidude de rcgulu.r-se llOr 
uma. lt:i org:ut i cu. a. e.xccur,:ão tlr>::: a.t·t.s. 80 e 48 · 
n . l5 dil. Constituii;ü.o com rel;~~ü.o ao estado 
de sitio politic.-o, pura preYenir·sc, em iden· 
ticos c 'sos f'nturos, a íhlsa. intcrprefu~,ii•.•que n. 
e-ssas diS!lOsiçües constitucionaes deu o Pcxier 
Exer:ut\vo. por occa:;;ião dos acontecimentos de 
10 de abril. 

:MM. exactn.mente por ter reconhecido a. 
necessitlàde de um:J. lei que estabelecesse as 
conclições e os limites ela declaraç~o de sitio 
político c das metlidas de excepção antorisa
das durante elle, não a.ttribui intenção 
ct·imiuo.l ao che!e da n;1,~.ão po1· ha-.er expe
d h!o nrtuelle decr·eto e os de 12 do me::;mo 
mez. 

( 7',·oco;,;z-.~e m11ito.~ (!pw·tc.~, a alguns àos 
quac:~ res1.o1u.le o ONtdo;·.) 

A mesma i e<l, Sr. p1·estclente, llrcoccupou 
um dos membros do Senado, o St• . Campo.s 
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sanes, que, :t.ntcs de apresentar cú. nesta 
Gam:Jora., um que lla.Vi3. ela.bora<lo, apresen
tou no Senado um projrcto de lei, que lá. 
foi votado em tres discussões, vindo depois 
pa.t·a. esta Ca.mara. onue eu o :1guarda. va 
para discmtil-o e o!Ierecer o meu como sub
sticutivo. 

Esse pt·~jecto do Scm1.llo não pas;;a.va ele 
'I.Unn;justificação articulalla da todos os actos 
do governo pra,ticaclos a. pn:t~xto de •"Stado de 
sitio dentro e depois do período de sua vi
gencia, e, não ohstance, obteve a c:..nsag;:ar:ão 
dos <otos da ma,ioria do Senado, e foi nest.'l. 
ca.mara dado <t di.scu~sfio com um l)<.wecer da 
competente e;ommíssüo, que o adaptou, h:~
vendo apena~ uivergencht •le alguns de s~us 
membros, qne ctuet"inm, além •lo que elle 
consigna.va. a instittli~:iío de tribum.es mili
tare~ ou de excapçiio p~wa o J.:n·oce~so e .i ul
gamento dos delictos dos a1c~.nçndr>s Jlela.s 
medidas de repressão autot-isa.das pela. Consti
tuic;-â.o. 
~o lliscurso, com que c~mbati esse projecto. 

desde o primeiro ao ultimo ar·tigo, em que a 
Consütui.~:iio era <.tinda. m:õis violadtt do que 
nos a.c:tos de lO e 12 de abril, e no qual fun
do.mentei, tambem artigo por artigo, o In·o
jecto suh>tituUvo, que apresentei , loi que 
S. Ex. o illu;;;tr:.vlo deputado pela. Bu.hi<t, 
11011 tem, dis.•e 1w.vet· dcsco 1 e r· Lo topicos, pelos 
quaes Hc;wa. prov<ulu a minhtt incolkrencia, 
subscrevendo o p~u·ec2 l' em discussão. tendo-me 
collocado no armo pu.ssa.do <w ludo dos oppri
midos e, agora, me collocn.nclo-me ao htdodos 
oppressores. 

S. Ex., entretn.nto, est;'~ evidentemente 
ectuh·ocado. Mmha. ttttitutle foi, ~ntão. u. que 
e hqje. Nilo sei, senhol'es, o q ne e prelerivel, 
si a dictadur[l. ou a <tnarcllia.. (NM·•tcl·o.<o.< 
aparles r!úafi!li! 1.1, r;o:; do 1JJ'arlo1·. O S;·. Jll'r;·i
dcntc a1.1ila rts campainha.< c ,·,:clmnr~ r~uençr7u.) 

o Sn.. LEOV1tm.no F~LGüElHAS-Qu:::.ndo e o 
· governo que attentu. conti"J. os direitos do 

povo, protesto em nome do povo, del'endendo
lhe os direitos, contra o governo e quu.ndo é 
o povo que attenta contra a o.utor-id<Lde do 
governo, no exer~icio legitimo de suas attri
buições, e ao lado do governo I]Ue me coltoco 
contra os excessos da demn.gngiu..(11luito bem. 
muitO bem. ;\]JetJ·tes. .1pplaus~s dc"s paterias. 
o Sr. presidente (r.!,:; vel· que ~!,$ (j(.l,lCl'ifJS nao 
podem 11Jani(estrt-r~se.) 

O SR. L EOVlGILDO FILGUErRAs-Sou dos que 
conciliam o lib ·rl1lismo com o conservatorls
mo. SuiJ lefle libe,·ta-<. Kão reconheço, Sr. pre
sidente. no regimen presidencial e 1Met-at·.vo. 
que n.tloptã.rnos nn. Con~tituiçii.o de 24 de feve
reiro, a newsid:tde de formação de grullos 
no Congresso L .. gislati.-o, constituindo-se em 
maioria e minoria, :partido de governo e :par
tido de o:pposição, para todas as deliberações, 

de um modo systematico, como na.s camaras 
do regimen J)asla.menta.r, de que ainda. a tra
dição tanto influe no espírito dos illustres 
mernlJros desta corpora.ção. 

Tive mesmo a ingenuitlade de crer, quando 
se inaugurou o no\'O ragimen, que e~ses cos
tumes tlo parlamentarismo do irnpe:rio vies
sem a dG~apparecer, prodm:in·Io->e no seio elo 
Congre8:>o Legislativo da Republica apenas 
morucntaneas maiori<.1.s e íniuorias por diver
gencias dl' opiniões relativas aos a!>Sumptos, 
de que se occupasse em seus trabalhos consti
titucionaes, sem :l preoccupaQã.O de gover~ 
uismo e opposicionismo. (Mt!ilo bc11~; apar
t.t.~-) 

E assim me pareceu, senhores, clurante o 
tempo em que funccion:\mos no Congresso 
constituinte Mas, depois que e;omeçamos a 
runcciona.r separadamente em C<.tmara e Se
naúo,l'oL-nos dominando o espirít.o,de preferen~ 
cia, a pn.ixã.o de uma política pessoal, de que 
o golpe cie Estado de 3 de novembro ti.oi a 
desastrosa conseq u encia. 

Restaurado o Congt•esso lJela revol1.1ç:iio de 
'23 de novembro, continuou no recinto desta 
Camam a agit.J~.ão de riv-alidade~. que nós 
dh·itliu, nilo pordivergenciade pl'incipios,mas 
por capricl~s e pa.ixt•es, em grn pos que pa.
t·ecem irreconcilia.Yeis, u. ponto de mnbos 
etles suspeitarem ao mesmo tem}lO ·!os que de 
um la1o nU.o se submettem a. a}}Oiar in<:ondi
cioua.Imente o goYerno e do outro não se sub
mettem a uma. opposi\~ão srstem:Ltíca. (.-1p(er
tcs.) 

Logo no pri.mciro dia. em que compn.l'eci o. 
estrJ. C:unu.ra, na actnal sessão. 1bi-me entrll· 
gue um avulso de proj~cto ue iat.c'rv<~n~U.o no 
estado do Rio Gmnda do Sul, em cujo art. l" 
deparei com a declil.raç;:lo de sitio (!tn todo o 
tel"l.·itorio desse estado, seguindo-se, em 
outros n.1•tigos, UJM serie de m·~diLlas de in
ter\ etwã.o por parte do Governo Federal, que 
logo julguei mani!estamente inconstitu.::l.onaes, 
emittíndo fl'ancamente esse meu parecer a 
diversos amigos. Foi q_m\nto ba..;tou -par·a que 
fosse logo suspeit.'\do por di versos membros da 
minoria como governista intransigente. 

~rn.s esse projecto, que continha disposições 
contt-arias ns do que, no anno passado, apre
sentei, regulando o estado de sitio, e, o que e 
mais, oppunha-se formal e essencialmente ás 
idéas de um outro, que o1·ganiseL 1•egu l:l!ldo 
o al't. fi"·d:l. COnstituição, e que ainfl1\ não 
apresentei, por estarem a !'amat·a e o S;;lnado 
se occupando do assumpto com rela~ão ao 
melhor modo de res .. rver pela int~rvenção do 
Goveruo Federal a questão rio-granrJer::õ;e.não 
podia m<-recer o meu voto, nem me;mo na 
1" discus~ão. 

Com etreito, em face do o.rt. fJ' 11. 3 da Con
stituição, 1 ão sei de q_ ue outros meios :podia. 
lan~,:ar mão o Governo Federal, . dada, como 
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deu-se, a requisição · do governo do estado do ferem, mas procurarei mostrar-vos em como · 
Rio Grande; sinão os de que effectivarriente esses·dous topicos li os pelo nobre deputado, 
lançou para restabelecGr a ordem nesse es- honte.m,. não passam de doi.ltrinas, que. con• 
tado. ( 1partes.) Mas todn. o partido em oppo- substanciei erh di~posições de um projecto, 
sição é revolucio :Jario. (.Nao· apoiados e apoia- que não ti v e a felicidade de vr-r convertido 
dos . Trowu·t-se nwi os apw·tes .) em .lei, porque a maioria da Camara não se 

o SR. PREJSIDENTE _ Pei(o aos nobres depu- conformou com essas doutrinas. e, aiúda as
tados que attendam n,o orador. A discus.;ão sim. nenhuma contradicção existe entre ellas 
não pód.e continuar deste modo. Peço tambem e os fundamentos que vou produzir para jus
ao o··ador que sa restrinja á materia em dis- tificar meu voto contra a denuncia do Sr. 
cussão. Seabra. . 

· . O primeiro desses topicos foi o seguinte 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEffiAS - Preciso,' (lê) : · 

Sr. presidente, antes de defender n,s conclu-
sões do p:1recer, pois que divii·jo de alguns «Finalmente. emquantp vigora o estado de 
dos seus fundamentos, defender-me da incre- sitio, as unicas repressões a que estão sujei
pagão de tncohe :·encia a mim dirigida, hon- tas as· pessoas envolvidas nos factos, que te-. 
tem, pelo honrado deputado pela Bahia, que nharn. determinado a sua declaração, 'são« a 
leu, para fazel-o crer, alguns topicos do meu rletenção em logar não destinado a réos de cl'i
discurso sobre 0 proj~cto regulador elo estado me commum ou o desterro para outros .sitias 
de sitio e, por isso , impeli ido -pelos apartes do terri torio nacional. 
dos nobres deputados da minOl'ia, estava pro- Tudo o mais "!1 IJUe se pretendesse sujeital
duzindo essas considera~ões, que se relacio- os, a pretexto de estado de sitio, constituiria 
nam com a materia ele taes topioos de meu crime de excesso dos limites da respectiva 
di~>cnrso. attribuição em face do art. 32 da lei de 8 de 

janeiro fiO corrente anno: . 
O SR. SEA.BRf..- Desejaria que V. Ex. me Durante o sitio, pois, nem o detido nem o 

dissesse porque está, agora, defendendo o desterrado póde ser submettido a processo al~ 
Sr. marechal Floriano Peixoto. .g11 m;·porque tal processo só teria por firu. uma 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Porque outra repressão, o que importaria em viola-
V. Ex. o accusou por actos que julga crimi- ção do ar t 80 da Constituição. · 
nosos e que eu não julgo taes. Só depois . de :mspenso o sitio, portanto, 

o SR. SEABRA.- Prove. que não foram in- quer o tenha approvado ou não o Congresso, 
constitucionaes. · é que podem taes individuas· set• processados 

e sentenciados ou absolvidos, pela íorma es-
0 SR. LEOVIGILD:>J FILGUEIRAS ~Não con- tabelecida ·· em leis anteriores aos s·eus de

fundo inconstitucionalidade com criminali- lictos ». 
dade. V. Ex. verá .. . · Comose vê, este topico constitue a ultima 

O SR. SEAJ:!RA - Então, confessa que foram das i·azões que produzi contra uma objecção, 
inconstitucionaes ~ que preveni, quando justificava o art. lO de 

meu projecto, concebido nos seguintes ter-
O SR. PRESIDENTE- A discussão não póde mos (lê): . 

continuar por dialogas. 
«Art. 10. Nem o Poder Executivo , nem o 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAs -Sr. presi- Legislativo poderá subtrahir os cidadãos aos 
dente, bem comprehendo que os nobres depu- juizes e tribunaes const1tucionaes . (Const_i ., 
tadbos ·tst~ querem c~es:ri~r-me do rumo a qtue art: 72, § 15.) . 
$U me 1 o meu racwcmw ; mas vou ence ar § 1 . o Não se poderão c_rear commissões de 
a minha defesà. · julgamento, tribunaes extraordinarios 'ou · 

De um longo discurso, em que se combate, juizes de excepção, seja a que pretexto ou 
artigo por artigo, paragrapho por pa!agra- denominação fôr. · 
pho, um projecto de lei, composto de muitos § 2. o A j urisdicção de tribunaes militares 
artigos e paragrapho::;, e se justifi ca um ou- não se estenderá a cidadãos que não · forem 
tro substitutivo, composto de dezenove arti- militaees.» . · 
gos e numerosos paragraphos, fundamentan- Eis como justifiquei-o,. e vereis qual a ohjee-
do-se cada um de por sL de : ccordo com as ção que preveni, sustentando com cinco ordens · 
doutrinas que se adoptam, não .é leal que se de argume11tos a inc;mstitucionaliclade de 
destaquem dous topicos para nelles upontar- uma disposição de lei, que consagras:::e a · 
se contradtcção com opini.ões poste:eiormente creação de t ribunaes milita.res ou extraordi
emittidas. · narios para o processo e juJ"amento dos de-

E'-me impossiveller-vos todo esse discurso lictos durante o estado de sitio (lê): 
ou mesmo todos os topicos, a que os dons ci- «Senl10ees, duas são as condições da penali-, 
taclos pelo illustrado deputado bahiano se re- dade : a existencia elo crime e a formação da 
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culpa, isto é, o processo. Esta, porém, pre- ambos os decretos expedidos durauteoestado 
suppõe aquella .. de sitio. A commissão· tellY necessidade de re-

O:c·a, não h a crime sem uma lei anterior cor·dar esta circumstancia para. asseverar que 
que o qualifique. Ao Poder .Executivo, puis, a Camara não póde tomar conhecimento do 
não compete qualifirar crimes por decreto valor daquellas duas allegações, sob pena de 
seu. Logo, os indivíduos detidos ou desterra- infl'ingir uma lei, approvada pelo Senado a 
dos, duranle o sitio, em virtude de medidas de 8 de junho de 1892, pela Camara a 5 de agosto 
repressão autorisadas a bem ela segurança e publicada no mesmo dia, lei. que foi ore
da Republica, em caso ela commoção intestina mate da memorav~l peleja accesa no seio do 
;verificada nos termos do art. 1 o de meu pro- Congresw Nacional pela obediencia do gover
iecto, ou são criminosos, ou não são, em face no á presci'ipção do§ 3" do art 80 da Con
Éle lei anterior a seus actos, que os tenha. stitmção, e durante a qual aCamara, por sua 
qualificado de crimes. competente commissão, não se julgou na abri-

Si o não ;ão, mas foram detidos ou dester- gação de cumprir o que é determinado no 
rados por suspeitos, não podem ser submetti- art. 2° do decreto n. 27 tre 7 de janeiro 
dos a processô algum e, portanto, suspemo o de 1892.» 
estado de sitio por qualquer das causas pre- 0 SR. SEABRA-E então ? 
vistas neste meu.projecto, no art. 60, reaelqui-
rem a sua plena liberdade. Si o são, devem ser O SR. ~LEOVIGILDO FrLGUEIRAS- Ahi não se 
pro1:essados. Mas, suspenso o estado ele sitio, contesta, Sr. presidenté, a inconstitucionali
restauram-Be todas as garantias constitucio- dade dessas demissões e reformas decretadas 
naes; entre as quaes se acha a do art. 72 durante o estado de sitio. O que ahi se con-
n. 15 da Constituição, que estatue : testa é o valor jurídico de taes allegações da 

«Ninguem será sentenciado :;;inão pela au- denuneia; em face da lei de_ 5 de agosto 
toridade cJmpetente, em vir·tude de lei an- de 1892, publicada pelo Senado, por haver en
terior e na fórma por ella regulada.» tendido o Congresso que não dependia da 

Ora, os crimes porventura commettidos por sancção presiclencial, approvando todos os 
_ taes indivíduos ou são corilmuns ou poli- actos elo Vice-Presidente da Republica prati-
ticos. cados durante o mesmo estado de sitio, e as-

Si communs, 0 seu processo cúmpete ao severa-se que, si o Congresso, por suas com
Poder Jmliciario. 85taduaJ ou do Distr•icto Fe- missões de constituição e justiçá, os tivesse 
dei al, e 0 seu julgamento ao jury mantido julgatlo criminosos, teria. cumprido a abri
pelo art. 72 n. 31 da Constituição. gação que lhe impunha o art. 2° do decreto 
: Si políticos, o seu prosesso e julgamento n. 27 de 7 de janeiro de 1892. 

competem aos juizes ou tribunaes federaes, O SR. SEABRA-.Si essa lei approvou as de
de accordo com o art. 60 (lettra i) da mesma missões dos lentes e as reformas dos officiaes 
Constituição. do exercito e da armada,é inconstitucional e, 

Ma,~, dir-se-l1a : Não poderá o Poder Leg , . portanto, null&t, porque ao Congresso não 
tivo cre2.r por lei um t1·ilmu3.l extraordina- competia approval-as .. 
rio ou de excepção, para process3.r e julgar O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Inconstitu
os delictos de taes indivíduos, não depois de cional ou não, Sr. presidente, é lei, que em
suspemo, mas emquamto vigorar o sitio?» qmmto pelo Pocler Legislativo não for revo
, Em q a e é que ha nesse to pico contradicção gada por outra lei hão póde deixar de ser 
com_ qualquer dos fundamentos do parecer invocada como razão sufficiente do argu
em discussão, ele diversos dos quaes alias já mentv da commissão, porque ... 
disse que divirjo? 

O SR. SEABRA-.Então. o Vice-Presidente.da 
O SR. SEABHA-Então não houve excesso Republica devia, por eífeito da amnistia, vo

de limites da attribuição do art. 80 § 2" da tada na mesma lei que ap1 rovou esses actos, 
Constituição, ademittindo-se funccionarios· ci- reintegrar em seus cargos civis e militares 
vis v:ltalidos e reformando-se militares ? os demittidos e reformados. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-0 que a re- 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Tratarei mais 
speito disse o relator do parecer foi o se- tarde dessa amnistia e seus effeitos. V. Ex. 
-guinte : ( ê): bem sabe que votei nesta Camara contra a 

«A commissão é obrigada a examinar ao approvação desses actos do Poder Executivo, 
mesmo tempo o terceiro e o segundo funda- a pretexto de estado de sitio ... 
mentos da denuncia:-~~ demissão, por decreto 
ele 12 de abril de 1892, de um hmte ela Fa- O SR. SEABRA-Por isso é que extranho 
culdad_e de Direito do Recife e ele outro da que V· Ex. se pronuncie contra a denun.., 
Faculdade rle Medicina, clcsü~ capital, e a re
í'órma, por decreto ela mesma dttta, de alguns 
offl.dt<es do exercito e ela armada. Foram 

CU1. 

O SR. LEOVIGILDo FIDGUEIRAS ... mas, uma 
vez que foram approvados IJor uma lei,aindt1 
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que"inconstitÜcional, não p~demos mais con· Mas dizem que este artigo refere-se aos cri
sideral:os criminosos para julgarmos proce- mes quG~ elle pratica como Presidente da Re
dente a denuncia do honrado deputado publica. 
contra o chefe da m,ção. Ora, o art. 2' só cogita de crimes que pra· ' 

o SR. SEABi"A-Uma lei inconstitucional- é tica o Presidente da Republica e não dos que 
nulia. , pratica um homem que já não está mais 

O SR- 'LEQVIGILDO FILGUEIR~s-Então, Sr. 
preQidente, nulla é tambem a lei em que os 
denunciantes se fundaram para denunciar o 
chefe da nação, porque a lei n. 30 de 8 de 
aneiro de 1892 é manifestamente inconstitú
cional, e pela sua insconstitucionalidade foi 
que o Sr.- marechal Deodoro vetou-a. 

occupando aquella.posição, porque estes estão 
definidos na Lei commum. 

Nestas condições parece-me que andou bem 
o -Sr Presidente da Republica, negando 
sancção a esta lei de - responsabilidade pelos 
motivos de sua inconstituciona:lidade; desde 
quea Coústituição facultou-lhe o direito do 
veto, negando-o a esta lei, usou d&J um direito 

UM Sr. DEPUTADo-Insconstitucional por- seu. · 
que ? . · · O- absurdo desta lei, não fica somente 

O SR. LEÔVIGILDO FILFUEIRAS-Foi o proprio- neste art.2°, o art. 43 offende tambem o§ 1° do 
Sr.Seabraquemdemonstroua suainconstitu- art .. 70 da Constituição Federal, que deter
cionalidacle no seguinte clistmrso, que profe- mina que todos podem fazer a.quillo que a lei 
riu, quando foi ella submettida á discussão a.utorisa ou · permitte , ninguem póde ser 
para a votação dos dous terços nesta camara, punido sinão por factos especificados na lei, 
na ses$ão de 29 de dezembro de 1891 (lê): no emtanto aquelle artigo do projecto diz 

«O !}r. 8eabra começa extranhando haver que o Presidente da Republic·L póde ser pu
clous projectos de lei não sanccionados, um nido por «factos não especificados na lei.» 
relativo ás imcompatibilidades e outro ás re- Negando p_ortanto o meu voto a esta .lei 

_ spons,abilidades do Presidente da Ré publica e entendo que nã ; fie~ a Camara inhibiLla de 
que fosse este justamente o que a mesa poz formular uma outra de acordo com a dispo· 
em primeiro lagar em discussão, quando o sição da Constituição.» 
outro projecto é mais antigo. · o SR. SEABRA....:...Dura lex -sed lex • . 

A um ap,;rte, observando-lhe que o art. 53 ' 
da Constituição exige que a lei das respon- O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Dura lex, 
sabilidacles _ seja votada na primeira sessão sed lex, é tambem · a lei da approvação dos 
ordinaria, o orador replica que isso é certo, actos do governo durante o estado de sitio. 
mas não é meno> certo que a ConstituiÇão não (Apoiados.) · 
estabelece a ordem por que devam ser vo- E, Sr. presidente, essa lei não é só in-
tactos os projectos não sanccionaclos. constitucional nas disposições a que referiu-se 

Não concorda com todos os pontos das o veto do Sr. marechal Deodoro. 
razões dadas pelo Presidente ela Republica, Ella é toda inconstitucional, porque, em 
prtra a não sancção deste · projecto, mas vez 'de definir os clelictos enumerados no 
alguns ha que na verdade vão de encontro art. 54 da Constituição, que era o que _ao 
ás dispo~ições constit.ucionaes. · f;ongresso competia fazer, converteu cada 

Segundo a Constituição Federal, o Presi- um delles em uma Ç)pigraphe de capitulo, cre~ 
dente da Republica póde commetter duas es- ando em cada capitulo uns poucos de deli· 
pecies de delictos : delictos de responsabili- ctos novos, que a Constituição não havia enu~ 
dades e delictos communs; pelos primeiros, o merado. 
PresidentG da Republica responde perante o Poderia demonstrai-o, si não incorresse na 
Senado, e p_elos segundos perante o Tribunal censura de abusar da attenção da Ca.mara 
Federal. · com assumptos que pouco podem interes-

Pensa que o art. 2° do projecto offende a sará discussão da materia que nos occupa, 
Constituição, porquanto cogíta ele crimes do pois que, inconstitucional ou não, ella ainda é 
Presidente da ltepublica e não de um homem lei. 
que já não occupa aquelle cargo. Portanto, 
pelo art. 2° da lei de responsabilida·le, si 
concorre com o crime ele responsabilidade 
praticado pelo Presidente -da Republica a 
pratica de um crime commum, o Presidente 
responde pelo crime de respol'l.sabilidacle pe
rante o' Senado e pelo crime commurn pe-

O SR. SEABRA-Mas V. Ex. entende qua o 
Cong-resso, na lei de 5 ele agosto; podia t()r · 
approvado as demissõ2s dos lentes e as re
formas dos offic;iaes de terra e mar 1 . 

rante as justiças ordinarias. · 
Ora, pela Constituição o Presidente da Re

publica tem um tribunal privilegiado, logo o 
art. 2° o:ffende a Constituiçã-o. 

0 SR~ LEOVIGILDO FILGUEIRA. - 0 que eu 
entendo é que nem mesmo as medidas de 
repressão, de que trata o art . 80 § 2" da 
Constituição, lhe competi.a appl'ovar, porque, 
em materia de estado de sitio decretado pelo 
Poder Executivo; quando ni'i,o se acha reunido 
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o Congresso. a este apenas compete, quando contrarias cons~gradas no prõjecto do se: 
se reune posteriormente_, approvar a decla- nado .. . 
ração do sitio ou suspendel-o, si elle ainda 0 Sa . BRAZILIO nos SANTOS-Graças á bri-
vigora . -

lllailte demonstração de y . Ex. do absurdo de 
O SR. SEABRA.-Então para que o art. 80 taes doutrinas. · 

manda no§ 3o que o poder executivo relate 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS _ Onrle, 
ao · Congresso, motivando-as, as medidas de porém, a contradicção desse topico · de meu 
excepç_ão que houverem sido tomadas~ discurso com qualquer dos fundamentos do 

à Sa. LEOVIGIWO FILGUEIRA:- A resposta parecer em discus.são ~ · 
se acha mesmo . no di_scurso qujj proferi, Esse topico de meu discurso, relativo·a di
quando justifiquei meu projecto sobre estado rei to a constituir-se por meu ·projecto e não a 
de sitio político (lê): . direito já comtituido, não póde ser apreciado 

« Quando o art . 80 § . 3° da Constituição sem o to pico precedente, pelo · qual justifiquei 
impõe ao Presidente da Republica ó dever o art. 4• do projecto, e f. o seguinte (lê:) 
de, logo que se reunir o· Congresso, relátar- «Art . 4. o Si 0 Presidente da Republica 
lhe, motivando-as, as medlcla' de excepçao deixar de cumprir o seu dever coi•stitucionai, 
gue houverem sido tomadas, é para que o sob a fórma e no prazo indicados no artigó 
Congresso, de accôrdo co.m o § 4' do mesmo antecedente, considerar:se~ha de pleno direito 
art. 80, verifique si houve abusos no em- -
prego dessas medidas e, os tendo havido, pro não apprJvac!.o o estado de sitio; que ficará 
mova a responsabilidade das autoridades que logo suspenso, si ainda estiver em vigor.» 
os tenha commettiélo, aindcl que mereÇa ap- Quando tratei do paragrapho unico do· ar
provação ou o congresso já tenha approvado tigo 3·• do projecto do Senado, demomtrei a 
a declaração do estado de sitio ·por haver re- deficiencia dessa dispo>ição, por não estaba
conhecido que esse acto.do Poder Executivo lecer uma sancção pa-ra o abuso que possa 
foi conforme ás exigencias constitucionaes. commetter o Presidente da Republic!J,, dei
(Muito bem)-» . xando de cumprir o dever constitucional de 

O outro topicó desse meu discurso, que 0 remetter á Camara a mensagem especial reJa
nobre deputado Sr. Seabra leu, hontem, para ti va aos seus actos de declaração de estado 
me acoimar de incoherente, subscrevendo 0 de sitio e medidas tomadas ou autorisadas 
parecer em discussão, foi o seguinte (lê): com os respectivos documentos. 

· <( Nada tem uma co usa com a outra. ·o Mas, como a Camara não se poderá pro-
facto de se considerar, de )?limo d,ireito, não nunciar a re~peito, nem verificar a respon
approvado, ou suspenso o sitio, não obsta a sabilidade em que tenha incorrido o Presi
que seja apresentada á Camara uma denuncia dente da Republica, sinão em face de taes 

. contra o P1~esidente da Republica pelo crime documentos e á vista d1s razões produzidas 
ou pelos cmnes que, em face da lei de 8 de pelo mesmo Presidente da Republica, em sua 
janeiro do corrente anno, ti ver commettido mensagem, para justificar o:> seus actos, pon
já por haver declarado o estado de sitio sem clerei que os-pacientes não deviam pagar com 
ter-havido a commoção intestina verificada 0 supplicio esse· abuso do-Presidente da Re
!los termos do art. l • deste meu projecto~ publica, ou que o paiz, no. caso de vigorar 
Jà por ter tomado ou autorisado durante 0 ainda o sitio por elle dedarado, não devia 
sitio, · embora declarado de acc~rdo com 0 continuar .sob o regimen dictatorial, deter
art . L• deste meu projecto, medidas de re- minado p~la suspen!São das ·garantias consti
pressão ou 0utras. ve.dadas ou não conformes t·•cionf\,es, e, por isso, entendi que a mais 
á Constituição.» effica.z sancção para tal omissão do 'Presidente 

Este topico, Sr. presidente, constitue uma da Republica devia ser a nr.7o approvaçao de 
resposta ao seguinte aparte, que me foi dado, pleno direito de seus actos, no caso de já 
quando fundamentav.a o art. 4° do meu pro- haver cessado o sitio, ou a suspensão tambem 
jecto (lê): de pleno direito. do sitio, si ainda estiver 

«UM SR. DEPUTADo-E a responsabilidade vigorando. 
do Presidente da Republica pelos abusos com- - Tratava eu, pois, Sr. presidente., de prover 
mettidos a pretexto de sitio~ » em lei ordinaria um remedio p;1ra o caso em 

Si o meu proj •'cto se tivesse convertido em que o Poder Executivo deixasse de remetter 
lei, que .. em_ todo o caso, nã.o· poderia . vir a ao Congresso a mensagem relativa aos mo
ter appltcaç.ao a factos anteriores, todas es<as ti vos da decretação elo estado ele sitio e das 
doutrinas·,_ gtte o .. Sr. Seabra qualificou de medidas autorisadas ou tomadas durante 
sans e leglt11nas, .Ja estavam constituindo dis- elle, sem prejuízo dos dh'eitos dos alcançados 
posições . leg~es; mas o .que é certo é que o por essas medidas e independentemente da 
Congresso nao concordou com ellas como responsabilidade criminal llas autoridades 
felizmente , tambem não concordou 'com a~ que as tivessem tomado ou auto~·isado. 
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Ora, no parecer em· disçussão, a . unica re
ferencia a tal assumpto é a do período que já 
li, quanclo o confrontei com o primeiro topico 
de ~eu diseurso, p:1ra o qual o honrado depu
tado. pela Ba.hia chamou hontem a attEmção 
da Camara. ' 

O SR. SEABRA-Nesse período do parecer se 
diz que o Congresso approvou por' lei os 
actos de demis~ões de lentes vitalícios e de 
reformas de officiaes do exercito e da ar
mada, quando o Congr6lsso não podia·tel-os 
approvado. . . · . 

0 E)R.LEOVIGILDO FILGUEIRAS~Já. \iisse que, 
de ac!!ordo com aquellas doutrinas que desc 
envolvi no meu discurso sobre o projecto de 
estado de sitio, que foi anterior á votação r;to 
projecto deamnHiae app:·ovação dos decretos 
de lO e 12 ·de abril, votei contra o artige 
desse projecto, que propunha a ~pprovação 
cl.e todos os actos do Poder Executivo tradu
zidos por todos os decretos daquellas datas. ' 

0 SR. LEóVIGILDO FILGUEIRAS-Sr. presi
dente, reduzo a um 'dilemma essa parte da 
denuncia, que, aliá.~, a subdividiu ·em duas 
secções: ou a lei de 5 de agosto approvou 
todos os actos do Poder Executivo constantes 
do<> decretos de lO e 12 de abril, indusive as 
demissões e reformas, e, neste caso, essa lei · 
foi violada pelo Vice-Pt•esidente da Republica, · 
que não fez cessar, ex-vi da amnistia incon
dicional con»ignada na mesma lei. os effeitos 
dessas medidas tomadas durante o estado de 
sitio, limitando-se a restituir a liberdade aos 
detidos e desterrados, ou os decretos de de
missões e reformas não tiveram relação com 
o movimento que determinou a declaração de 
eátado de sitio e, neste ca~o, expedindo-os, o 
Vice-Presidente da Republica incorreu, expe
dindo-os, nos arts. 37, 38 e 43 da lei de 8 de 
janeiro de 1892: 

O SR. SEA.BRA. - Não é verdadeiro o di
lemma~ 

Mas esse projecto foi, · em todas as suas O SR. LEOVIliiLDO FILGUEIRAS -Minha opi-
partes, votado pela maioria das duas ca: . nião a re%peito já devia ter sido ·· percebida 
maras, convertendo-se em lei. e, si o honrado· pelo illustre deputado denunciante. A lei de 
deputado ler o parecer n. 22 A, de l892, .da 5 de ago:sto approvou, contra meu voto e 
commissão de constituição, lãgislaçãoe justiça penso ·que inconstitucionalmente, todos os 
desta camara, sobre o projecto de amnif)tia actos constantes dos decretos datados de lO e 
iniciado no Senado, verá que o pensamento 12 de abril, inclusive os das demissões e re
clo legislador foi comprehender nessa _appro- formas. que seriam inexplicaveis, não digo 
vação todos os actos do Poder Executivo con- injustificaveis, si nãó tivessem relação com o 
stantes de todos os -decretos datados de lO e movimento que determinou a .declaração de 
12 de abril·, Como posso eu, pois, considerai-os, estado de sitio~ E tanto o pensamento do le~ 
agora, sob o imperio dessa Lei, inconstitucio- gjslador foi, approvando o parecer da com
nal o'\]. não, criminosos, para conformar-me missão de constituição e justka desta camara •. 
com a parte da denuncia que julga o Vice- approvar todos esses actos do P.oder Execu
Presidente da. Republica sujeito a processo de tivo, isto é, . amnistiar tambem, conjuncta
responsabilida,de por tllteS actos apprbvados mente com os cidadãos reprimidos pelas me~ 
por lei do Congresso ? didas dos decretos de lO e 12 de abril, o Vice-

O SR. SEABH.A-Sr essa lei cÕmprehendeu Presidente da Republica, que os expediu, 
todos os actos de 10 .e 12 de abril, inclusive exactamente para prevenir que se viesse, de
as dethissões e reformas, essa mesma lei am- pois, ainda explorar a inconstitucionalidade 
nistiou as victjmas delles e, portanto, 0 chefe ou criminalidade de taes medidas repressivas. 
da nação é responsavel crirri.inalmente por por elle decretadas durante o estado de sitio, 
não ter cumprido essa lei. que, decretando a que aos signatarios do -voto di \Tergente do pa
amnistia, annullou todos esses actos. recer da maioria daquella cornmissão, os Srs. 

deputados Augusto de Freitas e Epitacio 
O, SR. LEOVlG~LDO F~LGUEIRAS-':' ~eva-me Pessoa, não escapou esse plano, oppondo-se~ 

V. Ex. Çle novo a que~tao .de ammstta! _que lhe expressamente nos seguintes termos (lê): 
me aguardava para chsc~tn· quando üve_sse· «Si passarmos ao ·estudo das medidas de 
de analysar llS fun~amen.tos da dennncta: repressão applicadas pelo chefe da nação, 
~~s como_ ~: :Ex· esta_ so:ti\ ego .pa,ra c~nhecer ainda inconstitucional revela-se o seu acto. 

mha opmwo a r~sp~tto, vou . dtscut1r este Nã'O hesitando em ordenar a detenção de 
~oNo ~a denu~Cla, comtan~o que me per- cidadãos garantidos por immunidades par la:.. · 

ta nao tornai a elle, mats tarde, guan~o mentares antes mesmo cumpre dizel-o de de
a~:lyoar ~s fund~mentos da de~un,cta; po~s clarado 0 estado de sÍtio, que, no en'tender 
q . , por ora, me pro i'~nha a desfazer 0 eqm- do Vice.Presidente,suspende todas as garan
Vuco ern ·que V. Ex. la.borou. notando con- tias e até após a sua cessação quando já 
~~b~~cção e!ltre dous.topicos d~ ~neu disc_urso re,,t~urada' a lei constitucional, 'o cllefe do 

. o, proJe~to de esta~ o de _511t10 e o perwdo, paiz, por sobre a liberdade opp,·irnida, ainda 
que lt, do par ecer em dtscussao · fazia pesar a demissão de professores vitali-

0 SR. SEABRA-Vamos logo a isso. cios das faculdades de mEildicina e de direito, 
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a demissão de membros tambem vitalicios do 
Supremo Triburjal Mílitar e as reformas de 
todos os militares de terra e mn.~·, presos ou 
desterrados, elevando dest'arte, com uma co
ragem que contrista, á categoriá de medidas 
de segumnça publica; aconselhadas pelas cir
cumstancias do instante, verdadeiras penas 
definidas n.a lei e cujo emprego jamais lhe 
cabe. 

Era o castigo que descia do alto, confiscando 
no seu curso mais um direito, abatendo ainda 
mais fundo a lei para salvar a lei. 

E' a violencias de tal natureza, traduzidas 
na suspensão de garantias, quando Jima cr:ise 
política não irrompeu do meio social, caracte
risadas pelo emprego de medidas de penali
dade, condemnadas pela ·Constituição, que 
limitou a acção do Poder Executivo ao em
prego de medidas de repressão definidas no 
art. 80, que os signatario.s· deste voto não 
podem prestar o seu apoio, sem que sintam, 
perdõe-nos a honrada maioria, abatidil a sua' 
consciencia de representantes da nação, sa
crificados os seus deveres de membros de um 
tribunal que jul.!a firmada a suaconnivencia 
nos attentados contra a liberdade, contra a 
lei e . contra o direito·, cujo respeito é a 
base unica da ordem ~>ocia.l e do engrande
cimento das instituições politicas. 

Acima de uma homenagem ao poder, falsa 
garantia de uma onlem, que não edifica, ar
mada sobre ós destroços do direito indivi
dutl, ha a restauração da lei constitucional, 
ponto para que devem convergir qs esforços 
de qu ·, ntos empenham-se pela verdade das in
stituições livres .. 

Quanto *' emenda o:lferecida ao projecto 
pela digna maioria da. commissão, ê nosso 
parecer que deve ser ella rejeitada, p; la Ca
mara, já por envolver a approvação de actos 
inconstitucionaes praticados pelo Vice-Pre>i
dente da Republlca., quer attenda-se á natu
reza elas medidas applicadas, quer aprecie-se 
o movimento perturbador produzido na noute 
de lO de abril e pelo chefe da Naçao, que 

, naque!le·instante, refere a mensagem, « viu 
no apoio elo povo, na firmeza da cliscipli11a clrt 
(o1·ça . ptçblica, c~s mais soUclas r;arantias de 
que pô le dispor para m anter a ordem», 
annuneiado como symptoma de uma 
possível commoção, de conjuração difficil 
pelos meios ordinarios, capaz ele absotver o 
seu procedimento, como si « a promulgaçao elo 

·estado de sitio nao se de'Vesse chegar somente 
ante uma insun·eiçao, umet revolta , uma revo
[tçção .. ou no caso em que o a motinamento e a 
sedição pela continuidode no ternpo, pela ame
aça de ag]ra.var-se e passar· ri insurreiçao, cle
monstr·em a inefficc~cin absoluta dos mcius ordi
narios de 1·ep1·essao»; j i1 por set' apresentada a 
approvaçiio dos actm do Poder Executl v o, sob 
a fórma de emenda a, um pl'ojecto ele lei, meio 

irregular, porquanto, acceita esta, seria con- , 
fundida-com o proprío projecto dê amnistia e 
sujeita a saneção do Poder Executivo, que por 
tal fórma conver tia-se em parte, cujo acto era 
julgado pelo tribunal poli ti co e juiz, que pela 
sancção teria de homologar uma sentença, 
por ventura condemnatoria dos seus proprios 
actos .>> 
·O SR. SEABRA-Só quero ver como explica 

.o procedimento do Sr. marechal Floriano 
Peixoto, não obedecendo a essa lei de amnis
tia, julgando vagas as cadeiras dos lentes de
mittidos e mandando abrir concurso para 
ellas. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRM-Sr .. presiden
te, o honrado deputado pela Bahia bem sabe 
(;J_U~nto deploro essa insistencia do Sr. minis
tro do interior em mandar procrder a con· 
curso de~sas cadeiras,que a meu ver não estão 
vagas,maxime estando a:lfeetas ao pgder com
petente da Republíca diversas causas, movi
das pelos prrj udicados com aquellas medidas 
de emissões e reformas em que elles, por 
seu eminente advogacdo, tã,o proficienteménte 
demonstraram a inconstitucionalidade de taes 
actos dos Poderes Executivo e Legislativo ! A 
approvação desses actos por lei do Congresso 
é, sem duvida, incompatível com a idéa de 
criminalidade dos mesmos, mas, tendo essa 
lei amnistiado os cidadãos implicadoR nos 
acontecimentos que motivaram a decretação 
do estado· de sitio, sou dos que opinam que 
essa amnistia tambem annullou os e:lfeitos dos 
decretos . de demissões e reformas de que 
trata a denu"cia, porqve a amnistia tem por 
effeito a reintegraçã.o do cidadão amnistiado 
-em torlo,; os seus direitos, e os direitos dos 
demitticlos ele seus cargos inamoviveis e dos 
reformados em seus postos u patentes niili
tares são garantidos em toda a sua plenituçle 
pelo art . 74 da Constituição~ 

Mas, senhores, si assim opino, não falta por 
alti quem, aliá..<: versado na sciencia do direito, 
opine em sentido contrario. Mesmo entre vós, 
senhores da opposição, ha pelo menos um ju
risconsulto, cnja qultura jurídica admi-ro,que 
ja emittiu opinião diversa da minha, em um 
discurso que proferju sobre a seguinte mo
ção, que o nobt'e deputado denunciante fun
damentou na sessão de 24 de outubro do anno 
passado (lê): 

« .A Camara dos Deputaclos do Congre~so 
Federal, considerando: 

r•, que em lO de abril do corrente anno o 
Poder Executivo lançou mão ela atlribuição 
flUe lhe é confel'ida pelo ar·t. 80 ela Constitui
çiio da RepubEca; 

2', que em consequancia, foram detidos e 
destc:cTàdos di versos cidadãos brazileiros; 
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3o, que além das medidas indicádas no refe O nobre depi1tado pela Bahia apresenta 
rido art. 80 o Podér Executivo empregou ou- unia indicação na qual está escripto « ... e~pe
tras ahi não previstas;, . . rárn,. confiam que o Poder Executivo faça com 

4°, que o Congresso Federal concedeu am- que o ·decreto de amnis_j;ia, votndo peL1 Con
nistia a quantos roram envolvidos. rws clecre- gresso, tenha toda~ as suas conseqnenctas 
tos ele 10 e 12 de abril do corrente anno; naturaes.» · 

5o, que o effeito legal e j uridico da amnistia A questão deve ser estnda•la no campo 
é o esquecimento completo e absolur.o do facto restricto que lhe é traç2.clo, e em f<;tce desse 
que se reputa delictuow; e que, portanto, estatuto político chamado a Repubhca Fede-
depois dell1. e por sua força, cessam todas as rativa. . · · 
inte;rdiçcões impostas aos cidadãos a quem se A Camara sabe que ha um poder sobre 
refere e attinge; todos os dfL Republica, a quem cabe resta.urar 

60, que até á presente data, não foram at- a lei offendida e processar aquelles que a 
tendidos e resp.itados taes effeitos; 'ao con- violarem, assim ,comó annullar as leis que 
tra:i'io, actos emanados dos agentes do' Poder forem inconstitucionaes. 
Executivo demonRtram que se pretende levar Pergunto: qne iria fazer o_ Poder Ex_e
a effeito as interdicções impostas .em conse- cutivo no caso de approvaçao da moça9 
quencia dos factos e occurrencias de·IO de apresentada pelo nobre representante da
abril dos quaes resultaram os decretos de lO Bahia~ 
·e 12 do mesmo mez; A moção di;, que a .Camara espera e confia 

Confia e espera que o Vice-Presidente da que o Poder. Executivo d~ ao decreto 'le.a~
Republica pi'Ovidenciará. para que seja res- 11 istia todos os seus effeltos legaes e J un 
peitatla a amnistia concedida pelo Congresso dicos. · . 
Federal, em todos os seus effeitos, fazendo Masha com certeza no intuito do·nobre. 
ces~ar as interdicções impos.tas pelos decretos deputado pela Bahia uma illusão determinad~ 
ele 12 ele abril do corrente anno. por uma convic9ão :profunda. . . _ , · 

Sa.la .das sessões, 24 d·e outubro de 1892.- O decreto leg1slattvo da ammsha nao pode 
Dr. J. J. Seaora.» · affectar o acto arbitraria da reforma do5 

generaes---praticádo no .dia 7 de abril, como 
Eis, Sr .. presiclente, de que modo com- não póde affectar o acto não menos illegal 

batteu essa moção, na mesma. ·sessão, o illus- da demissão dos lentes das faculdades supe
trado deputado b Sr. Augnstq de Freitas (lê): riores; 

« O SR. AuGUSTO DE FREITAS diz que já- ·Si o Sr. Vice-Presidente da Republica qui· 
mais se achou em situação tão difficil quanto zesse aaceder ao delico.do convite que lhe di· 
esta, que neste momento se lhe offerece, rige a moção, ainda assim continuar arn de 
creando-lhe os embaraços mais serias, ao pé a reforma dos generaes e a demisBão dos 
mesmo tempo que os mais profunclo8 des. lentes, porque nem são actos praticados . por 
gostos. motivo do estado de sitio, nem são actos aos 

Acaba de ser surprehendido com a apl"e- quaes alcance a amnistia votada pelo Ccm
sentação desta moção do seu collega e par- gresso. 
ticular amigo deputa do pela Bahia, o Sr. o nobre d~putado quer que do decreto de 
Seabra. amnistia resulte a reintegTação dos pro{esso-

Viu que nessa moção S. Ex. convida o go- res vitalícios demittidos das faculdades su
verno· a fazer decorrerem do acto da amnistia periores, ·e parece que tambem quer q11e 
decretado . pelo Congresso os effeitos legi- delle resulte a reintegração dos generaes re · 
timos, os efi'eitos legaes que a elles são inhe- . formados. 
rentes. A demissão dos lentes victalicios é um acto 

Recorda á Camara a indicação que elle teve inconstitucional, mas que não pó(le ser alcan
a honra, de submetter 'ha algum tempo para çado pela amnistia. O poder competente para 
que o goverrio fizes;e c<sgar o effeito das me- restaurar a lei violada. é o PocV r Judiciario, 
didas tomadas durante o estado de sitio. esse a quem incumbe a suprema justiça da 

A Camara não a acceitou, achamlo que a Republica. 
üléa nella consignada era talvez regular, mas confio nelle e espero que delle lia d.e vir 
que não se lhe devia dar a fórma que lhe a garantia da Constituição.» 
dera 0 orador. 0 SR. AÚGUSTO DE FREITAS- V. Ex. ::dá 

Para fundamentar essa indicação e pro.,. licença para um aparte ~ . , , 
ceder conforme fez, ao vir trazel-a á Camara, Sustentei e ainda sustento essa doutrma:;: 
fora buscar exemplos á historia da Suissa e mas em que é que i~so aproveita á situação 
dos Estados Unidos do Norte. 

Declara que nem mesmo nesse momento em que V· Ex· se collocou? 
se achou em situação tão difficil quanto esta . O SR. LEOVIGILHO FrLGEIRAS - Trouxe a 
em q Lle se ·encontra agora. . pello essa divergencia de opiniões, quanto 



158 ANNAES DA CAMAàA 

aos effeitos da amnistia . de 5 de agosto, b S&. LEloGiLbo FrmUEIRAS ..,-- Sr. presi
para mostrar que se trata de újlla questão de dente, creio haver· demunstrado a impre
direito controvertida e que, portanto, não cedencia dessa parte da denuncia. (Nu-
se póde attribuir ao Vice-Presidente da merosos apartes.) · 
Republica a intenção criminal de não obedecér 0 SR. P.RESIDENTE-Attenção; quem tem a 
á lei .de amnistia, por não ter ainda reinte- palavra é 0 Sr. Filgueiras. · 
grado em seus cargos os lentes demi.ttidos 
e os militares reformados pelos decretos de O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRM ~ Deste 
12 de abril, desde que s. Ex. 0 Vice-Presi- modo, é impossi vel observar um methodo na 
dente da · Republica póde tambem. ter discussão. 
opinado., embora, a meu ver, erroneamente, uM: SR. DEPUTADO- Isso é um proposito, 
qüe aqtiella lei de amnislia não esten- para verem si V. Ex. p_erde a calma, por·que 
deu-se aos effeitos de taes decretos. a logica os inco.mmoda. (Apartes . ) . · 
. Mas um eJ.'l'O de direito não pôde ser quali- 0 SR. LEOVIGIL!JO FILGUEIRAS - Passo a 

ficado um crime, que é a violação impu- examinar os outros pont0s . da áccusação ao 
tavel e cnlposa da lei penal, como 0 define 0 Vice-Pres 'dente da Republica, constantes da 
nosso Codigo no art 7o, clenuncia. 

Parece-me, pois, que o Vice-Presidente da 0 Srt. JACQtJEs OuRIQtJE _ vamús ver que 
Republica está em erro, supporido que a lei d t · t 
de ·amnistia de 5 de gosi 0 não produziu 0 novas ou r mas apparecem para esses ou ros 
effeito de. reintegrar os lentes demittidos e pontos. . 
os militares reformados _pelos decretos de · O SR. L. FILGUEIRAs-Sr. presidente, os 
12 de abril nos seus cargos inamovíveis e denl.lnciantes pédem o desaggravo da Consti
postos ou patentes, garantidos pela Consti- tuição e das leis, mas pelos meios legaes esta
tuição: mas, parece-me tambem que contra belecidos nos arts. 4oe seguintes da lei de 7 de 
esse erro, que não se pó le qualific:!.r de um janeiro. de 1892 ; mas os signatarias do voto 
crime, o remedio constitucional não é uma. dive,rgente do parecei· d::t ma,iorta da commis
denuncia para que seja responsabilisado o são especial, eleita para examinar a denun
clle(e da nação, mas o de que já se utilisaram cia co11tra o Vice-Presidente da Republica, 
os prej_udi:ad·o~ ern seus direitos perante 0 vão além: querem que o Vice-Presidente da 
poder J udlcial'lo federal. . . Republica seja logo condemnado, independen-

O SR. SEABRA- 0 poder judiciario não temente de processo. Eis como coltleça esse 
annulla os actos do governo; tem apenas de voto em separado (lê): 
decidir a questão de nossos direitos aos venci- «Considerada quanto á realidade dos factos 
mentos que percebi:;tmos antes das demissões e adduzidos e a inciclencia clelles s"b a lei que 
reformas. os incrimina, a denuncia apresentada contra 

o Sr. Vice-Presidente já é de si mesma e em 
O SR . LEOVILDO FILGUEIRAs-Bem sei que · eloquente summario: libello que desafia con

éssa foi a acção que V. Ex. e outros propuse- testação, documento que dis1'ensa mais pro-
ram contra o governo. vas, sentença de irrefragavel condemnação. 

Mas que foi que os impedia bu que é E assim, apenas instaurado o processo, de 
que os impede de propor contra o mesmo prompto poderia ser pr(lferidp ojuJgamento, 
governo acções de força espoliativa, para que sob a breve forma de nm syll•Jgismo em que 
venham a recuperar a posse dos seus a consequencia resalta d<:J premis;as irre-
cargos, desde que, tendo sido illegalmente cusaveis. » · 
esbulhados delles, podia, ou póde ainda, Eis, Sr. presidente, a hyperbole, arvorada 
aproveitar-lhes esse remedio possessorio, que em principio jurídico l Eis em campo a rhe
é applicavel tanto a direitos quanto a immo- tori ca para bater-se com o raciocínio l Eis 
veis ~ Seriam; como as outras, acções fun- como se pret ·nde desaggravar a lei! ( Apa1•• 
dadas em disposição da Constituição Federal. tes nurne·rosos.) 
(Apartes·) Nãc querem que qualifique esBe voto em 

Tambem penso, e rieste sent.do li na Ency- separado que o Sr. Seabra, hontem, qualifi· 
clopedia JuTidica Italiana. (V. Amnistia, pag. cou de i.nonumentu jurídico~ (Apa1·tes.) 
2014), que os annistiados podis,m, e ainda Pois bem ; vou analysar a denuncia nas 
podem, desde que o g·overno ainda os não partes que restam, começando pela accusação 
reintegrou em seus direitos, requerer ao relativa ao decreto de 17 de dezembro de 
mesmo governo que mande cancellar e~ses 18@2, que autorisou a fmão de dous impor
decretos, pelos qnaes foram demittidos e tantes estabelecimentos bancarias e consignou 
reformados, demonstrando·llle na petição outras providencias financeiras. 
que a annistia os abrangeu. (Apa1·tes. G1·ande Não sou versado na sciencia e ainda menos 
susstwro. O S1'. preside11te pede attençtto.) na arte de finanças. · 
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. Não me julgo, pois, habilitado a contes
tar o que sobre a reforma bancaria, _ con
stante .desse decreto, unicamente sob o 
ponto de vista, financ_eiro, produziram no vo~o 
em separado doparecer em discussão os seus 
signatarios. Mas,coi:no não é ainda a occasião 
de pronunciar-se o Congresso sobre essa re
forma. quedeparide de--sua approvação, para 
o que já enviou o Vice-Presidente da Repu
blica a esta Camara a respectiva mensagem, 
e apenaB só nos compete agora verificar si, 
boa ou má, pouco iinporta, incori:eu o Vice
Presidente daRepublica em algum dos crimes 
de responsabilidade da lei de 8 de janeiro de 
1892, autorisando, pelo decreto de 17 de de
zembro, a fusão do Ban·co do Brazil com o 
Banco da Republica e ds,ndo outras providen
cias, sujeitas aind9, á approvação do· Congres
so, basta que eu examine o ass11mpto apenas 
sob o p~nto d·e vista da accusação, isto é, o 
ponto de vista constitucional e criminal. 

E' evidente que para autorisar a fusão de 
dous ~?stabelecimentos bancados e. approvar 
os respectivos estatutos não dependia a acção 
admiJ1istrativa do governo de uma lei do 
Congresso. (Apoiados.) 

O que compete privativamente ao Congresso 
é « crecw bancos de emissao, legislar sobre 

antes do que de assUJ.)lpto propriamente le• 
gislatívo ... 

O SR. SEABRA- Mas o decreto deu-lhes 
curso forçado. 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- 0 decreto 
.apenas diz no§ iu do art. 9° que esses bonus 
ao porGador serão recehi~eis nas estaçõ-es pu· 
blicas pelo valor nominal. Não me parece, a 
mi.m, que já disse não poder ter sobre o as
sumpto a profisciencia de V. Ex., que é 
mestre de economia política, não me parece 
que nisso é que .consista o curso forçado, O que 
me. parece que o decreto teve em vista foi 
prevenir que, apezar de vencerem juros de 
4 °/0 , podendo, portanto, virem a tt'r agio nfl, 
praça, só pelo valor ngminal pudessem esses 
bônus ser recebidos nas estHções publicas, bem 
se vê que nos casos em que vier a ser per
mittído qualquer pagamento com elles á'fa
zenda nacional. (Apartes.) Em todo caso, 
Sr. presídente, não penso que haja nessa dis
posição do decreto o attentado gravíssimo, 
que, a proposito, o voto divergente- de parecer 
desenha com esta hyperbole. (Lê:) 

«Não se comprehende, _ de resto; por que ô 
Vice-Presidente da Républica deixou de con
vocar o Congresso para sessão· extraordina• 
ria, pelo menos antes de dar execução ás ella e tributal-a ». · 

Creou o Poder Executivo algum .banco 
emissão~ 

· mais graves medidas do decreto de 17 de de
de ·zembro-, qual seja, por: exemplo, a emissão de 

bonus, só iniciaqa quatro mezes depois. _ , 
E assim, o que está em causa .é tambeín, 

de par com a prerogativa constitucional do 
Congresso e o respeito á Constituição 'da Re
publica, o problema de mais a mais amea
çador da restauração das finanças nacionaes, 
pois que, ca::;o seja resolvido que a denuncia 
não é objecto de deliberação, ter-se-ha dito ao 
paiz que o attentado de 17 de dezembro sal
vou o Thesouró Nacional e o credito publico!» 

Legislou sobre emissão do novo banco em 
que se fundiram o do Brazil e 9 da Repu-
blica ~ . ' 

Ul\1 SR. DEPUTADO- Legislou, porque con
cedeU a esse banco o direito de emi.ttir até 
100 000:000$ em bonus, para auxilio á1> in
dustrias. 

0 S<L LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Sr; pre
r·i :ente, uma de duas: ou se considera legis· 
lati v a essa parte do decreto de 17 de dezembro 
e, neste caso, ella ainda depende de appró
vação ou nã.o do Congresso Nacional, em vista 
do art. 19 do mesmo decreto, ou se considera, 
como alguns consideram, segundo li. em ar
tigos de imprensa, mesmo desta capital, sobre 
o assumpto, que a emissão desses bonus ao 
portador de 200$ a l: 000$, de juros de 4 o / 0 , 

pagos semestralmente e amortisados no prazo 
de 20 annos, de accordo com o art. 9°, não é 
uma emissão de papel-moeda, e isso diz o 
proprio Poder Executivo, que poderá estar 
em erro em um dos consiclerundos da expo
sição de mo L! vos desse decreto, e, neste caso, 
não vejo em que tivesse ;:;ido usurpada pelo 
Poder , xecuti v o uma attribuição pribativa do 
Poder Legislativo, porque parece tratar-se 
an~es de ti.tnlos representativos de operações 
lmncari.as do que de titul0s monetarios, e, 
portanto, ele matería ele estatutos elo banco 

Antes de tudo, Sr. presidente, o decreto de 
17 de dezembro njio marcou prazO para a 
iniciação dessa emissão de bonus, ou porque 
tivesse entendido o governo que essa parte 
do mesmo decreto tambem dependia de ap
provação do Cgngresso e, portanto, só depois 
dessa approvação deveria ser iniciada, ou 
porque tivesse entendido que ao bancwé que 
convinha deliberar sobre isso de conformi
dade com as suas conveniencias ou necessi
dades. 

Mas o Congresso não está inhibido, pelo 
facto de -se haver iniciado essa emissão de 
bonus de rejeitar essa parte do decreto, que 
deverá discutir como si fora um p1;ojecto de 
lei. 

UM SR. DEPUTADó-Ha de approvai.', porque 
é já facto consummado. 

0 SR.LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Nenhum facto 
se póde considerar consummado, quando de 
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pende da verific~ção de um resultado ou de A. imminencia do - perigo, · Sr-. presidente, 
uma condição, senão depois de realisado esse não é para mim um motivo ,de tão somenos 
resultado ou essa condição. Si b Congresso, i-mportancia, como parece ter sido para os 
quando se discutir esse decreto, rejeitar o sigt1atarios do voto em separado do parecer, 
seu a,rt. 9°, é evidente que b banco sará obri- que o não admittiram nem para escoimar de 
gado a recolher os bonus que já tiver emitti- eriminalidade aquella resolução do Poder Ex
elo, restituindo aos portadores o seu valor. ecutivo, quando é sabido que a máfé é que é 
Não ha, pois, « w n problema ameaçador da a condição da criminalidade. 
?'estaurq,çao das fi=nças nacionaes. _ (Apoiados UM SR. DEPUTADO-E a carta do Sr . .Serze-
e apartes .) - delo transcripta. na denuncia; não prova que 

Sr. presidente, tambem não é exacto que, o Sr. Floriano Peixoto tem procedido de má 
«caso .seja resolvido que · a denuncia não é fé em tudo isso 1 
objecto de deliberação; te1"-se,ha dito ao paiz O SR. LEOVIGILDO PILGUEIRAS- Passo a tra-
qtte o attentarlo de 17 de dezembro salvou o 
Thesouro Nacional e o credito publico !» tar, Sr. presidente, da accúsação ba.seada 

o Congre~so póde julgar que 0 chefe da nessa carta do Sr. Serzedelo, pará satisfa~er 
nação não commetteu um crime, experlindo a curiosidade do nobre deputado que acaba 
esse decreto, sem que isso 0 obrigue, depois, de da.r-.me este aparte. Os denunccia.ntes basea.
a approvar as partes desse decreto ·que en- ram-se nessa carta. para argilirem contra o 
volverem materia legislativa, me8mo porque chefe da nação crimes, aliás não especificados, 
não é opportuno .diseutir as vantagens ou relativos ao emprego e gestão dos dinheiros 
desv~ritagens desse deCJreto, que ainda não publicas, alludindo vagamente a esbanjamen
·está em discussão, agora, qna.ndo apenas e>- tos, para capitulai-os no a.rt. 49, ns. l, 2, 3 e 
t '•mos exam-inando si é ou não procedente, no 7 da lei de B de janeiro. . · 
]_)onto de vista -criminal, es~a parte da de- Eis o que consta dessas disposições ·da lei 
nuncia . - de 8 dejaneiro de 1892 (lê): . 

Com effeito, não nos cumpre, agora, ave- «Art. 49. Dissipar ou gerir mal os-bens da 
riguàl', como , fez o voto em separa.do do União: · 

-parecer sobre essa denuncia, si esse decreto . lo , -ordenando despezas não auto risadas por 
foi ou-não« inocuo para o Thesouro». . lei ou contra a fól'ma ou antes do tempo de-

-Fui, Sr. presidente, dos que se ind_ignaram, terminados por lei; 
no anno passado, contra. a celebre votação do 2°, excedendo ou transportando illegal-
Senado;' pela qual encerrou-se o Congresso mente a.s verbas do orçamento; 
sem resolv'er ' a momentosa e gravíssima · 3•, abrindo creditas sem as formalidades 
questão bancaria e financeira, sobre que a legaes ou fora dos casos em que as leis os fa-
Caruara já havia se pronunciado por um culta.m; · · 
:projecto de lei , . que· foi para lá remettirlo, 7°, apropriando-se, consumindo ou extra
assim como -era um dos que pensavam que, ·viando ou consentindo ou concorrendo para 
ou por circumstancias especiaes da praça e que 0utro se aproprie, consuma ou extravie 
do Thesouro, -ou por leviandade do ministro dinheiros ou valores pertencentes á fazenda 
dás :finanças, um·-t solução para tal questão publica;». · 
era inadia.vel. O kra.ch era imminente, A e~ta. arguição respondo com o que a re
como confessou o proprio ministro das finan- speito consignaram em seu voto em separado 
ças perante a commissão que examinou a : do parecer os tres membros da commissão, 
denuncia, quando ouvido a respeito do as- que o subscreveram, e é o seguinte: 
sumpto. «Qua.nto á referencia [!ão especificada na 

« Mas, diz o veto em separado: (lê) ao denuncia a esbanjamentos dos dinheiros· 
mesmo resultado, convem relembrar, chegou publicos por parte do Sr. Vice-Presidente ela 
um modesto ministro brazileiro eni circum- Republica, assim como á sua indebita inter
stancias a.nálogas por meio do expediente, venção nos acontecimentos do Rio Grande do 
inocúo para o Thesouro-a moratoria, que Sul, pouco ha que dizer. 
sustou a explosão da crise até . á reunião · Não tendo os denunciantes apontado factos 
das camaras.» precisos, entenderam o~ discordantes do pa-

:Esse decreto do Sr. Furtado.- Sr. presidente, recer que era o caso de se pedir' informações 
viólou varias disposições do nosso Codigo ao governo, afim de servirem de base a dili
Co'mmercial, violando tambem a Constituição gencias ulteriores; pelo que neste sentido 
do Impe1'io; mas lembrou-se, então, alguem apresentaram á commissão r.'querimento 
de ·denunciar, p;:,r isso, esse ministro, como acompanhado de uma serie de quesitos. · 
criminoso ? Esses crimes consigiiados na lei A commissão, entretanto, entendeu que 
de 8 de janeiro de 1892 não fntam copiados taes quesitos eram impertinentes, satisfazen
da lei de crimes de responsabilidade dos mi- do-se com a audieneia do ex-ministro da fa-
nistro3 do Poder Executivo do Imperio ? z-end'à, Dr. Serzedello Correia.~ 



SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1893 161 

' I 

Sr. presidente, mesmo essa audiencia do' · OSR. LEovrGILDo FILGUEIRAS -Não, senhor; 
Sr. Serzedello sobre os quesitos apresentados a prov' a para julgar-se si uma. denuncia é ou 
pelos signatarios do voto em separado, fui não objecto de deliberação, só póde ser a do
dos que consideraram dispei)savel, já porque cumental ou instrumental, porque a teste
podíamos examinar a procedencia ou impro- munhal só póde ser produzida no processo 
cadencia .dessas arguições da denuncia em para o julgamento da procedencia ou impro
face dos relatarias, quer do proprio Sr. Ser- cedencia da accusação (art. 7° da lei de 7 ele 
zedello, quer do Tribunalde Contas. já por- janeiro), depois de julgar a Camara qm a de
que os denunciantes não juntaram á denun- nuocia éobjecto de deliberação. • 
cia documento algum que fizesse acreditar na o SR. SEABRA- E a circumstancial, que é 
existencia de taes delictos, como requer o bastante para esse fim ~ 
art. 4° da lei de 7 de janéir<J. 

, O S1=t. LEOVIGILDO FrLGUEIRAs- A circum-'-
0 SR·.· SEABRA-Por isso é que OS membros stancial é sempre r_esultante da documental 

da minoria da commissão apresentaram: ou inst~·umental ou de depoimentos de teste: 
aquell~ requerimento de inforl!lações~ para so munhas, porque mesmo os corpos de delicto; 
qumpr1r o art. 5°_ da mesma 1m. exames, vistorias, etc., s~w provas documen-

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Na commis- .taes OU instrumentaes. · 
sãô não havia maioria e minoritt,nem nenhum Finalmente, Sr. presidente, si a deÍmncia 
dosseus membros declarou ser. procurador dos não ~- acompanhada de dowmento relativo 
denunciantes. (Muito bein, apoiados, nume- ao ponto de accusação, nem o denunciante faz 
rosos apa~·tes; o Sr. presidente 1'ecla,na atten· nella a respeito declaração concludeüte da 
ção.) · · impossib' !idade de apresentar o respectivo 

Senhores, que é que diz o art. 5° da lei documento, a commissão não tem que proce-
de 7 de janeiro? (lê): der a diligencia alguma e opina logo que ella 

«Art. ~-o A camara dos Deputados elegerá não seja julgada. objecto de deliberação.( Apoia· 
uma commissão de nove membros para exa- dos e. apartes·) 
minar a denuncia. Nessa parte relativa a crimes previstos-no 

Esta commissã(5, dentro ele oito dias, emit- cit. art .. 49 ns. I ,2,3 e 7 da lei de H de janeiro, 
tirá parecer sobre si deve ou não a denuncia a denuncia incorre evidentemente na ultima 
ser julgada objecto de deliberação, podendo hypothese por mim deduzida da combiilação 
para este fim promover- ás diligencias que do art. 5° com o art.4° da lei ele. 7 de janeiro.:. 
entender necessarias . » o· SR. SE ABRA- Iviàs a cartà do sr: Serze-

Mas, Sr. presidente, esta disposição não delo não refere-se a ·esses attentados do Sr. 
·p_ócle deixar de ser entendida sínão de accor- Floriano Peixoto ? · · 
tlo com a do artigo anterior,. que é a se
guinte (lê): 

«Art. 4. 0 A denuncia deverá ser assignada 
pE\lO denunciante e acompanhada dos docu
mentos que façam acreditar a existencia do 
clelicto, ou de uma .declaração · concludente_rJa 
impossibilidade de apresental-os .» 

Assim, si a denuncia é acompanhada de 
taes· documentos, a comf!1is::ão; para. julgar si 
ella é ou I).ão, em face desses documentos, 
objecto de deliberação, não pócle considerur 
necessaria diligencia alguma, sal I' O relati ~a
mente · a algum des~es documentos, quando, 
por exemplo, suspeitar de sua falsidade ou 
referir-se elle a outros que a commissão· 

0 SR . LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Não ha na 
carta elo s·r. Serzeclelo,que V. Ex. transcreveu 
na denuncia, um só t011ico de que se infira 
que o c:hefe da nação houvesse commettido 
qualquer daquelles crimes. Ao contrario, o 
Sr. Serzedello declctra que só se e:lfectuaram 
despezas registradas pelo Tribunal ue Contas 
e, portanto, não póde por nenhum;). dellas 
ser responsabilisado o chefe da nação. 

0 SR. BRAZILIÔ DOS SANTOS- Mas O Sr. Sel'· 
zedeHo diz nessa carta que o Sr. Floriano 
Peixoto ordenou Cei'tas despezas, que só se 
não eífectuaram porque esse tribunal não 
quiz r·egistral-as. · 

possa obter, etc. 0 SR. LEOVIGILDO FIGUEIRAS- A isso re-
Si, porém, a denuncia não é acompanhada spondo, meu illustre collega. com a Ieitum 

dos respectivos documentos, porque os clenun- dos arts · lO e 11 elo Codigo Penal, que dizem 
c'antes os não puderam obter, e ti verem feitq (lê) : 
elles na mes1~a den:u~~ia uma declaração con- «Art. 10. A resolução de commetter um 
cluriente da tmposstlnltdade de apres!3!1tal-os, c·r 1·_ 1ne ma111·t·estada po, t t ,· · t- ·· - · · 1 1 d t " . ' r ac os ex errares, que 
en ao a ~ommrssao, 81 ,J~ gar_ ~onc "!!- e11 e es~a não constituírem começo de execução, não é 
dec1<1raçao, . pro.~dera as dll:g~mma~ que en- I sujeita {t ac()ão }Jemtl, salvo :;i con-:;tituir 
tender necessar1as para obtel Oo. Cl'Ime especlficado 118, lei. 

O SR. SEABRA- Essas diligencias podem Art, 11. Quando a consummação do cl'ime 
consistir em qualquer genero de provas . depender da realisação de determinado resul-

Catntiht V. II 21 
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tado, consi terado pela lei elemento ronsti
tutivo do crime, e'te não será consummaclo 
sem a verificação daq uelle resultado . » -

· 0 SR. LEOVIGILDCl FILGUEIRAS-Entendo que 
.sim, porque o governo do estado é o unic0 
juiz da .necessidade desse auxilio por parte 

Accresce que a lei de 8 de janeiro .não es- rlo governo fsder.al para o restabelecimento 
pecifica como crime de respons •bilidade do da ordem, dada IJ- perturbação tlella, que até 
Presidente da Republica a tentativa de crime póde ser causada pela propria força policial 
algum dos que nella se acham especificados . ou pela milícia do mesmo estado. 

Não tem, portanto, procedencia alguma. O SJ;t. EPITACIQ.PEssoA-E si o governo do · 
essa parte da. denuncia. estado não tive e feito a requisição, o governo 
. UM SR. DEPUTADO- Como todas as. outras federal deve OU póde intervir? ' 

ps.rtes. (T1·oca-~n se 11wítos apartes.) 0 SR. LEOVlGILDO FILGUEIRAS-Disting.o: si 
Resta-me examinar os dous outros pontos ·se tratar de attentado contra a fórma repu

da accusação: Jo a intervenção do chefe da blicana federativa, ou de invasão estrangeira 
nação 1ws negocias políticos do estado do Rio ou ele algum estado em outro, ou, finalmente,. 
Grande do. Sul-, 2o o recrutamento de di versos de opposição á execução de alguma lei ·ou 
cidadãos nesta capital da Republica e ein di- sentença íederal, o seu dever de intervenção 
versos estados. . · independa de requisição elo governo do es~ 

tado; mas Si se.tratar de attenta~o contraau-
Sobre a intervenção do chefe da fiação toridades, p0deres publicos, Constiimh.ão,. leis 

nos negocias politlcos do Rio Grande dçr Sul, . ol1 acto:;; do governo do estado ou sentenças 
basta-me dizer o que a respeito disseram os de seu Poder Judiciario, o governo .da União 
signatários do voto em separado do parecer. só pócle intervir em virtude de requisição do 
e é o seguinte : . · gqverno do' estado. 

«Com reterencia aos factos conce1;nentes ao OSR. SEVERINO VIEIRA-Esta é a verda· 
Rio Grande do Sul, a propria denuncia de- · deira doutrina. (ApoiaJ.os.) 
clara abster-se de os capitular, attenta a 
difficuldade de serem averiguados com .pre- O SR. L:EoVlGILDO FILGUEIRAs-0 que resta, 
steza.» pois. examinar da ctenuncia é'' parte em que 

se accusa o Vice-Presidente lia Republica de 
O SR. SEABRA-A propria deúuncia.nãoca- haver violado o §.3" do art. 87 da Consti-

pitulou esse crüne. . tüição, que diz: « Fica abolido o recrutamento 
0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Devó entre- milttar forçado· » 

tanto, accrescentar que criminoso, em face Senhores. este é, a meu ver, o ponto mais 
do art. 36, em referencia ao art. 3i1, eombi- fraco da denuncia, cujo exam~ fui obrigado 
nad{)s com o art. 22 da lei de 8 de janeiro de pelos apartes, que me teem interrompido desde 
1892, seria o, Vice-Presidente da RepublÍca, que proferi as primeiras palavras nesta tri"
si, dada, como deu-se,a requisição do governo buna, a-deixar para o · final das razões, que 
do estado elo Rio Grande do Siil, de accordo me induziram a não julgar objecto de delibe
com o art. 6°, n. 3 da Constituição Federal, ração esta denuncia, mas, felizmente, porque 
tivesse elle se recusado a dar a providencia, já fatigado, posso concluir com breves consi
que deu, mediante o auxilio das forças fe-' derações a respeito, já porque os clenuncian
deraes, que não se acham em serviço nos esta- tes não juntaram á sua denuncia cl~>cumento 
elo§ sinão para taescasos, isto é, para garantia algum que fizesse acreditar na existencia de 
da ordem publica, devendo auxiliar, em cum- recrutamento militar forçado em ponto algum 
primerito de ordens das autoridades militares do paiz ... 
competentes, dada a intervenção requisitada o SR. SEABRA'- Não apoiado; a denuncia 
-pelo governo do estc1do, á policia ou milicia foi acompanhada de um, documento sobre esse 
do mesmo estado no restabelecimento da paz facto. 
e tranquilidade publicas e contribuindo, as
sim, para manter -se o principio da autorida
de no estado ameaçado pelas conspirações , 
sedições ou insurreições, porque sem isso não 
pode1:á ser mantida a fórma r epublicana fe
derativa, que é dever do governo da União 
manter. (Apoiados, mu ito bem ; applausos nas 
galerias e apartes.) 

0 SR. EPITACIO PESSOA-Então, V .. Ex. en
tende que o governo federal eleve intervir 
nos negocias poli.ticos do estado toda vez que 
o governo do estado r&quisitar essa inter
venção~ 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Isso a q,ue O 
honrado deputado chama documento é -ape· 
nas um pedaço de gazeta, em que se lê a se
guinte noticia, e nem mesmo consta de· que 
gazeta foi extrahido (lê): · 

DOCUMENTO N, 5 

«Uma commissão do Novo Centro Operaria 
foi J.o palacio de ltamaraty pedir providen
cias contra o desbragado r ecrutamento que 
se está fazendo nesta cidade. 
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o ·sr. vice-presidente recebeu a commissão O SR. SEABRA-0 reo havia de confessar o 
com toda a gentileza, e mandou ·apresen- delicto!-
tal-a por um de seus ajudantes de ordens ao o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAs-Então, Õi'eO 
Sr. chPfe de policia, para ou vil-a e dar ·as nessa parte da den,mcia não e mais o chefe 
providencias pedidas. da nação, mas o dr. chefe de policia~ 

O Sr.· Dr. Berna.rdino Silva assegurou á 
commissão que todo o individuo l'ecrutado, O SR. SEABRA.,-São co-réos . 
que a.presentasse d cumento attestanelo ser o SR. LEoVIGILDo FrLGUEIRAS-Ora, veja
empregado em alguma fabrica ou estabele- mos no Codigo Penal o que são co"réos de um 
cimento commercial, seria iminediatamente crime (lê): 
solto. · · 

A commissão. retirou-se satisfeita com a «Art. 18. São autores: 
promessa do honrado Sr. chefe ele polida. · § lo, os que diY"ectam ente resolverem e ex-

Temos, portanto, a. declaração official de ecutarem o crime. 
que ha 'recrutamento. Entretanto, a Con- §2•, os que, tendo resolvido o crime, provo·
stituição no§ 3• do art . . '87 diz o seguinte: carem ou determinarem outros a executai-o 
« Fica abolido o recrutamento· milita.r for- ·por meió de dadivas, promessas, mandato, 
çado. » · · .ameaça!>, constrangimento, abuso ou infitl· 

Esta Constituição sempre tem cada ·ex- encia ele ~uperioridade hierarchica. 
quisitice !». . § 3°, os que, antes e durante a execução, 

Ora, Sr. presidente, esse pedaço cíe gàseta, prestaram auxilio, sem o qual o crime não 
de que co11sta tal notícia. e a que os denun- seda commettido. . · 
ciantes dão o nome de docurhento, até prova § 4•, os que, directamente, executarem o 
de mais, porque prova que, ainda quando se crime resolviclopor outrem . 
estivesse procedendo ao recrutamento, o Vice- -Em qual dessas disposições pôde ser 
Presidente da Republica o ignorava, tanto considerado o Sr. marechal Floriano Peixoto 
que mandou ordem ao Dr. chefe de policia co-autor elo crime de recrutamento commétti
partt âttendet' á reclamação que lhe foi feita, do pelo dr. chefe de policia? 
dando as providencias pedidas pela tal com~ 
missão do Novo Centro Operaria, que retirou
se do Itamaraty satisfeita com a gentilesa 
com que a tratou o chefe da nação, assim 
como, depois de eritet1der-se com o Dr.chefe de 
policia, ta.mbem delle despediu-se · satisfeita 
com a sua promessa. 

O Sa. SEABRA-V.Ex. bem sabe que co-réo 
não é só o co-autor.mas tambem o cumplice.,e 
a lei de 8 de janeiro no arr .. 3" diz que o Pre
sidente da Republica e tambem responsavel 
por cumplicidade nos crimes da mesma lel, 
quando perpetrados por outrem . 

0 SR. SEABRA ~ Si essa noticia da gazetà 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-A denuncia, 
não era sufficiente, a com missão dev;a ter nessa parte,capitulou o crime do chefe da na
proéedido a diiigencias para c~rtificar-se do ção no art. 38 da lei de 8 de jetneiro, que diz: 
fac~o, que tornou-se notorio nesta cidade, «Deixal· de ctt•npl"il· as dispo sições empressas 
além de que eu li, hontem, nesta C!),-;;a duas da Constituiçao ou ela lei »,e, uem de passa
certidões autenticas, pelas _quaes próvei a fal- gero, arguiu cumplicidade elo chefe c.la nação 
sidac.te da informação que o Dr. chefe de po- no recrutr1 mento, qne apropria denunci 1. diz 
licia deu á com missão. contestando a exacti- ter sido praticado pe'o dr. chefe de policia.. 
dão dessa noticia. ( Apa1·tes.) Em todo caso, vejamos no codigo penal o que 

o SR. PRESIDENTE --' Attenção; quem tem são cumplices ele um crime (W) : 
a palavra é o Sr. Fllgueiras . · «Art . 21 . Serão cumplices: 

0 S'R. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Antes de § 1.0 Os que, não tenclo resolvido OU prOVO< 
tudo, Sr. presidente, o illustrado deputado cado de qualquer modo o crime, ·fornecerem 
pela Bahia, que estudou, como eu, a sciencia instruc~es para commettel-o e presta1·em an
do direito, não deve ignorar que «o omts da xilio á sua execução. 
prova incumbe a quem alleqa o~t accusa..}> Não § 2. 0 0& que, antes ou durante a execução, 
era, pois, á commissão, que tinha ele se pro- prometterem ao criminoso a.uxilio para eva
nunciar, como um juiz, sobre o allegado e dir~se, occultar ou destruir os instrumentos 
provado, que incumbia promover diligencias do crime, ou apagar os seus vestígios. 
para obter provas do allegado . p'elos denun- § 3. o Os que receberem.occultarem, ou com-
ciantes . prarem causas obtidas por meios criminosos. 

Não obstante, ellà entendeu devel; ouvir a etc. . 
respeito dessa noticia o clr. chefe de policia; § 4.• Os qüe derem asylo ou prestarem sua 
que, comparecendo, contestou a parte des.>a casa para reunião de assassinos e roubaclores, 
noticia, em que se disse que elle havia sere- conhecendo-os como taes e o fim para que se 
ferido a individuas recrutados. reunem. » 
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E mais nada. Ora, em 'qual de~ses quatro O SR. LEúVIGILDO FILGUEIRAS .-: E' falso, e 
caso:> de cumplicid8-de se póde contemplai' o appello para a.probidade desses membr0s da 
chefe ela nação pelo facto, cuja existencia commis:>ãe>, . 
fi guro por bypotltese, de tl!1r o dr · chefe de O SR. BR.AZILIO Dcis SANTos dá um aparte. 
policia procedido a recrutamento forçado~ 

· 0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS-Si as teve em 
Figurada a hypothese da existe~1cia desse seu poder, nein ~;iquer as apresentou á maio

facto, é preciso d~terminar-se quem foi o ria da commissão. 
delinquente, si o chefe da nação, ou o chefe 
ele policia. Si 0 delinquente foi 0 chefe de po- O SR. BRAZILIO Dos SANTOS - Porque já s·e 
licia, é evidente que a Camara não tem com- tinha lavrado o parecer. 
petencia para conhecer de seu delicto . O SR. LEOVIGlLDO FrLGUEIRAS - Então, e 

o s&. BRAZILIO Dos SANTOS - o chefe de po- evidente que o parecer não podia referir-se 
licia é subordinado ao Presidente da Repu- a taes certidões . 
blica, e, desde que este não mandou proceder Mas, Sr. presidente, em q.ue aproveitam á 
contra elle por esse crime, é evidente qufl o denuncia contra o chefe da nação essas duas 
toleeou~ . incorrendo, portanto, na responsa- certidões que o nobre deputado pela Bahia 
bilidade do art. 40 da lei de 8 de janeiro. leu hontem ~ . _ 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS -Ag·ora, já 0 SR. SE ABRA ~ Provam, que foi falsa a in
não é mais no- út. 38, éomo diz a denuncia, formação do dr. chefe de policia á commis
nem no art. 3° dessa ler de 8 de janeiro, como são, dizendo que não recrutou nem mandou 
diz o voto em separado do parecer, quB o recrutar a cidadão algum. 
Sr. marechal Floriano Peixoto está incurso. o SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS _o que ou-
Agora, é no art. 40. Vou lêl-o (lê) : vi v . Ex . ler nessas duas \!Brtidões foi que, a 

.«Art. 40 . Tolerar , dissimular ou encobrir 14 de abril de 1892, verificaram praça num 
Ci3 crimes de seus sttbordinados, não proce- dos batalhões da guarnição desta capital dous 
denclo ou não mandando proceder contra imlividuos, um closquaes estava recolhido á 
elles. » . fortaleza de Santa. Cruz, vindos elo Rio Gran-

de do Sul como recrute~:; . .. 
Effectivamente, Sr. presidente, aqui na Ca-

pital Federal o chefe de policia póde ser con- Não é verdade~ · 
siclerado sttbordinaclo ao. Presidente da Repu- O SR. SEABRA- E' verdade. 
blica. Mas serão tambem subordinados ao Pre- O SR. LEoVIGlLDO FILGUEIRAS - Pois bem; 
sidente da Repuhlica os chefes de policia dos Sr. presidente , o que diz a respeito .do re-
est[l,clos ~ crutameNto a {lenuncia e o 1Jeguinte (lê) : 

: Ora , a 'denuncia allega que procedeu-se a « Ora não ha quem ignore, e deste .. facto 
recrutamelito forçado não só nesta càpital deram noticia., todos os orgãos da inipren
como ein diversos estados. sa desta capital, mesmo os que mais affei-

Portanto, com relação pelo menos á hypo- çoados teem sido ao governo, que d u,-ante os 
tbese ' de recrutamento feíto nesses diversos meieg rle fevereiro e_111al"ço do corrente cmno, 
e3taclos, é evidente que nem mesmo em tá 1 não só nesta ca.pital como nos ·demais estados 
art . 40 da lei de 8 de .ianeirJ se pôde con- da . União, procedeu-se ao mais desenfreado 
siderar haver incorl'ido o Sr. marechal Flo- e deshumano recrutamento de cidadãos, que 
riano Peixoto. (Apoiado_s. ) foram mandados para o Rio Granfl.e do 

·A questão circumscreve-se, pois, á hypo- gu!, afim de combater os nossos compa.trio
these de recrutamento na Capital cb Repu- bs, revoltados contra a tyramiia que os 
blica. · · esmaga. » 

O SR. SJl]A.[3RA-Hypothese, não; um _facto. Entretanto. taes certidões resam o recru· 
O Sa. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Um facto, tamento de dous individuosno mez de ab1·ít'do 

em cuja existencia à denuncia não acompa- anno dt1'1892. 
nhou documento que fizesse acreditar . . 0 SR. SEABRA..-Basta que provem que hon-

0 SR. SEABRA-E as certidões que hontem ve violação do art. 87 da Constituição, pouco 
li '? · importa que no a uno pv.ssado ou no anno 

' : O SR.LEOVIGILDO FlLGUEIRAS..:....Antesde tudo, corrente. 
-o illustre deputado pela Bahia que, hontem, O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS- Mas -o que 
as leu, não as juntou á sua cleúuncia . eUas provam é que o dr. chefe de policia não 

o SR. SEABRA _Mas os membros d[l, mir-JO- deu á com missão uma informa.ção í~1.lsa, como 
ria da cqmmissão requereram que se as jun- disse o nobre deputado. 
tasSê á de!1Uiieia. · b SR. SEABRA-Como rião 'i 
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O SR. LEOVIGILDO FrLGUEIRAs-Porque ,"an- vesse. expedido acto algum a ta:.t respeito, 
tes de tudo; S. S. não foi interrogado sobre nem os denunciantes a .arguiram e menos 
recrutamento feito em )llarço ou abril do ainda apresentaram documentos que fizessem 
anno passado, desde que a denuncia disso não acreditar na existencia de tal autorisação. 
tr·atou, e, em segundo logar, ainda quando Parece-me, assim, Sr . presidente, haver 
a denuncia a isso se referisse, S . S nenhuina demonstrado a carencia de fundamentos juri
informação podia dar a respeito, nem res- dicas em todas as accusações feitas na denuncia 
sponsabilidade alguma podia ter por tal re- em discussão contra o Vice-Presidenteda Repu- · 
crutamen to, pois que em abril do anno passa- blica. (Apoiados e nâoapoiaclos. Trocam-se m1útos · 
do o che'fe de policia não eraS. S., mas o. Dr. apa1·tes.) Para que provocarem-me com esses 
Xavier :da Silveira, que aind~ exerceu esse apartes a repetir o que eu julgo já ter 
cargo por mais alguns mezes depois, até que demonstrado'? Pois não demonstrei já a dis
íbi substituído pelo . actual Dr. Bernardino, tincção, que eu· reputo juriod.ica, .entre actos 
que foi o ouvido pela commissão sobre essa inconfltitucionaes e· actos criminosçs ~ . 
parte da denuncia. . O SR. ZAMA...,...Essa doutrina é muito peri-

UM SR. DEPUTÀDO- E o Dr. Xavier da Sil- gosa para a liberdade. 
veira era incawz de ordenar ó recrutamento 
de cidadão algum. · 0 .SR. LEOVIGIL:PO FILGUEIRAS-Ella póde-não 

convir aos que prégam os abusos .da liberdade, 
O SR. LEÓVHHLDO FILGUFIRAS- Das pro- mas não encerra perigo algum para a libér

prias certid.ões lidas pelo illnstre depumdo dade, porque a liberdade é o .Proprio direito 
. da Bahia se vê que taes indivíduos não foram em acção. (Apoiados e ctpplausos nas gate1·ias.) 
recrutados pelo Dr. Xavier da Silveira ou á O proprio Congresso tem votado diversas leis 
sua ordem, porquanto dellas consta, que elles contrarias a disposições expr~ssas da Consti- · 
vieram presos do Rio Grande do . Sul, com a tuição, como, entre outras, essa mesma .lei' 
1wta. ou guia de recrutas. _ u. 30 de 8 de janeiro, em que se fundaram os 

Mas quem os prendeu no Rio Grande. do denunciantes para arguirem crimes contra o 
Sul ~ éhefe da nação, e ninguem ainda attribuiul aos 

Naturalmente, alguma; autoridade . policial ·que as votaram o proposito culposo de violarem 
desse estado, mas, como as autoridades poli- a Constituição. Os prejudicados com taes leis 
ciaes dos estados não são subordinada.• ao Pre- encontram na propria Constituição porellas 
sidente da Republica, é evidente que não se violada o remedio para obstar os seus e:!feitos 
póde considerar. o Sr. marechalFloriáno Pei- contra seus direitos, e que é o mesmo para o 
xoto incurso no· art. 40 da lei de 8 de ja- caso de inconstitucionalidade dG qualquer acto 
neiro por esse. facto constante das certidões do Poder Executivo, porque, em confiicto uma 
lidas pelo honrado deputado pela Ba.hht, signa- lei federal ou um acto do governo e alguma 
tario da denuncia. (Muitos apoiados; tro- disposição da Constituição Federal, é sempre 
ccpn-se entre algtms senhores deputados diver- esta que prevalece. 
sos apartes.) Coordenando a citada lei n. 30 de 8 ele 

E era 0 que me propunha demonstr<~r.(Apar- janeiro os crimes de responsabilidade de que . 
) d · trata o art. 54 da Constituição, o legislador 

tes. Como os encommo a a logica !(Risadas e nfio alterou os princípios de direito critninal, 
apoiaclos)Senhore:J, nem cor,rio autor, nem como 
co-autor; nem como cumplice, nem,finalmen- que o . nosso Codigo Penal consagrou .. n.o 
te,portoleranciaoudissimulação, detalcl'ime; livro r o, títulos 2o e 3o, e em face des~es prin
si tàl erime houve, pócle, portanto, ser con- cipios foi que me parece haver eu demonstrado 
sideradO ineurso em responsabilidade 0 chefe a improcedenCia jurídica das arguições can
ela nação. (Apoiados, applausos nas galerias.) stantes da denuncia*em discussão. (Apoiados.) 

Mas, senhores, ·ainda que o ponto de vista. 
O SR. PRESIDENTE- As galerias não podem em que exclusivamente procurei ou pretendi, 

dar signaes de· approvaç~o ou reprovação. e1:êde que , dominado pelo sentimento · da .-
0 SR, LEoviGrLoo FILGUEIRAS- Quanto ás · justiça e por uma convicção, que póde ser 

autoridades policiaes, si tal crime teem com- err.,nea, mas que .unicamente me induziu a 
metticlo, é evidente que não· compete a esta conformar-me com as conclusões do parecer 
camara averiguar. - em discussão,- collocar-me no exame desta 

OS S M , t . 1 d - denuncia, não sou closqüe deixam de ligar im-R. EABRA-'- as essas au onc a es m10 
commetteriam taes attentados sem autorisa- portancia tambem ao ponto de vista político 

elo assumpto, attendendo especialmente ás 
ção do Sr. marechal Floriano Peixoto. condições actuaes do estado político de nossa 

O SR. LEovrorLno FrLGUEIRAs-Essa autorisa- patr ia. · c 

~:ão, para .;onstituir ti.m acto.crimirwso ,deveria Não é de medidas, como esta. qug ella 
constar de algum decreto, inst.rucção ou carece c espera do Congrmso 1\acional, no 
m·dem official, e não consta que S. Ex. hou- momento delicado que ella !1tra.vessa pars. o 
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restabelecimento d~ paz interna; unica aspi
ração de.nosso povo, _avido de trabalho para o 
melhoramento de suas cçmdições de exis
tencia. 

Da paz, cuja co'ndição é a ordem, é que de.:. 
.pende o progresso âa Republica. Nem todos 
os povos, quando adaptam uma nova tôrma 
de governo, podem ter a felicidade de encon
trar, para collocar á frente de sua pa
tria, homens que comprehendam · logo·as ne
cessidades do novo regimen, como o dos Esta
dos-Unidos encontrou em Washington. 

Republicano convicto, prefiro inclinar-me 
ao optimismo de Garfiel<j. ás prophecias de 
Macaulay, quanto ao futuro elas instituições 
democraticas; mas penso com Laveleye que a 
Jondição essencial do governo republicano é 
que os partidos r espeitem as leis e Baibam 
resig·nar-se ao veredi· twn dos escrutínios 
até que conquistem o poder pelos meios le
gaes. 

Nenhum governo de nação alguma do 
mundo ainda prat icou a liberdade completa · 
mas isso não justifica as insurreições en~ 
nome da necessidade de rei vindicar' di
reitos. 

Infeliz do povo, cujo sangue é invadido 
pelo ~sp~rito de_ rebellião. Sem o espírito de 
submtssao aos mteressas da ordem social, a 
Republica não poderá subsistir. As condições 
políticas de nossa Republica; que ainda não 
conta quatro annos ele existencia, não são 
identicas á,; em que se pôde constituir e des
envolver a grande Republica Federativa da 
America do Norte. 

Aipda assim, CO!.Jl. quantos embaraços lu
ctaram, por muitos annos, os seus grandes 
homens dirigentes para construir aquelle 
colossal modelo de governo livre! Quantas 
vezes mesmo, por interesses de ordem pura
mente política, viu-se forçétdo o poder publico 
dessa grandiosa nação a exorbitar da esphera 
de sua acção, delinütada por seu pacto funda.
mental ~ Senhores, preoccupemo-nos . mais 
com o futuro do qne com o paseado. Exfor
cemo-nos por preparar para as nossas gera
ções uma patria feliz, contentando-nos com a 
idé3: do futuro reconhecimento do povo bra
ztle:ro aos esforços . dessa grandiosa coope
raçao! 

VozEs-Muito bem, muito bem (O orado?· e 
cwnprimentado .) 

0 SR. PRESIDENTE__: Estando esgotada a 
hora destinada á primeira parte da ordem 
do dia, fica adiada a di ;Jcussão . 

(O S1·. Ai·thwr Rios deixrr, a cade ira da pre
siclencia que e accupada pelo Sr. Joao Lopes.) 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO D_IA 

O SR. PRESIDENTE annuncia a 3'' discussão 
do p<ojecto n. 17, deste anno, aútorisando 0 
go1· el'llo a applicar ao pagamento de passa
gens de immigrantes o credito consignado 
pelo orç,amento vigente á garantia de juros a 
emprezas que se obriguem a fundar colonias; 
e a a-brir para ·aquelle fim um credito supple
mentar de 1. 828:832$635 á . verba- Terras 
Publicas e Coloni.saçãt>. 

O Sr. · Ro!Sa e Silva pede a pala
vra para solicitar da commissão de orçamento 
inCormações sobre o credito ·em discussão, 

Vê que ,.se pretende, sob a. forma de trans
posição de verba e autorisando a .abertura 
de um credito supplementar, votar a consi
gnação de mais 4.228:000$ á verba-Terras 
publicas e Colonisação-que no oçamento vi
gente foi dotada com a quantia dé 
7. 000 : 000$000. . . 

Deseja saber si a commissão teve em mãos 
tabellas que justifiquem o pedido desse cre
dito, e si não é possível entrar em accordo 
com a companhia para reduzir o serviço de 
immigt•ação, · no corrente exercicio, á verba 
consignada no orçamento. · 

Deve declarar que não é contrario á immi
gração, da qmü muito tem a esperar o Era' 
zil. Pensa igualmentg que é dever primordial 
do estado honrar os ~eus ·compromissos; mas 
a infracção da lei orçameiltaria, votada pelo 
Congresso, é tambem uma questão grave, e a 
Camara ao menos deve significar ao governo 
que tem o propo3ito firme de impedir o arbí
trio, sobretudo em materia financeira. 

Aguarda a . yesposta da illustre commiss}io. 

O Sr. Leopoldo de Bulhões 
-Sr. presidente, é facil"" tarefa, que me in
cumbe, de justificar o pedido de credito, diri
gido ao· Congresso Nacional pelo Vice-Presi-
dente da Republica. · 

Começarei, Sr. presidente, tranquillisando o 
nobre deputado por Pernambuco, garantindo
lhe que nenhum pagamento foi feito por conta 
da verba-Terras e colonisaçãe-fóra elo re
spectivo credito vota.do pelo Poder Legisla
tivo. 

S. Ex. deve saber que temos . hoje uma 
instituição finÇ!,nceira que irnpossibilit<L esses 
pagamentos illPgae:;;, e que cerceia os abusos 
da administração, em materia orçamentaria. 
Essa instituição sabia e moralisadora charoa
~e o Tribunal de Contas, que, aüxiliar do 
CongresFo, não o é menos elo governo. 

Sr. presidt·nte, si o nobre deputado por Per
nambuco tivesse lido o parecer ... 

0 SR. ROSA E SILVA- Li-o com toda a 
altenção. 
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0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES- .. ; apresentado 7. 000:000$, mn.ndando além de tudo destacar 
a esta cása pela qotnmissão de orç~IJlento, della a quantia de.2.400:000$, para garant;ot 
teria talvez dispensado os esclareCimentos dejuros a emprezas que se obrigassem a for
que ·ao·ora pede ao relator do pr.jecto. · . mar colonias nas condições que 1bram então 
. Esta verba, Sr. presidente, de -,..Te rras estabelecidas. Ficou, pois, a verba-Te1·ras 
Pubiicfls e f'olonisaçao- de h a muito se acha Publi,·as e Colonisaçã • dotada com 4.600:000$, 
elevada: em 1888, ainda no regimen da mo- quando pflra ella. pedia o governo 12 000:000$ 
narchia (e o nobre deputado por Pernam- e a Ca!J?-ara havi~ votad? 10:400:000$000. 
buco. que neE>se tempo já figurava e com E' evidente ~ msuffiCJencia do credito ,con
tant.o brilhantismo no scenario politico, ha ele .cedido. mormente attendendo-se a que so um 
recordar-se) o goverrtopedia para ella nada dos serviços que cor~em _por aquella verba 
nienos de 10.000;000$000. .._o de passagens de 1IDm1grantes- absorve 

. O SR. GLICERIO- Pediu vinte mil contos e ~~4~6c~~~$Ex~~~~v~. d~~~r::~ff~stam:~~~~ 
deram:lhe dez. ciencia da verba, repito, e o meio dé sup-

0 SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs-:Si em 1888 a pril-a é o que propõe a commissão de orça
verba votada era de dez mil contos, é claro mento. 
que em 1893 não podia ser ella dotada com Fui á Secretaria do Ministerio da Industria 
sete mil contos. - é Viação informar-me si seria possive~ um 

E~plica.rei por que a Camara dos Srs. Depu- acco1;do entre o governo e a Companhia Me
tados, o anno passado, sanccionou com o seu tropolitana, no sentido de se restringir d nu
voto as emendas do Sena~o restringindo esta mero de immigrantes que se devia intro-
verba a sete mil contos. · · .duzir. 

Tínhamos apenas dous ou tres dias para Obtive a resposta seguinte: 
approvar o orçamento da receita e despeza «o contracto,firmado em 2 de agosto do anno 
e não era mais licito ao Congresso cogitar de passatlo, obriga o governo a pagar ànnual
uma nova prorogação. · Fomos forçados a mente.40.000 passagens inteiras, no mínimo, 
respeitar as emendas do outro ramo do Poder e que rorrespondem a 5Cl O '0 immigrantes. 
Legislativo e que alteraram completamente o O maxímo anriual é de 100.000 immigrantes 
trabalho da commissão de orçamento, desta ou de 80 .. 000 passagens inteiras, que ao cam
casa. na parte relativa á alludida verba do bio de 12 importam em l0.8ú0:U00$000.» 
5rçamento do Ministerio da Industria, Viação Ol'a, :-;r. presidente, si para attender aos 
e Obras Publicas. . _ c<;>mpromissos tomados em vil-tud,e de con-

0 governo na sua proposta havia dotado a tracto, precisa o govern0 de, pelo menos, 
verba ·-Terr-as Publicas e Colonisaçao - com 5. 400:000$, como evitar e eredito supplem~n-
12 000.-000$000. _ tal' que ox·a pede~ · 

A commissão de orçamento no seu parecer Fui ainda, Sr. presidente, á Secretaria do 
lembrou os seguintes cortes, que foram vota- Ministerio- da Industria infor mar-me si a con
doa pela Camara: signação de 2.400:000$ consagrada ao novo 

a) Diminuição de pessoal na 
lhspectoria Geral. .... · ... 

b) Deduzida da consignação 
obras na hospedaria de Pi- . 
nheiros ........... - ..•.... 

c) Deduzida a consignação 
para o serviço de colonisa
ção em Minas e Espírito 
Santo ..... : .... . ...... ; . 

d) Diniinuida de 462:000$ a 
consignação para colonisa
ção nos demais estados ... 

e) Deduzida da consignação 
para burgos agricolas ... 

Ficando a verba de ....... . 

Reduzida a ............... . 

serviço d.t:J garantia de jm·os a em prezas, que 
se destinassem á colonisação, havia sido des-

6l :200$000· pendida: Declarou-me o áctual ministro : 
« Que não se tinha despendido dessa consi-

30iOOO$OOO gnação um só reàl, porquanto até hoje ne
nhuma companhia se havia organisado para 
tal fim e declarou-mtõ mais o Sr. ministro 
da lndustl'ia que achava inexequivel essa 
disposição Ol'çamentària.» 512

:
533

$
330 

O SR. RosA E SiLVA-De accordo. 

462:000$000 

500:000$000 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-A' vista desta 
declaração entendemos, Sr. presidente, gue po
dia-se applicar essa imp 'rtancia ao pagamento 
de passagens de .immigrantes, autorisando-se o 
governo a fazer o transporte da consignação 

1.565:733$333 · e completando-a com um credito supplemen-
12.000:(')00$000 !ar. Assim:, dentro. do proprio orçamelito 

1'0 . 434: 266$667 
quasi que se satisfaria a exigencia do Poder 
Executivo. · ' 

Este nosso trabalho foi completamente re
fundido pelo Senado, que reduziu a yerba a 

NPstas. condiçÕ@S, o credito supplementar 
ficará reduzido a 1.800:00')$ e não desor!J,arii
sará a lei financeira vigente. Addicionando-se 
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á verba votada para o actual exercício-a im-J tente, ' como porque o Congresso hoje .está 
portancia do credito que se· propõe agora, garantido, tendo como sentinella efli JP-ateria 
ficará ella dotada com 8.800:000$ e porcon- de execução de süas resoluções financeiras 
seguinte inferior a que esta- Gamara havia essa bellissima in_stituição chamada Tribunal 
votado. A economia, pois, que se quiz realisar de Contas. (Muito bem.) 
verifica-se e· vae além da< nossas. previsões: 
em vez de 2.000:000$, poupamos 3.000:000$; 
sap_1 prejuízo !los serviços comprehendidos na 
rubrica. 

Si o nobre deputado quizer ainda se conve
cer da impossibilidade em que se viu o go
verno para attender ao serviço com a somnia 
de 4.!300 contos, basta examinar a tabella da 
distribuição da verba, que está de perfeito 
àcé,ordo c_om a tabella explicativa que serviu 
de base ·ao orçamento, o anrio passado. 

Pela rubrica-TerrÇts Publicas e Colonisação 
-correm os seguintes serviços:~ Medição de 
terra:S, alojamento tlé immigrantes, custeio de 
agencias e delegacias de imniigrantes, üescri
minação de lotes, introducção de immigran-
tes e finalmente passagens. -

Esta consignação relativa ás passagens, 
como mostrei á Camara, absorve mida menos 
de 5.400 contos e no entanto votou o Cori.g: esso 

· para tQdos os serviços 4.600 contos.-

O §r. Rosa é SHva sente que· 
não lhe tivessem satisfeito as explicações do 
illustre relator da commissão de orçamento. 

S. Ex. proc-u-rou justificar a insufficiencia 
da verba votada pelo Senàdo, mas não é esta 
a questão capital para o orador. · · 

Não discute presentemente si a verba con:
signada .é ou não sufficiente, sob o ponto de ' 
vista em que se collocou S. Ex.; estamos em 
face do orçamento votado pelo Congresse. 

Si !).ão se r2strtngirem os serviços ás verbas 
consignadas nas leis orçamentarias, o orça
mento não poderá ser feito de uma só vez; 
serão constantes os pedidos de creditas e vi-
veremos no regimen dos-de(icits. _ _ 

O orador não precisa encarecer os perigos 
que resultarão dessa pratica. 

Bem sabe que o Senado restringiu a verba 
pedida, e conhece as condições em que a Ca
mara approvou a emenda; mas o que esta 
na lei é resolução do Congresso. 

O SR.. RosA E SILVA-Quaes são os servi- Sócircumstancias imperiosas podem Justi-
Ças cotnplementares ~ ficar o excesso das consignações orçamenta-
. O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs-São esses que rias, e o illustre relator da commissão não 
o nobr~ deputado está lendo· nessa tabella que demonstrou que militam em favor do cre
lhe forneci. São as agencias e hospedarias, as dito essas circumstancias. 
com missões descriminadoras de lotes de terra, Começou por declarar que não era contra
os transportes de immigrantes para o interior rio ao serviço de iJUmigração, para que se não 
em Pernambuco e em outros estados. Não pudesse ver no seu pedido de informações de
hu, uma agencia na Jaqueira ~ Por que vrrba sejo de contrariar a corrente immigr.atoria, 
corre . essa despez~, ? Não ha no Rio Grande embora pense que os sacrificios que se teem 
do Sul, no Paraná, etc., commissões e agen- feito não só não teem sido equitativamente 
cias '? Hospedarias em Pinheiros e Ba ilha das distribuídos, como tambem não teem dado os 
Flores~ · · · resultados que eram de esperar. · (Apoiado s.) 
-o SR. RosA E SILVA _:_Si todo 0 serviço é E nisto -não vae censura a este ou aquelle 

feito como em 'Pernambuco. nós fazemos sa- governo, mas a todos que se teem occupado 
crificios inuteis. do assumpto. · · 

O que quer, o que tem-sido o seu norte 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs-Registro o nesta Camara e o foi quando membro da com

aparte do nobre deputado. E·' por isso que missão de orçamento, do que podem dar tas
quando se tratou aqui da divisão da ver:ba temunho os seus nobres collegas, é a verdade 
de immigração, me oppuz a que fossem con- do orçamento. O que quer é que o governo 

·tem piados Pernambuco e outros estados, por- tenha dentro da lei uma raia limitada, da 
quanto alli .só existem agencias e commissões qual se não possa áfastar ; o que quer é que 
nominaes, que não obstante consomem nada as verbas não possam ser arbitrariamente 
menos de 200 ou 300:000$ annuaes. excedidas pelo governo e que não se faeilite 

Creio ter respondido aos quesitos que for- na Camara a approvação de creditas snpplé
núllou o nobre deputado por Pernambuco, e mentares, !),rvorando-se as.:;im o arbítrio fi
muito estimat•ei que os esclarecimentos que nanceiro em lei. Eis porque, tr-atando-se de 
ministro a S, Ex., como relator do projecto um cred ito importante, e sem fazer injustiça 
em discus<ão , o c mvençam da necessidade á commissão, julgou do seu dever pedil' escla
db credito solicitado pc•lo govern(}. recimeritos, sentindo que 11ão o tenha con-

Quanto á mfracção da lei de orçamento, a vencido a resposta dada pelo -seu illustre cal-
que allude o nobre deputado, já dtsse a S. Ex. lega. · · 
rp1e não houve nem htw<'_lri:t, não ~.ó porque o I A prova de que ha, outras despezas étue cor· 
governo agL:arcla decis:w do poner com_pe• , <"eram por e8ta ve1~ba, está na, propri(). men' 
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sàgem que acompanha o parecer da commissão 
e que o. orador não podia deixar de ler. (Lê.) . 

De sorte que do credito votado de 4.000:600$ 
apenas l.IOO:OOO$foram applicados a passagens 
d~ immigrantes, isto é, tees quartas parte~ 
foram applicadas a serviços complemen-
tares. · 

Eis ahi os serviços complementares exigindo 
maiores dispendios do que o serviço prin
cipal. 

Basta ésta circumstancia para que se não 
facilite em assumpto tão grave .e que já t1~m 
sido tão oneroso. 

Fará ainda um outro ré paro . 
Vê calculada em 5.400:000$, ao Cl).mbid de 

12, a quantia a pagar á Companhia .Metro
politana pela introducgão dé 50.000 immi-
grantes, - · 

Crê que este pagamento se réalisa em 
ouro. 
. Ora, a Câmara t o paiz -inteiro sabem que, 

não ba mwto tempo, o ex-ministro da fazenda 
autorisou a estrada de Ferro do Oeste .de Mi
nas a contrahir um emprestimo com a garan
tia da União e hypotheca da mesma estrada, 
considerando isso uma excellente operação 
finameira, e mandou cofl.servar á disposição 
do gover~o esta quantia nJl. Europa, pois 
S. Ex. declarou que não tinha saccado sobre 
ella . · · 

Pelas declarações do ex-ministro da fazenda 
sedeve presurilir tambem que S. Ex. nada 
devia ·no· estrangeiro, por isso CJlle s, Ex. 
assevera que em te~po comprara as cambiaes 
de que necessitava para os pagamentos no 
exterior. 

O §r. Leopoldo de Bulhões
Sr. presidente, começarei reproduzindo as ul
timas pal ,vras do nobre deputado que acaba 
de deix;'r a tribuna: é preciso que o orça
mento seja uma verdade ; é preciso que a 
lei orçamentat'ia seja fielmente executada; é 
preciso que a lei annua seja uma lei sagrada 
e invfolavel; é predso que seja respeitado o 
pensamento do legislador ao votal:-a. . 

Mas, p·ergu:ato ao nobre deputado, qual o 
meio pratico de tornar-se o orçamento uma 
verdade,. sinão dotando os serviços com 
quan tias indispensaveis para a sua reali
sação~! Pergunto qual o meio de tornar-se 
essa lei inviolavel sinão reparando por mei_o 
de creditas supplementares as votações de 
afogadilho que aqui foram feitas o anno pas-
sado~! · 

·o SR.- OrTICICA - E contra a opini~o da · 
commissíj:ó de orçamento. 

O. SR .'LEOPOLDo DE BúLHÕEs-Pergunto: qual 
o meio de impedir essas violações e esses 
abusos sinão submettendo ao conhecimento e 
voto d.o ·congresso projectos ,., , .. ·o o que ·se 
discute~ 

Deixâr que o governo exceda o credito para. 
vir depois pedir biU de indemrJ,irfade é proce- · 
dimentó que o Poder Legislativo não póde 
aconselhar e nem tolerar. 

Não ; é preciso conceder ao governo os 
meros de administração ... 

O SR. RosA E SILVA-Sem duvida; mas isso 
é outra questão. 

0 SR. LEOPOLDO 'DE BULHÕES- .. . e Si O or-. 
çamento foi votado de modo menos regular, · 
si foi incompleto por circumstánciHs inde-

Por conseguinte, a iínportancia.'do empres• pendentes da nossa ·vontade, precisamos recti
~imo . realisado para a Estrc,da ·de Ferro do fical-ohoje, e é o que estamos fazendo. 
Oec-te, e que em virtude do· ,contra~to feito O meio 'de tornar o orçamento uma verdade 
ficou á di:;~posíçã.o do governo, continúa ás não é negar á administração recursos para 
ordens do iH~stre ministro ela faze:ada. cumprir a sua palavra empenhada solemrie
. Ora, a taxa pela qual o governo adquiriu o mente em çotitractos. (.4pJiados .) Diz S. Ex. 
direito a esse emprestimo, foi a de 20 d. e que ·a vet'ba de 4.600:000$.foi absorvida na sua 
por conseguinte o orador rião vê razão para maior parte pelos 'Serviços · complementares 
que se calcule o pagamento que se tem de - e nlo pelo serviço essencial. · · 
fazeí.' ·a companhia Metr~politana . á taxa 0 SR .RosA E SILVA _ Quem - 0 diz é . a 
de 12 d., ~ma vez que na? é po.sslv~lnue mensagem. · 
desde a . data do emprestJmo ate hoJe se . . 
tenha e8gotado toda a· quantia que ficou á O SR. OrTICICA -_E e 1~eC1so lembrar que, 
disposição do governe, ao cambio de 20. . quando o Sr. Antao de1xou de pagar de-

O SR. VrNHAEs-Dizem que o goveri1o nada 
recebeu . e ainda teve de mandar um . milhão 
de libras .. 

O SR . RosA E Sn.v A acha que é de necesí
dade entrar a nação no l'egimen da verdade 
financeira; é preciso que o or.;amento seia 
uma r,·alidade; é preciso que em materia 
financ2ira nenhum outro podet' possa ser 
superior ao Parlamento N<teional. (Muito 
bem i muito ú.cnn.) 

Cr.\lnV.!'~ v. n 

prompto uma. di vida identica, levantou-se 
grande grita contra o ministro . E' o mesmo 
tacto. 
- 0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES.:.... Que culpa 

tem o governo que os serviços complemen
tares absorvam duas te;oças partes da verba 
orçamentaria, si esses serviços complemen
tares tambem coristam do orçamento votado 
pala Camara 11 (.ipoiwtos .) · 

Si esses serviços são de tal natureza que 
não podem sel' abandonados ou sw>pensos~ I 
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Poder~; porventura , o governo deixar de- foram vo-tados pelo Congresso e o governo 
alojar os immigrantes, poderánegar-lhespas- nada mais fez do que empregar as consi
sagem para o interior e Iocalisação ? ! gnagões de accordo com a distribuição que votá

O SR. ROSA E SILVA- Não é essa a ques- mos. Si nessa distribuição tocaram á C()nSigna
tão ; devia fazer o serviço dentro das forças ção-passagens de immigrantes-mil e poucos 
- · t contos, quando ella devia ter pelo menos de 

do orçamen °· - 5.400:000$, segue-se que o governo não póde 
O SR. LEOPOLDo DE BULHÕES - Quando a deixar de solicibar um credito supplementar. 

verba é insufficiente ,e o governo não póde o nobre deplttado por Pernambuco mani
abrir creçlito suppleinentat antes do nono festou-se contra estas concessões de creditas 
mez, de áccordo com á lei, elle deve proceder e perguntou quando teríamos um orçamento 
como estf1 procedendo. definitivo. 

O SR. RosA E SJLv'A--'beve fazer as eco- Estou de inteiro accordo com as considera-
noinias que o serviço supportar. ções qu~ fez S. Ex. Precisamos, de facto, 

acabar de vez com estas concessões conti-
0 SR. LEOPOLDO DEl BuLHÕES-Já declarei a nuadas, de creditas e votar um orçamento que 

v. Ex. que não é pos'sivel restringir essas pcy;sa ser considerado definitivo. 
despezas, desde que e8tão previstas. em um Mas, Sr .. presidente, nas circumstancias 
contracto; e disse iua.is ao nobre deputado actuaes, em que ainda luctamos com as diffi
que abusos não. era.m possíveis, p6rquanto ld d · t d d' · ·na ão de 
e_xiste uma instituição chamada Tribunal de cu a es provemen es a lScru~u ç , . · 
Contas~ ~erviços estaduaes e federaes, qu~sr que e. r~-
. com a creação dessa Tribunal, a adminis- possível ,votarmos um orçamento nas condr--

ções que o nobre deputado deseja. 
tração luctá dia a dia com grandes difficulda- Até hojB, Sr. presidente, não se pôde 
des, quando o orçamento não corresponde á executar 0 orçamento votado 0 anuo passado, 
realidade das consas; quando- ha lacunas e na parte relativa arJ Districto Federal. 
omissões na lei financeira. o nobra deputado por Alagoas pwpoz que 

A-administração não póde parar, nãopóde se clividbsem as quotas destinadas á força 
cruzar os braços deante de serviços qufà estão policial, entre o Districto Federal e a União ; 
em execução e não podem ser suspensos. mas até hoje não tem sido possível áquel~e 
(Apoiados.) E que fazer nestas condições~ Districto satisfazer o seu compromisso, contr-

Pedir ao Congresso crelito supplementar, nuando toda a despeza policial á vexar os 
vist•> não poder o governo abril-o s0b sua re- cofres nacionaes. A illuminação publica é 
sponsabilidade a.ntes do nono m".z do exercício. um ~erviço de caracter local e devia ser 
Accresce ainla a circnmstancia de que esta transferido a0 Dlstrlcto Federal e o foi. 
verba não admitte credito supplementar p Jr Mas, Sr. presidente, esse serviço _!lStá pr_eso 
não estar incluída na tabella annexa ao orça- a um contracto, e o contractante nao admrtte 
mento. que o governo federal substitua-se pelo gover-

Pergunto ao nobre deputado: s. Ex,, mi- no da Intenrienda. O abastecimento de agua é 
nistro da agricultura, como procederia? um serviço oneroso, que desejamos tambem 

transferir par.J. o Districto Federal, .~ no ein· 
O SR. RosA m SILVA-Reduziria o serviço tanto tem sido custeado pela Umao. Tudo 

á verba votada nb orçamento. isso são difficuldades para o orçall!-ento, e, dá 
OSR. LEOPOLDO DE BULHÕEs-E si a verba ensejo a que o governo venha pedrr credrtos 

não fosse sufficiente? addicionaes. 
E eis por que ao Congre'sso Nacional não 

O SR. Ro3A E SILVA-O ministro póde cor- tem sido possível votar um orçamente que 
tar; póde supprimir. possa [ler considerado definitivo. Este anno 

O SR. LEOPOLDO ;bm BuLHÕEs- Não póde havemos de votar um orçamento rectificativo 
porque trata::se de um contracto. E desde que do orçamento em execução e em 1894 have
S. Ex. ·confessa a ins:Jfficiencia da verba, mo:3 de votar um orçamento rectificativo 
reconhece que o Congresso votou um serviÇo do orçamento que votarmos para esse exerci
sem fundos para attendel-o. cio, porque e impossível discriminarmos de 

O SR. RosA E SILVA- O Congresso votou a prompto osserviçosquedevemcorrerporcon-
verba em geral. ta da União dos estados e do Districto Federal; 

O SR. 0ITICICA- Não, senhor ; determinou 
as diversas consignações. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULHÕES-Sr. presidente, 
esses serviços complementares estão determi
nados na tabella explicativa; referem-se a pes
soal, material e alojamento de immigrantes, 

é impossível náS actuaes. circu~s.tancias fe· 
charmos a pwta aos credrt.os addrcronaes. 

Sr. presidente, si o nobre deputado concorda 
em que não se deve perturbar a corrente 
immi O' r a toria · si o nobre de~ pu ado concorda 
em q{ie a verba votada é insufficiente para 
attendér a esse serviço, espero que o nobre 



SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1893 171 
I 

deputado concluirá por dar o. seu voto M pro- O Sr. Luiz Domingues é obri
jecto. Como alimentar a corrente immigra- gado a vir á tribuna para responder ao no
toria sem dar ao governo recursos para isso ?_ bre deputado, relator do projecto em discus~ 
Acho que as conclusões do ·nobre deputado ~ão, no que respeita-á repartição de immi.
não estão de accordo com as premissas por gração rio estado que o orador representa. 
S. Ex. estabelecidas. Antes, porém, observnrá que o nobre de-

O SR. RosA E SILvA - v. Ex. me dirá si putado por Pernambuco, o Sr. Rosa e Silva, 
para este augmento de despeza conta com 0 enveredou por caminho que não é o mesmo . 
augmento de r eceita. habitualmente trilhado por S. Ex. . _ 

o SR. LEOPOLDO DE BULHÕES_ Sr. presi· O I!obre dermtado ceJ~~ur~ o governo por 
dente, perguntou-me · 0 __ nobre deputado si· ter v1ndo pedrr um cr e_c 1 o a C?-mara, quaJ?.~ 
tinha eu cogitado do augmento de receita ao do nenhum outro podra ter srdo o procedr 

1 · A · · - t t . ··t mento do governo. 
prop9r a ' espez~. eommrssao an o cog; o~ Compete agora á. C%mara examinar si 0 pe-
de.nao augmentar a despeza, . que autonsoti d'do é justo ·ou não e conceder ou . negar 0 -o governo a fazer o transporte de verbas, a 1 

. . · . ,' ' r Sr v· -Pr · _ 
applicar a verba de garantia de juros a em- credito que lhe .vem pec Ir o . Ice esi 

· · d . 1 · - · · ·d · dente da Republlca. _ . 
prezas e co omsaçao ao servrço . e pas- !\. m . rte do Sr . Rosa e Silva responde sagens • u _ ap~ . . · _ 

E qu'anto ao excesso de I.SOO contos, para 0 que nao e advoga:do elo governo, ,nem 
qual autorisámos 0 gover>no a abrir credito comprehende. que ha,a um membro da_ repre-

. . .., , - _sentação namonal que tenha o proposrto de-
_supplementar, drrer ao nobre ~~putado - que cidielo de defender ou atacar 0 chefe dó es ... 
guando o anno passaçl.o .. oygamsamos o p~o- tado ; sustenta a concessão do credito por· 
Jecto de orçam~nto, destm~mospara:: rubrrca vê que elle é de necessidade para os ser
-Terras Publtcas e Colomsação - nao 7. 000 %~~s de immigração e colonisação. 
contos, como ~otou_o .senado, JD~S 10 ~_000 co~- · Volta, porém, ao ponto que principalmente 
tos, e na receita t~m~mos provrdencras para 0 obrigou a pedir a palavra. 
que a~ governo _n~~ faltassem recursos.. Disse 0 nobre deputado, sr. Leopoldo de 

O _senado, faz n~o ~ma: ec~nomut _de Bulhões, que a repartição de terras e coloni
!).090.000~ na referida rubnca, . mdo assrm , . - 0 que ha no e tado do Maranhão é ele 
mmto alem da nossa e~_pectatrva, fez-nos saça . · s . 1 · -' t 
acreditar lo<l'o que essa economia não se ef- exrstencra puram.ente nomma , e que nao em 
fectuaria. 5 

· . prestado os seryrços co~ que ~evera concor- , 
, rer para a adoomstraça.o pubhca. 

O SR. RosA E ·SILVA-Então tereilloi!l saldo Mas, si a ·repartição ele terras do estado 
no fim do exercício. que d orador reoresenta não tem prestado os 

O SR. LEOPOLDo DE BULHÕEs-;Nada posso serviços que della se deveriam esperar, a 
assegurar a v. ·Ex. a respeito desaldos,por- culpada disso não _é ella, que se esforçou por 
que, com o cambio a 12, só a V8l'ba de di1fe- prestai-os. · 
renças de cambio absorverá toda e qualquer O mal provém da insignificancia da verba 
sobra or(amenta.ria. votada para essa repartição. 

Mas o nobre deputado fez algumas conside- Assegura á Camara : - dos estados que 
rações que de alguma sorte podem vir em meu ora se resentem da insignificancia da verba 
apoio. · · . que motivou o pedido do credito em debate, 

Ha um saldo e ha o producto ·de um nenhum . se re8ente mais do que o · estado do 
emprestimo em Londres , como affirmoli. Maranhão. 
Não faltarão recursos ao governo, mórmente 

, para satisfazer compromissos que não ·at-
tingem a 2.000:000$, como d"inon:;trei; 

Não havendo mais quem peça a palavra,é 
encerrada a discussão e adiada a votação pôr 
falta de numero. Sr. presidente, a commissão de orçall).ento, 

este anno, está animada dos mes1llos intuitos Vão a imprimir, para entrar na ordem dos: 
que a animaram o anno passado. Procurará trabalhos, asredacções dos seguintes 
fazer todas as economias possíveis, mas sim-
plesmente aquelhs que pos~am ser converti
das em realidade; não proporá córtes que mais 
ta.rrle a obriguem a virpedir creditas supple
mentares, por absoluta. deficiencia das verbas 
votadas. 

A Camara :hão negará o $eU apoio· ao pro
jacto; ella comprehende que é preci!!O dar ao 
governo os meios inelispensaveis para honrar 
os seus compromissos e evitar a paralisação 
de um serviço importante, 

PROJECTOS 

Redacção do projecto n.. 23 J de 1892-
Additivo destacado das Fm·ças de Terra. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. J.o Ficam dispensados de concurso os 

adjuntos do serviç0 sanitario do exercito, que 
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tenham mais de àous annos de serviço effe
ctivO, prestado com zelo e proficiencia. 

Art, 2.° Fica reduzido o numero de medi
_cos a.djuntos de 74 a 6Ó e augmenta.dos os ven
,ciment~s de todos os adjuntos (medicas e phar
m:xceuticos) a 200$ mensaes, sendo dons te.r. 
ços de ordenado e um terço de gratificação pro 

· labo1·e, podendo >er-lhcs concedida licença para 
tratamento de saude, sem perda do cargo. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições Pm con
taria. 

Sala das commissces, 6 dB junho de 1893. 
-Leovigildo Filgueiras,-Justiniano-deSerpa. 

Redacçtt:o do projecto n. · 164 A de 1892 
(Monumento á memoria de Tiradentes) 

O Congresso Nacional decreta : 

adepto reconhecido da doutriná a que se _ 
filiava Benja)nin Constant. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
contraria . -

Sala das commissões, 6 de juüho de 1893. 
-Leovigildo Filgueiras.-Justiniano de Serpa. 

Vae a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos o seguinte 

PARECER N. 17-1893 

Indefere o requerimento em que Antonio Ro
drigues Gama solicita a concessao· de uma 
estrada de ferro desde a estação de Caran
dahy," em 111inas, d Barra Secca entre as bar
ras dos · Rios Doce e S. llfathe~ts, no estado 
do Espi1·ito Santo 

Antonio Rodrigues Gama solicita do Con
Art. l. o Fica o Poder .. Executivo autorisado gresso Nacional a concessão de uma estrada 

a abrir co;ncurrencia publica para um pro,iRdo de ferro de bitola .estreita que, partindo da 
de monumento á memoria do immortal pre- estação de Ca.randahy,naestradadeferro Cen
cursor e martyt da Re1mblica no Brazil, al- trai, em Minas, vá ter. aBarraSecca, entre a8 
feres Joaquim José da Silva Xavier- o Tira- barras dos rios Doée e S. Matheus, no estado 
dentes. · · do Espírito Santo. ·_ 

· Art. 2. o O monumento será erigido no local O peticionar i o solicita a garantia de juros 
do supplicio. . de 5"/o sobre o capital que for despendido 

· Art: 3. 0 Serão concedidos premias aos dous durante 25 annos, bem como o uso das ma
melho~es .Proiectos. em desenho: de 13:000$ deiras neces_sariits para a construcção da es
ào primmro e de 7:000$ ao segundo classffi- trada, encontradas nos terrenos devolutas 
cado. mar~inaes e isenção ele direitos para o mate-

Art. ~·o Ficam revogadas_as disposições em rial a empregar. 
contrano. Posto que o peticionaria se compromett~ a 

Sala das c_ ommissões, 6 de J·unho de 1893 . apresentar. oppà'rtunamente a .planta ·de seu 
L · 

1 
traçado, reconhece-se pela summaria exposi-

- eovtgi doFitgueirCis.-Justiniano de Se1·pa. ção do requerimento que nenhum estudo pre-

Reqacçcio do p:ojeeto n. 171 de 1892_ (Rela
trvo ao p1·o;ecto .do. esiatwr de Benjamin 
Cons_tant) 

liminar t()i ain(la feito. Accresce a isto que 
alguns dos favores solicitados não estão na 
alçada do Congresso Nacional, .como o uso çla.S 
.madeiras dos terrenos devolutas; ou não po
dem ser concedidos, sem motivos ponderosos 
que os reclamem, como a garantia de juros. 

O Congresso Nacional clccr«ta : Além disso, parece á .com missão de obras pu-
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorisado blicas que a, estrada em questão se acha -nas 

a mandar abrir concurso publico, -no paiz e condições do art. 3° da lei ele 14 de outubro 
l).O ~ftr~ngeiro, para o projecto da estatua ele do anno passado, que fixa a competencia dos 
BenJamm Constant e a despender para esse pederes federal e estaduaes na decretação -de 
fim até á somma de 30.000$000. suas vias de communicação fluviaes e terres-

§ l. o Esse monumento será levantado no tres. A estrada pedida pr-:rcorre o territorie 
· centro _?-o quadrilat~ro onde teve lagar a pro- de dol1S estados, que l_toj~ correm com afin?O 
c~amaça.o. da .Repubhca, representando o cída-1 em desenvolver sua v1açao ferre~, suborcll
dao. :SenJamm Constant naquelle momento 

1 

nanelo- a a um plan~ geral, t_1 ue nao deve ser 
deciSivo. · per·turbado pela acç<,o do Congresso FederaL 

§ 2. o O jury que houver de decidir sobre a Por . e.Q~a~ razões, é- a commissão de pare · 
escolha d __ o projecto do monumento será com-~ ce~ que seja indeferida a peti<;ão do .sup
posto de um representante ele cada uma das phcante. 
c-asas do Cong;resw Nacional, de um .meml:n'o 1 Sala das commissêes, 6 de junho-de 1893,
da Escola NaciOnal~~ Bellas Artes, escolhido' Ar,tonio Olyntho, presidente . ....:. A . Indio do 
pe.lo gov:erno ela Umao, de um. artista brazi-1 Bmzil.-Urbano Coelho de Gouvêa.-Nogt{eira
lmro, .Pintor ou esculptor, alheiO a essa es .. , Pamnerguá. -lvo elo Prado.- kse B ev!laqua, 
cola, mdwaclo pela meP.a ela Camara, e de um 1 -Caet-cml.l d~ Alliuquer·que. -
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Vae a imprimir Jl<'1.ro entrar n:~. ordem . dos 
tra.ba.lbos o seguinte 

PROJECTO N. 22-1893 

At!torisct ao .fiO, e mo o; marvlar contar como ele 
ser,iço o tempo c''~ IJ.~tC o capitao .4.nto!liO 
Lago estelie jiint Ul'S fl!ciras do exe1·cito 

Antonio Lugo, capitão do 8' regimento de 
cavalla.ria,per.le que se llte conte como de e:!Ie
ctivo serviço o período decorrido de 28 de 1e· 
vereiro de I8G7 a 27 de agosto de 1873, em 
que esteve fóra do scrvi~~o do exercito. 

Segundo consta. tios pa.p, is rresentes it. com· 
missão, o requerente assentou praç:~ >olunta
riamente a. 28 de março de 1862, c a 2 de se
tembro de 1865 foi commissionado no pJsto 

· de alferes :para. o 3i• corpo de voluntarios da. 
p:1tria. No comba.te de 2 <.le maio de l8G6, no 
Paraguay, 1bi ret·ido gravemente, pelo que 
lhe foram concedidas as honras do posto em 

· que era. commissionacb e o. pensão de trinta e 
seis !nU réis mensaes,visto que s~ acbt\\'a inca
paz de continua.L' no serviço, do qu:~.l foi uis-
:pens..'1.do a 2i de felvereieo de l 867. · 
.. Em vil·tudc ue a.utorisaç~i.'io legisl.1.ÜV<t., \oi 
readmittido no e:xercito (!lll agosto de l8í3, 
,como)u.sargento graduado em all'ere.•, ces
sando a pensuo que. percebia, e em 1884 mau
dou-se-lhe contar a graduação de 6 de ou
tubro de I8iO. 

Pro>ado como se acln pelos documentós 
apiJensos que (lur-,mte o tempo em que e.~teve 
o requerente tom das ftleiru.s do exercito 
:prestou serviç s compati \'eis com o seu es
tado de saude, já conduzindo um contingente 
para o PM•agua.y, em 18:)8, ji~ comoa.judante 
do deposito _r;rovisol'io de 1"' linll:l. nesta ca
pital, j~ no corpo policia.! de Sergip~ e 1inal
mente como ajudante de ordnes<lo commando 
de armas de il-fu.tto Grosso at~ 1873, ::1. com
missã.o de marinh::~. e guerra., de uccot•do com 
as informações J.ll:~ttl.\lt\S pelas (ll Yersu.s :J.U to
r idades ouvidas sobre o n.sstimpto, e com o 
·parecer do Conselho Supt•emo Milita.t•, consi
~era. de ,justiça. que u. prewuç-.ão s<ija deferida 
e porisso ofi'erece o seguinte 

PROJEGTO 

O Congresso Nacionalresol v.:> : 
· Art. L o Fim o Governo iutol'isallo a man

dtl.l' contar U.OCo'lllitão do 8'' l"egimento <le C<l· 
vnllo.ri:L Antonio Lu.go, como tempo tle :>et·
viço, o llel'iO!lo decot·rido de 2S (l~· !l;n·erciro 
de 1807a. 27 do 3~óStô u:dSí.~, em que esteve 
fóm das ftleit~J.S uo "x~rdto om con:sequeuciu. 
do gt-n. v e . ft~rítuen to rut:c;bidv ttJU . combt\te, 

mas uumut~ o qual prastou, entretanto, ser
viços compativeis com o seu estado de so.ude. 

Art. 2 -• Revogam· se a,; disposições em. con
trario. 

Sala das commissüt\~, ti de junho de 1893.
Barci.o ele S. Ma1·cos, presídente.-Pires Fu
reir", relator·.-.~1!. Valladt7o.-Mm·ciano de 
Alw;alluies.-J. Rettonba. · 

Esta.n·~o esgotada a hora-regimental, o Sr. 
presidente design~t para. amanhã a seguinte 
ordem do dia: 

1• p<l.rte. ate ás 2 horas da tarde: 
Eleição tia m~a. ; 
Votação do projecton. 17, d~te a.nno, auto

risa.nllo o governo a applicar :l.O IJao..~mento 
de passagens de immigrantes e o credito con
signado IJelo or~\mento vigente á. garantia 
de juros a emprezas que se obriguem a fun
dar colonin.s ; e a. abrir para aquelle :fim um 
credito supplem.entor de 1.8:28:832$635 á. ver
ba-Terr-.ts Publicas e Coloaisação _ ( 3• dis
cussão; ) · . .. . . 

Discussão unica do parecer n. 14 deste 
o.nno. o.utori::ando o .. Poder Execulivo a no
rnCt\r o deputado Victorino Monteíro pura 
uma. commis&1o no exterior; 

2• discussão do projecto n. 20, deste anno, 
fixando a for.;a nava.l para. o exercício · d,e 
1894. ·· .· . . ... . 

2·• pa~:·tc, ás 2 hora.s ou antes: 
Contínuaçiio da. discuss;,1o unica. do parecer 

n. 13, deste il.nno, decl;J.raudo niio ser objecto 
de delibera~~io a denunciu. n.presentada contra 
o Vice-Presiuente da. Republica pelos Srs. de
putados J. J. Seabra, Alfredo Ernesto Jacques 
Ourique e ·vicente Antonio do Espirito Santo, 
cr.m voto etn sepa.t-ado e se,<TUido da. denuncia
e mais documentos que a. ins~ruem. 

I..evanta~e <~ sessiio :i.s -1 horas da tarde. 

27·' S~'SÃO E:\1 i DE JUXHO DE 1893 

l'1·esidcnci<l dos S1·s. ·AY!fmr lUos (1° 'l)ice-pn~
síden&e), .1ntonio -'L::e1·eclo (1° secreta1·io) c 
Jofia Lopas. · 

Ao meio-dht, resrondem á chamada ·os 
Sr~ .. Joã.o Lope5, Antonio Azeredo, Athaycle 
Junior, Thoma.z Del fino, João tle A ;·enar,Lima. 
nacury, Gabriel Sa.lgudo, Fileto Ph•es, Indio 
do B1:a.zil, :\ín.tt.a Ba.cell::l.l', Augusto Monte
negro, Valente de Novaas, Hollanda de Lima., · 
C..'I.Simiro Junior~ Rotlrigues Fernandes, Hen
l~iquc de · Carv~lho, -Luiz Do]llingues. · Bene-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 11:46+ Pág ina 2 de 19 

. ANNAES -DA· .. CA!H.RA. 

.· alcto Leite, Cbristlano Cruz, Anfriso Fialho, 
Nogueira Paranaguá, Nelson, l\'Iartinlto Ro
drigues. Justinia.no de Serf'a. Frederico Bor
ges, Jose Avelino,- Jose Bevilaqua, Gooc_:alo 
de Lagos, Nascimento, Alfredo Barbosa, Ben· 
jamin Bareoso, Almino Affonso, Miguel de 
Castro, Epita.cio Pessoa. Pedro Americo, 
·eou.to -Cartaxo, Sà. Antlr<tde, Tolentino de 
Ca.rvalho, Retumba, Ros:J. e Silva, Gonçalves 

_ Ferretra, Juvencio de Aguiar, Andre Caval
cante, :R.aymundo Bandeira. Annibo.I Falcão, 
João de Siqueira, João Vieira, Luiz de An
drade, Bellarmino Cat·neiro, Espírito Santo, 
Lourenço de Sa, Tbeophilo dos Santos, Oi
ticiea, Rodt'igo de Araujo, Euclides Malta, 
Ivo do Prado, Oliveira Valladã.o, Leandro 
Maciel, AugustO de Freitas, Tosta, Seaht-a, 
Zaína. Arthur Rio~. Marcolino Moura, Seve· 
rino Vieira, Santos Pereira, Pa.ula, Guima1•ães, 
Milton, F1'ancisco Sodre. Bariio de S. Marcos, 
SebastiU.o Landulpho, Prisco Paraü:o, Manoel 

-caetano, Francisco de Mattos, Horacio COst.."l., 
No-vaes Mello, Torquato Moreira, Nilo Pe
çanha, U1·ba.no Marcondes, Manhães Barreto, 
Alberto Brandão, Joaquim Breves, _ Virgílio 
Pessoa., França car'\"alho, Fróes da. '·ruz; Erico I 
Coelho, Alberto Tur1•es. Almeida Pereira, Sam
paio Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ouri
-que, Jesuíno de Albuquerque, Vinhaes, An
tonio Olyntho, Badaró, .ToJ.o PiulLE~iro, Pa
cifico Mascarenhas, Gabl'iel de· M::~galhães, 

"Leonel Filho, Chagas Lo bato, Jacob da. Pai
xão, Alexandre Stockler, Ferreira, Brandão, 
Costa Senna, Lamounier, {iOU\~al~es Chaves,. 
Viotti,- Dutra. Nicacio, Manoel Fulg·encio. 
Aristides ~Iaia, Gon~:alves Ramos. Carlos 
das Chagas, Domingos Rocha, cost..1. M •.
chado, Francisco Veiga, Doming:os Porto, 
Palleta., Ferreiro Ra.bello, Ferreira Pires, 
Rodolpho A.br .:u, Benedl~to Valladares. Ri· 
beiro de Arantes, Necesio·Tavareo;, Francisco 
Glice1·io, Mende:; Barros, Lopes t•haves, Adol
pho Gorrlo, At·gelo Pinheiro, Mursa, Paulino 
Carlos, Allredo Ellis, Carlos Qarci.a Moreira 
da Silva • .Almeirla Nogueira, Cincinato Braga, 
Brazilio dos Santos, Vieira Bueno. Alllerto 
Salles, Fleury Curado, Leopoldo Bulhões, Al~ 
ves de Castro, Urbano Gouvê:l., Caetano de 
Albuquerque, Frederiro Solon, CorrGa da 
Costa, Belarmino ue Mendonça, Marciano de 
Ma,"D.lhães, Eduardo Gonçalves, Fernando 
Simas, Lauro il-luller,Carlos Campos, Sc1unidt, 
Victorino Monteiro. Perewa. da Costà, Home
ro Baptista, Cassiano do Nascimento e De
metrio Ribeiro. 

Americo Luz, JoãoLuiz, Domingos deMoraes. 
Costa .Junior, Julio de Mesquita, Lacerda Cou
tinho. Alcides Lima, Assis Brazi.l, Thomaz 
Flores, M<lnna Barreto e Pa.ulo Argollo. 

Faltam se;n causa participada os Srs. 
Cchua. Ro(lrigues. Nelson, Jose .Mariano. Pe
reiro.Lyra, .Meira de Vasconcllos, Pontes de 
Mil·anda. G~U'cia Pires, L~ovi_gildo Filguei.ras, 
Villa Víço.a, Fonseca e Silva, Luiz Mura.t, 
:!vfayl'ink, Figueiredo, Monteiro da Silva, 
:\Iartinho Prado, Ca.rvalhal, Borges de Me· 
deiros c Fernando Abbott. · 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão anterior. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O SR. Pr-u::sroENTE annuncia que se va.e 
]_)roceder á 

ELEIÇÃO D.A. :MESA. 

(OS'·· .A1·th~<,. Rios (~eixa a cadeira da p~·e
sidencil', que 11 occtlpada. pelo S1•. .1nlanio 
Aze1·edo, 1° seaetario.) 

"~'•· 

Eleição do ptesidmte 

Sã.o recolhidas 148 cedulas: 
João Lopes (reeleito) .. - ....... . 
Gonça.l.ves Chaves .....•...... ,. 
Costa Machado .....•..•....... -
l:lrnsilio dos Su.ntos •... -; •.•... -
Em branco ........•....•...... 
Inutilisa.da .......•... :- ·-· • ; . .. • . 

87 vo~os. 
56 » 

l_ » 
l » 
2 » 
I· » 

O SR. PRESioEi\'TE proclama presidente da 
Camara o Sr. João Lopes. · 

(O Sr. Aze,·cdo dc;xa a · oar.leim da 2Jresi
cencia. que d occt!pada 1Jelo Sr. JocTo Lopes.) 

São l'ecolhidas 148 cedulas : , 
Al-thur Rios (reeleito) ..••••.•.• : 88 votos. 
Tolentino de carvalho. - .. , .... ~ 54 » 

1 
.Abre-se asessão. . , 

Me1ra de Vasconcellos e Lopes• Chaves, um 
. Faltam com causa participada o:ilSrs. Pe- voto cada um; em brJ..nço, 2; inutilisu.
dro Chmrmont, Costll. Rodrigues, Amorim ,das; 3. 
Garcia, Fonseca e Silva.. Cyrillo de Lemos, . 
Oliveira Pinto. Viriatode Medeiros, Furquim O SR. PRESIDENTE :proclama I• vice-presi-
Werneck. Matta Maéhado, Alvaro Botelho, dente o Sr. Arthur Rios. . · 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1910512015 11:46- Página 3 de 19 

... 

SESS!O EM 7 DE JIDUIO DE 1893 175 

Eleição do 2" vice-presidente 

Sã.o recolhidas 148 cedulas : 
Constantino Palleta (reeleito) ...• 
Topes Troviio ..• ..... ....... , .. 
Frederico Borges .. .. .......... . 
Em branco ................... . 
Inutilisadas ............. , ...... . 

85 votos. 
55 )) 

1 )) 
3 » 
3 » 

0 SR. PRESIDENTE proclama 2° Yice-presi
. dente o Sr. Constantino· Palleto.. 

Eteiçilo do t • secntario 

São recolhidas 151 cedulas: 
Antonio Azeredo (l'eeleito) .. .. .. • 
Retumba. . .. .. . , ...•......... ~ . 

90 voto3 
53 )) . 

Augusto.MontenegTo, Alherto Torres.Paula 
Guimat'ã.es, um voto cada um ; em branco, :3; 
inutilisa.dos, 2. 

O.SR. PRltnDEiSTEprocla.ma. 1~ secr etario .o 
Sr. AntQnio Azeredo e convida.·o o. occupa1· 
de novo a sua cadeira. 

(O St•; A • . 4.;e,.~do toma ass,mtiJ cl direita do 
Sr. J)re~ídent(1. ) . 

El"eiÇao do 2° sec1·etario 

São rt:Colhidas 150 cedulas: 
Athayde Junior (reeleito .•.•. , .• 
Justinia.no de Ser·pa . . ... ... .... . 
Holland<l. Lima, .... , ..... .... .. 
Em hr&nco: .... . -............. . 
Inutilisad<is .. . .. •.....•........ 

86 votos 
5G >> 

I '> 
4 ·» 
3 » 

O SR. PRE9l!>El\'TE prbclam<J. 2" s;:.;ret:u·io o 
Sr. Atha.yde Junior e convida-o a occup;J..r de 
novo a sua. cadeira.. 

(O S,-. Athayde· · .Tur.ic)1' occu;zn 1w mesa a· 
cadeira.. â csquen la do Sr. presiden!c .) · 

Eleiçr.io do 3• sec1·e:ario 

São recolbidas.J50 cedulas : 
Thomaz Delfino {t'eeleito) .......• 
Vinbaes • · . . .• •...•. . . ; ••.•. . ..•• 
Zama. •...•. , .•. •. ....... . ...•.. 
Em·bl'anco . . . ••• •.••.••. . . ..•. . 
Inutilisadas •. .••.....•... • , .• •• 

86 votos 
55 )) 
1 )) 
5 » 
3 » 

O Slii. PRESU>El\'TE proclama. 3·' secretario o 
Sr. Thoma.z Delftno e convido.·o a. occupar a 
respectiva _cadeira. 

(0 S,· . Thoma: Del fino occup« a cadai1·a á 
esquerda Ao _1". secreturioj · . > . . · 

Elciçüo do 4• secretario · 

Sã.o recolhidas 147 cedulas: 
João de Avellar (reeleito)........ 89 votos 
Domingos Rocha. .. . . .. . . . .. • • . 51 » 

Tosta, Dub·a Nicacio, Fleury Curado, um 
voto cada um ; em branco, 3 ; inutilisada, 1. 

O SR. PBE~IDE:-<m pl'Otlama. 4.- secretario o 
Sr. João de Avellar c convida-o a tomar as
sento. 

(O Sr. Joii.o dd ..,1vella·· occupa a cadeira à 
esquet d t do 2• secrcltZrio.) 

São pi.·oclamados supplentes os Srs. Vinhaes 
e Dlllningos Rocha . 
E~tando ~gotada a hora destinada a 1~ 

parte passa-se ô. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

C'ontinurção da discussão unica do·pareeer 
n. 13. deste <tnno, declarando não ser ob
jeclo de delibel~tl.çií.o a denuncia apresentada 
contr·a o Vice-P1·esidente do Rcpublica, pelos 
Srs. deputados J. J. Seabra., All'redo Ernesto 
.Ja.cques Ourique e Vicente Antonio do E.,.pi· 
rito Sa.nto, com voto em· separa.do e seguido 
do. denuncia e mais documentos que a' 
instruem. 

(0 s;., Jo:io L,.,pc.~ ileiru:l. ·a · cadeira da pre. 
sirlencia, que c o~cupacla pelo Sr . ·Artltur Rio>, 
1·' vicc-pre$idcnte ,) 

o Sn.. PRESIDE:'\TE - Tem a. palavra. o 
S1·. Brazilio -dos Santos . 

O !i'~ r ·. Drnsi li o dos Sant.os 
po;leri2. deixar ue u~ar d::t pa.lavr3. sobre. a. 
m:.-\teri.a. em liel.m.te depois do i.rrefut:.\ vel 
di.scur~o pronunciado P"LO nobre daputado 
pela Bu.h ia., o Sr. Sea.bra, .em sustentação. da. 
denuncia contra o Sr. Vice-Presidente da · 
Repnblica. Vi.\e, todavia, tratar dos argu
mentos com que o nobre deputado, membro 
du. cornmi~são espechtl, procurou destruir os 
;u·g·mnento3 do illusti·e deputado a.. quem 
act\b;J.. de se referil•, e o voto em separado. 

Começa dizendo que no seio dn. commis
são parecia. qne todas as ideas; t.>das as opi· 
niões COU\'el'gL\m pam este :ponto: que os 
!actos aUega.dos constituio.m crimes, segundo 
a. lei de responsabilidade. 

Nem sempre n. lei e o crime incidem. Um 
a.cto póde ser illegal sem comtudo ser .cri· . 
minoso, i~to Ç, sem !SCl' susceptível de .· 
~M. . . . 

:\Ias sobre os u.ctos de que é·o.rguido o Sr. 
Vice-:-P1·esidente. da . Rcpublica.; nenhuma. du· 
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~--~~------~~~--------------~~~~-----. . ;~ -::... . : 

.: vida. ha. de que elles constitlleni . crime. por- pções claras e :Positivas da. ConstituiçãO: que 
· .:que abi estão os art.<;. 37 e 38 da lei -deres- não pe1•mitte ao poder, que·executa, a.íacul-

ponsabiliilade que prohlbem, o primeit•o que dade de legislar. . 
o Poder Executivo decl•ete de uma maneira Si a necessidade fosse inadiavel, o Sr. 
contraria á · COnstituição, o segundo, que Vice-Presidente da Republicn. podia. ter coa
deixe de cumprir o que a. Constituição pres- vocado o ·Congresso e por seu intermedio 
creve. chegar aos mesmos fins. Accresco, porém, 
. Estas ·disposições são necas:;arias para a que es&t necessi iade não era tão inadia vel as-

harmonia. da.ordem constitucional. sim, tanto que .só trez mezes depois ê que se 
E . sem ella.s esb. ordem _não póde ex- começaram a ser pc,sta.s em execução as me-

ü:tir. di das decretadas. . 
Assim pois, pergunta. si constitue crime Respondendo a um aparte, }londer-cJ. que a 

decretar o Poder Legislativo contr":l.ria.mente nenhum Sr. deputado nem ao Sr. Vice-Presi
ao que prescreve :1. Constituic:ão, não· é crimi- dente da. Republica. em licito duvidar elo :pa.
noso o Vice-Presidente da RepubUca,, que :re- triotismo do Cong:re~so e da sua annuencía em 
:formou generaes e que d<'mittiu lentes vi. ta- comparecer si se houvesse convocado os re-

. licios garantidos ·pelu Constituí<}ão?, Não e prewntantes da. na<'ão pa.ra uma ses.~ão ex
criminoso elle, mandando proceder a recru- tranr .linaria. Se a questão ·a. que se prendia 
tamento forç.ado, quando este foi extincto. o decreto de li de dezembro era. por tal modo 

· .:por l ei?Não é criminoso, decretando dieta· urgente, a convoca\.âO :para uma· sessão ex
. torialm·ente medidas frna.nceira.l>, que. pela. traordinaria, em o que m:lia justamente 
COnstítui~:â.o, compete ao Poder Legislativo 1 competia a.o Poder Executivo fazer. 
Não póde haver nisto a menor duvida· Preferiu-se o contrario . . E um ·facto so-

.A.llegoti~se que o crime do Vice- Presidente· brevem que mostra ·· como .. o Poder Executivo : ·. · 
. __ da. Re:publicn. não.era um crime que · se tor- respeitava. a Constituição. A questão já estava . 

nasse evidea.te por simesmo, -porquea.lei é aífect.a o.oPoderLegislativo, e ainda.ogovt>rno 
·. obsctira e tt'Ouxe-se _o. cà6o . do Presi~ente insistia no erro, mandando emittir a. s"gunda. : 

: . Jaehson dos Estados: Umdos, que, denunctado, serie .. de bonus do Banco da. Republica. do 
a. Cltmara. não tomou conhecimento da ac- Brazil. 
cusa.~ão. . ·. . · ~'0 proprio ex~ministro da fazenda affirma 

. :. ~.0 ha,por-em, a __ menor partdade entre que o dect·eto de 17 dê dezembro fot-illegal, 
' um e outro caso .. Allt tratava-se de_um ~so accrescentando, IJOrêm, que elle foi- promul
. obs~uro_ que podta ser· c?ntro~e!tl~O. Ma.s gado para. salvar a. praça de um. cracldmmi
. a9.m, na.o;_trata1U-Se de_lets cla.t'JSstmas . E nente. Pretendia-se impedir c crack por meio 
· a~nda. mesmo. que tae_s leis f~sse~ obsc~ras, de uma emissão de bonu.~, e, entretanto, a 
nao se. poderm,~ por Jsso, pe_dtr a 1mpu:;~da.de primeira emissão desses bonus só · foi 1éita 
do delinquente, porque nem mesmo a 1gno- cêrca de tres mezes depois · da. publica~.ão do 
rancia da. lei póde servir de ~'\usa. dirimente decreto. · ~ 

·.·de um crime.. . . . . ,.. Repete, a. publica.c;:io do decreto de 17 de 
Portan.~ nao se pode <hzer qu~ ~elo .acto. dezembro dever-se-ia ter seguido a convoca

de ser mJlttar e desconhecer o d1re1to e as ~ü.o do Con!!'l'esso pt\ra uma. sessão extl'aordi-
nossa.s lei~ •. o Vi~e·Presid~nte · da Republi~ na.rio. ., . ~ . · 
deve ter a l!!iJlUlllda.de de seu.~ actos. ?.emaiS Por mais que se fa.çam referencias as mo· 

.aGa~ara na.o t~m competenc1a para Julgar ro,idades dessa. convocação, acredita qne ella 
d~. c1rcu~st~ncxas qne . venham a~tenua.r ou nito se terla demorado mais do que se demo~ 

. dirrmli' o'delic~o~ ~sta. co~petencta pertence 1-ou a-primelra. emissão dos bo1ws salvadores 

. ao Senado, como trtbuna.l JUlgado!'. · · da. noSS:J. estabilidade financeira . 
. Referindo-se ao decreto de 17 de dezembro · 

. que dicta.torialmente reiot•mou bancos, disse ~assa a um outt·o ponto do parecer. 
·. o':liobre . deputado; que hon~m occupou a A pl'oposito do recruta.monto; negando-o, 
. tribuna, que não era opportuno . julgar-se da disse a commiSi\ã.o q!.le, si crime }louvasse, o 
sua. . crimina.lidade ou não crim.inalidade, Sr. Vice-Presidente da Republi~ apenas po
'porque esses actos -pendiam da. sessão da Ca- deria . ser· processa.do como ctimplice do SI'~ 
· mara. Nãopóde comprehender onde ~stE\ja a Dr. cliefe de policia. : 
· base .juridic..'l. deste argumento. E ain~a E o Sr. Leovigildo Filgueirn.S foi mai:;; Ion-
mesmo que a Cama.ra reconheç-.a. n. ucce,sl- ge, affirma.ndo que nem ha.veri L cumplicida- . 
. dade desse decreto, como medida inprescin~ de para o Sr. Vice-Presidente da Republica., -
clivetpa.ra. evitar. uma c1·aclt. imnúnenta i~ or- por não Jmve~: nenhum Jaço logico entre . os 
dem economiea . do paiz, ainda.: que esse acto a.ctos ci~ S. Ex. e os da. autoridade· .poli-
fosse da uma necessidade· inpl'escindivel, não eia.l. . .. . . . 
deiiarla isso de ser criminoso · e de ·' met•ec61· · Ma:~ SS • EEx:. esquecem o art . 40 ua I·~ i · 
a. punição, porque era contrario ás prescrl~ : deresp9nsabilidades. . . .. •. .. .... . . . -

• • •• •••" o o • o - · ~ ···-:.P.- •.;. o : · ;-··: - -~ • o o • o o 

' . : ... - -~~ :: 
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. 'E~se al•tigo diz que e crime de responsabi- o S&. I• SECR.ETA.RIO lê o seguinte 
lidaãe rlo presidente da. Republica tolerar, . 
dissimular os actos dos seus subordinados, 
praticados com violação da lei. EXPEDIENTE 

A Constituição aboliu o recrutamento ; o 
Sr. Vice-Presidente da Republica soube que 
o Sr. Dr. chefe de policia estava recrutando 
na Capital Federal. 

Oillcios: 
Do Sr. 1• secretario do Senado, datado de 

hontem, iemettendo a proposição desta. ca
marn., f1U8 declara abolidas as loterias, respei
tadas sómente as concessões já. feiw.s e a qual 
aqueUa camara não pô~c dar o seu consen-
timento.-Inteir~Lda.. · 

Por conseguinte; o Sr. Vice-Presidente da 
Republic:.t devia. set' condemnado, não como 
cumplice dõl. violencia commettida pela auto
ridade :policial, mas como reo do crime pre
visto 11~lo m~t. 40 da lei de responsablli-
<lades~ Do mesmo, de igual data, communican-

"'""' b d . . d 1 do que, :por olricio do .Mini.sterio da Indus7 
~ .. ao quer a usar a pac1ene1a os seus co-· tr·ia, Viaç-ão e Obras Publica.t:, de 2 do cor-

legas· rente, foi devolvido <i.quella ca.mara., sanccio· 
No. voto em separado que acaba de rela- nado, um dos autogL'aphos da resolução do 

tar, limitou-se ás linhas garae> da denunci::t., Conf,'r~sso Nacional, que autori-a o governo 
aos pontos principaesda accusação formulada a proiTOgttr os IJrasos conredidosà Companhia 
contra o chefe do Poder Executivo. de Viação Fenea e Fluvial de Tocantins e 

Jamais pensou que e:n um p<1.iz cons~itu-
ciona.l, regido-pelo regimen l'epr'esent:üivo, 
se oppuzt>ssem rasões de ordem publica. aos 
ponto~ íündamenta.dos da denuncia do chefe 
de Estado que abertamente "Viola a •.!onsti
tuição, q·ue d~cret:1 uma lei contraria à opi:
nião do Congres~>ojó. anteriOJ:ments manUes
tada,. que lle . motu-proprio incorre na ·lei 
de rt!Sp,:~nsa.bilidades YOiada -pel.o Congresso 
e sa.ncclonada.pm· S. Ex. mesmo ... E, assim, 
:parajustifi.c..'\.r o desejo de manter no governo 
o Sr. Ma.t·echal Floriano Peixoto, chega-se a 
a:ppellar pi1rJ. essas desccmhecidM rasões que 
aconselhu.llll. a entrega da Republica. ao braço 
forte de S. Ex. 

Que republica. seria essa então que não se 
pudesse snstontar.senão pelo braço, pelo es
forç,o. pela dedicação do Sr. Marechal Fl0· 
riauol . 

Que" Republica. se1·ia essa, que não a pu
desse sustentar o sentimento nv..cional ~ • 

NIT.o acredita que a. responsabilidade do Si'. 
Vice-Presidente da Republica, per mais gra-ve 
que ella se:ia .. possa por em perigo a. seguran
ça do. nação. 

A Republica · não lta de desapparecer com 
o Sr. Marechal Floriano. E, ao termiMr, o 
ora.d.or :pótle repetir o que Proudhon ese1'evia 
de Santa. Pelagia:- "'-A Republíea é impere
cível e immortal. Combatam-na embora os 
seus inimigos, atraiçoem-na. os seus amigos~:. 
EmboJ.'ll. ! Ella,como o ast1;0 fonte da vida e da 
luz; ella, como o sol. lln. de reapparecer de
J?Ois ... » (Mui! o .. bem, muito bem; a.pplam(Js, o 
o~·ado1· J 11iítito fcUoitado.) · 

- .Fica. ~diada. a discus~o pela. hol"J.. 

Passa-se i_ hora destinada: ao expediente. 
c:unara. .v.rr 

.Aragua.ya para explorar e estabelecer a nave
gação no primeiro destes rios e seus affi.u-' 
eutes.-Inteirada.. · 

Do mesmo. de igual •.lata, remettendo a 
J?I'Oposição desta camara antorisando o. Po
der Executivo a vender, em concurrencia. 
publica, a quem: maiores vantagens offe:·ecer' 
todos os proprios·nacionae~ que não derem 
renda corresp:-.ndente :1" seu custeio e os ju
ros de cttpital que elles representam, . e á 
qual o Sena.uo nií.o pode dn.r o ·seu consenti
mento.-lnteirada. 

Do i\linisterio dos Negocies da, M:trinha. de 
5 elo corrente. declarando. em satisfação ã 
requisiçào desta camara, em officio n .. 28· 
de 25 do mez proximo findo. que não se acha 
revogada a conmlta do Con~elho Supremo 
:.lilitar relativa a pul,licações militares· na 
imprensa, accrescentando mais que o novo 
Codigo Penal para a armada, promulgado pelo 
decrP.to 11. lS de 7 de março de 1891_, doutri· 
nou a esse respeito no art. 141, capitulo 5°
A quemfez a requisiQão. (O Sr. deputado Ja~ 
cques Orique.) . . · . 

Do IlliaiSterio dos Neg·'cios d~~o Guerra, de 
3 do corrente, remettendo o requerimento 
e mais papeis em que o general de divisão 
graduado reformado do exe!·cito Manoel José. 
Pereira Junior pede que as v:.~.ntagens de sua -
reforma sejam pr1gas pela ta,bella anne.xa ao 
dec:·et.o 11. 108 A de 30 de dezembro de. 1889 
-A' com missão de marinha e guerra. 

Do g;ovel'nador de Amazonas, de 24 de 
a.bril do corrente n.nno. remettendo o reque· 
rimento em que o cidadão Boli ~iauo Santos 
Mercado, re,idente no Rio Bem,pede conces,ão, ~ 
por 30 annos, paro. a abertura de uma estra< 
da_ de rociagem entre o porta brazileiro. Santo- _ 
Antóriio no Rio :Niadeirn; e a- corredeu-a. · 

~.· 
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Guaja.r~-mírym, no tet;ritorio boii,;iano--' A' · . Da Companhia. de Ferro Esmaltado,esta.bele
com~ssão de obras publicas. · · cida na. capital da Bahia, pedindo isenção de 

direitos pa.ru. u."mttt.eria. prima de.;;tinada à. ta-
Requerimentos : hriruçii.o de seus productos. -A' commissão 

de fazenda .. Da. vi uva. Ma.nco::x:, ]?éldindo que c pagamen
to do.s perdas e cla.mnos jú. reconhecidos pato 
Congres~o Nacional_s~ja. 1e~to em onro e ad
dlciona.ndo-se a differe~'ll. de cambio. -A' 

.. commissão de <?l'ça.mento. 

De João de Almeidll. Torres e outro, pe
(linrlo privilegio por cinco a.unos para inter
nar e loc<tlh:ar 500 familia.s de immigrantes 
europeus a!:ricultores nas terras que possuem 
uos município:; de Curytiba, Campo Largo e 
Pàlmeira, do est<tClo do Pi1raná. - A' com
missão de obras publicas e colouisação. 

·· · Do Ba.rã.o de S.'l.l'a.rnenha · e outl•o, pedindo 
privilegio e otttt·os 1\.wores pa-ra constl'tW,,ão 
de uma estrad•~ de I"err:o que, da Balünde Sa.u
ta. cruz ou Por·to Seguro, nacosta ma.ritima 
do est<tdo <h Bahia, passando por S. Selx\s- O ·í!!h·. L~l.n~ounier Godol"i"e(lo 
tião do Salto GL'ande e desen\'Olnmd:J-se -Sr. presidente, Yenlio a11tmas sujGit:.\r á 
pelos valles do.> · <·i os .Teq nitinlionha, Verde considerrLç.';.o da. CS.S<J. •!ous prqjectos de lei. 
(pequeno e gr,mcle) a.te São Frn.ndsco e con- Pretendi\ ftmtlamental-os, porém, c~mo a 
tinua.ndo pelo valle ' do rio C;trLnha.nhn. ott hora. e(; ta adiantada., reservar' me-llei ·para 
Japore. vá entroncar-se na via 1e·-rea cataliio occasiiio opportuna.. O.s projectos siio os se-
a. Palmas. est<ulo de Goyaz.-A' com•ni:;!1ii.o guintes. lLê.) 
de obras publicas. Tratando-se, Sr. presidente, de militares 

Dos mesmos, pedindo qne s0 dech•1•e de in- que t:em l~i~ e.s~e~!a~'· lJ:l.l'~ que n~o se di~·a 
teresse da Uniii.o :t estrada de ferro constan- q_ue e .. te pr _<).JC~t~ " 15-: apcn:lS o._ clMse IDl-

- te do rêquariniento acima. e entr<;gue na. 1we- LLtar, vuu sUJ~star a consxde_ra~~ da. ca..~ 
sente da. ta. á apreciação dÓ cong;.·esso Nacio- , mn: . outr~ que v ~n~ como,~ue JUSttfic..·w o prl-
na.l.~A' mesma. commissü.o: jnntando-~e no m~tro e e 0 segumte. (U.) · . 
n.nteriOl' requer·.imento. · Fic..1.m Si.lln•e n. mesa p<Lra. se L' oppol'tuna-

De Guilbe~me Meirelles Vianna e outro. :nen~e jttlgados ol:üootos de delil)el'ação o> 
·· pedindo })rivilegio }.l:l.l':l. uma est1._1d;t 1la rer·~ ,.egmotes 
-' roda. margem do Rio Preto at.e -i•jnnc:;.ã.o do 
. rio· Somfl inllO com o do Som no e de um ra
mal que ligue o. jJDnte mwegavel do rio Par

··· .na.hyba. . ao Pil•::t.hy .~A' com missão de obras 
publica'> . 

Da. Companhia .Estrada ele F~rro Minas Siio 
Jeronymo, pedindo iseu~o de tlit·eitos adua· 
neil'OS })ara mac:hinismos, materia.es e outros 
artefuctos destinados â. iabricn<;ão tle ·IJri
quetts.-A · commissão de fazendu.. 

Do_ tenente-coroslel grn.d u:l.do c reformn.tlo 
.. Antonio Aug11Sto Xogueira de Baumann, l>C::· 

dindo meli1oramento de reforma. -A' com
misS<i.o de marinha c guerra . 

l'ltOJECTOS 

O Congre'õs~ Nacionll.l decret3.: 
.Art. V Os militares de·mar e lerr~, q11a 

ar;ceitarem carg-o:::. empregos on omcios 1ora 
ele sens respectivo.> mi m.sterios, ou occuparem 
c:.t.rgos de eielçrLo, não con t.nrilo, pam e11".-itn 
n.lgum ·( promocão. gt•adu:\Çã·), r"lorma ou 
percep','ão de vencimentos) o t.empo em que 
estivel'em em sm·vi•;o ft\m. tlt! seus rilinis-
tct•ir.li!. · 

A1't. 2." Os milil.a.t•c,: •lc mat· e t.erra; que 
occnp.1.l'Ctn c-argos Yito.Ec\os,contn.r-:io o tempo 
de inte1·sticio peh\ mct,ade e sõ ].>oderão ser · 
pt•omovidos por u.nt!guidade. 

Art. 3." Revog-.un-se as disposiçues em con-
trario. . .· .. 

: De· Mano2l Maria Velcz Otlrilo, pedilúlo l)l·i
vilegio exclusivo.por 15·a.nncs e outt·os fo.vo
res para a montagem de uroa. fabrica de refi
naçü._o de petroleo e:rú ou na. ti vo, importado do 
estrangeiro. -A' commissão cte íàzenda .. 

De Annn. Joaquina. Rufino, pedindo uma Sala. das sessões, 7 de junho de 1893. 
pensão·- A' commi:>sã.o de pensões e contas. Lamotcniu Godolfredo. i 

· ·· Do capitão .José Mat•ia das Chagas Fernan
des Brito, a.,judanle do porteiro aposentado da 
alfundega. desta capital; pedindo melhora-

. meuto de a.posentadorio.. -A' coimnissão de 
·-· fazenda. · · ·:. · · · -. , · · · · · 

. Do alferes · re.roi·mado Manoel da Fonseca 
Barbosa, pedindo melhoramento de refoi•ma. 

. ;.;.;A' :cé)mmissão de' marinha. e guerrã:; . · ·. . 

· O Cengresso Nacional decreta: ! · 
Art. l.• Nenhum cidadão, a qJaJquer ti

tulo ou pretexto,p odér·.í. perceber mais de um · 
vencimento ou gratifica~.ão pelos coft•es ].llt· 
b1ícos.' · 

Ar.t. 2." _Os que occuparem dolls oll. mais 
empregos terão o direito de opção. · 



Câmara llos Oepttallos. lmiJ'"eSSo em 1910512015 11 46- Página 71le 19 

SESS!O · E!l'l '7 DE· JUNHO DE )893 179 

Art. 3." Revogam ·se as disposições em con · 
. trario. . · . . ·· 

C<J.mu.rà. ouviu q11e a decln.r;o.ç.ã.o que V. Ex . 
fez; é motivt\da.. · · 

Sala das s~ssõe.'>, 7 ue .junho de l8f,:3. 
Lamounicr GotluL(rcdo. 

O s~·. :\ior:u~!!'. DaJ:•::•.as vem (t ki
buna po;.·rp.te, rev·olYendo os papeis da. sccre
ta.ria., encontrou dons. J.)rojecto" de i11teres~ 
geral, ambos do Senado, e ttU0 ate ngora. 
teem fica.(lo· !lelll O ).)êWeCCl' uas l'espec:;ivas 
commi;.:sõcs. · 

Um desses pl'O.jectos define os direitos mbre 
liberdade d.e cultos, aos q1.1aes se re!c1'e o § 3' 
elo art. 72 da Constituição ; o outro uiz l"O· 
speito aos títulos ao poetado:..·. 

Requer que se cousulte·:l. Cn.mara, em occu
sião oppol'tuna, ll•1ra. cru&, dLsp2nsado 0 pa:-·e· 
cer da. commissüo, attendendo a que os dous 
projecto:s ,i à 1bram ·longa.mente estudados na 
out1·a cas:J, do Congl'esso, s~üam ambos inclul
dos na ordem do dia de um;.t du.s. 1n·imei.t·as 
sessües. 

Vem a mesa., é lido, a.poiado e posto em 
cliscn;Ssi.o o seguinte 

REQ.uERDIEXTO 

-<<Requeiro qm. se 1)eç:1. a.o governo c(mia do 
.::()nttttcto çelebmdo com a Compn.nhia. \-retro
].)Olitan<\ lX\1'U. u. hüroclutr;ão de ímmigra.ntes. 

S. R.-Sal:t rlo.s sesSt:i,:s, í dejunhod(i) 1893. 
~Rvsr.:. n 8ilca.» • 

NilO h;wendo C[UCill pe~a. :1. pa.l:~vm, e cn
cet'rnda. a Ji:;:cu;;,;ilo c <.-u.l i<Miil. ''" Yot,v;ii.o. 

V em <i. mes:1 e e litlo, pí\r"'' s:'t· oppol·tuna
menl:e jul<!aLlO objecto de deliberação, o se- . 
;,;uiote · 

l'I~O.lECl"O 

O Çongres:?O N:Jcirmil.t del~r~t'"~ 
O Sr:. .. PRESlDJ::l\""TE- O requerimento do 

nol)re . deputttdo set·à. :J.ttcnilido opportunà- . Art. l." E' creadb uni côj1sulado em pl~i1a 
mente; mas devo intórmM· a v. Ex. <tue só c1da.de de Po:wlas. ·capi tal tlo terrlt.orio ntl.-
por grnnde o.ccumulo ele tml>u.lho<la commis- ciona!, na. Repu!Jlica Argentina.. . . 

· são nüo tem 1mvido pttrccel· ~;olJre esses lll'O- P ;.\rag-mpho unico. E' autot·i~ado o :zover-
jectos. . . . no <~. ~~1. •1·ir cr·eui to p:u'l.~ p:<g<lllH:nto das (iespe-

,.._a,; liCC~StWia.-s . 
· O SR. Mou.AES BARROS não quiz nccus:u· :-~. :\t~L 2.• Rcvü~-,"UIJl:se as di5po.~iÇiíes em con-

commi;;são, cújo pa.recer pÕlle ter sido dcino- tt·ario. · 
1·a.dn por motlvos muito proc<!dentes. • 

o S•·· Devilaí(U:l. remhl'::t C[UC h(l. 
poucos dio.s nprcsentou· á mes:t uma declar;t
çfw de voto, q nc, -por mn:1. t.:J.lv<·z detm\Sit\ua
mente l'igorosa intcrprct:tçi'í.o do re.~imento. 
não lbi acceitu. nem. l1llbli(:auõt n~ 1olli~~ olli
cial. 

.i\creditt\ que o regimento, prolübintlo ;~ 
ncceitac;.ão dõ\s decl:waç'l1cs de voto motivad,'.S. 
a-peMs quiz e~itM' que se n.present:\sscnn it 
mesa deelarn(iíes lon:,.r:1.mct:tc :n·gumentatlas, 
o que tra;r.i(l, inconnlnicntes ú. marchl\ do SC!'-
vic;.o. · 

Náo estb. 21csse C(ISO a deéla.r-..tçi'io ele voto :~. 
que se refere ~ que vae ler pn.r ,\ que assiJ!l 
possa ser pubhcad[l. n.companlw.ndo estas li-
geiras considemc;.ões (W) : . 

«Declaro tel' votadó coutr:1 o i'equerimen to 
de votação nominn.l sobre o. eleiçü.o do Cearit, 
por ser unia. manobra dcsnece~sariu. ao L'eco
nhêcimento U.o direito incontesta.vel do depu
tado eleito. 

·sala das sessões; 2 de junho de 1893, 5 '' dt1. 
Rermblico..-:-l o.sc Beoilagua..>> 

O SR. PRE:SIDE;..;ri:-Pehc leitura. J.eitu. 11or 
v. Ex. dessa declm·a.ção de . YOto, a mesa ex
ellil3rse cJ,e da.r outr:-.s exrilica.çi3es, IlOl'que a 

S. R. -&1.Iu. das sc~sõcs. 7 elo junho de 
IS9::>.-7Jo,it.·:i·o B"Jllt.<lo .-Perni·m (I.(! CoMa . 
:-fi- A;ac·lo.-Vici •Jl'ino Mo.-.lciJ'O.- .'t~"rJe~o 
Pf.n/wi m:- Ca;-1,, •. , (:<rrC:a.-Fc>· i ·eiJ ·<~ Pi~·<Js.
J. .~rxtlav.- ·~·: rJiri.-~:'t$.;it.tnn il11 Nasci.'i1611·· 
r.•;. -E· f H•• ;·rfn Go•1 çr.et.-c< . .:.....JJw·ciano dr.: ftfi.~
rt«Ut.,il?s.-Fc1";i.:!,ldt, Sili ii!:<.-!Jdlcerutino ..illen· 
duuçr.t.- Jtm·s•.!.- cWm y<.(.J .ft.t1âor.- Al;i·cdo 
B -.rl·b:-sa.-Be/l{I.J"tlti,,o Cm·nciJ"O. . 

V;i.o n. imprimil'. p~~;;;l r.ub~t;· 11:1. ot•uem <los 
t.:·.;ba.lbos..oõ: seguinte;; . . 

\' .\ RECEl"tf.S 

N . 18- 1893 

.-!m;t tl.l<t as r;kiçües a q c sqn·occ1leu na Ca
p:l'lt Fcderrtl r1cwn preen1:1.i•m:nto d ct vr.rya 
dei.-,;ad(t pelo D?·. ,1 rf..-tides d,t:t Sil1!eil·a Lobo 
e m,m:~!a 1''·oc~rlcr a nowt etciçao mt {ôrnw 
da lei 

· A· com missão de petiçiies e voue1•es foram 
o.preseutu.dn.s 42 uc:tas d;t eleK~o · realisada 1\2. 
C:.tpital Federal. a· 15 d~ m.u-ço do ooi.•rente 
anu-:>, pm••t preenchimento 1h\ va.ga . deiXntla 
pelo Dr. Al'istides da Silveir:J. LolJo , eleito se~ 
na.dor. ·· 
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. I)o minucioso exame que nellas procedeu", l 4 • secç~ã.o do . 1 • d~t~icto ~e Santa Rit.a___::
a commissã.o veüficou . tantas e tão gra.ndes Votaram 11esta seeçu.o 24 ele1tores de outras 
rr,:egularidades. vicias e fraudes, que pt·o- secções ; não se menciona o numero dos que 
fundamente lamc·nta q ne essas i rregularida.- deixaram de comparecer ; a n.cta não foi tl"an
des, vicias: e fraui1es tenhtun-se dado exacta- scripta no livro de notas. . 
mente na Ct1.pital Fedeml, onde ex;ste um 2• secção do2" di.stricto da mesma pnrochia 
pessoal illustr&·!o e um eleitorado numeroso -Não houve livro para as actas, nem pt1.r·a 
e· conhecedor de seus direitos cívicos e de o termo de assignaturas ; a. acta foi hvn•ada 

.... onde devem Í,Xl.i'tír as luzes e O bom exemplo pOI' escrivão ad l!oc e a authentica resiJectiva 
no cumprimento da lei n. 3i, de 26 deja- não foi concertada devidamente. 
neiro de 1892. l" secção do 2'' di~tricto da mesma. parochia. 

As irr:,e~ularidades e vicios insanaveis, -Falta a acta da organisação da mesa e não 
que inquínam de nuUidade a todas as ac- houve livro do termo de a.ssign(}.turas. 
tas desta. eleição, Cimeçara.m desde ;t. 1br- 4· sec~;ã.o da La.gôa-Falta a acta da orga.
mação das mesas eleitol·at·s até ú. junta do nisaç<'i.o da mesa ; a acta estli. assignada só
conselho municipal. Esta junta apura.dora, mente por tres mesaríos e não foi transcripta 
de fac:to, constituiu-se irregularmente, •Iei- no livro de notas ; não tem ibrmalidade a.l
xando de obset·var o art. 44 da lei acima guma. 
citada e os seus§§ 4" e G". . ..... · . 2" secção da mesma püroehia-- Não se de-

E' assim que se con~tituiu somente com os clara si o presidente e secretaries foram elei
vereadores, q<mnd:1 devio. se comtituir com tos, não se menciona o numero dos eleirores 
o president~. com os cinco memhros do c(,ll· ctue deixaeàm du compa.reczr, nem se diz si 
sêlho mun,cipai mais YOt~tdos e com os cinco a.ncl;â foi transcripta. no livro de notas. 
immediatos ao menos votad~; as&itu como o 7·' secção da me-ma parochia-Não existe 

·, :?.residente-sQ podia abl'ir Os o!liêios, relativõs aeta.dá. OL'ganisação da mesa; a acta. não foi 
· ao .processo eleitoral, :perante il.junta. instai- tran:,;criptano livro de notas e não esta con
- _lada (§ 4") e cingir-se,sómentê a m"ndar ~om- certada a authentica; não tem .formaEdade 
:-mar· os votos(§ 6 ). o que não fez. ·· 3Jguma. · · ·· 

. Do estLrdo de.:;ta eleição fica. ainda provado 1" s::qão do 2° districto de Guaratiba -
que os arts. 41 e 64 da mes;11alei citada não O secretario foi· designado pelo presidente, não 

, - foram perfeitamente observado~.· · se menciona o numero dos el~itores que deixa• 
· A seu tur·no, as mesus el itora.es não obec.le- rn.m de comparecer; a mesa não recebeu urna, 

cera m ao p;:ecei to (LO art. 43 e seus paragm- nem os livros das actas ; o livro de actas 
phos, ora um, óra outi·os. · · · apresentado à com missão esta em branco; · . --

Demais, a intervenJ,"ãO de algumas autori- 2" secção do l" districto da mesma IJ.aro-
_dades no :pleito eleitol·al ficou provada com chia-03mesarios que fúncclonara.m não fort1.m 
documentosirreft•agaveis. os eleitos pelo cotlselho muni~ipal; não sede

Do simples , xame' das actas de cada uma cllmt o numero dos eleitot·es que deixaram de 
das sec~:ües abaixo tronscriptas,se vê o amon- compal'ec:er; :1 cópia do t~rmo de ussignat~
toado de irl'egularidudes, vicias e fraudes que l'<tS não e.:;tá concerlada; n. mesa não recebeu 

. se deram nas eleições rea.lisadas no dia 15 de o~ Evros, nem a urna. 
març(J do corrente anno nesta. Cn.pital : 3' secção do 2'' districto do Engenho No•o 

a~ ~ecção do 2.' dístt'icto do Engenho Velho -A authcntica da acta nü.o está concertada, 
e s~ secção de . .Inhattma-Não se menciona. nas nem esta . .foi tra.n;:;cripta no.livro de notas; 

. a,ctas si estas foram transcriptas no livro de não se f'alla em urna, nem si a mesa estava 
· notas. · separada do resto do 'recinto por gradn. . 

4• e 5~ ~ecções do l • (listricto do Engenho 6 secção do 2• uistricto do Engenho Novo-
Velllo- Não se declara si o presidente da Coinpar.::ceu ufu .só mesa.rio, que elegeu o pre
_mesa e secretario -ioram eleitos ;não e;,_istem sidente e secretario; não se menciona o nu
actas da organisação das mesas·; as actas da mel' O dos eleitores faltosos ; a acta está assi-= 
el~ição não foram fumbem tr~nsctipta.s no gnada só mente por tres mesarios, nã0 está 
~ivro de notas. .. . .. , concertada, nem foi tra.nscripta no livro de 

·. 5• secção do 2" distrieto da mesma paro· notas_ : 
chia-O secretario da !J:esa 1bi designado pelo 4• secção do 2" districto da mesma i>arochia 
presidente ; não se diz si a acta foi- tra.nscri- ..:.Mesa illegal; o secretario tbi convidado pelo 
pta no li~o de notas; : não existe livro cio presidente; tem quasi. os mesmos viCiós e i!'-
termo de assignatura dos eleitores~ ... · - regularillades da 6• secção. . 
-. . 2• se()l,-âo do 2•. districto i\e S. José,..,.._Falta a 4 secção do 1' districto da .. mesmaparochia .. 

.. acta da orgauisação. da m_esa ; da acta não .:_Falta a acta. da.. org-.. misaçã.o da mesa, não 
c_ons1a. si_ fo_rameleitos o. pr~sic1E!nte e secre· se declam si o presidente e secretario foram 

· · tarios ; votaram tres eleitores de outr:a eleitLs .; a. acta não està assignada pelos-mesa-
: .,_ll~ção •. ~ .. - .• riqs; não _. s~fa]Ja" em urna, nem si-_a m_!lsa 
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estava. ~epa.rada . do resto do recinto por 'gra-. 4·.· sec\fto da mesma parochia - Não existe 
dil. · · . acta do. Ol'll;O.I}oisa~-ão da mesa, nem se men-

4"" Se~ão de Santo Antonio-Falta. a acta da ciona o numero dos eleitores que deixaramde 
organisação d• m~sa; a som ma d:JS el('itorci comparecer. 
que votaram e dos que deixaram do COillpa- 3· SP.Cção da. ID<>Sma parochia.- Sú compa-
recer e supe1•ior á dos alistados. recel"J.m dous mesa.rios le,CT().es, e runccionou 

6" secçü.o da mesma. paro::hia-Nii.o se de~ apenn.s c:)m quatro. _ 
clara si o presidente e secretario Jbram elei- l • . sec~,-ão da IUEl$ffi<'l. p<trocbia- Não se de
tos; não se fa.llaem urna, nem a ffi('sa estava clat•o. o numero dos que v<otn.ram; nii.o existe 
~par-c~ da. do resto do recintq por gr-<l.dil; vota.- ('()pia úo ter-mo de a,;signatul'as, 11ào se diz si. 
ram nesta sec{:ão eleitores de outr·•t secção; a a.ct.1. foi transcripta. no lirro de not~. 
a cópia da acta não estava. concertada. 4" s~cçito de [nhaúrn<t- Não se declar·a. sl 

7• secção da mesma pa.rochia-A acta está a acta. foi trílJlscripta no livro de notM ; não 
sem formaEda.de alguma: menciona apenas se Jitlla. em urno., nem si a mesa estava sepa
que se procedeu it eleiy.io i~s g horas da. m.a- rad<L do r~to do recinto por gJ.-adil ; não. tem 
nbã e os votos que obtiveram os candi- Jormalidade alguma. : 
do.tos. · 2 · sec\'ii.o da mesma pa.rochia- FaHn. a acta 

9• secção da mesma :pll.l'OChi:.t-Falt<'1. a acta da organisaç-.ão da mesa ; não ~e declara si a 
da organisação da mesa, e.<t dainstall :ção neta foi transcripta. ~10 livro de notas; Yota.ram 
está·as.signada. sómente por quatro mest\rb~, nesta. 14 eleicores ele outras secções. 
sem dizer a razão por que o quinto deixou de 2" secç:ão do 2" districtn do Engen1to NOYO 
a.ssignai-a. · -Falta a acta da organis.açüo (l:t m<:slt, a. 

P secção da mesma. l)3.l'OC1tia-Além dos côpia. da acta não estú. concertada, o livro de 
mesmos vícios da 9 · secção. não esk-1. concer- acta~ ras,mdo .no numero de votos dnclos ao. 
tada a cópia da a.ct<t ·e · está 1·aspadi1, no logar eandiú;tto Dr. Athana.gildo Bt\ra.ta. Ribeil·o e 
do nome do Dr. .José Eduardo Teixeira ue visl\•elmente mudado o alg-J.rismo IS para 
Souza. e em outros pontos. . . qu<ttro. . . 
· 8' secção do 1 n districto do Sactamento- 8• $ecçã.o <le Santo Antonio-Votaram nesta 

Não menciona o nu mel 'O elos elelto;·es que seis eleit >res de outr2. ; n~.o se menciona o nu
deixar m de comparecer; a .cópia <hl. ·actil. mer·o <le elE-itores que \-ota.ra.m; a Sümma dos 
está a."-signada. só mente por dous mesa.rios. · · alistados é inferlor:à. d•JS que vot.·•.:r.:i.m e .dQs
-· 3~ secção do 2" dh;tricto do Sacraníento.:..._ qw~ deixaram de votar; a a.r.tu. está r:J.~pada 
Não sa declara si. o presidente e o secretario e a cópia não foi cuncertada; no 1i vro de 
foram ele:tos. e ·a hOJ-a em que COffiC(<OU :\ actas as palavras, que declaram O numero de 
eleiç,ão; a.a.cta.est;~ assigna.da a.penaspor qua- eleitores que deixaram de comp:l.I'ecer·, est<io 
tro mesarios. escripca.s com Iettril. cla.ra.mente di:!Terente 
· 5" secção da Lagôa-A acta' está assignach• da do secret..1.rio qu~ l:nTou a act.J .. 
apenas por tres mesarios; niio declara si 11;)- 2' sec·c;ão do I·• districto do Engenho Velho 
raro examinados . os títulos .. dos eleitm·es, -A c:'tpia cht <~ct:~ não estâ. concertada. 
nem si foi tra.nscriptu. no livx·o <le nota.s; vo- Ju ~ecção d<~ ilha. de Gon~rnnclor- A acta 

"ta.rarn 18 eleHol'es c furam dados aos candida- desta. secção estâ. com o titulo da 2· ; não foi 
tos ·l9 votos. tmnscript<>~ no livro de not.ns; no livro de 

5'' secção do 1° distt·icto de.Sant'Anna-Não actas estão raspados os nomes dos candi-
estit concert<tda a cópia. da acta, nem se datos. · 
declara si .ella : !oi transcripta no livro de 2' secção da mesma p:J..roclli:~-Não se de"'- ' 
notàs. · _ , ·· chtra si a. a.ct.'l. fbi t ranscdpta no livro d<': 

3' secção de Santa. Cruz-·Não esta concer- notas; o livro do act..'l.s est<i. 1-a.~pado. · 
ta:da a authentica. ; não se menciona o nu~ 2·' secç;ão de Jac.:'l.répagul.ir-0 liVl"<J (le actas 
mero dos eleitores que rlei:Xttram de. com:pa-· estti rasp:\do ; nito 1'oi concerb.do ou con1e-
recer; mesa illegl\lmente constituída; houve rido . . 
protesto dos'mesu.rios eleitos pela Camara. ;vru- P aqueti-A uni c::. ada que estú. menos irre-
nicipal. gulat' é a desb p:1.rochia, que ainda <l.SSim 
. 2• secção da mesma prwochia - Não se de- nã.o veiu a.comp..'l.nha.da da d:!. org:1.nisa.ç-ão da 
clart\ si o presidente e secretario for·am elei- mesa, e nii.o se declara a hora. em que começou 
tos ; não se menciona o numet•o Q.os eleitores a eleição. · 
que deixaram de comparecer ; YOti~ram n~:<t.J. Pelo que deixa dito, que e O resultado. do 
e1eitores de outm secç;"io; m~Sil. ille.,tralmente estudo consci ricioso que fez de toda.s <\S :lcta.s 
cons~ituida. ; a cópia. da. acta. uão ·foi concer- e dO$ Ih·ros q. l. te raq nisitou cb t;?.mara. Muni- · 
tad:L . cipal, tendo ouYido o brgo!lel1a.te que se 

5• secção de S. Christovão-,- Não se deciara trs.vou ent1·e os interessado3, e mesmo conce
. si a aeta foi transcripta. no livro de notas, dido o prazo de tres dia.s, requerido pelo can-
.• nem .ella. està assignada. ]lelos mesarios. . · did•~to dipiomado Dr • .Tosê Eduardo. Teixeira 

·:·:.. ~· --~·: ...... . :· · - - . -· .. : . . . -· ... . . ~ ·- . . 
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· de Sou7.a, cn_j3.S ~llegaçõe$ ouviu, ta.mbem .a 
oomnii:>s:;i.o ficou bem convencl<hi. tle q ne nã.o 
pooein ser approYadas as Clei{"õe• re:11isada:; 
no diõl J 5 tle. Jnj.rt;o do corrente anno n:J. ca
_pital Peder-J.l, e, portanto, é de l):l.!.'e<;er: 

1•, que sejam julg:idas m1lt~,s a.s eleit;i:ies 
effectuadns ern todas ~ts sec~:Õ<ls da Capltai 
Feder-J.l no dia 15 de mnrço do cor·t'ente o.uno, 
para preenchim~nto da vag<t deixnd:t pelo 
Dr . Aristitlcs tia Silveir'<1. Lobo; 

2•, que ~j;ttn r ''mettídos os llnos de actu..c; 
que :;e :tcbam viciauas, as authenticas. os 

. protestos e r:s documr·ntos, que a. ella.s se 
referem, i~s ;~utorid;1 de.s respecti\'tts, p:tra pr-o· 
cederem ramo lo1• de uir-eito ; 

3•, ciue, cons~.gnintemente, s~ m;.nde pro-
ceder a noya eleir;ão, n:'l. fú l'm::. da lei. . 

Sa.Ll. das com missões~ 7 de junho tte iSCJ3.
A. "álil!:m , presidente.- Nectsio 1'a~;C~res. re
lator. - 21f .. rtilllw N.odriques. - Gonçalo de 

. _Laoos.-.Alm.c:'dn Pc1·ei.·u;. . . 

. l:'AltT::CEi\ ". H.l-18~:3 . 

.11:de(eJ·~ o 1' C,)vel·imC>1lo d~ Hcm·i'Jt&:::,. ~trleo
dttto Dia< Co,:llto. itl-"'f!ecto,· da r:ctincta Tla:

... '..~ollr;'·'·.itt . r) c . Fa:end,~ 1ri: ]i/i,wsc- Gcí'a!J:~ .e 
adt111t t.'d<:f/"'1'' fi,~.;v.l do ]"(t,Ci;om·" FerJ.era/, 
no m c.<litO ts!,.rlo, TICr(indt~ - {t!IIJiil t:lltO de ·otm· 

... ·cimentos. · • .. ·. 

A commls~o. attendendo ú. iruprocedencia 
do :i.Uegado, ~de parecer que seja inuererido 
o requerimento do supplicante.' 

Sah~ das commi:>sões, O de .i tll1110 de !893. 
-llio l·&c,~ Ban·os.- :Sc-ve.-in.o Vieiru, relator. 
-Ldtc e Oiticiw.-F. Sodrt.!.-Lcopoldo de Bte~ 
l!tües.-Brawli1o. ·• 

N. 20 -1893 

11lde!i~ , ·e (J rct~Jttét" i·,ncnto dcs eMpregados da 
utincla '1.'/~,Csvu:·(n-!tt de Fa:;imda de llfi;zas 
Gercw~, additlo:; ú rcspccli-,;n t!e!eyacia fiscal, 
pedi,ul.u auy;ocnto dvs seus v tmcimenlas. 

Os empl'egados ú;• extincta Thesoural'ià de 
Fnencht •.lo cstauu ele Minas Geraes, ora addi
dos á respecth"ll. delegada fiscal, pedem que 
os seus \·encimentos s~jam ~quiparados aos 
dos empregados do quadt'O da delegacia ou 
a.ugmentil.dos de 50 ~lu· ·. · 

Fnndatn · os su pplicantes sua pretençã.o na 
crise gC>l':l.l qu~ assoberhu. · o paiz, traduúndo 
na c<u:estia exces.'>i va de todos os geueros de 
consumo. 

E a c.ommissão de orçamento: 
. Considerando que é ess.1. mesma (!a,usa c1ue 
cletermi~ a eleva.r;ão dn. desp~..a publie<~ além 
da rec:t'!íta..-arrecadacht ;_ · · · . · · · 

Considerando ·cl ue o pedido ~1ós supplicantes, 
como outeos de identica natureza _que sã:o . 
todos os dias trazidos ao Corigt>csso Nacional, c 

nüo püde ~e r a.ttendido s~m a. cre:.\ç.ü.o de no>os 
il~tpostos ou augmento das to.xus . .jit exis-

Henrique Aoleodal.o Diuf'. Cocllw, inspactor tentas: · 
du. axtincta Tlu:sour<tl,ktrh Fm~eml;~ do c:;cu.Uo Consiuet·o.ndo que e:,~e ::~.lvitre seri:.\ mo.is 
de :'.Jinas Geraes,.c t\ctun.Lmemc duh:gado fls- dutrimcnt\JSO it das~c muito mais numet•csa 
caldo. The...-ouro Fet!et·:tl no mcsmrJ estado, tios contl'il.tuintes do que o ~U:o a.os pHticiona
tinlm de venci ll!ent.os daqnelle .:::tt·go a. im- rios os ma.lcs de que.e5tes se queíxa.m: 
:port.:ncüt de 5:4~0-~ e _percebia. m:tis I :000$ E' de pare ;er que seja inlleleri.da U: preten-

: como l'emune\'a.(;,.·o do · cargo de gere1•te d:t .c;,:ão dos mesmos petic:ionarios. · 
Caixa;- Econornk-a qne lhe e ra permittido n.c- o • ·.::-· ~ d . _, · · 
cumular, fazendo deste motlo q::100$ de ven~ . . S,:~a,tlas ~~~nu~~~es,_: eJ~~~o w._e _189~.-
cimentos unntla.lme11te. · . . . . ·. .lllo_, !·CS B_a_u_ o •• -~e-ocJ.IlO y.e., u, Ielayn.-

· . ·. . . · · · · Ec:tc e·O:t:c:ca.- P. Sad1·e. - B1·anduo.-
O decret? n. 1168 de 1.7 de dezeml?l'O do Leopoldo d(j BulMjes. 

anno pro:x:Imo findo, }JOr~m, c:onstltn11.1 as 
caixas economicas em rep:1rtições distinctas, 
impedindo aquell::!. accumula~ão, :po.s.StJ.ndo o 
sup_p!icaute, ex-ui do decreto n. 11 fl5 B, ue 30 
de clezembr·o de 1892. a or:cupa.r o logM· de de
legado fiscal com os mesmos vencimentos de 
5:400$; qu~ t inht\ <~mo inspector üo. extinct~t 
thesoul'at·ia.. 

p·ede, a.g<J:.'I\, o snr1pEca.nte, não al)stante 
estardeseml.nü·aça<lo (lo :SC'l'\"iço de g·creme ct~, 
.Caixa Econoinictt, qiw ··os seus vencimentos 
.se_\;im elcva.d<is. aúdicion;.w(lO se-lhes a iml)Or
taiicia.de.J:OOO$ qtte l.J~rcebia como. remune
ra<;,[~ uo C{'UG'lle s~rviço. 

O SLt .. Pm::miE:>."TE designo. pant amanhã a 
seguinte ordem do diu.: : 

I" p(l.r te, até á. l hora. da tarde: ; 
Voroçiio do prqjecto 11. li, deste anuo, au

tol'isando o governo u. applícar ao pngu_h)ento 
de p(l.ssagens. de im migrantes o credito ic:ousi- .. 
o-n;J.liO ,p2lo . ot·çamento vigente ú. .. gu.'1·a.ntia 
de jul'OS a ·empr·e,:a~ que se obrig:..tetn a fun
dar c.oloniM.; e n. <tb1•ir P<!-ra· UCJ11Cll~· · fim 
um crédito supplementar de 1.828:8:3:2.$6:35 ::~ 
vei·l~'l-Tel~t<tS publicas e co:oni:;a~~io . (:3• r.lis
cus::ao); 
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DiscUssão uníca do parecer. n. ' 14 deste 
ann:(l, a.utorisaudo o Pcidet• Executivo· a no· 
meat' o deputado Victorino Morlteiro para 
uma commissão no exterior. 

2• parte, á l hora ou antes: 
Continuação du. discussão uniC<t do pn.recee 

n. 13, deste anno, decla.rando não ser oi·~ecto 
de deliberação a. denuncia <tpresenl.a.da contt·a. 
o Vice-Presidente da Republica, pelos Srs. 
deputadcs -J. J. SealJra, Alfr.edo Ernesto Ja
cques Ouríque e Vicente Antonio do E~pirito 
Santo, com voto em separado e seguido da de
nuncia e ma.b. documentos que a ínstt'uem ; 

2" discussilo do projecto n. 20, deste anno, 
fixando a ibrça·naval par·a. o exercício de 
1894. 

Lev;~nt<l se a. ses~ão ils '1 1/2 horas ua 
tarde. 

23n SESSÃ.O E~! 8 DE .TUNHO :OÉ 1893 

Presillr!llcia rias S1·s. Lil·th!.(i" Rios (i" 'lJice
zwc.~idente), Joao Lopes, e Pâl~lct (2" 'llicl)
pre.,-idente). 

donça. Lauro ~Ililler, Pereira da. Costa, Ho· 
mer·o Baptista. e Cassi<.\no do :N"a.scimento. 

Abre-se a. sessilc"l. 
E' licht e sem debate approvada. a. acttt da. 

sessão anterior. · 

PRii\IEIRA PAH.TE DA ORDE"!vi DO DL<\. 

Vot<wão do pr.•jedo n. 17, deste anno, 11U
torisando o govemo ;.J. applic-<~.r tw pagamento 
lle passagens de immigrantes o credi:o con
signado pelo orçamento vigente :.í. garantia de 
,juros a emiJrez:ts que se o~rlguem a. fundar 
coloníil.S; e· a al:ll'ir·, ptu><\ aquelle fim, um 
e e(lito ~mpplementar de l.828:8:32$t•35 ã 
verba-Tert·as puolica.s e coloníS<lcilO (8' dis
cussão). 

Por üLlta de numero,· fte:t addiada a vo
taf,~ão. 

Annuncin-se a disctls::ãa unica do P<trecer 
n. 14, deste anno, autorisil.nclo o Pod~r Ex
ecuti \"O a numc:.\t' o depLttado Vh:torino Mon
teiro pura uma commlssão no e:derio.r:. 

O s~.·.Zatna diz que nos paizes de ehli
~.ão,o Poder· Legiskl,f.iyo semtll'e ó opod~rpre
potlderante. E' elln, que por assim [lizer,impe
de o exeéutivo de ·exorlJitar de sua.sa.ttribui-

Ao m~io-dia respondem ã. elmtnatla os S!'s. ções o ti'<t~~;t-llte o:; precei~.-,:> e regras pelos 
.João Lopeii, Atltonio Azet·edo,:\.tlt;~yde J uni(w. q uaes tlc ,-e proc.:edet·. . 
JoU.o uc Avellar, Domingos Roe:ltu.. Lima B:t." ~e~t~ pair.~ ~~ tt·ilmna é rea.lmente um(!, 
CUt')", Gabriel S<tlgado, 1\:I(I,tta. B;Lcolltu·. 1-liJ[- (Ol'o;a fJUC muito o:OtH:Ol"ro para o lJelll g-cr;tl 
lnndu. de Lima, Cu.simiro .Juniot•, Roth•igllt~S do. ;):;;:<oci~t~i.o politi(!l.L. Etltt•e nus i_)Ol'Ctn, diz o 
Fernandes, HenriqllD <l~ Carvalho. Bene~ict.o r·I·:~.dot· no~ r.b~ de h\.\it: c segundo <t phr:tse 
Leite, Ne!son, .Justini:mo de Sm·p:t., \ÕOlll,'lllo.l ·~pirítUOSil t.le lllll ltl'~ii.o rle publ'cidttd~' desta. 
de Lagos, Nascimento, .Migu~l di.! C:wtt·o. Ct)U· c:~pít:ü <1.:> •lnas casa.:; do lXtl'lu.mento estio 
to Cu.rt:.txo, RetumlJa, Amlt•é Ctt\':dt:::ttltc. r.t·u.n:<fot·nw.rlus mu aulas rle retltoric:\. u.ula.s 
.Joii.o úe Siqueira., Espir-ito Santo, Oiticir.::\, Ro- de rctltoric:t que, si al;.clltn<l..-;" vezes oiTer·ecem 
(h·i~o ue Araujo, Euclidos f.·la.lt<L. O li Veil'õL ~LOS h o meu:; r.l~ t;Llcm to" tL'iumphos ephemcros 
Vu.llatl:lo. Au~nsto tle Freit.a$, Sea.bm, ZtLilltt. ~ :>empt•e estl'll'eis, outL•;t~ vczc~ o~ sujeit:t <L 
Arthut· Rios. 1\l:.wcolino ~loum, S:tnt.o~ Pcrei- t••i·~mas Cl'l•Ci<tntos (apo:'wlo.<J. como ante-

. ra~ S. :'llaL·cos, Prisco Pa.t'<Li$0, i\IatLOel Cuet:L- hontem tLind:i. as ~o!l"t•eu o nolJre rlcpubrlo 
no, .Francist.:o de Mattos. Hora.cio Costa, No- pela, Bttltia. r[IJC ~e enc:•rre~ou •le defender o 
vaes .Mello, Torqut~.to 11Ioreit•u., Nilo Per;a.nlm, paxec::>l' d;L eummi;;..:;ão a-perial (-''/'Oi(l'l•,s), tor
FranÇ<\ Cõ.U'valho,Fróes da. Ct'UZ. Er·ko CoeUro, turas l)<:lhl.~ q :caes o orauor tu moem po..ssou 
Almeid<t Pereira, .Jacques Ou!'ique. Mayrlnck., na. sua llô<L 1e no dia -25 de mu.io. e pdas quo.es 
João Pinheiro, Pacifico Mttscarenlta.s, Leonel lXLs3ará pro·ntYelmente hoje, occnpa.ndo-se 
FUbo, Ferrt::ira Brandão, Co~tu. Senna, Gou- ue:>te a,;sumptu. 
çab·es Clw:ves, Dutra NicacLo, TIIanoel F u l- Fálla,r pr·esen temente no recinto eles ta Ca
gencio, Arísttde;;; Maia, Costa. l\fadmdo, Do- mrtm, pGde-se dizer que e pe1·uer o tempo ; 
mingos Porto, Palleta, Ferreir<L Ra.bello, l':J.lh•-~e ante; pOL' tlesencm·go de consciencia. 
Fer·reira Pires, Radolpho A.br·<:u, Ribeit·o d.e d.o que controndo com re~ultaLlo qae se possa. 
Arantes, Necesío Tu vares, Ft·J.nci~co Glic~rio. obtet·. llltt,; ern totto o caso. como o or·arlor 
Moraes e B:trr·os, Lopes Chave~. Domingos de entende que <!Sbs corpo:·a<;ões nií.o s5.o felt:J.S 
MOI'<l,e~. Adolpho Q,_.rd'), .. Ang·elo Pinlwil•,,, ~enii.o pm·;\ quH tlcllu.:> ))e c;,:pautla a .. opinião 
Mars;~., P.au:ino C;\rlos, Gados Gat;ctrL, AL,. n,LdonaL ou pel' nwno~ a •lo.;; individnos que 
me_ id:J. N.::~·L~eim, Cincinatcr Bru.ga,J3r:tzilio dus I se pre_ ;tw~elll l_'Cpres:;ntiUHe>; o.lc·_<ta. ul_)illiii.o, 
Sttntos, v reu·a Bueno, c .• et:lnu \le Albnque:- ~·em por 1.;;,:o tmp;:gn:.u· o J.làt'ec:-.!t' thL eom
que, FteJr:·nco Solon, 13e~larmiuo de Men- mis~üo cl~ podE:lre:;, · que concede licen~::t ao 
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\.~.NNAES -DA CAMA.R~ 

:. Sr. Dr. Victorino Monteiro para. receber uma _ o· Sa. z.ou. - Ja que lhe dlrlgira.m estes 
:commitísão dipiomatic:1 no .extrangeiro. _ apartes, que não destroem em cousa. alguma 
c'· o Sa. ALl\!EID{PERElRA.~P6<;o a"pa.la.vr3.. o que acaba de diier .•. 
· o Srt. z.~rA-Os nobre3 deputá dos bem com- O Sa. JACQGEs OUlUQUE- Apoiado. 

-prebendem quanto constrangimento o or-a.dor o sn.. z.-\)fA .•• pórque, pelo me1~os, em-
experimenta ao ·entrar na discussão desta ma· quanto o parlamento não se pronuncia., e o 
teria., sobretudo referindo-se cll(l. a um dos Senado nf1.0 confirmasse ·essa. nomeação, não 
illus7res oollegas a quem não deseja de fôrma se deixa de ano une ia-r esta nomea.çii.o ? 
alguma milínch'l\1' ; mas _as condiç:ões em que · o SR. oincicA - Não se annnnciou o .de-

- ·nos achamos -sã.o taes que os Yerdadeiros ami"' 
. gos dá Republica devem abafar estes constran- 0reto, quem pôd~ evitar as indiscrtç:ões da· 

gimentos afim de procurarem impedi1~ que imp1·ensa.? 
novos er-ros. que novas faltas se commettam. O sn:. ZML-\.- Não stl a~cuse a imprensa. 
(Apoiados.) de indiScl'eta ne;;te assumpto. A defesa. do 

Antes de tudo ~i a licito ao orador fazer nobre deputado · · · • 
um reparo, reparo que tanto mais senslvel. se o SR. ÜlTlCICA. - Não é defesa, estou enca.
torna., quanto nõs estamos sob um regimen mlilhan1o a discussão . 

. democratico. sob a. Republica Federativa, em o s z b" - d v E 1 
d b·+~ R. .-\.)~-· .. a o ~e~.ao- e . :x: •. rea. 

·que os :poderes evem se conservar na or lw. mente não tem que se lhe diga p3lO lado Ie
. que Illes foi tra~·ada:pela Constituiç;ão. · goJ.l, mas e pelo lado moral que enc.'l-ra -a 

Os nobres deput :dos v il'nm, e nenhum dÓs questão. Ainda quando o Presidenb da Repu-
collegas ignora que ha muito t·'mpo se falla bEca tivesse, por a.ssim dizer, resolvido com

- na nomea~ão do illustre deputado para um sigo mesmo essa nomea(~o, S. Ex. deve1·ia 
. cargo dipl9matic(l, mas que nestes ultimos ser- o-pdmeiro '" exigir dos seus ·amigos a · 
··:dias a imprensa daqui, as~im ~ como telegram• ma.ioi.· l'ererva, emqua.nto isso não se tornasse 
. mas do Rio Grande do Sul -~l?plaudém jil. a: publico _por decrelo do Pode1· Ex~cutivo ; e si 
··_ uomeação feit(l,, quando ainda. nem si quer o as8iin procedesse, a imprensa por certo . não ._ 
·-• :P.arlãmento emittiu sua opinití.o a respeito da commetteria isso ·que os nobres depu~ados 
- licença peclido. : · · chQ.ma.nldodisc;·iç-.iio, m~ que o orauor não 
.'. O Srt . . MARCOLlNo MouRA.~A,imprênsa:· da-'- reputa como taL -- -
_ qnilfJ.o applaudiu, condemnou. - Antes de entrar propriamente na ma.teria 

n. ca.ma.ru. ]_)ernüttir-:\ ao orador n. [i•anqueza 
. -- ·O SR. ZA.UA. o que diz é que a. impl'ensajú. de dizer ·que sobre o espir·ito·pulJiico tem· 

_ · -annunciou como consumada. a nomeaç;1o de produzido. e està. preduzindo, um:~ ~Esim!l: 
· Sr .Dr. Victorino Monteiro, e a.ind<\ mais já. an- impressão 0 fu.cto repetido de ltwga.rem os 
· nuncililu o dia de sua -partida.pam o Estado rept·esent:.\ntes u:\ na<;ão M suns ca.deira.s, 

Orienta.l, que ser-:\ o uiil. Il; enketanto que para it-em exerce1• commissües. outras, sem 
· até hoje, 7 do mez, a Camara. aiuda não se duvida, menos elev:\das ·üo c1ue est:t, porque 
:pronunciou sobre a licença. · · 0 orn.dor não coultece. no rc~ritnen ~~~moera-

O SR. Orrrc1c,~- ELle póde ·ser nomeado tico. logar supet'ior ao de t·epresentttnte da. 
· com lioon('3. dn. camarn., ou sem lic~uç:~. umo. na.çü.o. • ·. · · 

Tez que resigne o mandato. · ' O S a . OITICICA; - Estou de acccit'do com 
. . O Sa. Z~!A nã.o esta affirmando, o que diz V· Ex. 
é.que esta noticia publicada com tanfu. antece- O Srt. ZA.M:.~- Tem ou vido mesmo esta 

_· dencla faz pr.-,sumir q_ue o Poder Executivo expressão, qne muito lhe dóe: cori•up~-.ão J)ar-
conta. que nenhum dos .seus . dese,jos deixará _lamentar . Mas, a corrupção invade todas as 

~ de ser a.ttendido pelo Poder Legislativo. - regiões; si vem das alr.a.s regiões do Podel' 
-- o Sa. OtTICICA-,. Mas o Dr. Victorino Mon- Executivo; ·atravessando pelo recinto desta. 
· teiro póde resignar 0 mandato e acceitar a Camara, onde irá parar a Republi_ca de-
. _eommissã.o. · mocratica dentro de alguns anrj.'lS ~ O 

- Sr. Vice· Presidente da Republic<t -i devia, 
O Sa. BR.AZILio nos SA.l'iTOs - :Nao apoio do. tanto quanto fosse poosivel , • e _ ~ em · 

. O Sn.. Ch'1CI~ATO -BrtAG-A- Como~ E' um di· casos indispensaveis, lançar mão de1 dignos 
· r"eito meu resign;w o m!l.n•lato e a.cceitar _a deputa.dos para. e..<:S."\S e outt•as co~mi~es, e 
. conimissão que me ~pprouver~ _ .. _ a.rgumas, deve dizer, · muito abacro·ct:t digni--

0 sa .. L~\IOuNIEaGon:mtEDO ..;.. Então e:;ta dade ~os rep~esenta.ntes da nação, com qu:~n
_licetiçá·e Urillu:io; pôrle-se resignar· O · m~U- i() mUlto ffi3.1S rendOS:lS . 
datO seq1pre que se tiver deanto d~s ç.lhps_ .. '.0 Sn.. J.A.CQUES OmUQUE-Essa é a boa dou~ · 
'"!lfila.-comniissão rendosa. · · ·· · trina. · · · · 
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O . Sa. ZA1>r,~:_Um outró orgüo de publici- -~ actualmente se agitem entre o.Brazil e aRe
dade ha pouc:<:> dizia que a minllria c:>ppósicio· publica Oriental questões da ordem daquellas 
nista ia., dia a dia, diminuindo. O orador crê que se agitam entre a Republica. Argentina e 
que esse . orgão dP. publicidarle tem toda a 1 o Brazil, para que sEüa. preciso crear umo. 
razão, por que o que esta pareccmdo é que I missão elCtra.c•rdinaria, 'lOrno aquella que Já 
aquelles ·que dizem·se opposicionistas ao foi pa.ra ·Wa.shington. E nessa occa.sião, o ora
governo são o.migos mais sinceros, que estes dor como tnembro do. commissii.o de "rioderes,. 
que o est..io apoiando. - não hesitou em dar parecer, concedendo a li-

Procurar -por qualquer. fórma afastar o cença pedid·• pelo Vice-Presidente úa Repu
governo de praticar um acto que póde ser blica. para nomear o Sr. general de bri
realmente eL'l'i.1.dO, ou. pelo menos, póde ser gada. refot•tnn.do e deputado pela Ballia. •. o §r. 
suspeitado de erro, é um acto de amigo do Dion-vsio C.:rqueira para. essa commtssao. 
g_overno ; e o orador ~stâ. n_este momento pro.- En.tãCI, havia. motivos de 01·dem publica 
tlCaodo esse ac~; està_a~1ando ~governo_ do que aconselha.va.m esse "Procedimento. O ge
ma~echal Floriano Pen:o.:;o. proeura.ndo. 1m- neral DiOtwsio tiulla sido meml)l'O dil. com
P.eilir que f~ça a uomeaçao uo ~r:. Dr.! Vt;to- missão de éxplora.<;ão de terrenos; era. ].)Or· 
~mo ~Mo~te1ro para uma commt:ssuo no Uru- tanto, auxiliar qu~ podia dar inst!·ucções 
t>uay · proveitosas á nosso. mhsão em Waslungton. 

o SR .. B,RAZIUO DOS s .. o\.NTOS-Nií.o temos . U2>1 Sn.. DEPUTADO-'- Tinha. sido membro da. 
governo: so o que temos e desgoverno. ct•nUDissü.o especiaL. 

O Sn.. ZA.:'\IA-:-~ntes ·de tudo, e ? i~lus~re o SR. ZA2>L\. _Tinha. mesmo feito parte da. 
cbere da oppos1ça? ou algum da. ~a1or~a pode commlssiiO especial que elaborou o parecer a. 
respo~der h~ver.:a alguma . q~estao, fora ~as respeito do tratado platino. 
questoes ordmarms, a clectdn• na Republtca . . . _ ·. . . . . . . 
·oriental ~ Ha · algun)a razão que explique a . Era., porkt.Uto, um caso de reputtl.r-se m<lis
nomeação ou creaçiío de uma. missüo extra.- pensu.~eL_ a presen~ desse deputado nessa · 
ordinari:~. n.este momento 1 · commts»«O ·. ~ . . _ -

O silencio da m:üoria p:l.rece que é uma ~-Ias, agol"J. , o or~d~r n~o. te:e. notlCla: ~e 
·.resposta com-pleta. que nenhuma. que::.~o dtpl.,matJCa . D;OVa ~e 
· · · . - . atrite entre o Brazi.l. c o Esta .o Or1ental • 

.I.JlllSa .. pEPOTA~A gue.r~t\ está aca.oada. P~:·gun ta. .:: h::t necessidade uessu. missão e::.:-
0 SR •. Z.\.1\B .. -Nao . ha •. Portanto, para que traordínaria ? 

uma_mlSSÜ:J extraordmar1a. · O .1 . d · · · o"eCe confirtll''l' que· - . · · . . · . _ Sl enc10 a ma101'1a. p..,. . . "" 
. U:~t SR. DEPl.i'TADO- O · objec.:to da ·ffil~ao essa. necessidade nã.o existe. 
e res~::rvado. · r :- · · O SR. CL'\CL'\ATO BRA.<h\. - sso n,•o , nos 
· O SR. z.~'\IA.~ Esta.. reserva deve ser bem nlío su.bemos. 

entendida, nos paizes li•·res e democraticos, 0 SR. ZA:'oiA. _ Aqui e.~t.í. porque nfi.o acre-
não sabe que necessidade Ln de segredo 
quando se deftmde os ~wu.nde.s interesses na.- dito neste regitnen . - . · 
cionaes. ·. No r<.>gimen que entenúe e co_;nprehen.de, o 

minim·o dil'ia o.qui se tinha o nao nece:stdn.de 
UM Sa. DEPUTADO- O segredo é da e.ssen- de fazer essa nomea\il.o. · 

cia. das questões diplomatiro.s. U)t SR. DEE'UTADO -lf 0 regi.moo de 'Yiver 
U!II ouTRO SR. DEPUTADO- E' uma theo- ás claras. 

· 1'ia bem perigosa essa. do nobre deputado. U:-.r OUT.R.O Su. DEPUTADO _ Proponha. a. 
O _SR. ZA:UA - Diz o nobre dt>puta.do refot'tna da Constitui\,;:to. 

que . e uma. tlleoria IDUÍlO p~r\g-OS..'\ :;\ que 
.o· · orador sustenta. Mars para acceitàr O Srt. Z,nlA - E.com certeza, se continuar 
sua.preposiçii.o, J.>reciso e que s. Ex. fit('a. uma a ser deputado .; o objectivo dos esfoycos do 

· · demonstra~1o. No tempo do imperio houve o:·ador set;â. ver implantada a repubL1ca pa.~
missões extraordinarias, mas nunca se occul- l(JJllentar, porque ncredi~~ que ~e perpetua!'1• 
tou á nação o fim a que se destinavam e:>sns porque teremos um rcgtmen hvre. (11lu:tos · 
missões. Quando Rio Branco, quando Cote- apoiaAo~. )' 
gipe, quando S<\raiva p:utir:..m daqui para UM srt. DEPUTADO - Q~o1l Deus <mettat • 
missões extra.ordina.rlas, o paiz inteiro sabiri. U::..r OUTRo SR.DEPti'TADO-~fas a. missãD n.ão 
o q_ne iam elles fazer, qual o assumpto de que na7o e· e.'·traoL·dinaria . iam tratar_ ··· · · ·'-
. Segredo no seio da l iberdade da demo- O SR. z ,uiA-Diz o nobre deputado que. a 
eracia ! · m~ niio e e.xtrnordinarin; que o nosse J~-

E' um. argumento que· nã.o Ja.z o oro.dor lustre collegn. Y~ occupar o ca.~go de Im
muda.r de opinião. Não_tem noticia de que . nistro plenipotencia.rio, que ja. ex1ste_ • 

. l!i :: 
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. : Este_a.parte que recebi do íllust1·e deputado o gover:no não pedia licença. á da.m:1.1•a pa-ra. · 
__ pelo R.1o de .Janeiro. obrlga-me a. outra pre- a nomea.l'. · 

gunta. b O SR. JAÕQuES OURlQUE..,.-E note V. Ex.. que 
. A. Repu lica orga.nisou ou n~o cor.Pos diplo- ha ~ete ou oito funcciona.l'ios diploma.ticos 

maticos1 · . 
Parece que orgc:uüsou. em disponibilidade. · 
1J11t SR. DEPUTADo-Reorganison. O S.a. ZA:>.tA-No meio de tudo isto ouve 

dizar que ha. sete ou oito diplomatas qu~ 
O Sn.'. ZA:o.tA.-Eis um diplomata que o.f- estam em disponiLilida.de e qne podiam ser 

firma que a. Repul.llicou r-eorgani~ou. . . · a-proveitados em circllmstanc\.a.s como esta., 
·. O MESMo SR. OEPUTADo-Reo1·ganísou pelo não sa privando a Camara. dos Deputados das 
decreto de ll de novembro. lnzes que a elln pode trazer o nobre depu-
- O SR. Z,\.:~u. .. . por decreto de 11 de novem- . tado pelo Rio Grande. . ~ 
br~. como l~~br-<~O il~ustredeput:l.do,pel'gunh O Sa. AzER.eoo-Em_ outyo pa.~z, qu~ na.<J o 
pQlS, que IDJUBtl\~ e essa. que vue tirol' um ~osso, o n~mer~ .t~e ltmccw_narLOs d~plo:na
h_?mem, q~e não pertenC{) ;to quad1·o diploma- ttcos em dtspumbJhdade dev-w. sei." ma;wr . 
tlc?, para oolloca.l-o no primeit·o log;.tr, pre- o SR. ZAMA-Iste e outra f.1.C9 da. questão. 
~rmdo-se. aqu~l!es qu~, ~or longos serv-iço~ Si outros deviam esta.r em disponibilid:~.de 
e pela p:_att~, tlnh~m dll'e1to ~ es~ catgo ~ . qur.i.'te-se S. Ex:. do geverno que reorga
.· !sso nao ~ ~epubl!cano, e a. the:mo.. d~s cl1- nisou o quadro e deix.o~t gente que não pres-
re~.tos a.dquU'ldos deve ser sempre respe1tada. tava; a cnlp:.l. não e do orador. · 
( T!·oca11i-~e muitos ~lpurle•) . , . . . _ . • · 

Estas nome:~.r-ões feitas de·t'a.rte Em tod? \) cns~, ,, d1plomacta, _como to_dos 
. • _ :> • • • os conhec1mentos hum:tnos, prec1sa de tu'O-

P.lVEl\SOS DEPu·unos dao ~'J!'rrtes. . cinio; ninguem se 1il..z l1iplomah do pé -pa.ra a 
O Sa; PRtsme:-;.TE- Peço a.os Srs. Depu- mã.o; ninguero sal1~ dtt _aea,demi_:~. para resol-

. fudOS que nãO intcrrOilll_):l.ffi O Ot'ador. Yel' as tÜCM questões mternactOn.aes que se 
. . o s z ~ · ·' r· . . . a.gito.m, é pl'eciso n. pr:l.tica dos DUblicos nego-

R. . A·:~\~ Qt:~nuo .\-~ que e. mu,tll cios e tet' o tir·ocinio qm os que :fazem parte 
f~r n~m. lJ~m ":C:-'Iõ\! a rozu.:. ~ • .. . , do qlr<l.lrO adquirem por mu~to tempo. . ·· 

.. St hO: ~~mu. q uestuo qu~) .'.Le \ õl. ::;e r CIH~a1 n..la .. .. Si ha .. 1·egiGes em que de...-essemos ter os me-
.... sem pa!xa.o, em qn~ o m·td.or _entr;:~. de alma. lhorei: dos nossos tliplomat.1.s er3. nas regiões 

-de~assomln·ad:L e a.te COI_Jstt·;Lll~J~l_!J pot• ter _tia platinas. (.-lpoíacks.) 
tratar etc um oollega,. e cst.'l.. Nao hn. mottVtJ ·· 
o.bsoluttLmente a.lgum pn.m. que acn.hna. tles:1.p. Qn:.o. tenhamos um I'J•ri-que-')r~od 11:1. Russia, 

· pnreça.. no momento acmni, nessa uiscussãll. um l'elil-m.a!t,·,; em J>a;iz e um GanuinlLo em 
Nü.o ierü. verd:\de que um act•J destes pt'a.- Vienn::~. viL, porque realmente as rel<\ções d-:> 

tic:!.do pelo ~ove1·no dt~..~Lnim;~. àqucU<'s fJUE! B1•:u:il com certas cortes sií.o l'Ciat,,üe:i ma.is de 
SG inscrevem nu CfUtldl·n d:~ dipk11nacia '! <.:Ol'tezin. elo que deoutt~~ qua.lqucl' coltsa.; mas 
.. (Tia di r;c,·.~o ·· apa.-tc,.} · no Rio d t1 .Pmta, onde os mn.is Yi t:1.cs in te-
, o SR. z.urA _o tlcput:1.tlo tle crue tt-a.ta. 0 l'~sses >e a.gi.t.'lln, só os cnc<l.nnec:idos devem 

exet·cer estes cargos. 
pa1·ecer não va.e go~t· d:ts vantaA"ens que 

· . :pertencem :.\0 quatlt-o d:1 tliplomacht: diz 0 O ot·ador não de~conhece a:; aptidões natu .. 
nol.lre dcpllt:1do rl':e 0 inter1·ompe ; pQlo me- raes do St·. Yictorino 1\Iontc~iro, mas contesta. 
. nos, emq\la.nto esti •~r n<:~ exercido t\"s t\ ~apnciuadc ncst~: momento pura o cargo que 

.JuncçDes gosa. daS mesnws Yttl\tagensqt:e s~ o querem nome:.1.r. · 
concedem a.os mesmos diplomu.tas . Si não bn. que:-tão extraordinaJ:iaque a.cán-

Un SR.. DEL>UT.I.DO dú. um aparte. selhe que se procure fóra. do qU3.Ul'O u m di
plomata, o que 1\.l.z presumir esta, escollm d(! 

O Sa •. ZA~Ll.-E os abusos Qne se podem dar Sr . . Dr. Vi·:torino ~-Ionteit•o pt1.ra semelha.u'tes 
do alarg-ame11to desta. :ficculdu.cle de clmmar fuuc~ües no. a.ctuu.lida.de? 
inrli vi.duos não pert~nce11tes ao quadro da 

. diplomacia·? A lei dev-e prevenir um 
destes easos excepcionaes em quese.jn. p1•eciso 
um homem que repr.:sente a. confiança do 

·-pocler e da nu.ç-.ão, par3. desempenho de um:~. 
missã.o de momento, mas es;;a JH:H'n.üs:;;io não 
é para ser.uzad<l. oruina.I·iã.mente <.--om prete
rição s~"Ura daquelles que devem ser a.pro
veitad9s . em semel!i;~nte see ... ·lt;o. 

. __ O.Sn.. ~~zcinE:oo-Si o uepntld\: de quem se 
.. . tratA_ nií.l) ~epL·e;entassa a. vontade uo gov<}rno, 

, .. . - · · · · 

E' que ha. a.lgum:~o cousa que não : é um ne
gocio inte'l:uacionaL mas que póde muito bem 
fil.zer suspeita r. i 

Neste momento o que hu. de ma.i.s gr--a"e no 
p:1iz é a revoluç-ão do Rio Grande • .i . · . 

U:.r Srt. DEPUTADO - .litesti~ acnbada.. (Ha 
dio;: l'-~tí.< a~cert.:~. ) 

o Sn.. Pae>mE:»TE - Pe:;o que não haja. 
inte1·rup~!\ie:s poL·que ~• hor:.~ pai~~ a. d.is'cussão 
«le:;te l)l·oj,ec~ . C mu!to restr)ct:l.. · . •· _ _ 
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O SR. ZA.1U. diz que si os nobres apartistas 
soubessem que falta de caridn,de ha. em i.nter
I·omper quamto se est:i. occupamlo uc um as
sumpr.o de;;tes. em c:n·ta.r-lhe o fio dêts idens. e 
sobretudo qua.ndo quem tem essn. tarelh é um 
homem velho cuja memoria. e;:t:l. cansada., que 
muitas· vezes nii.o tem comrfetencicJ. p:n·a. dos
empenhar-se dos seus ueve1·es, (n,r:) a·•oird-,s) 
dei::mr-lhe-llia.m. conclui!· · o que tem a uizer 
sem estas intenupções. 

Não lw.vemlo questiio 1iova a agitar-se e 
estando na téla. da. discussuo, ou ~emlo o as
sumpto rnu.gno da actull.lidade a l'evolução do 
Rio Grande, <t nometv.;ii.odo Sr. Yi(;torino Mon
teiro dú. que pensar a muila gente boa .• iu
clusLve ao humilde clf:putado que fa.il<'t. Estú 
a parecer-lhe que o Sr. Victorino Monteiro 
não sel'i~ um repres.,ntante do5 interesses no._: 
cion~es que se quer pôt· na Republica do 
t:ruguay. mas um representanté dos-interes
ses cu.~till!istas, e basta a eit•cumstMcia Je 
S. Ex. ~e tet· achado envolvido em todas as 
qnt:stões do Rlo Grande,que trouxern.m como 
resultado uma. guerra l:i.víl, cr·uel c a bom i
nave!, ):!ara que o pre~idonte se abstivesse nGl 
momento actuu.l de dar-lhe esta. eollocução. 

o que se póde pen~ar e que estra.n~ulada, 
- como dizem os nobres depnta.dos.a re,;oluç~ii.o 

do R_io Gra~de, JU(I.S disso s(, Deus o sabe.qucr
õe t:mda estr•~11gular os repubhcano:: que de
rostta.• am :\S :1l"ll\O.S e J?l'OCUl'<l.l'a.lll U.]Jl"io-o Clll 
territorio extrangeiro. "' 

Portm1to dplic<tdo qmüquer r[lle seja o tn.
Lcnto do 11•1brJ depuütd.D. qual scri:l. (• go
n~rno q11e·se pt·L~zttSS! que conscnt.is~e qt.tu a 
per.·egui~;ITo dos repnlJlic:tnos retlet~irist:ts con
tinua,;se uo tett·itOI"il• Ot·lenta.l ? t::' tíma t,cn
tatin1. inntil e <rue um go\·emo scrio não 
rleve dell:L p1·eocnnar-sc. 

Annuncia ao ortidor o uobt·c dcput.ado, o 
Sr. C:LSsiano do Nase:imento.qne os !ed\'r:tlist.1.s 
c·stão uca.badus. 

O Sn. CM•Sr;\l\0 DO NA~CmE.'\TO-A reYolu· 
.ção. 

O Stt. ZA:'>IA-X:i:o l"elecita-o. dá-lhe os ,;eus 
pczames e<i. RepuiJEc:. .... (..(1,,fa-tos}.Xão pode ser 
nmu. feEcidacle pat·tt a Repul.Jlica. o exLet•m1nio 
de homens como T:wares e outl'os deiensores 
da liberdade. 

0 SR. CASSIAXO DO NASCHIENTO-Ntí.O é O 
exterminio de l10mens ; 6 o Lle1Jellamento de 
üma revolução. . 

O SR. ZA:liiA-Deus q ueir<J. que a reYolnç<io 
esteja. terminada, Deus queira que em vez de 
exter·ininlo, nii.o se tenha de felecitar os no
bres deputados pel<l nuign<1.nimi<h1.de com que 
proceLiern.m. Sii/i est.e5 os votos quo 1:1.z ; 1il~s· 
sat;em _b,~m os nobt·ec'> <.klmUL{lO$ (]Ue o orador 
nun•:a11Jl p;.u·tithl.L'lo (.h~ suffiJctwã.o da r..,vc.lu
<;ão lll"li.L 1orçi1, desejav<~ que esta revoln<:;"i.o 

desap:trecesse slmpllsmente, pela restauração 
do uireito. 

Si isto não é de uma. alnu republicana, 
pelu menos ê (le um 11omem que tem horror 
ao derrttmamento de sangue, qualquer que 
seja a ctmsa que o produza. 

O Sr:.. PltESIDE.-;rE-Pcço ao nobre deputado 
que intenompa o srm diseurs·1 até que os no
bres depuuulos queiram occupar n.s suas ca
deiras. 

O SR. Zx:.rA - ~1'3. deputados, queiram oc
cupcw as suas cadeiras p~.rn. que o orador 
pos;;,.'\ .contidtHJ.l' o seu discm·so. ( Ri<o.) lstQ 
Sr. lJr.;sidente, e uma gente insubordin:;tdô1, 
J'egimetl milital' cum ella .. S. Ex., que como 
o orador, é tnQnün·o honorario do exercito
energia e força! (Riôo.) 

E" com isso que se resW.lJelece a ordem na 
actualidade. 

O nobt·e d(Jpu_tudo pelo Rio Gro.nde do Sul, 
deseulpe o 01~1dor si ütz uma invocação do 
passado. Os republicanos não Yej<\m nisso 
s~\Ud;J.des J?i;.\IO regimen ckcahülo; vejn.m antes 
que a aspira,;:.i.o que tem o orado~· de que tudo 
no presente se-_j;\ melhOl' do rrue roi. Outrora,. 
qnantlo o go~·c1·no dcspotico, perdu!a.rio e in
tolel'antc do Sr. D. Pedro 11, pt·eei>o.vn. de um 
h.-•mem }l:li;<t est.'ls runcçlíes. escolhia-o entre 
o que htwiu. di! rn:d:> notnvelno paiz, salda do 
p:.wl::uncnro um !Uo Branco. um Cotegipe, um 
Sêil'lti\·a. Não s~ oflcmla o nobre d~put:tdo 
pelo !~io l1l-:mde do SuL Ac;t~o se julgo. S. Ex. 
nn, 111e~nw. a!tn m Lles~es \'u 1 tos ln·a.zil~it·os, 
qne pil:'>~u·:Lm :'t Historia '? A ~ui1 consciencio. 
t"J.UC llte l"('·Jtrmtla. 

O St:. Ar.m:n•.\ PgREJR.\- Alguns delles 
qnawlo Jil:f~lll nnm~:~úo~ não tinham u. no
nH:!:t.du. CJ IW tiVCl'iLlll tÜlpOÍ$.-

O Sa. ZÚt.~ - Penlilo. lnt err•o historico ; 
ji~ eram nome:~ nacio:~ac.~. J:.'t cr:1.m homens 
l"citos. O Sr·. Cotcgipe jú, u:•a senador e tinha. 
shlo ministro. o St·. mo Bmnco d(l. mesma 
Jlj;:ma. assim como o Sr. Octu. vi ano. 

~i a i)es:w clissu não cse<t param ;L censura, 
imaginem o.; LlObre:< deputados O qne não sera 
quando se iur ptLI'a unm commsssão dessas 
sem os c:-lr-m ·ntos de que e\les dispunham. 

Então e'til.o J.TI'eparando pn.rn. o Sr. Victo
rino Monteit•o um verdadeit•o calmrio em qne 
elle não terá quem o dctentla; mas querendo 
pt·e;;tar um ~erviÇo ao Sr. mt\l'echal Flor·iano, 
Llir·llle-h ia eles ta t1'il.ll1 na: « Procure um outro 
homem par<t ess<L commiEsão. >> E não era o 
orador· quem devht dizel-o, ma;; o propl'io 
Sr. Yicto!:íno -!vl,)tltei.ro que Jevia dirigir-se 
ao ma;:ecllal nestes termos « 1Iarcchal. n.g-t•a.
llc,o-lhe multo a p<·ova de consitlet·ação e es
tinm qua :w.d):l tle me d:w; . mas. env<•lvirlo 
como e.stou (\ tenho e~t.arlo ne~ta. questão do 
Rio Gr•\ULle (lo Sul, para. que ning-uem posso. 
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suspeitar dos meus intuitos, p?QO-llle qM me Moreira. d"' SiÍva, Albert.oSalles, Fleury Cura.
di,;pense dest(\ commissií.o cet·to de que, niT.o do, Leopoldo de Bulhões, Alves de Cnstro, 
faltará. neste paiz um ·hrazileiro tão di:otincto U:·b:mo Gouveia, Correia da Costa., Má1•ciano 
como eu p:~ra a desempenhar . » de ;\1a.,nalhães, Edu~u-do Gonça.lves, Fernando 
· Este era · o dever de um pa.triota., de u m Simas, ·Carlos C<Lmpos, Schimidt, Victor ine 
amigo sincero. Si se tr·a.t.t , poeém. de uma M:ont.eiro e Demckio Ribeiro. 
collocação, e o orador niío censura os homens Fttltam com causn. pi!.rticlpada. os Srs. Pe
pQliticos que o!esejam collocal'·Se bem, ainda dro Cha.rtm>nt, Costa Redt"igue.c;,José Avelino, 

. que jamais tenha _ proc'urado collocar-se, Amorim G:l.rcia, Padro Amer ico, Joã.o Vieira, 
dirá ao nobre deputaao que Jlii.o era o mo- Pauh Argolo, Dionyslo Cerqueira, Fonseca. e 
mento oppo:·tuno, deixasse a.c:l.bar o seu man· Silva. Fonsec..1. Her-mes, Cyt'illo de Lemos, 
da.t.o para então p_oder entrar na C<ll'l'eira di- Alberto Brandii.o. Oliveira Pinto, Viria.to de 
plomatica, si é que a vida pa.rlamentu.l' não Medeiros, Furquím Wern••ck, Alexandre Sto
lhe agrada. Fora dalü o OI·<l.dor não póde cklel', Mátta Machado, Alvaro Eotell!o, Yiotti. 
prestar o seu apoio ao parecer em discu:>Sã.o. Francisco Veiga. João Luiz, Cosfu. .Junior. 

· Dizendo est.'I.S pa.lavras que t\Caba de dizer, .Julio de Mesquita, Lace1•da Coutinho, Assis 
- sabe que não muda a opinião de um :só depu· Brazil; Thomaz · Flores, Homet·o Baptista, 
tado, que o pu.l'ecér :pa.s5ará tão f<ttalmente e :\lenna Barreto. 
como f?i re.i_eitadG e~ 1·' discussão o projedo .. Fult<J.m 8em- causa ]Jarticipada. os Srs. 
~e- pac1ficaç~o do R1~ Grande. c~om? vu.e ser Uchúa. Rodrigues, José 'Ma1·iano, Pereira Lyra., 
reJettado ta.l vez daqm a algun~ mmut·~s o Meira de Vasconcellos, Pontes de Miranda., 
:yoto em separado sobr;_e a denuncl:l. .. :Yf~s _em G:1rciu. Pires, Villa Viços~•. Manhães Barreto, 
epocas como esta, nao lm remecl!o smae a Vlr()'ilio Pe-:·oa Luiz 'Murat -Fi rrueiredo Mon
gente não cogitar dos result<\dos a úbtf:r, pelo teil~ da sÜ~a ' Ma1;tinho P~ado, Carvalhal, 
.menos !~vra-se. -o-. p_rote5to q_uc resalvu. a Te• Bor«e:s de 111édeiros, Alcides Lima e Fernan-
S]lonsa.bilidade 1ncliy.1<lual e fora. daqui o paiz d Abbott. · 

. fica sabendo_ que a1pda ba homens que, dis

. · posws a au::nliaT o gove1·no republicttuo, não 
. se . acham com tudo dispostos a votar cega-
mente todos os ·actos do poder. • 
. . A R.ep~blica.. não pôd~ ser . isso que está 
sendo, nao .velU destrmr a.m~narchia para. 
fazer arranJOS e ~ccommod:.tç:ue;;, Yeiu pa1·n. 
engrandecer. e felicrtar esta nação ; mas não 
o tem feito ate este momento em que o or·aúor 
prc>nuncia. estas palavras e, dito isto, ter· 
mina.. (ilfuito bem, ·mu:to bem.) · 

FiCll, adiada a discussãD pela hora. 
Comparecem depois de feita a chamada os 

Srs. Fileto Pires, Indio do Brazil, Au:;,rusto 

O . Sa. PRESIDENTE- Havendo numero 
legal. vae se proceder á votação do projecto 
n. l"Pdeste anno. · 
.. SUbmettido a votos, e approv8.llO, em-3' 
discussão, e·enviado á. commissã.O de redncçii.o, 
o :pl'ojecto n. li deste anno. 
· A pedido do Sl'. Vinhaes, ver ifica-se a. -vo
tação, reconhecendo-se terem :votn.do a favor 
82. Sl'll. deputados c contrt~ 2í. 

E51ando esgotada a hora destimtua á pri
meira. pa.rte pa.ssa-se a 

SEGID.TDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
· Montenegro, Valente de No\•ae3, Luiz Do
mingues, Christioo Cruz, Anlrisio Fialho. No-
gu~ira Parauagu~, Pires Ferreira. Martinho {O .sr . .Artlmr Riosdei:ca a cade.iJ•a da pre
Rodrigues, -Frederico Borges, Jo:;:e Bevilaqua, silkcicict, gug c OC:C!Ipadtt pelos,·, JotiO .Lopes;. } 
•Alfredo Barbosa, · Benjamin Barroso. Almino • 

. Monso, Epitaeio Pessoa, &i Andrade, Tolen- Continuaçã.o ela. discussão unic-1. do .pareeer 
tino . de carvalho, p.o~a e Silva .. Gonçalves n. t:t deste anno, declarando•nã.o ser objecto 
Ferreira, Juvencio de Aguiar, Ru.ymundo Ban- de deliberac,iio a denuncia apt·esent.'l.da contra. 
deira, Annibal. Falcão. Luiz. de Andrade, o Vice-Presidente d<t Republica.. pelos Srs. 
Bellarmino Carneiro, Lourenç-o de !==á.. Theo- deputados J. J. S~bra., Alfredo_ El'nesto. -~a-

.· phi.lo dos Santos, Ivo de Prado, Lea.ndro Ma.- cques OuriquQ e V1cente Antomo d,o Espll'lto 
· ciel, Tosta., Severino Vieira, Pallla Guimirãe.s, Santo, c~m voto. em sepa'l'ado e seguido da 

Mllton.Francisco Sodré, Leo-vigildo Filg·tieiras, àenuncia e mais documentos que a ~nstruem . 
Sebastião Landulpho, Urbm1o Marconde:>, O S&.. CINCL,ATO BaAGA (pc.'a ,lll'dem} -
Joaquim Breves, Alberto Torres, Sampaio Sr . p1·esidente, :J. materia. em diséussií.o · me 

. Ferraz, LOPC'-'3 Trov-J.o, Jesuíno de Albn-' parece esta.r sufficientemente . esclarecida: do 
querque, Vinhaes, Thoma.z Delfino, . Antonio espirito de todos os Sr-s deputados. 
Olyntho, Badt1.ró~ G;tbriel de Maga!llã.~s. Choi· Tratando-se de -sa.ber si e ou não objecto de 
gas .Loba.to. Jacob da P<tixão, Lamounier, deliberação a materla da denuncia, creio. 

·· -Americo Luz; · ·Gonçalves Ramos. Carlos das que n. discussão não póde tornar-se tão minu-
Ch~nas, Benedicto V:aJladares, Alfredo Ellis, ciosa eomo jti. se tem tnrnado. · 

-~ ~- ·- .. ·-·· · -· . . .. -.-· - - -:- .. --: ~ . -· 
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O denunciante já fallou. Um membro da 
maioria da. commissão e um membro da. mino· 
riu. taml.Jem jU. fo..llarn.m. 

Portanto a materia est[t sufficientemente 
esclarecida e penso que presto ao pa1z 
melhor ierviço r e f1 uerendo o e 1 1cerr-amento 
da discussão, do que produzindo um discur~o 
estirado sobre a matel'ia.(.<J.roiwlo.> c apn:·u:s.) 

Por isso, requeiro a V. Ex.. que consulte á 
· cll.'la si consente no encerramento da dis· 
cussão. 

Consultada a casa, ê approvado o requeri
mento do Sr. Cincin:J.to Bntga. 

O Sn.. VINHAE.'S (pela onlcm )-Sr. presrdente, 
visto a gravidade elo assumpto e.par<tque tirtue 
consignado nos annaes o modo como cada um 
de nós votou esta materia, rer1ueiro Yotação 
nominal. 

C<lnsultacht a ca:õa, é approvaclo o requeri
mento do Sr. Vinh<tes. 
. 0 SR. FR\:s'ÇA CARYALHO ( pctra ·n,m .. l f!x
plicuçii() 'JAMo, ,l ) - Senhores, sem duvida 
alguma. que se fazia urgente o encerramento 
deste deLate. Est..'1.m no espírito de toda 

· a. Ca.rhat·a essa necessidade. Mas me re
levara esta assemblêa. 'que apenas dig·1 ,poucas 
~alayras com relação a arguir,~ões injustas e 
immerecirlas de que. já a{)m~Ue que te•n a. 
hQnra de occnpa.r a ü·ilmna e j;í. a commis
sfl.O de que faz parte, roru.m victimas por 
parte od:> m·adores d:.<. minoda.. ( Ti·vcrlm..:.~e 
n1~nti:?-tJSOS Up«'Y'L CS.) 

l!stou no '"eu direito, c p2rfeitemente ~ros 
termos do regimento. 

0 SR. VALLADARES-Devia. ftl.zel-0 tlepois.da 
votação. ( -'"1!•1W1'osos apoittd(J.•.) 

O Sn.. FR,\:-.'ÇA C,\R.YALHO-Para n1i.o con
trariat• ClS meus dignos colleg-us, e por·que de
s~io ver quanto untes Yotttdo o purecer d:.~. 
com mis~ão t·el<J.ti \'a á denuncia, agua.rtlo-me 
para fazer n.s minhas observaç0es p[l.ra. depois 
da votaçRO. (~t,,oairlos.) ' 

O SR .• JoXo DE SrQuEm,\ (pela oJ·cl~JII)-Desde 
que o digno deputado pelo Rio de bueiro de
clarou que desislia d[l. paltwra p~ra~maexpli· 
cação pt:ssoaLreservando-se })ar<t dal~a dep,.is 
da votação da ma teria que acal.Ja de ser encer
rada, tam'l?em peçQ a V. Ex:. que me inscreva, 
para dar mna explk-ação p~ssoal, depois da 
votação~ ( Mttito bem.) 

0 SR. AXGELO PIXIIEIRO (lJeLa. ordem)-Sr. 
presidente, a honrada commissão dividiu a 
materia da denuncia em diverst\S partes dis
tinctas e deu ô seu. parecer, englobando-as 
todas. 

Sr. presidente, sinto-me ~m posição diilicil 
para dar o meu voto sobre o parecer, dirigin· 
do-o a todo!> os pontos em que ella julgou de
ver encarar o assumpto, porque em alguns . 

delles, ou em qua.si todos, apoio a denuncia, a 
no ultimo, que foi indicado pela commissã.o, 
nãoa apoio. 

Nestas condi~~ões, ~endo difficil :t minha po~ 
siçii.o, porqne não posso repmliar com o apoio 
de meu voto,aquillo que uccei.tei, You acceitar 
tambem, com apoio de meu voto, aquil!o que 
r·epudier•,peço a V.Ex.quesedigne de eonsultar 
a. c~sa si consente ua votação do pa.1•ecer por 
partes, tlividlndo-se a. votação em tantas 
quantas silo as questões. (Aparte.~. ) 

Si não f'or ucceito o meu requerimento, 
o meu voto seL·ã. a favor da. denuncia, medi
ante decla1·nção formal de um dos seus auto
res de que na minlta denuncia niio est;.;-t in
du ida a qucstü.o do Rio Grande do Sul. 

O SR. PRESIDi\TE-Não posso a ttentler ao re
querimento (lo noln·e deputado, nem submet~ 
tel-o :í, consiileração da casa. Lenibl'Oa S. Ex. 
que a votação dos pareceres recalle sobre as 
c.-onclusües. c q11e o p;,wecer, cuja discussão 
estit ene'''t·J•ada, só tem uma conclusão indívi-· 
si vel. 

Vtte-se proceder á votação. 

Procede-se á chamaua para votação no-
minal. · 

Respondem ,~i.n os Srs. Li.ma Bacury, Ga
briel Sa.l!!ado, Fileto Pires, :Matta. Bàcell •r, 
Augusto·· MontP-negro, Valente de Novaes, 
Holla11da ele Lima,' Casimira .Junior, RodrF 
gues Fernandes, Henrique de Cttrvalho, Luiz 
Domihgues. Benedit:to Leite, Chr·istino Cruz, 
Nogueit•a Pamm~guã., Nelson, Pil'es Ferreira, 
F'redet'ico Borges. Jrr.;;ê Be\•ilacqua. Gonç:alo 
de Lagos, Benjnmin Barroso, Almino Affonso, 
,Joü.o de siqueira., Luiz de Anttrade, Oiti· 
cic-a. Rotlt·igo tle Araujo, Euclides Malta, 
Ivo do Pmdo, Oli.,..eira Vatladão, Leandro 
:'>-!aciel. Bellarmine Cu.t·ncü·o Tost.'\, Ar
tlml' Rios. Se\·erino Vieit·u., Paul{L Guimarães, 
~ülton. Francisco SouL·é. Leovigiluo Filguei· 
ras, S.Ma.1·cos, Sel.JMtião Landulpho, Francisco 
d~ M;ttto~, Atltu.yde Junior, Horacio Costa, 
No .. mes Mello, Torq mtto Moreira, Urbano 
~nq•coude::., Nilo Pe<;anha, França Ca.rvalho, · 
Frôes d;t Cruz, Erico Coelho, Alberto Torres, · 
Almeí(la Pet·l!iru., l\Iayrink, Antonio Olyntho, · 
Bad<tró, Go.briel de Maga.lhU.es, LevnP-1 FillLO, -
Ch:;t,gas Lobato, Ferreira Brandão, Dut1·a Ni
cado, At·h;tiue.s Maia, Gonç~t\lves Ro..mos, Car
los das Chagas, Costa Machado, Palleta, João 
dé A vellar. Fert·eira Rabello, Ferreira Pires, 
Rodnlpho Abreu, Necesio TaYares, Fl'ancisco 
Glice1·;o, ~Iúraes B<:tl'ros. Domingos de Moraes, 
Adoipho Gordo, Paul_íno Ct~rlo>,_Alft·e~o ~llis, 
C<~rlos Garcia, Alme1du. I\oguemt, Cmc_mato 
B.Ca,"'n. Vieir·a Bueno,. Albet·to Salles, LeQpol· 
do de Bulhões, Alves dP. Castro, Urbano Gou
vêa., Alltmio.Azcredo, Corrêa. da Costa, Mar
ciano de i.!agalhães, Eduardo Gonçalves, La.u~ 
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. ro MüUe1•, Ca.rlos Campos, Schm!dt, Victori· 
no Monteiro, Pereira. da Costa, Homero Ba-
ptist:J. e_ Cassiano do Nascimento (93). · 

ResiJondem 1t-Io os Srs . lll(lio tlo Bra.
zil, AnfrisLo Fia.tho, Mil.rtinho Rodl'ignes, 
Justiniano de Ser11a., Nasci menta, Miguel de 
Castro, Couto Ca.sta...~o, Retumba., Epitacio 
P~s::.oa., Tolentino de Carvalho, Rosa e Silva, 
GonQn.Ive~ Ferreil·a, ,1uv~ncio tle Aguia.l', An
dre Cantlcante, Rv.ymundo Ban(leira, E:;;pi-. 
rito Santo, Lourenço lle Sá, Theophilo dos 
Santos. Augusto Ft•eitas, Sea.bra. Z:umt, Mar
colina 1Ioum, Santos Pereit·a., Prisco Paraiso, 
Sampaio Ferraz, Lope;; Tro\rão, Jacques Ott· 
rique,. Jesuíno ue Altuquerque, Vinhaes. 
João Pinheiro, Pa.cifico Mu.s<.-al'enlias. Jacob 
da Paixão, Costa Senna, Lamonniet. Gonçal
ves Chwes, Americo Luz, ;'lhnoel Fulgencio, 
Domingo;; Rocha., Domingo:; Porto. Benedicto 
Yalladares. Ribeiro de Ara.ntes, Lopes Chn

. ves, Angelo Pinheiro, Mu~sa, )foreira. do. 
Silva., Brazilio dos. Santo:::, FleUl'y Cu.rn.do, 
·caeta.no de Albuquerque, Fr-2derico Solon, 
Betla-rmino de Mendonça, Fet'l1(l.ndo Stmas, e 
Demetrio Rlbeiro (52). 

() Sr. Pn;e:siDENTE'-Vota.t•n.m a f a. Yor 03 
Srs. ·deputados e contra 52, ·pelo flU~ esti ap~ 
proTada. a seguinte . 

COXCLU~ÃO 

A denuncia apr~entada contra o \'icé-Pre
sidente da Republica. pelos Srs. dep1<t:tdos ;J. 
J. Sea.bro., Alfl'e(lo Et•nesto Ja.cqtws Ourique e 
Vicente Antonio do Espirit'i Santo ni'í.o e ol)· 
jecto de deliberaç-ão. 

O Sr•. Fran{~a Cai~v:a.Uto (pam 
ttma e:r.)Jlicaçao p~ssoal) -La.me!lta. <t aus~ncia 
dos nobres deputados, os Srs. Brazilio dos 
Sar.tos e Sealn·a,a (!Uem rlevc dar uma. l"<l.l)lda 
rasposto., defendendo a commissilo das censu
l<J.S que lhe fo1•um feii'.<1,;;, e si ss. Exs. qui
zessem honrn.r o otador. comp~recendo no 
recinto, Jical'io. e..--.;tremttmente penhorado . 

- · (Pausa.) ·· · 
. . O ncbra cleputa.do por S. P;1u!o, que hon
-tem occtlpou a tribuma, di~se que :1 maioria 

·. da commissão não t'nha accetlído ::tO pedido 
_* feito ])ela minoria. p:1ra proceder ú diligrmcias 

que ella. entendera nece~a1'ias ; mas isto nã.o 
é exacto. 

As unicas diligencias pedidas foram o c::Jm · 
pa.recimento do chefe ele p 1iciu. e do ex-mi· 
nistro da iil.Zenda, que se apres<>ntal'am c 
deram todas as informações aue ihei! fora.m 
solicitadas. -

E' verdade que o nobre deputado por Sãq 
Paulo apresentou em noú1e ela minoria um 
{,'l'ande formt1lario de quesito;; manifestmnen te 
exorbitantes da çlenuncia. · 

O oradOJ' Jembrott a S. Ex. o alvitre mais 
razoavel,s6m duvid<t, de requerer n.o go
verno,por :ntermellio llu Camtl.r<~, a;; inf"ol'ma.
çües ;:1, que 8C rer~ria.m esses quesitGs dizendo 
mn.is que llt<:l hypotlleca.ri<J. o seu voto. 

E' certo, porém, que o 1tonrado ex-ministro 
üos negocio:> d<• 1U.zemla r~pondeu a todos 
os que~itos larga e·descnvolvicJamente. 

AlBm disto, não se puile desconhecer, 0 que 
aUús tt commissão disse em ~eu parece1', qüe 
ernqua.nto não fot· julgado objecto de delibe
raçií.o a. denuncia., pro'c:~demos co1no t.rilJmKI.l 
polltico (ap•,irldO.> c w<n apoi'l:L<l:>), nã.o sendo 
obrig;:~dos u. proceder a. diligencias, pois e essa 
a.ttrilmiçã0 apenas fitcuttativa. a.ttentt\ a. 
lettra tht propria. lei. de responsa.bilidade, e sli 
depois de julgada tt denuncia objecto digno de 
deti.b,~r.H;ão, e qu~ pGde proceU()l'-SC a. Íll(]_UÍ
ri<;ã·.>de testemunhas. etc. 

Aincl.a dis~e o nobre deputado por S. Paulo· 
que não tinha entregue á mu.ioria da com
ll'lisBão o documento relativo ao r~crut<tnlento. 
po~· h a ver ella se dissol vhh · 

E' ma.is umo. injnsüça. feit:t <i. ma.io:i.'ia da 
commi«sfio. 

Qu;::.ndó o honra.do relator do parecer, e 
Sr .. Julio de l1Icsç1uit.'\., ku o sen pü.L·ecel', o 
Ol<J.dot cotwiclon a homt>dtt míuorht <\ que 
:~pl·AAenta~se o voto em selXWà(tO na 1)roxLm~1. 
coníei:encm . 

·. 0- honru.tlo-I'êlator da minoda, que era. o 
nobre deput:cdo :por S. Palün, respoodeu não 
ser nece~snrio, })Ois as npinii:ics de todos eram 
já. conhecidas. -

O orador insi~tiu. (itzenrlo ve~· q_nen pa,recer 
poderi::L trazer Jmüs lu7.es pant <\ tliscussão. 

O nobre. depi.lt .. 'tdo l)ú!' S. Pa.uto continuou 
a. ina.nter <t :m11. opiniii.o, cOI\l '" -cp.1<\l cOl;cot•
da.ram cs outros membro5 du. opposiçüo e o 
honrado deputado pelo Mar•anhão, o Sr. Ctl
simiro JuniOl'. 

O Sa. CA:mrmo .TuxroR- E' cxar:t(l .. 
o Sn.. FltANÇA CAI:.Y,\tHo-:-E por esse mo

ti v o nüo se t•enn i u m:J.is " comm i ssã.o . 
}.-It\S tl.intla. mesmo qntmdo o docmnonto em 

questãô •se aprescnt<J.do. ~t.~commissü.o, em 
nada poderi<J. influir sobre o parece1•. em vi;;ta 
da declaraç;i.o do honrado chefe de policia, 
cuja. pala na foi salicíta.du, pela ptopria op
posição, sem duvldtt lJOr julgal-a: digna de 
fe. E aproveita tt occa~iü.o para declarar que 
esse distincto funccionarlo 6 c•·edor: da maior 
gratidão poe pll.rte do. Ca-pital F~de\\al, <~ que 
tem presta.do iffil)Ortautes servir;os,i(apoi,,dos) 
entre :os c1uaes avult<l. a grande diminuição 
Uos crimes contra. <1. vid<t e propriedade, que 
e:ram coromettidos, com a maioL· aud::t.ci~ p~los 
va.ga.hundos e nw.lteitores que a infest:\vam. 
quando entl'ou S. Ex. no exe1•cicio de tão 
elevado quanto espi.nhoso C:l.rgo. (:tpo~·tdo.<.) 
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Mas ainda mesmoqua.nllO tivesse havldo re- que a todos cumpre de evitar que o des
érutamento, o que sa nega., não podia. ser por credito da Reptlblicl\ e o instincto natur.?-1 de 
elle ~e~ponsa.vel o Sr_. '(ice-J?!·e;>identa da ol·de~ associados não faç::m o IK\SS<1do re
R.epu:ltca,. pols o propr10 JOrnal .JUnto como sur·g1r do tumuto, como lllHco meio de sal
docamento decl<wava que :3. Ex. dissera 5. v;;.<;:~o ].Hlhlicn.. Recortl;J,-lhe que tal do meio 
commissão ela operarias, que o p1·octirara. re-1 d~Ls tlissenslí~s cl,·is qne sn!'gLr;~m C1·omwell 
clamaudo conwa. o rect•clt<unento - «I· I e \n;\ [ngla.t,·n·,~, Frederico lll, 1m Dinam;trc..< 
acompmha.U.os ele men ajudttnt::) de ordens, C:trlos XI, 11'.>.. Suecin., Sl·tthouder, na: Hol
entender-vos com o Se. e;lt<)!e de policia, que ln.ncla, x~qJoleiio, em F'r2.nç~t. 
sem duvida syuilic[l.l'i~ do .facto e (li.Wi\ o.s ,\.ppln.ude a C:unam. elos Deputados lJela l·e-
providencias mocessJ.l'ias. 1> pul~t\ da (lcnuncin,, rlue sur·gitt. inoppOL·tuna 

:Nias ainda mesmo quando o recnnamento no meio das ci.t·cumstn.ncias· excepcionaes, em 
houvesse sido ;mtoris;tdo pelo Víe:c-PresiJente que nos achamos, pro,jeetll Mirado pn.ra. a 
da Republicil, o que t:trnuem nü.o se d ··u, não guet·r;• que toúos queremo~ ver terminada; 
era aindt\ respons:we.l, pot·quanto tliz a Consti- denuncia fJUC etwol ve <t maior injustiça, a 
tuição no are. 74 s :{4,q ue ncn hum prsceitocon- ma i~ g ra \'e i n:rra.t:dão pat'<L o honr-ado Vice
stitucional pôde set· execmatlo s~m a:; re,;pe- Pre5idetlte d<\ Rr~publíca, o Sr. marechal Flo
ctív-asleis orgttnica.s. Ora, o a.rt. 87 r.la Consti- rhwo Peixoto, qutl no po.~to de sa.criJicio em 
tuiç-J.o estatúe que uous sã.o os meios pa.ra que se aclw .. tem p1·eotmlo os mais relevantes 
completar os cl:l.ros do exercito:u volunbt'iado serviços ú. patrío.; (!.lpo!a•las; mwli(i:stações de 
sem premio e o sJrteio previamente o:·g·~- ''l'p!amo nag '}o.lcrios; o S,.. presidente re
msado. Mas o volunt;triado nunro satisfez :ís recla?Jw (t!lençilo,) concorrentlo'poderosamente 
necessidades, a l•.'i r!o sorteio nã.o lbi ainda para a "mamltençilo chts suas instituições. 
votada e o honrado Presidente da Republica (ilpoiaclos, petiçrr~ rios applaHsos ll(tS go.le1·!a.s; 
e obrigado a dar execução <'~ l~i lla fL'I::açüo' ?n!!ilo bem, muito bem.) 
de forças. ( AJ)a,·res) 

Ainda o cxereítv é governado pelo regula- 0 .~ i ::- D:,. ~~ • Q• ( _ _ 
menta do Conde de Uppe porque não lm co- . = ~~"-... 0""~- ( c =~<l':u~n .. 11. "

00 

d." ·uta t-' tit. hil id 1 ·c:.ncnlo de alt~ar:ao)-St·- presHleute, tetlho 
I,,o 1!11 . ·_r, o auonymn. u es_' 1~ 1'0 ). , 0 pc 01 Llcce:Ssidaclc d<) d;Lr as l~J.z;1e.~ do mou v.;to a.o 

C~nstttmçao e. entr~k\nt~, nao ~ pmuuo pot· l>a·1., c nece;:~irl·dc ilnper·o-~ t· ·to m"iS 
n·to haver• ., l"'specttv·• let Ol'"'~nt"a ( -'l''!tte~ ) ' " · _, '\ 1 ~... ,l.tt ... ' • " ~· '" ,,. " · ·' · .. quanto me al~\St~i ness;J. gravissimu. questfio 

O SR.. PnESIDE:\TE- Peço ao nobre depu-~ dos meus amigos e companheiros de bancada e 
tado que sere~trlnja.t\ umt\ explicaç-J.·) pessoal. tet:il~ sido sig~~ta~·io .:~~' ll~nu~ci<t ~. meu.il· 

o SR. FRA"ÇA. CAt:YALuo diz que vae con- 1 ~u::sttado ~nest~.~-e .tl~l"'~.~r,put:vlo pel·~-B~lua, 
clnil·. mas a l'CSllOnsa.hilidatle da tlelllOl'll p~r- ,1. quen~ ··em r' e tubu .d mULta amL~a [e e 
tence· ,·t h .nrmla minoria, que o tem l!om~adu vner<.v::w. 
com os seus a).Ja.rtcs. Allastando-nw do terreno jul'itlico tlu. que~-

0 nobre deput<.tdo peltt Bal1ht eLlt.endcu que. tio, p::u·n. n:Io along:l.r-me muito. Jn·ocm·a· 
tinha im:-n·l'ido em contmdiç;i.Q por htWC<' r<ú,justificar o meu Yotu tlado it condusii.L~ do 
~-signa.do o p:.wccer rela.ti vo á denmlcia,rtuan- pil.rec~t·. que <.\Ctl.l:~ 1 de ~e1· vot.a.d.o, a.t.centos 
do .jú. lmvin. d.ecln.;·Mlo que a moção de 21 de 05 mn.ts altos mi·,ercsscs nn.c:tonaes, de
j(l.neiro não lw.vht tlelega:1? yoLleres ao Vice- ante tl~t phu.sc doloL'?><t po~· qu~ !Xl:S~a a 
Preshlcnte da Rcpublíca .. St o ttrrhre llepntado R~pul)ltcn ... t!qt~.n~c d;~ mmlt<\ r::onsc:tencm! U.o.s 
ti.vessP. lldo com n.tr.(!l1f(ii.o esse p;u·ecP.t'. uüo m1nhr.~s •:>pmt .. cs extem:trh~ neste rccmto, 
teria feito esstt injusti(;tL const:\ntcs t~(·~tes nnnll.c~~ f) "mmt:t\ contest~dos 

Ahi se encontr:t o seguinte Ll'ecito, que: :tll· pelos meus tllu,:;tJ·cs n.mtgos e compa.nhetros 
dttei ao parecet· elaboratlo }Jelo dhfdO 'ra[ntor, lle! comh;üc. . . · 
pn.ra. resalvat· <t milllia cohcrenctn. e poclct• Quel~l~.~etulllCt:\ 1lC\'C S\ll' ._lU;:; to, . dev-e Jcv<tt• 
assignar sem restl'ieçüe::. do qnc podem dnr n. co~':_tc•:<LO ~~~todo.> fJnc :L tntl.l~ absoluta 
testemunho os meus homad ... s collegns dn. recttd:to presHllll o seu aeto ... 
maioria. da commhsão. Eis o trecho: «Qual- o SR. SEAmu-Ent.l.o nü.o fui cort•edo '? 
quer que possa ser o moclo de pensar de um _ ~ , 
ou mais membros (lO Congresso sobr·e a fOl'Ç<\ O SR. JOA.o TJE ~lltü~tr:.,~-· ·1·mostra~ g.u~ o 

. e alcance da mencionad<\ moção, po.rece cel·to s~u pl·ocedL~el'!to ll<LO e fi.ll_o tle pan;:oes 
<i. commissão que it Ca.mam não serã lícito YlOlentas, m~o e uma ar!Hn. vtbradn. cont~a. 
ace.usn.r ao Vice-Pre,;idente da Ropublic<t por u~ adversarw, .. mas u~tc~:l.men~o UI~ me10 
haver procedido como julgou acertado c no para a-(i~scohert,\ o pumçM do, clehnquen-
uso de uml\ autorisução que ella llle deu e tes. (.-lpo:ado'.) . · 
por O'J'ande mã.ioria.» l o ~R. JuSl'INL'u'<O Dll SERPA -V. Ex. 

vou tel'mina.~, fiJ:Zendo um ap11el!o ao.:pa-· estàJu.zemio o que se :p6cle chttm<t:· uma dis-
tl•iotismo da mmor1a, lembrando-lhe o dever cussu.o postlmma. · 
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· ·. o. SR. ·JoA.o DE SIQUEIRA-V. Ex. sabe que ·presidente da Republica. havia de voto.r a. re
. tonllo necessidade de justificar o meu veto, forma como uma. consequeuci& fa.ta.l como 
.mais do que ninguem .. - · · ~ma. ~edidâ' de salvação publica, de~nte da 

o SR. SE.Ul'R.A.-Mas assim 1 v. Ex. está sttuaçao creada, nas trevas, p&lo seu proprio 
rne.aceusa.ndo. ministro1 !! (.1poiatlos.) 

E_ quando, Sr. presidente, este ministro 
O Sn. . JoF.o DE! SrQUELu-Lendo a.dentm- dena.responder por esse actoque o Presidente 

cia, senti-me cheio de surpreza por aão ver foi le:va.do a praticar .. . 
alll mencionado nem 0 ex-ministro da fa-

. zend.a, nem o ex-ministro da marínlta., , que O Sa. Ros.-\ E SILVA.-Então ·o pr esidente é 
foram t<í.o dirllct,1mente accusrdos netos sus-' que 6 o secretario. · 

· tentadores da denuncia... - O Sa. JEsUINo DE AEBUQUEMm:-Todos são 
o SR. BELLA.Rl'\JINO DE ME?-."l>ONÇA. - Ma.s, ou culpados; innocente só e o Presidente. 

correr do processo. se averigu~ría. a. responsa- O SR.. JoÃo DE SIQUEIRA.- .•. erre foge do go
bilidade delles, uma vez avei'lguada a do Pre- ver_·no do E;:;tado. pendurado na jtLqu~ta do 
sidente da Republica. Trrbunal de Contas e vem dizer ao pai.z, <iUe 

O S'P... Jl)io DE SlQUEIR.A.- Elles, Sr. presi- a,;.sw IJi'OC~eu porque queria no gover»-o ser 
dente, que fugiram de seus cargos exacta.- UI!l aLttom;J.to dea.nte as _-a.ttyibuições daque~e 
mente no momento em que o Presidente daRe· tr1bunal de que~ quemt hbert:ll-o o Presl
publica.ti.nha.deresponderpetosactos queeUes d~nte dn. Repubhca com um decreto de re
mimstros, cJ:eios de fõfa. vaidade, sahindo de forma.. (AtJw·tes e a;ppla:los nas va.'!::rirt·:.) 
suas attribuições, tomaram pnblica.mente a O SF. PRESIDENTE-Attenção. 
responsabilidade JlOr meio da imprensa. e pelo 0 s - . 
orgão de seus ami~ros no parlamentO... It. JoAo DE SIQUEIR;A-:-E parquea..denunc~a. 

: _., • _ calou o nome do ex·mmtstt·o da marmha, tão 
. O SIL .PRESIDENTE -:-O~servo ao nobre de- pe..<lSOa.lmente :l.ccusado como principal re
:putado gt!e é!_eve resumir-se. aos termas de sponsa.vel por. todos estes frtctos constantes da. · 
uma explica<.:ao pessoal. , . _ denuncia. e isto era. facultado pelo§ 2· do art . 
. o SR. JOÃO DE SlQu'EIR:\.-v. Ex. sabe que 52 da.. Con~· ~tuiçã.o e leis regulamenta-res a. 

e8tou em uma posição excepcional ; niio posso· estadtspoSJÇ<~-? rereren~ 1 ! Quem não ~be 
deixar de ,justificar . o meu ~oto com toda _a. qu~ .~e~ mm1stros as~1gnara.m com· o · V~ce
latitude com a qual o justificou: o meu illustre l'reHdente da. Repubhca os actos relattvos 
amigo, deputado pelo Rio de Janeiro. aos de_c:retos de 10 e 12 de abriL e, por conse-

quencm, tomaram perante a lei a. res_posabili· 
dade dos mesmos actos ~ O SR; JusTI~·iL\ .. .-~o DE SEH PA-São clua.s vio

lações do regimento. 
O SR.. Jo:\.o DE S1~UE1R.:\ -V. Ex.. Sr. pre

sidente, de>e reoordar-se de que., em uma. das 
sessões pass:ldas, deixou a cadeh·a que tão 
dignamente occupa. pa.ra. vir sent..'l.r-se nestas 
bancadas e defender o ex-ministro da. fazend(l. 
da. a.ccu:>açfw que lhe fazia eu pelá. sua inter
venção · indebita ·na. ctuestão financeira.. cha
mando a attenc;-ão ele S. Ex. ptwa. o § s• do 
art. 34 da constitui~ão, base hoje da. qlmuncia, 
e no dia sel_;Uinte a der~ que v. Ex. produ
ziu; o ministro vinhn. declal'M' pelo:> jorna.e,; 
que era. verolade, que tinha um pl:tno .fino.n· 
ce.iro, que não desi-th\ de sua. reforma, em b;"'ra. 
da. competencia privativa do Poder legisla
tivo; e, logo apoz o eneerramento do Con
gre~so Nacional, este ministro le...-ou o Presi
denteda Republica a ass~·nn.r o decreto de 17 
de der.embro .. ~. 

O Sa. JACQUES OtmiQUE dá. um aparte. 

Quem não sabe que o ex-ministre~ do. ma~ 
rinha, homem agitado •.. 

O S>u. ~~RTI!UR Rtos-Não apoiado; é um 
cidadão muito d.istincto. . ,-

0 Sa. JoÃo DE ~lQ'OEIP.A.-•.• éopri.ncip:.J.ll'e· 
spons:wel por todos esses exces~ e abusos e 
por consequencia, por esses e:o;:cessos e abusos 
deve responde1· em face do § 4" uo art. 80 da. 
Constituição'? ! 

E se todos esses fo.cto;; faltassem para. ~erem 
SS. EExs. at:ra.stados á barra. dotl'ibunal, bas
taria, Sr. presidente, o acto ct•iminoso de ter 
o ex·ministro do. marinha. trahitlo o Presi
d.ente da Republica e atirado o !Uo Grande do 
Sul na. guerra civil, cllegnndo ate a dar 
comruissões rendosas aos officiaes de marinha 
que concorreram, !altos · d.e D:J.tt·iotiSmo e hu
m<Lnidade. pa.ra. o bomba.r,teamento da. cidade 
de for!-0-Alegt'e. ( .-1pplau~o~ na.~ _q(ll~l'ia.•.} 

Fingindo pactuar com o Vice-Presidente d-a. 
O SR. Joà.onB olQUBni.A.- . ••• porqne, abu- Republiaa no.; actoE: ele rP.pressão contra. os 

sando do cargo que occupa.va., impudente-.•.revoluciona.rios, este ministro espreitava.. o 
mente ameaçou os bancos. a.cenou-lbes com a. momento de rugir á responsabilidade de seus 
cobrança. .da. divida ao thesotiro publico, le- aptos e o fez desastradamente,apparecendo em 
vou-?s _ao desespero, creou .. uma situação do- pub!i~ .com a. dem ssão em puaho, a..,nacha,~o 
lol'osrssl.Dla nesta praça, de .modo que o Vice- nas trazeiras do exercito revolucionaria do 
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Rio Grande do Sul. (Apa1·tes e appla~1sos das 
galerias.) 

o SR. PRESID&'\"DE- Awmção! Peço a. v, Ex. 
que resuma. as suas considerações. 

O ·SR. Jolo DE SrQTJEIRA-Obedecendo a 
V. Ex., vou resumir. 
. Dei o meu vo~o contra a denuncia. e a fa. vor 

·do parecer, porque a posteridade, p;.~ra a qual 
· a.ppellou o meu illttstre m·estre, ver:i. na d~

nuncia. a. figura. de uma. arma manejada por 
ba.bil mão, mas nunca a imagem da. lei, -por 
lhe fa.lta.r o cunho da verdade ... (.llu ilo IJe,fl; 
mui!o bem. ; numerosos apartes e contes
tações.) 

O SR. SEA.BR.A. (levantar.do-se)- Si está em 
discussão o parecer, peço a palavra. 

Resistirei Mé ao fim contra aquellesque; 
ainda combatem os que ousain levantar a. 
voz em nome da lei e sob•·etudo em nome 
das verdftl~eiras aspira{,:óes t•epubl·ca.nas. 

Para. mim a. si tu .c;.ã.o pr.,sr:mte ó l)erdida; 
mas o ex,~mplo que eu agora dou. c:mfessan
do-me vencido df'a.ntc dO.·JX.l.Íz, ha de preva
lecer e servir· de incentivo a um:~. nova. ge
ril.ç-ão, que sur•girti. pa.1·n. condemnar os crimes 
do thlsificador da Republica. · 

O §r. Sá And~ade ( 11ara uma e:c
pUcaçtlo 11cssoaJ) -Estando ausente do re
cinto qua.ntlo se votou o pa.1•ccer sobre a. de
nunciã., de ·la.ro q ne uari:t o meu voto .em fa
vor d<L denuncia., porque sou solidario com 
o.quelles que defcnuem '"dignidade da pa.tria 
e a integridade da. Naçiio. · · O SR. JoÃo DE SIQUEIRA ••• por faltar o 

cunho da justiça, porque não apontou os ve1'- o ·sn. HENIUQUE: DE CARYALHO (pela o1·dem) 
dadeiros culpados de t.1.o grandes atten- tem necessidade de jus;ifi ·u.r o voto .favoravel 
tados. Votei contl'a. a denunci.n. porque . . . que acaba de da.r e por· issJ pede licença. para 
(.4.partes do Sr. Seabra e outro< Srs. depLI- ler a ~egninte declaraç-ão (Lê) : · 
tado!l; accl{lmações, c.pplausos e 'DÍ'I)(LS _na>' qa- • : . ,- . ~ ' 
ler'âs ao orador O Sr pre~idente lecanta a. • vot,tmos J?Cl~t <.'Onclu~_ao do_pa.recer «n~ 

5'.- · ) • • ' Julgando obJeCto de d~ltberaçao a. denuncta. 
se suo. · contra o Vic~-Prêsitl.ente dn. Repui.Jlica}), não 

Passados 15 m:nutos, o. Sr. pre:;idente re- porq_ue estejamos de accot·tlo com as opiniões 
abre a· sessão, pedindo aos Srs. deputadOs conttd~s n? .parecer, mas. po_rque ençend~mos 
que observem .o art. 138 do regimcmto in- que nl\0 ~ tempo <lese llqtml.<~l' a qu,~stao de 
terno · • · quem ma1~ tem ert•ado, m:•s sun de todos nos 

' esfo çarmos, a:tf,tscando·nos de rcl:riminações, 
r10 intuito de nosilo p::t.iz, cujo cr. dito se acha 
abalado no estr-an;;eit·o pela.s discortlias intes
tinas, adquil'ir :1 tl-J.nq ui!itlade necessari:~.. 
Entendemos que a. ,·ot:u,:ào de t5o importante 
assumpto de\"C ser ta.L <JUC anime os senci
melltos d\l ft·atel'nidade do po"o brazileiro e 
fa.ça. esrtm~cer .i us1.o3 ou injustos t·esenti menta~ 
tão c:xplot'<tdos p~los inim:gqs inve,josos ~os 
grandes re~ursos nuturu.E>s do Bra.zil. Alem 
disto, não cl'emos que as Htlüv.:J do:> que tcem 
:~ssumido u grn.ve re;ponsabitidade da :.l'~tão 
do> ne:.;ocios. publicas pcr..s:un ser <.'Omjustiça 
attl'iblÍi(hts :i. inten· ft.n cl'iminos..'l., ma.s tão 
sómente o.os obst:tculos li~tdos i todos os mo· 
mentos de uma. ép.•c;.t agitil.Ott pJl' paixõ~s e 
intere~s·:S de toda a <!specic. 

O S1.·. A.u.nibul Faleão (pà1·a uma 
explicnçüo peisoaiJ~ Por motivos imperiosos 
não estive ptesente ~t sessão quando se votava 
o parecer itCGrca da. · denuncia. dos cl'imes do 
Presidente da. Republico c como entendo que 
a nenhum memb1•o do Pal'lamento é licito 
occultar o seu voto sobre tão grave matet·ia. 
venho declarar q ue,'si esti vessC'! presente. ·vo
·taria pela denuncia. do Presidente e si ti
-vesse seguimento o processo, Yotaria pela~ sua. 
condemnação. ., 
· Não me é licito justificar este Yato, e ainda 

quando to· los os motivos que pudesse :~.pt·e
sentar prevalecessem naopinião publica., eUPs 
seriam absolutamente nullos deante da rorÇ!l 
prepotente e brutal.. 

Jul'"o que no momento em que. o.s leis c os 
tlir.::itos ~iio postergados, as manileo:tações (!a 
opiniao publica. são nullas e inuteis. Contra. n. 
força al,soluta., prepor ente, autoritn.r·in. e cri
minosa. não ha recurso sinão no valor dos 
que se julgam verdadeil'Os patriotas. 

Pela minha parte, declaro que sou impo
te'ftte para resistir ao despot!smo que a.vassa.la 
todo o :p~iz. e o que posso prometter aos meus 
concillãos e que um dos sacrificadcs serei eu 
sem conde~nder nunca. com os despotas da 
tyrannia, com as invasões que.se tem commet
tido na legallsa~o do _paiz e contro. a. Consti· 
tUição. 

. ca~~~::m1 v. n 

S:1la da scssCes, 8 <lejunho de 1893.-H.:n
j·ique <h~ . Ca•v•tllto.-F. 3lllff1't,lt • ...:... JYctson de 
Ya.-a~nceltos. 

Annuncin.·se :t.2' dlscus~ão do-projecto n.20 
deste anno, fixant.lo a. forc;a mwal pa,ra o exer: 
cicio de 1894. 

(O s,·. Jor'lo L opes deixa a cadeil'(t dá pYesi· 
dem:w, que é o~c"p.w.la peZo Sr. Pal~eta, 
:2° q)icc-presiúentc.) • 

O Sr .• Tncques Ouri<JUe .va.e tra
tar .do projeor.o fixando a.s forcas de ma.r. para. 
1894. A Ca.mara compreb.ende que a ftxaçiio• . ~ 
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de forças, quer de terra, quer de mar, é que;;. 
-.tão importante, mesmo quando se trata de 

um paiz que s~ acba em paz. quimto m;ds 
tratando-se de um paiz em situaç<\o grD.vissi
m(l. como a do BraziL 

O orador enumeta a~ varias circumstancias 
em que se apoia para firmar a sit.ua~;.ií.o a.uo
roa.la da nn.c,~o. E diz que ha neste momento 
que se traduz por clloqaes uma força natural 
que é a. dos 1àctos em succe~srro logica, deante 
dos quaes o primeiro pa.pel da C<~.m11ra con
siste em procurar est..'tbelecer a engr·enagem 
administractiva regnladera deste movimento 
e-volutivo. 

Assim é que se fez mister quanto antes es
tabelecer a reg-ul11.mentação necessu.rio. para 
:prehencher os claros do eJG~rcito O recruta
mento forçado fui extincto e aintla o Con
gresso não tra. • ou d~ estabelecer os meio. fiara 
que esses claros se prehenclL<W~ seguindo o 
disposto na Coustimi~~o. 

O orador foi sempre p1trtidaebdn pr-emio ao 
voluntariado 'Mas cornr) esse meio era. c(ln
trarío ao es11il•ito da. Camar·a, que via nesse 
premio um ·elemento de f;Lt~ilico.çüo ilo ;-;enti-

.. men:.o pat1 iotico.recuou. Mas não pflde rleixar 
de-acceitar o ílUeseacha propo:<ito noptí\jecto 
de fhaç,iJ.o deforço.s qul:l concede vinte mil réis 
aos que quizerem se engaja.r ao serviço da ar
mada., nil.o como pt·emio, mn.s como um meio 
de fa.cilítar a n.pr.mt.lízagem. O orador niio só 
acceit:t isto, como propõe_ que sejam cre:ula~ 
diversas escolas que preparem ve1·dn.deiros 
homens de ma!', ver1ladeiros marin1wil·os. 

Termrna clizendo que nr~o p)upar<~ o seu es
. - 1br~o e a sua energi01 no senti·to de prepMar 

n. ma.chinn. admini~ti•ativa necessaria pa.ra a 
boa mn.rcl1a uo~ negocies pnblicos. 

Foi ~empre este o seu a.l\"o do qual nunca 
se des,iou. 

O !!ir. ~el"'on vem apenas a:pt·e.~enta.r 
duo.s emendas M proje~:to tle fixação tle for
~.as de mar. 

Uma, aut.orisan(lo a. CL'eu.çiio de um corpo 
de mesr.re de l\rm~lt::,e out1·n. igunlu.nllo os ven
cimento;~ dos proressores d;J.. E~coln. Nrlvo.J aos 
do.\i p1·ofes~or. s da.s outr·as esc,Jas mi!it.al'es_ 

A p1·imr.-ira. medida. e de uma necessidade 
imprescindível. 

O mestre de armas. para bem desempenhar 
os deveres que lhe siio inhe1·entes. precisa de 
habilitações especiae"> e é uma. das fi:mr~ 
ma.isnecessarias pnra. a or:delll in tema de um 
navio-' 

· A segunda emenda é dejustiça. 
Os -vencimentos dos professores das escol<tS 

militares foram equiparad~s aos dos das es
colas civis, ao passo que os dos :profe~sores 
das escõla.s na-vaes não sofi'reram .as mesmas 

•reformas. . . 
~' preciso eom_pletar a justiça.. 

Rl'ferindo-se ao nobre deputado que o an
tecedeu, diz que, r<:Jlativamente às medidn.s 
q UP. acabo. de propor ,não negarü. o seu apoio, 
porque e-i.."ts medidas implicam ideas pelas 
quaes t(•m-s~ sempre batido-

Ficam solJre a mesa a; seguintes 

Emewlag 

N. Accrescente-se onde convier : 
Equiparar as vantagens, direitos e l'egalias 

dos lentes, substitutos e professores da Escola 
Naval ás dos lentes, s'ubstitutos e professores 
das escolas militares da Repub!ica. 

Sala das seS5ües, 8 de junho de 1893. -
.Nc:l:;Oil de 1'asuoncellos. 

N . Accrescen te-se onde convier 
Autorisar a cren.ç:io de uma bl'i1,rada de 

mes1res de armas, a exemplo do que se fez 
para os demais inferiores da arm,:da, com 
vencimentos equiparados ttas mesmos infe-
riores. 

Sala Ças sessões, 8 de junho de 1893. -
Nel~n tle Vusconceltos. 

Não 1Hwendo m:.tis quem "peça a :vala.vra. é 
encerrada a discussão e adiada a vot~,ão. 

Pa...~o a hora destinada ao eXIJediente. 
Q SR. l• SECRETARIO lê O seguinte 

. EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Ministerio da Justi1:;3. e Negocies Inte

rio!'('!;\, de 2i de fevereiro do correnr.e anno, 
remettendo o requel'imento em que as me
dícos das Casas de Detenç.[o e Corre~lo. Dr:;. 
.João Pires F<1rinha e Pedro NoJa.;co Buarque 
de Gu,mão. pedem a.ugmento_ de vencimen-
tos.-A' commi.ssiio de ot·çamento. · 

Do conseLho i\Iunicipa.l da capit~l do es
tado da. Bu.hia, de 2 do corrente, pedindo ao 
·co gresso Nacional que resolva si aquelle 
conselho tem ou não compc-tencia pam pro
cetlet· ao alistamento eleitoral feder~l. de 
accordo com a lei n. 35 <1e 2ô de janeiro de 
1892.-A' commissão de constituição, legis
la~lio e justiça .. 

Requerimento da Compaohía Indüstcia.l. 
Lavoura. a Viação de Maca.hé, "Pedindo dis
pensa da. construcç-ão dos 14 kilomet:ros de 
sua · linha, restmte da concesSão· que .lhe foi 
feita pela lei Ii.. 3.397 de 1888, art. 7°," etc. 
"'7A' commi;:;sã.o de obras publicas. . · · .. 
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Tel~ramma. : 
AcEGUÁ, 6 - Presidente da ca.mara dÓs 

Deputados-Rio. . 
Revolução terminadahontem, Tavares emi

grou com suas forç.as, sendo desarmado pelas 
autoridades orientaes . - -

Viva a Republie:l.. Saudo-vos.-Pín11.eiro 
._Machado --Fernan(lO Aúbott, 

O SR.. · MARTINHO R coDruGUES (p~la o1·dem) 
communica que o Sr. deputado José Avelino 
deixa, por motivo j u ;,tificado, de comparecer 
á sessão. 

brecha., procura encaminhai-o no caminho 
do bem, rla justiça. e da equidade ; mas 
acho que o acto que nnho aqui re)ilar;,r, 
comqua.nto o intento do governo nã.o fosse ~a
h ir dos limites da lei, foi um excessG de zelo, 
foi o. applicaçã.o desse principio, .le~do pela 
monarcbia, de que o governo pod,~ mte;-pra
tar a lei. A Constituição sómente ao Con
gre~so dele,.ou a func<.,.-ão de interpretar a. 
lei. Mas o governo par;,. bem dt: todos e {el~ci
dade geral entendeu poder dispensar na let, e 
interpretai-a. Este a.cto a. que me _re~ro, Sr. 
presidente, ver ,:a sobre um;t questão mterna.
cional, das mai! graves, e que exige uma -

. o Sr. Monte n'-"gro-Sr. PresideRte, solução urgente. por par te do parlamento. 
e compeza.rquemel\lvantonesta casapara.~a- E' a questão do con~enio :lJ'l!Cricano, de 31 
zer alrons reparm:, aue jnlgo indispensave1s, de janeiro de 1!:191. 
a um "acto emana.do da administração. Ma.s. o o convenio, como V _ Ex. sabe, não foi 
meu peza.r a.inda e mai•"Ír, vendo que a admi- apresentado ao corpo legislativo. para que 
nistração não se contenta. de ag:ír, de obrar delle tQtnasse conhecimento, sob um pretexto 
naquelles limites, assà.s largos, q_ue lhe feram que deSéjar ia não ver alle,_n·ado pelo governo, 
traçados pela Constttui<;ão e pelas leis. sob pret-A:xto de que foi feita ainda no· tempo 

Noto, constantemente. em grande numero do poder dictatoriai. 
de actos do Executivo. o pensamento de exer- No entretanto, o convenio aduaneiro rc
cer attribuições €J.U~ não lhe. competem; cu fere-se o. negocias tão impot·ta.ntes, tão 
seja., Sr. president~. pelo deseJo de bem -ser- graves, que atrecta.m todas as praças ~e 
vir á causa publi~~. rm seja levado por,certas commerçio, de modo tal que penso nao 
necessidades de momento, ou seja. ainda, pel~ podia o governo d~ixar de consultar o 
habito inveterado em QUe estamos de so pensamento daquelles que, m:~.is directamente, 
conhecer a. lei e de só applical-a, quando_ representam os intere.c;ses dos-grandes eentros 

- ella nos cop:venha. . - _ commerciaes, os serios interesses dos pro-
O certo e que o Poder Executrvo nao se- duccores, e. sobretudo, os interesses do consu

lembra, de :vez em quando seesq't1ece de recor midor e tambem os interesses des,-e commer
rer á Constituição l>a.ra. ver si o ac~o que quer cio t ii.o frrido por elle, e ao qua.l o convenio 
pr:aticar es~ ou n~o de conformrdade com a .tanto interessa. y. ~x: sa?e q'l!-e o conven~o 

- ler de sua. enstencta. . . . americano, que e ler do pa1z, dispen~a. de dr-
0 Poder Executivo legisla, e quando detxa reitos um certo numert:~ de productos, de 

de legislar, ou qu:~.ndo procura salvaguardar. oc·irrem americana: estes productos entram 
explicar:_ o se~ acto, el:~ usa de uma -outra no pa.iz livres do direito de importação. 
expressao mros ~u:l.ve. rut~rpreta. N~ entre: Ate boje tinba.-~e entendiào que e.~tes di
tatlto, Sr. prestd.eute. :1. mt rpreto.ç~o d.~ let rei tos de importação, essa. i~ençü.o de direitos 
é um actc exc~ust\'O do Pod~r Le~tslativo. não attincriam outros direitos escriptos na 
Interpreta a ler quem~ ,f<tZ. E por ISSO, Sr . hbella, ist•) e. não a.ttingiam os direitos de 
presidente, 9ue e.u, Ja. um :pouco ca.nç.~do expediente. que só podem ser dispensados 
de ver con~ml:la_milnte o Poder E,;.~cU~lVO por expressa disposição de! lei. Si a lei da 
exercer attrlbUiçoas do Poder Le.ot.,latlvo, isonção não dete1·mina que os direitos de 
quando ~ell'!- tanto c:tmpo P.a.ra: 11$lt', q_uan- exp ·diente estã<5 ineluidos na isenção, as a.l· 
do a. le1 da.· lhe ta.ntu..-; a.ttr1butç~ em que fànde"'a.s do po.iz exi•.,.em do beneficiado a im
possa mostrar sua ~oa vontade, e que eu , porta.ncio. desses direitos. Tmh:~-se entendido, 
com pezar, peço hoJe a palavra, embora es· portanto que os productosamerica.nosennume
teja. aind.a arrolado nesta parte da ~J._mara, ra.dos DO art. !• do convenio,si E'-Sta va.m isentos 
que acce1ta. os traços gera.es, da pohtlca. do de todos os direitos de importação·, deviam, 
.governo. . _ entretanto pagar os direitos de expediente. Mas, contmuo a nao :pel'tencer ao nu- ' . 
mero daquelles que fec)la.m os olhos e que O convenio tem ta.m_beJl!. tra.z1do alguns _. 
apoia.m o governo incondicional e absoluta- embaraços na sua a.ppllca.çat:~, porque uro8. 
me o te. Entendo q 'ue o melhor amigo do go· l~i geral nã? póde isentar os product<?s. a.me:
verno naoé aquelie· que lhe encampa. todos rlCanOS dos llnpOStOS estadoaes e DlUDlClp&.eB. 
osa.ctos; (Apoi·~dos.) nã.o é aquelle que acceita. Tem-se travado "U}ll& certa lucta., 'Uma eerta.- -
como ·dogma. tudo que ·~ do alto . trOC3. de observaç<Je! entJ'e. __ os governQS. esta-
: Entendo . que o melhar amigo dê go- doa.es e o governo aa. Uma.o_. a respe1tó da 

-verno é aquelle que, conetantemente na. applic~o do convento americano. ~ .. 
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·o Sa. JuSTINIANO DE SERPA-Pa.rece que o fundou para interpretar o convenio a.Dierica
municipiÇ> não_ póde lançar impostos de im· no, e caso reconheça. que não tinha. com
port!l.ção. • · pétencia. para. da.r esta. interr•retação ao con-

0 SR. MoNrENEGRo-Mas v_ E:t. sabe que venío, e que por excesso de zelo desfalcou o 
to d · Thesouro de$ta quantia para. a dar aos nossos 

o Estado si não póde lançar impos s e Jm- amigos da America do Norte, que venha pe
portação, :póde lan\:ar impostos de consu- d - d 1 · ino, e sobre esses impostos de consumo já, tem ir ao Congresso a approvaçao e uma el 

'd ··1 -. . te do Es· que o absolva. do :~cto que pratlcou, porque 
ap1>a,_rec1 ~ r~ amaçzy. s . por pa. ~ s . só o Congresso póde legislar sobre. a ma teria. 
tado"' Umdos çla Amerrca _do ~or~, ~ue · Ma-; ainda tenho outro requerimento a a-
rendo que estes rmpostos esteJam tocturdo"' na Ex d 1 b d 
. - ta' 1 c'da. . -nelo convenio de 31 de presentar: V. ·. eve e~_l"3.r-se equeno 
~ença.o es ;,e e 1 ' r anno passado eu t1ve occas1ao de occupar a 
Ja~e~;roprio mirustrn da. fazenda, na cl.rcu· a~tenção dos meus coll~ sobre c~rtas theo· 
lar que venho, não digo censm•ar porque él. rrt~;s que tenho a respeito de tanfas adua· 
tanto não me·aba!anço, mas á qual venho fa· nelras. •::: . . 
zer ligeil·os reparos, e~t..'l.belece o principio de _v . Ex. lembra-se (!Ue ~z enw.o lJ:!Clurs~ ~a 

d tas americanos estilo expressa· le1 de o~mento da receita uma drspo Jça_o 
que os _pro uc . . , • . que autorr::ava-o governo a. rever essas ·tarl
Il_lente lSintos dos lm.polltos e~tndo.~f!~ e mum· iil.s, de modo a. estabelecer duas tabellas de 
crpDa:es. . ul (L") impostos, uina geral e outra. mínima, que ap· 

lZ a. Cll'C ar. d. plicaria ás diversas potencias estran~teiras. 
V. Ex.compri hende arazito por que se tem Disse que a questão era grave e séria, e 

estabelee:ido esta troca. de obser\'i\Ç_9es, entl'e que de9ejava que essas tarifas fossem sujeitas 
os governos do!'l esta.dos e da. Uolu.o, ~ r i'S· & a:precia.çã.o do COngresso. 
peito desse converüo, que os est.ad~:> t_mo po· O relatorio do Sr ... ministro da. fazenda. dlz 
del;ll acceita.r, porque se refere a · d1re1tos q~e que, em cumprimento desta. disposição do or-

·lhe5 são cla.t•amente outorgados pela. Consh· ça.mento da receita., foi nomeada uma com· 
· tuição da Rep~~lica.. . · mis~ã.o para elabora!' estas tarlfas. 

Mas. como d.tzla~ unha-sé entendtdo_ que os Desejo, pois , saber. qual o :esultado dos tra.-
direitos de expedrente .eram cobrave1s pelas balhos da com missão, esper,•ndo que a Ca· 
alfandegas do Erazil, apesar do com·enio ma't'a se pronuncie ainda. sobre esta mataria. 
americano. Q. Sr. minis~r~ da fa.z~~th, por e que as CôD"idera.Ções que tive oecasião de 
estii circular de 25 de ma1o; ~nten r c _0 con- apresentar et1tão a Camara. não fiquem consi
trario, i?terpret.L o. c?n ven1o, de _modo a dera das simples consldP~es aca.tlemicas, que 
_mandar 1sent.'\r .do direito de exuedumte o;; tenham um resultado pratico e o governo nes 
productos ame1·icano~. enumerados no art. I• .diga a sua. opinião a. este respeito. 
do convenio. . · Quando propn:z esta mediü n;to foi :pa.ra 

E_u úes,)j;}.va., S1:- prasidan~, saber qual a. que ficass~ Iettra m~rta, mas para gue Yivesse 
razao que teve o 1Uust~e m·ms_tra (e ellaa de· uma realisaçã.o pratrca.. e esta. r allsaçao,prda 
vem sarexcellent~s)paJ:a doutr~nar sobre ~ta. qual me interess~, espero obtel-a. dos meus 
mate -ia,inter~·reta. J • um convenro que tem ~tdo illustres collegas com o requerimento q~e 
interpretado de outro modo, e .CJual a. ler de vou en viar á. mesa. (Lê.) : 
que se soccorreu para. deslhlca.t· o Thesouro da · . b lt · d Ub 

· importancia destes direitos até agora cobrados F~cam so ra_ a mesa, para u er~or_ e e-
e marcados no orçamento. . raçao, os segumtes! -

·Quero saber em que lei se fundou pa.ra in-
1grpretar o convenio americano, -porque a 
reciprocidade só é regra nos .tratados quando 
expressamente especi li cada.. · 

Requer imeiH os 

Requeiro que se peç.am ao Poder Exeéutivo 
informaçõe:; sobre o modo pelo qual tem sido 
execut:ulo o§ 3' do art. 2• da lei .da receita. 
qne determma a confecção de novas tarü'as 
aduaneiras. · : 

Sala das -sessões, 8 de junho iS93:-MM-
tenegro • i · 

O tratado aduaneiro da vantagens a pro
duetos brazileiros na America., .;emo a prll
ductos americanos no Bt•,zil, mas não esta.· 
bélece a reciprocid<~~e ab:;o!uta.; porta~ to! si 
os pro:luctos bra.zileu·os. na.o pagam di~1tos 
de expediente na. Amer1ca. do Norte, ?ao se 
entende que os pro:luctos da. Amerrca. ·do 
N<•rte não paguem estes direitos no Brazil. 
-Por estas ro. ões peço licença. para subme~- Requeiro que se peça. informação ao Poder 

ter â. consideração da Camara um requerr- Exet~utixo sobre as razões que determinaram o 
menta conoobidoilo.> seguintes termos . (U.) Ministerio da F'azenda a., em· circular de 25 ele 

Espero que o Poder Ex:ecuti:vo•dara a.s me- maio :Ultimo, dispensar os produetos aiueri· 
1horesinformliç11es e cita;r& a;llliem que s& canos enumerados no art •• to do decreto 
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n. 13M de·5 de janeiro de 1891 do pagamento 
de dh·eitos de expediente, de que nã.o :POdL; 
cogitar o ilit0 convenio. 
'. Sala das sessões, 8 de junho de 1893 -Mo1·· 
tenegro. 

desde a promulgação da Con~tituição até 2.3 
de no··embro e ·{\epois n.té a dn.ta. d<J. apresen
taç[o do meu requerlme·nto. 

Não sei por que o sec1·eta.l'io do Sr. Vice
Presidente niio enviou á Cam<~.ra. as infbrma
ções que pedi, e. si as enviou, a mesa não deu 
conhecimeeto delht.s <10 deputado que fez a 

O-Sr. Just.iniano de Se1•pa- requisição. Ren<>vo esse l·cquer·imento,acredi
Sr. presidente, antes de tudo preciso d·· di- tando que 0 Sr. miqistro daju:;tiza. desta.vez 

rigir a V. Ex. uma recla.ma~~ão que endere- a.ttenderá a requisição da. Ca.mar;~ .. 
çaria com mais prazer ao illustre presidente o meu requerimento tem ainda outra ex-
da Camara, meu distincto 'colle~a. e amigo. pllcação. Li no D:ario O!ficial que o Sr. mi· 

A minha reclamação versa sobre o facto df\ nistro du. _justiça, no interesse de fazer eco· 
ter figurado :raa ordem do dia., po1· determina.- nomias, trata de aposen tu. r os juizes de direito 
çã:o da-~a.s:~., um projecto que depoi.s .foi reti· e desembargadores postos em disponibili(lade, 
rado sem que S. Ex. nos dis;;esse a. razão por dando. á lei uma. intepreta<;iLo c~ntraria ao 
que desta vez não q uiz obedecer :i. deliberaçií.o que determina. o art. 6" dâs disposições trans
da Camara.-Mas acredito que. qun.ndo S. Ex. itorias do. COn!>tituíÇ<io. 
voltar á cadeira em que tão dignamente di- O Sr. ministro da justiça entende que, re
rige os trabalhos desta Cam'li·a, me darã ex- organisa.d.n. a magistr;1tura. nos estados. os 
plicações cabaes que JUstifiquem o seu proce- juizes de direito ·1ue ficaram em rlisponilidade 
dimento. · devem ser aposentados com o tempo que con-

Agora uma outra reclamaç:ão.Esta, porem, tarem de serviço, ainda que t··nham quatro 
p6de ser dirigida a V. Ex. E' eudereçada. á ou cinco a.nnos, não :::ó pot·que a Constituição 
presidencia da Camara.. . não e~tabelece tempo para a aposentadoria, 

Desejo saber o que hn. a. ·L·espeito de uma como porque deste factO resultara eoonomi.a 
com missão nomeada pela Cu.mara na primeira para os cof1·es nacionaes. 
se~sã.o. ordinaria do Congt·esso, e encarrega.(la Não quero agora discutir o facto; mas tendo 
de rever o Co digo Penal da Repu blica. a Camar-a. determinado que viesse á discus&"io 

"Apenas encetada a vrimeira sessão ordi- urn projecto que tive a honrã de offerecer, 
naria, oif<~reci uma indica.ç;.i.o para. que se no" interp~·etando o art.. 6" das disposições tra.ns
meas~·e uma commíssão que revendo o Codigo itnrias da Constituição, par·ece-me que o Sr. · 
Penal da. Republi a, apresentasse as altera- ministro da justiça. proce !e,·in, com acerto e 
ções que julgasse c •nvenientes. Depois, no prudencia adiando essa providencia até que o 
meu nome e em nome de outros distinctas congresso se pronunciasse.A aposentadoria de 
collegas, propuz que a revisão se estemlesse. magistmdos nesta, quadra pude parecer uma 
aos codizos penaes do exercito e d L armada. medida de alto alcance parttda.rio ; mas não 
A commissão foi nomeada, e devo lembrar me parece de boa. potitic:~. principalmente no 
um!L circumstancia. que importa á minha. re- que coacerne as relações que devem existi.!·. 
clamação. · ·. enti·e o g-overno e o Congresso. 

A COf!lmiSS<"í.o foi númerosa, e o presidente Acredito que o nobre miai~tl·o da justiça, a 
que a escolheu indicou para fazer parte delta quem não tenho a honrn. de -conhecer sinã.o 
nomes not&veis du exercito, da armada e de de nome, não terácn.pdchos nesre assumpto e 
outras classes socia«i!s. Mas deu-se a ci1·cum- I]Ue S. t·:x. procurat·:i. interpreta-r essa lei 
stancia de que a armada não ficou bem repre· de accordo com os intere,.,ses da. Republica, 

· sentada. pelo numero na commissão nomeada. mas sem sacrificar os direitos de-uma. classe 
No intuito de evitar que isto determinasse que tem prest.ado os mais l'(~eva.ntes serviços 
d.ifficuldade, pedi dispensa da comm.issão,para ao paiz. Jmtificodo assim o meu requeri· 
ser nomeado um congressista que pertencesse mente, envio-o â. mesa e passo a justificai· 
á armada. Foi então nomeado o Sr. Custodio uma indicação. 
de Mello. Creio que perdemo seu tempo todos os que 

Estamos no segundo mez da ultima sessão nesta epoca tratam d-· completat• as disposi
do Congresso que organisou ~ Con~tituição. çôes da nossa Constituição, para ver si deste 
Parece-me portanto que é tempo'de pe•·gun- modo ella tem alguma a.pplic-ac:.ãoou utilidade 
tar á corumiss-;i.o o que fez durante estepe- pratica. 
riodo. A Constituição figura. ainda como um 

Ainda perrnittir-me-1ta Y. Ex. que por in· cocligo de prrceito sem nenhuma exccu~.ãn 
termedio da mesa me dirija a um dos secreta- em tot.lo o territ.orio •-~a !'cderu.çiLo. A Consti
rios do Sr. Yic ~-Presidente da. Repu blica. tuição só existe quando e precisa empreg-ar 

O anno pa~sado peu.i informações ao go. algumns. da.;; suas di::posiçõe.;; contra a.dYer· 
verno a. respeito do numero de juizes de di. I sarios du goverm>. Quanuo se trata de outrG.s 
rei to e desembargadores ·em disponibiUdade l medid:~.s q ne não entram no phLno político do 
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Sr. Vice~ Presidente da Reptiblica., o governo, 
como disse o nobre deputado 11elo Pará, não 
se lembra. da. Constitlúção. Note bem V. Ex:., 
Sr. pr~siclente, que a. expressã~ é muito feliz, 
muito delicada., muit.o diplomatica e foi em
p;·e,ooada por um illustre deputado que se de· 
clara amigo dos traços geraes da politica do 
gçveroo. 

Estou bem certo, Sr. presidente, de gue o 
governo tem o maximo interesse em esquecer 
a Constituição ; mtu> não devemos imítal-o 
em tudo. Comqull.nto a maioria seia muito 
amiga. do Sr. Vice-Presidente da Republica, 
não tem obl·iga.ção de ser espelho refiectot:" em 
tudo. 

Nestas condições, V. Ex. me permittirá 
que renove este anno ul!la. í~dicaçã.o que 
tive a. honro. d~ offerecer a Cama.ra o anno 
passa.dó. 

A ConstituiQão estabeleceu a :prohibição no 
a.nonyrna.to, principio novo nu, Legislação da 
Republica., principio que não existia nas co· 
díficações ao tempo do imperio. Não existe a 
este 1·espeito lei alguma, ·e cada governador, 
ou antes, cada congre$SO, que nãu é mais do 
que o prolongamento das oocreta.rias dos go
-vernadores, r>Utr·nde de sua competencia 
regular o serviíiO da. imprensa; de modo '1ue, 
além de estarmos reduzitlos a condic;ã.o de não 

·termos p~ena li-berdade de palavra.,fa.Uada ou 
escrbta, ain•la dependemos de Leis estadoaes 
quenãoseha.rmonisam comoespirLto da Con-
stituição. · · 

Poderia. offerecer um prqjecto de lei ; mas, 
alem de ser suspeito. como opposicioriista in
transigente do governo. actual, accreS"..e que 
o meu ]')rojecto pa.ssa:ria 15 dias na commisslio 
e talvez não tives~e:Pa.t'ooer.A'[lresentado pela 
commissão, entrara immediata.mente em dis
·cussão e adeantaremos muito. 

Justificada assim rapidamente a. minha in· 
dica.ção, permittir·m~-hu. V. Ex. que appelle 
lJara. os seus sentimentos de ' mor á Repn· 
blica, afim de que V. Ex:. oMenha da commis
são um pro.jecto que regule este assumpto. 
Precisamos, a.o menos na. legislação, de ter 
liberdade d~ imprensa. ( Apoiados ; muito 
bem.) · 

Ficam sobre a mesa para ulterior delíberi1-
(;ão as seguintes 

ReqHerimentos 

2'. qual o numero de juizes de direito e 
desemba.rgn.dores decla.ra.rlos nas mesmas con
dições de 2.:l de março de 1892 ate. esta. data. 

Sala das sessões, 8 de.juoho de 1893.- J. 
f.le Serpa. 

Requeiro que a comltÜssão de constituição, 
legislação e justiça cffe!'eça. com a possível 
urgencia., projecto de 1ei r~gulando o disposto 
no § 12, do art. 72, d: Constituição Federal. 

Sala das sessõQs, 8 de junho de 1893. -. 
J. rle Ser·pa.. 

O Sr. Honu~r.o BapHs1:a-Venho 
unicamente dar e:x:pücar;ões ao nobre depu
tado, a re...~eíto da r~elama•;ãe que dirip;iu a 
comtníssão do Codigo Penal. para a. qual fui 
nomeado, em substituiçfií.o Llc Sr. Dr. Alcides 
Lima.. 

O Sr. :p1•esidente d~. commissão dividiu o 
trabalho entre os diversos membros da mesma.; 
estes teem-se empenhado em promptifical-o o 
mais breve p ·ssi vel c, <'.o passo que vão ter~ 
minando o seu trabalho. entregam-o ao mesm<il 
Sr. presidente da commi~sao. que o está· :fà
zendo imprimir na typogril.phia do Diaria 
Officwl. . 

Conta o Sr. presidente da commíSsão que 
dentro de pouco tem ~o te rã. todo o tra.ba.lho 
prompto e impresso, para ser-sujeito ao ul
·mo exame da comrui~sâo e depois ot!erecido 
~ consideração da casa.. 

Creio que deste mouo tenho explicado o que 
S. Ex: des:-java. saber a respeito da com
missão do Codigo Penal. 

O Sa. JusTL.'\IA.NO BE Se&l'A- Muito agra
decido ; estou plenamente satisfeito. 

O Sr. Cosl.:\ ~'Inchado-Venho 
offerecel" oi. considera95o da. mesa, afim de su~ 
jeit ·l-os ao apoiamento desta cama.ra, dous 
projectos de lei. 

Deixarei de discu1·$ar a. respeito. visto que 
e:>pet·o que, depois de serem apoiados e co
nhecidos da commissti.o de constituição, legis9 

lação e justiça, entx·arão em discussão e nessa 
occasião prometto dar a.s ra.zões em que me 
fundo :para procurar, no cumprimento ao meu 
d~ver, :;ati.sí~zer a dous r~lamos da opinião 
geral deste J?~tiz. 

Requeiro que se solicitem do fi;r. Vice-Pre
sidente da Republica, po intermedio da Se· 
cretal'ia de Justiça., aa seguintes informa
~ões; 

Resulta. da '"simples leitUl'a- dos dous pro
jectos a importancia, :~. grandeza do seu as
sumpto e por isso simplesmente vou mau
dal-o~ á mesa, sem dize; r a respeito, neste mo
mento, porqw: estou couven!!ido rle que a 
maiol'ia da Ca.mara ha de ap.:>ial-os, acceital· 
os em primeira discussão, pa:ra. que na se
gunda possam merece1· os reparos que pare
cerem conveniente~:>. 

lD, qual o numero de. juizes de di.reito e 
desembargadores declarados em àisponibili~ 
dade antes de 243 de março de 18\H ; 
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Em um ·destes p!'Ojectos, Sr. presidente, 1 e o juro corrente, aquelles que tomarem im
trato da magna., da. impo:·t.tntis~imu. questão migt·antes ao seu serviço na liir·ma do mesmo 
de locação de sei.·viçns; no outro, t r·ato de a.rt 3'. ' 
provhlencias a. respcjto da respousn.hilid1lde l Art. 6.• Os immig-rante~ uma vez entrados 
que dave recahi t' sob:.·e as <lir e•:toria.s de es- nos estabc~lecirnentos Je immi~raç:ã.0 da União 
tra.da.s de !erro qua.n:o ao t.!es;tpp<Lrecimento ou dO$ e~tados não s•~J";i.o locados, sem o con
de o jectos que, em boa re, ~ão confiados á sentimento daqnellos qt1e ·os impor·taram, 
sua. guarda pa;:a 'erem entrogues áquelles a so l• p:mn. do inspector ger<1l tlo est<l.beleclmeuto 
qu,em são destinados. respondet· ao pr;,:iudicaclo po:· to1lo o prejuízo 

F ·""'mM·b e 1 lt · .1 1-be e mais 50"/. do seti valor, se;,{Uitl<h)-se o 
'1....... ~ r :. mesa, pat•a u erwr ue l .ra- o processo al'uitra.l e executivo decretado 

ção os seguin~s nest.l. lei. 

PRÓJECTos 

Q ~oogresso Nacional decreta: 

Art . 7." As contas entre locador e locatario 
de servic;.os lleverii.o consta·· de uma. cader
neta, n qual tambem serviri~ para desquitar o 
loca.t:\rio de qu' trata o art . 3'. uma -vez qu0 
po1· ella se mostre que houve l iquidação sem 
debito . 

At•t. 8," Revogam-se as disposições em con-
trario. · 

Sala das seSilões, 5 de junho de 1893.-Costa 
Madv.ulo. 

Art. 1.• Todo o empregado, traball!ador, 
operario nacional ou estra.ngeit-o. rurul ou 
niio, que contractar os seus se1•viços }>Or 
tempo determin'lndo; com pessoa certa ou 
associação por interme 1io de seus prepostos. 
e responsavel ao cumprimento lle seu con
tracto. 

Art. 2.• A acção entre locador e locat ·rio O Congresso Nacional decreta: 
de ·ser 1•iç;os, reb ti. v a as suas contas c li'\ h a ver Art. 1 . n As estradas de r erro dn. União ou 
e · debito. serti. de arbitrarncmto. del'ivad, de rlos estado~ fic~tm sujeitas não sô aos re9ula"' 
um contrncto IH to por es•·r·iptura puHica. ou mentos a<:tualmente em vigor , quanto a sua. 
particular, indepenJcnte ele :;ello ou qualquer ronscrucçü.o, t!'n.fico, policia e seguranç:a, 
Imposto. como ás seguintes regras: 
· § L• Quanclo firmado em escripto pn.rticu- § 1·.• Gma vez app r·ovt\dOs os tr~fic(\s ,pelo 

lar, serão as firmas reconltecidas pelo escrivão potler cnmpotente, não poderão ser :•lteraclos 
ele -pa.z ou tabelião <:lo log;.w. para mais, nem menos, sem o consen.timento 

§ :2. • Quando algumas das part•·s nüo sniba. do mesmo poder. · 
escrever, ou todos, será. assign.-ulo por· urna § 2." As C<trg:LS, ou objectos recebidos n~ 
pessoa, a. rogo. em presenc;.a de du:LS te,te- esta·:5es com l'rete pago on a.paga.r. obl'iga.m 
munhas, cujas ftrmM serã.o reconhecidas na a directoriu., nas c:ompanhins pa.rticulu.res e 
fórma do§ 1". · ao go\·er·oo w·ra l na,; da União, ú. sua entrega. 

§3.• O instrumento particular-sel".i. feito em ao dest.inu.tario no pmzo impt•orogn;vel de 30 
dnplica.ta., ti ·ando um exemplar com cada um dias. Sõtlvo o c..so ue 1or~:a mait•r por interru· 
dos contra.ctante;;. pr,:ü.•• de trafico. 

Art. 3.• Qu:\ndo o emprega !o, : raba.lhn.dor § 3:• Na. l1ypot.hese do § 2". rest.a.be'~cido ~ 
ou cl'ia.do não cumprir o seu contracto e trafico con rinuu.t·.i. a set• contada. a. mor:l. ate 
passe ao $erviço de outrem. cSste · respondet~.i. (OS 30 di:1s 1lo re:eridn p:tr·agt·~tp l iO. 
pelo seu debito ao patrão pt·~judicn.do, no li:1ro § 4." Findos OS 30 Lli<tS sem que O des~ina
do novo patrão, perante o respectivo juiz de ta1·io tenha recebido os o' j-lct.os consW.ntes do 
paz com recurso volunta.rio para o juiz de re:~pectivo conheCimento, em lil.ce elo mest?O 
direito; a. ar.çü.o executi>('l, correriL tn.mbem dHverão, as companhias p~.rticnhtres por .l_!l· 
depois de arbitramento perante o mesmo tet•medio de seu })I'esidente e as da Un1ao 
juiz de paz, com recurso voluntario para o pelo do director ;:"el"al,pa.g:.w o ""<tlor comtl_lum 
juiz de nireitO. • dOS ObjectOS e c :LSO O llÚO fct~.:lffi 0 cleStUH\-

Art. 4." O 1.-:cador de serviço;;; por tempo t.a.rio poderá proceder executhramente co ·;t ríl. 
convencionado que furtar-se ao cumprimento os mesmos; neste caso. afém do vttlor dos ob· 
de seu contra<:to, s~m declarar ao patrii.o l5 jectns. paga.rii.o m is 20 "/., sobre o mesmo 
dias antes de ausentar-se, ~rderá o LI irei to aos como in(lem n is;t('.ii.n peliL rnót-a. 
salarios vencidos. § 5.'' A co t•ança ser<i. ii~i t:.~ á compa.nt:i.,. 

Art. 5.• Os immigrantes importados por que houver recebido r·s objectos, e bem a~1m 
:pa.rtlcula.res ou a.<;,ociac,:õ~. um:t vez localisa- 1 a. acção PXecutiva coi'l'eri~ contra. ella no loro 
dos, ficam, . e os seus patrões :<ujeites a. ~ ele sua rede . _ _ . 
respon -a.bilidade do art. 3"; respondem, pa-I Art. 2." Os agentes de e.o.taçoes sao obr1· 
rem, pa.I"<~. com os importadores, :por toda gados a. decla.ral" no conhecimento dos ge
a. despeza., gastos, dinheiro adeantado ' neros recebidos, não só a q ua.ntida.de, como a 
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-qua.lida.de d~lles, o nome do remettente. do 
destinatario, da est:tç;1o de desptvho e da
quelln lJaF<l. Onde e despachado. e l:>em O.SSiiD O 
dia e a.nno: sob .Pena, no caso ele extrn.l'io. de 
s~r processado -pelo crime de estellionato. a 
r equP.rimento .da, parte ou por d!'nttncia. do 
:promotor publico, sendo em todo o C<tso a 
companhia re:>ponsavel ao remettente pelo 
:prejuízo havido. 

§ 1.' Par;1 que tenll!l. l(')gar o cl'ime de 
estellionato. é preciso que o remettente tenha 
reclamado do cl1~fe contr-a o conhecimento 
que lbe for ministrado, sem as re1el'idas cir· 
cumstancias, e não s:·jn. <tttendido, o que de
-verá ser provado por duas testemunhas pre
senciaes. Neste caso. a. ac~.ão crlmin<t1 cor1•er-á. 
no fôro do municipio em que estiver collo
cada. a estação . 

Art. 3." As bagagens e encommendlls de-
. -verão ser entre.~·ues ao de~tinatario no logar 

pa.ra onde forem de.•pa.chudas, até ao prazo 
maximo de 72 horas, e caso não SE'ja.m, a. 
companhia. destinataria pagará ao pr~;>jUdlcado 
o seu valor e mais 50 "/, sobre este. 

Art. 4.• Antes da execue.ã.o. nü.o havendo 
Q.ccordo entre os interessad .. s. o imposto do 
-va.lor . dos ohje<:tos reclamado~, a parte pre
judicada. ou a contrn.r·ia, quantlo citalla. pa.r-.1 
o processo e.....:ecutivo, poderâ requerel' o arbi
tramento do >alor do:> o~jectos extraviados, e 
o juiz do commercio deferir-á., sendo as partes 
intimadas pa.m na primeira. audiencla no-

.. mear a:tbitros, o.~ qua.es dai·ão o seu laudo nfl 
seguinte audiencil1.. . · 
· § l. • Este laudo terá força. de sentença. e 

delle não-llaverá recurso algum. 
. § 2.~ As cústllS, neste ca.~o. ser-ao pagas 
igualmentete p"1os contendores. salvo si os 
arbitras concor-darem com o pedido do autor 
para. que estes sejalll pa~os p: 1o réo. e quando 

· jul;...-uem conformE' a off:rra do réo, SE'.r:io 
pagos pelo autor. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala' das sessões, 4 de j unbo de I 893.
Costa Jiucltado. 

O Sr. Bellarmino de Men• 
donçn pede para ser dado para a. ordem 
do dia de a.mat1hã o projecto n. 121, Vindo do 
Senado, que concede pensão a D. Mar-ia. do 
carmo Alcibia.des Rangel, viuva da marechal 
Antonio Martins de Amorim Rangel. 

Este provecto desde agosto do anno passado 
u.c:ba.-se na. :pasta da commissã.o de contas e 
cu mo ti ve~se expirado o pralio de q1linze dias 
para ser apresentado o respectivo parecer, na 
forma do requeri.mento,:Póde entrarnaornem 
dG dia, independentemente do mesmop:trecer. 

O SR. PRESIDE"---rE-0 requerimento do nobre 
deputado será opportunaments attendido, 

Veem á mesa as seguintes 
• 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

Declal'O que nã:o votei pelo encerramento da 
discus!>ão sobre a denuncia apresentada con· 
tra o Vice-Presidente da Republica.-Eríco 
Coetlw. · · 

-Declaro que s~ est\vBlõse presente votaria . 
a favor da denncia.-Sá A.mlrade. 

.-Declal'amos que o nosso voto,nãojulgando 
a denuncia contra o Vice-Presidente da Repu
b!i..ca o!decto de . deliberação, não implica a 
a.pprovação, por nessa parte. dC\ decroto de 17 
de tlezembro do anno passado. - .rilves de 
Cast.·o. -Jitmtcneyro. 

Vne a imprimir, para entrar na. ordem dos 
trabo.lhos, o sebruinte 

PARECER N. 21-1893. 

Intlefc•·e o r~qt~e1·imcnto· do baclv.1rel Ft·ancisco 
Ri1Jci1·o de Escoba1·. juí:; de cli,.eito oposen
twlo, red•1mantlo contra a sua aposentado

·1·ia r: pedindo augmento do resp::dí'Vo venci· 
menlo. 

O St~. :\liguei de CaQG:.ro-Sr. Alle!!:a o bacharel Francisco Ribeiro de Es· 
presidente; n:~ se.ssão ordinar·iu de 1801 tive a coha.l' que, tendo sido aposentado do cargo de 
honra. de o trerec•r com outros collega;, um j uiz lhl direito da comarca de A.t iba.ia., Estado 
projecto concedendo pensão á \"iuva do sem- de s. Paulo, pelo decreto de 11 de abril de 
pre pranteado descmba.rgador Manoel José 1891. cont1-a. a sua vontade, e não tendl sido 
de Freit .s providos os recursos que interpoz desse a.cto, 

Esse pr(!jecto >Ob n. HJ de 1891 foi á com- resolveu liquidar a sua apl)sentadoria, co.ben
;missão ~ con$k\·me que ainda não hn. llarecer do-lhe, em virtude de..~1.1iquidaÇão. o direito 
~ respclto. . _ . . de percaher mensalmente a quantia de cento 
~estas. conr:]~OZS, rcqu~u·o :1..". Ex .. que e poucos milr~is, quando e certo que aquelle 

seJa. elle·l.ucluido !n\ ord~m do dta, depo1s de lc;u··'"O dava. -lhe o ordenado de 300$ mensaes. 
:passar pelos t r·ttnsttes ragun~mta~s. . Petle a.o Congresso que seja elevado o seu or-

O Sa. PRESIDE.'\:TE-0 requerimento do nobre denado a esta. quantia, a.llegando que, ~lêm 
.· deputado se!'<\ oppurtunament~ a.ttendido • . · · dos servlt;~os que prestou, como magi$trado, 
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ao pa.iz, prestou ainda os seguintes:· exerceu 
cargos na policia do estado, p:Jr varias vezes· 
exerceu os cargos. de juiz de p(IZ e de 2• e 3~ 
s~pplentes de juiz municipal; fez parte deva
rtas mesas e!eitoraes; foi deputado provincial 
em duas legislaturas; fez parte da di.recção 
de concertos de varias estradas e pontes, e foi 
membro das commissões que em 1872 e em 
1886 fizeram o recenceamento popular da 
cidade de Tauba.te, no mesmo estado. · 

Considerando que a. petição se acha des
a.com~an1Jada de qua._esquer provas e que o 
supphca.nte nem a.llega o seu tempo de set•vi
ço como ma~!'istrado; 

Conside1>audo que os factos por elle al!ega. 
dos, nem pelas leis do antigo re"imen. nem 
pelas actuaes, dão-lhe direito á. apo~entadoria 
com todos os .:vencimentos, caso não tenhi o 
tempo de se~viço exigido pela lei, e muito 
menos autor1sam uma. lei ele excepção · 
. A_co~missão de constituição, l~gis~ção e 
J~st1ça e de parecer que não póde ser atten-
dido o seu pedido. • 

Sala. das commiSsúes, í de junho de 1893.
França C€wv·<IM, preside[lte.-Arlolpho Go1·
do, rela.tor.-Aug"3to de Freitus.-t.asimi1'(/ 
Junior.-Dutnt Nicacio.- Chagas Loóato -
Ep~tacio Pes$oa. · 

O SR. PRESIDENTE desirrna para amanhã a 
seguinte ordem do dia : " · · 

• Votação do pa.rec~r n. 18, deste a.nno 
ann:oliando as eleições a que se procedeu n~ 
Caplta.l Fetl ' ral para preenchimento da. .. vaga. 

. deixada pelo Dr. Aristides da Silveira Lolo e 
man~ando proceder â nova. eleiç.5.o, na fórma 
da let; 

Continua~.ão da. discussilo unica. do parecer 
n. 14, deste anne, autorisando o Poder 
Execu~ivo a nomear o d(>putauo Victorino 
Mentetro para uma commissilo no exterior · 
-a~ ~scussüo do proiecto n. 242, de ls92; 

.autor1santlo o p:lgamento a Ma.ri:~ Carolina 
~hein~ntz_ da qua.ntia. de J44:997$848, como 
mdemmsa.çao pelo valor de sua. p1·opriednde 
da colonia. S. Louren'<o, no Río Grande 
do Sul, . . 

Discus$ão unica dos seguintes projectos: 
N. 18, de 1893, melhorando a l'efOl'ma con

cedida. por decreto de 14 de ubcil de 1891 e 
nos termos do art . . 4• do decreto n. 193 A de 
30 de janeiro de 18~0. ao major aggregado a 
arma de mfu.ntarJa Antonio Galdino Tra
vasses Alves ; 

N. 1:1, de 1893, a.utorisa.ndo o Poder Execu· 
ti vo a conceder a. :Manoel de Mell•• Mattos 
escrivão do j u i.z seccional no esto.do d:1 Bahia' 
seis mezes de licença, com ordenado, par~ 
tratar dE'i sua. saude ; 

-. 1 a. discussão . do. projec~o n. 37, de 1892, 
declarando contra.r1as ao art. 6• da.s disposi· 

Cam= V. II · 

ções transito_rias da Constituição~ nomeaçÕes 
para ns magtstt:aturas dos estados feitas com 
exclu.>ão dos ~agistrodas existentes ,.o tempg 
da promul~.ao da. mesma Co1;stítuiç>ão ; 
· 1• discussão do projecto n·. 106 de 1892 
autorisa.ndo o governo a rtrver ~ materi~ 
referente ao registro civil de casamentos e 
obitos. ,. 

Levanta-se a sessão às 3 I/2 hora.s da tarda. 

29a SESSÃO E:ll 9 DE Jü""'BO DE 1893 

Pre$ic/enci.t dos Srs • .tlr~hw· Rios (fo vice-pre
sirlel1t~), Paletla. (2° vice-presidetUe) ·e Jotio 
Lope~ . 

Ao meio-dia regpondem á 'chamada os 
Srs. Al·tlnu· Rios, Antonio Azeredo, Athayde 
Junior, Thomaz Delfino, .João deA>ellar, Ga· 
briel Salgado, Fileto Pires, Valente de 
Novaes; < ·asimiro Junior, Rodrigues Fern:~.n· 
des, Helll'iq_ue de CarvaliJO. Benedicto Leite, 
Christino Cruz, Nogueira Paranaguá, Pires 
FerrPira, João Lopes, Justiniano de Serpa, 
Gonçalo · de Lagos, Na .. •cimento, Benjamin 
Barroso. Al.mino Affonso. Miguel de Castro, 
Retumba; André r.avalca.nte, Raymundo Ban
deim, Espirito Santo, Lourenço t!e Sá., 
Theophilo dosSo.nto~ . Euclides Ma.ita, Augusto 
da Freitas, Severino Vieim, Santos Pereira, 
Paula Guimarães, Francisco Sodrà, B. de 
S. Marcos, Seba.stiã.o Landul11ho, Prisco Pa.
raizo, Manoel Caetano, Horac:o Costa., Novaes 
Mello. Torq uato Moreira, Nilo Peça.nha 
F'1·ança Carva.ll1o, Ft·óes da Cruz, Almeid~ 
Pereira, Jacques Ourique, Pacifico Mascare
nhas, Gabt·iel de Magalhães, .Leonel Filho, 
Costa Senna., Viotti, Dut1-a. Nicacio, Ma
noel Fulgencio, Aristides Maia, Gonçalves 
Ramos, Costa Machado; Paletta, Rodolpho 
Abreu, Benedicto Va.Uadat•es, Ribeil'OAra.ntes, 
Necesio Tu.va.t•es. Ft·aucisco Glicerio, Moraes. 
Barros, Lopes Cha vcs,Angelo Pi.n heh·o, Mursa., 
Pa.ulino Carlo~. Ca.rlos Garcia, Cincina.to Bra.
ga. , Alves de Castro. Urbano de Gouvêa., Caeta
no de Albuquerque, Fredet·ico Solon, Bel
larmino de Mendonça., Marciano de M~ua.
lhã.:.s, Sclunidt, Pereira. da Costa. Homero 
Baptista e Cnssiano do Nascimento. 

A bt·e-se a sessão. 

E' lida eposh ein di;;cussão a act..1. da se~são 
anterior. 
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. . 
çii.o de prnzo ooncedido á Compa.nbia Indns
tria.l e de Construeções Hydraulicas para. da.r 
pt·incipio às obras do porto de Jara.guá, no es
tado das .Alagôas.-A' commissão de orça
mento. 

O Sr. Jut!!tiniano de Serpa
Pe~o a. V. Ex. se d4;ne de mandar consignai' 
na. acta. a. declar~.ão que envio ú. mesa; de 
que não ~evi llS notas tachygraphica.s que 
veem publicadas n1 Dia.l"io do Conv1·es~o de 
hoja. 

Essas not~\S, em alguns pontos, não reprodu- Requel'iment·)s : 
zem "fielmente o meu p~nsamcnto; Da.lli a ne- Do etlgenbeit•o Nilo Diodati, pedindo per-
cessidade de uma declaraçito a respeito. · missão para introduzir 2 000 trabalhadores 

· liberianos pnra o serviço d~ carga e descarga. 
Declamçü(! no porto do Rio de Ja.neiro .-A' commissão 

de obras publicas e colonisação. 
Declaro que não revi M notas tn.cbygrap"hi

cas que veem llOje publicadas no · .Dia1·io do 
Conrrre<so. 

Sala. das sessões, 9 de junho de 1893.-J. dtt 
Serpa. · 

O Sr. Sclunidt;-Eu eo.lgunscolleo"'ll.S 
a:prt'Sentámos hontem, logo rl.epois da votação 
da denuncia, uma decla.ração de voto para 
ser publicada no Diario do Cong·,.esso e na 
acta.. 

Hoje. porém, não a vejo publicada, nem em 
um. nem em outra., ao pa...~ que outras o 

' foram. Accresce que a minha declaração trl~z 
a seguinte nota: « recu.õ;ada por ser contraria 
ao regimento.» · 

Portant;, vou lel-a, para ser incluida. no 
meu . d.iscnrso (iê): . · · 

Declaramos que o nosso voto.- contrario á. 
denuncia dada contra o Sr- Presidente da Re
publica, fund:>.-se na. inopportunidade da me
dida. proposta., sem contrariar· nossa: opinião, 
alias já expressa., acerca dos factos articula
dos, como fun1amento da mesma. denuncia. 

Sala das sessões, 8 de junho de 1893.-Fcli
ppe Schmidt.-Lauro Mtdlu.-Ccrrlos Ca.npo~. 

O Sa. PRESIDF.t\'TE-Eu não podia acceitar 
a declaração do uob:·e deputado por ser 

contraria ao <tl't. 166 do r egimento. 
O Sa. SomnnT-Pet'dôe-me V. Ex. ; decla

rações muito menos_mo'h·adM, como as dos 
Srs • . Mayrink, Henrique de Garvalb.o e João 
de Siq1).eira., veem publicadas. 

O Sn.. PR"Eõ-ID~'Tr.-.:.v. Ex. incluirá a sua 
declaração no discurso, mas a mesa não )?ode 
r~ebel-a. _para. s~r incluída em acta porque 
a Isso oppoe-se expressamente o art. 166. · 

Não havendo mais quem peça a palavra é 
approvada. a. acta. 

o Sa. 1• SEcRETARIO lê o seguinte 

· · EXPEDIENTE 

Officio do Sr. I• secretario do Senado. da· 
tado de hontem. remettendo. com emenda, a 
:proposição desta._Ca.mara relativa á proroga.-

Do bacharel Manoel Teixeira. Soares, pe
dindo, como credor da Fazenda. Nacional, de 
quantia. maior de 33:000$ proveniente da 
carta de sentençá. do juizo com-petente, a de.,._ 
cretação da verba que faça etl.'ectlva a ex
ecução d•\ referida sentença C(1ntra a Fa
zenda Nacional. -A' commissã.o de orça-. 
me.tito. · · 

Telt'grammas.: 
Ouro Preto. 8. 
Presidente da Camara dos Deputados, Rio. 
Agrac.leço a cumm uoiçação de V . Ex. sobre 

a votação do parecer da. commissão que ex
aminou a denuncia contra o Vice-Presidente 
da Repnblica. . . 

congr.~tulo-roe com V. Ex. pela acertada 
delllJetaç-ão ela Camara.- .4.rfonso· PemUJ, pre
sidente do esto.do.- Inteirada.. 

Victoria, 9. 
Ao Presidente da camara dos Deputados, 

Rio.· · 
con"'ratulo-me oomv-osco pelo voto patrio

tico d~ Ca.m~•.ra. na sessão de hontem.-.ll!tmi.:; 
Frci,·e, presidente do estado. 

-S. Po.ulo.9. 
AO Dr . .Jo:i.o Lopes, presidente da. camara. 

dos Deputa.do~. Rio. _ 
congt't\tuln.ndo-me· comvosco e com a patno

tica Ca ID<ll'<~ dns Deputados, peço· vos trans~ 
mittir·llte minltns· sinceras felicito.ções pela. 
sttbia resolu.;i"LO pela. ~ual não tomou conbe-· 
cimento dadentmcia. contra o Vice-Presidente 
da l{epublica, assegur::mdo assim a. or(lem e a 
estabilidade das instituições . 

Saudo-vos.- Berna)·dino cl~ Campos, presi
dente do estado~ 

São successivamPnte lidos e apoiados os re
quer imentos apresentadns na sessão anterior 
pelo> S}'j:;. Augusto Muntenegr!) e Jnstiniano 
de Serpa. · 

i 
O Sr. Cn!!lsiano do :NaseiDJ.enz 

t.o-Eu devia hontem a Camara e ao pai
uma. explicação do meu procedimen-to. Deixei 
de o fa.zer hontem porque a sessão tornou-ae 
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tumultua.ria para o final e um tanto agitada. 
e eu não queria contri.buir para. que o tumul
to se pl'Olonga.sse dando a explicação que ve
nho dal' a.gor-a.. 

Votei contra a. denuncia apresentada. con
tra o Sr. Vice-Presidente da. Repubiica pol' al
guns dos membros da. opposição desta casa,por 
motivos para mim muito ponrlerosos. Si bem 
que reconheça que entre os fundamentos da 
denuncia ba os que se referem aos decretos 
de lO e 12 de abril, deâetos que considerei e 
continuo a. considel·ar inconstituciona.es, bem 
como violentos e a.rbitra.rios os a.<·tos delles 
ema.na.dos, em tOdo o caso, desconhecend9 os 
outros seis fundamentos; da. denuncia., não 
achando de nenhum modo procedente esses 
outros fundamentos, entendi deve;· votar 
contra. a. denunc:ia. porque em um momento 
de crisede demagogia anarchicaque atravessa. 
o meu paiz, eu colloco a propria Repubiica 
acima da pessoa do Sr. Vice-Presidente. 
(Apoiado.<). O Rio Grande, a Pa.t1ia e esta. Ca.
mara que julguem do meu J>l'Ocedimento. 

O Sr. DeJiarmino de ~lendon
~a pede que entre na. ordem dos trabalhos 
d~ Camara o projecto, vindo do Senado, que 
concede pensão á viu va do-marechal re!br
mado Antonio :t\Iartins de Amorim Rangel. 

Desde agosto do anno pass.'l.do qua este pro
jecto pende de pa.recer da commissiio respe
ctiva e, tendo eXllÍlMO ha inuito o prazo de 
15 dias esta.tu1do pelo regimento da Camara, 
solJcita. do ·sr. presidente que cons1:11te a esta 
si consente na sua entrada. para a ordem do 
dia independentemente de par·ecer. 

0 SR. PRESIDENTE-O requerimentG do no· 
bre deputado será. opportunamente atten· 
dido. 

O SR.. MlGUEL DE CASTRO- Tambem mt. 
sessão de hontem pedi que fesse dado para 
a ordem dos ti-aba.lllo~ o projecto apre~entado 
em 1891, relativo a pensão ó. viuvt~ do Dr. 
Má.noel José de Freitas. 

Este projecto foi apresentado por mim e 
outros collegas, está no seio da commissão 
desde então, sem que sobre ellc ll:~ja pa
recer. 

Pedia, pois, a V. Ex. que o mandasse pôr 
na ordem dos trabalhos para. entrar em dis-
cn~o. · 

O SR. P RESIDENTE- O requerimenw do 
nobre deputado s'erá · opportunamente atten
dido. 

O Sr. Ho01ero Daptis1:a- Sr. 
presidente, h a dia.s foi lida. no expediente uma 
eommuni<":ação do Sr. Alcides Lima, depu
tado pPlo Rio Grande do Sul,de que ha'?'ia to
mado posse do logar dejuiz de comarca na
quelle estado. 

CQmo elle, estó.oSt".Dr. Borges deMedei· 
ros, que a...surniu o logar de dQsembargaclor. 

Entretanto, cuntinno a v<;r na lista dacha
mat.la o nome de,;tes clous senhores represen
ta.ntes,e entendendo que as incompatibilidades 
não podem prevalec.-er sinãe para. as eleições 
que se fizerem depois éb lei de incompatibili
dades. acho indispensa.vel,o pronunciamento 
da. Camara a respeit o deste caso especial. 

Requeiro, poi;;, qu~ a commissã.o de 'Pode
res oifereça parecer sobre a. communicru;iio 
do Sr. cl• putado Alcides Lima, afim de que a. 
Camara tenha occasião de pronunciar-se sobre 
o assumpto. 

Vem !1. mesa o seguinte 

Requerimento 

ReCJ.Ueiro que a commissão de constituição, 
legislação e justi~~ interponha pareéer sobre 
si continuam a ser deputados os Srs. Alcides 
Lima e Borges de Medeiros, que acceitaram 
ca.1·gos na magistratura do Rio Grande· do 
Sul. 

Salas das sessões, 9 de junho de !893.
Homero Bapti~ta . 

São euccessivam.ente p,stos em discussão, 
que é sem debate encerrada, ficando adiada 
a votação por falta de oumerü. os requeri-· 
mentos dos Srs. A. Montenegro e J. de Serpa. 

Continúa a discussão do requerimento do 
81•. Ma.tta Machado, pedindo ao governo in
formaç:ões sobre a exoneraçc'to do bispo Gla dio· 
cese do Rio de Janeiro. 

Não l1a.vendo quem peca a pa.lavra.,é encer, . 
rada a discussão e adiada a votação. 

E' lido, apoiado e posto em discussão ore
querimento do S1·. Hor11ero Baptista. 

Não havendo quem peç-a. a palavra, e •· 
cernl.da. ~ discussU.o e adiada a. vot.1.çiio. 

O sa. PRE5IOENTE- l{a. sobre •\ mesa. pro· 
jectos pal'a. sel'em julgados objecto de de~ 
libera..ç:-d.o, e requerimentos para serem su· 
jeitos á approvação da. Ca.roára. Mas havendo 
presentes apenas 97 S1·s. deputados, não posso 
submetter à consideração da Cama.ra. essas 
ma. terias. 

ORDE~1 DO DIA 

Vota.~.ão do parecer n. 18, deste anno, an
nullando as eleições a que se procedeu na 
Capital Federal para :preenhimento da v~rra. 
deixada pele} Dr. Aristides da Silvei!~ Lobo 
e mandando proceder· a. nova ele1çao, na, 
fórma da lei. 
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Por falta. de numero fica adiada a vota(}ão. 
Continua a discussão do parecer n. 14. 

ue~e anno, autorisa.ndo o Poder Executivo a 
nomear o deputado Victorino Monteiro para 
uma. c0nunissão no exterior. 

O Sr. Ahneida. Pereira. a.cha 
que não tem a minima procedencia a impu
gn~o do Rr. Zama ao parecer em deba.te. 
S. Ex. adduziu longas considerações aRtes 
tendentes a criticar an,ecipadamente o acto 
do chefe do Poder Executivo do que propria
mente a impugnar o parecer. 

A questão resume-se.a estes termos: pôde 
ou níi,{) póde a Çama.ra dos Deputados disJlen
sar os serviços do Sr. Victorino Monteiro? O 
art. 23 § ·r o n. 1 d~t Constituição e o § 2° do 
mesmo artigo são expticítos o, tal respeito, e 
diante delles a. Camara. só tem que resolver 
aquella. questão. 

Acommissão a q_ue foi presente a mensa· 
gem tratou de indagar si no momento actual 
o. Sr. Victorino Monteiro fazia parte de algu
ma. commi.ssão em que se tornasse indis:peo· 
savel, e, desde que soube que S. Ex. não faz 
parte de commis..<ão alguma, julgou-o nos ca
sos de occupar o cargo da confianca. que lhe 
offerecia. o Poder Executivo; consequente· 
mente opinou pela concess··,o da licença. 

O Sr. deputado Z1.ma aG.duziu argumentos 
-de outra. ordem que só pela muita. considerír..i. 
ção que o orador tem a S. Ex., vae se occu
par dellas. 

O nobre deputado ::pêla Ballia affirmou que a 
tribuna e a imprensa jã não abalam convic
ções, JlOis todas as questõ~- governamen
taes estão de antemão resolYidas. O orador 

· pensa. àe modo inverso: ac1la que a imprensa 
e a. tribuna &ão as duas grandes a.la-va.nca.s do 
progresso do nosso seculo ; são as duas f,Tan
aes força.sim:puhorM, que teem impellido a 
realisação de todas as idéas grandPs e gene
rosas, que tanto distinguem o seculo expi
rante. 
• O Sr. depntado Zama perguntou ainda 
qual era. a. grave questão internacional que 
leva.va. e ch1-fe do Poder Executivo a arredar 
um membro do· parl~mento dasfuncções iuhe
rentes a seu mandato em commissão ao ex
terior. 

Comquantõ o orador seja na Cama.ra. um 
dos que a.poiam o governo, comquanto tenha 
sido educado na. escola. da mais perfeita dis· 
ciplina. partida ria, approvando por is:<o todos 
os actos do governo, deve declai·ar que ab
solutamente não IJr~va com o governo, nem 
sequer conhece o cbefe do Poder Execmi v o. 
Nã.o é preciso ser muito argur,o par:< de-de 
logo se ver que essa. missão se retere á ques
tão gra. vissirna que ora se agita nas i't•ontei.ms 
do Brazil. 

o Sr. dept1t•1do zama. affirmou que o Sr. 
Victorino Monteiro era o menos apto e o menso 
competente em razão de representar menos 
a União Federa.l do que o castilhi~mo PUl'O. 
A questão do lUo Grande do Sul não e. uma 
q·te,tão local, é uma questão nac'onal ; coil· 
seguintemente parece ao orador que a no
m~<;;ã.o do Sr. Victc.rino Monteiro êacerta
dissima .. 

Concluindo, diz o orador: si como deputado 
ti v esse de dar o seu voto sobre a con ven eneia 
da nomeacão, d l·o·hia; mas isso não·é da 
c'ompetencia.da Camara. dos. Srs. Deputados; 
do que se trata é de dar licença. ao Sr. 
Victorino Monteiro p:ira acceitar essa missão, 
e o orado1' tL dâ de muito boa vontade. 

Fica adiada a discussão. 
· Comr·arecem depois de feita a chamada os 

Srs. Lima Bacury, lndío do :Brazil, Matta 
Bacellar; Augusto Montc•nogro, Hollanda 
Lima. Luiz Dvmingues, Anfriso Fialbo, Nel
son. Mal'tio.ho Rodt·lgues. Sá Andrude, Fre
dtJrico Borge;:, Jsré Ave!ino, Couto Cartaxo, 
Ros;t o Silva, Gonçatves Ferraira. Juvencio de 
Agui,,r, Pet·eira Lyra., João de Siqueira, João 
Vieira. Luiz de Andrade, Belhrmino Gar· 
lieiro, Oit'ci'la., O:ivei.ro Va!ladã.o, Leandro 
MÍJ.ciel, Zama, Marcolino M·•Ura., Milton, 
Francisco de· Mattos, Urbano Marcondes, Al· 
berto Torres, Lopes Trovão, Jesuíno de AI· 
buquerque. Vinkaes. R·daró, Chagtl.S L~bato, 
Ferreira Brant.lão, Gonçalves ' haves, Ame
rico Luz, ,.arlos das Chagas. Domingo5 Porto, 
Ferrei.ra. Pires, Domingos de Mo•·aes. Alfredo 
Ellis, Correia da Co::.ta, Lauro Muller, Carlos 
C:•mpos, Victorino Monteiro, Demetrio Ribei
ro, Leopohlo de Bulhões e Sampaio Fena:z.. · 

Fo.Itam com causa participada os .Srs. Pedro 
Cbermont, Costa ROdrigues, Josil Bevilaqua, 
Alft-edo Barb)sa., .Amorim Garcia, Epitacio 
Pessoa, Pedro AmeJ•ico, Meira. da vascon- · 
cellos, Ro1lrigo de Araujo, P1mla Argollo, 
Tosta, Seabra., Dionysio Cerqueira, Leovi· 
gildo Filp:ueiras, Fonseca e Silva. Fonseca 
Hrrmes, Manhães Barreto, Cyrillo de Lemos, 
Alberto Brandão, Oliveira. Pinto, Viriato de 
Medeiros, Virgílio Pessoa, Furqu:m Werneck, 
Antonio Olvntho, Alexandre StocklQr, M:Ltl;a 
Machado. Lá.mounier, Alvaro Botelho, Do
mingos ·Rocha, Francisco Veiga, Ferreira 
Brandão, João Luiz. Adolpho Gordo, Costa 
Juni.m', Morei.J.·a. da. Silva., Julio de Mesquita, 
Brasilio dos iilantos, Eduardo Gonçalves. La
cerda Coutinho, Assis Brazil, Tllomaz Flores 
e Menna Barreto. 

Faltam sem causa participada os Srs. 
Uchõa Rodrigues, Tol<-ntino de Carvalho, José 
Mariano. Annil.al F•\lciio, Pontes tle Miranda, 
Ivo do Prado, Garcia· Pires, Villa Viços;;., 
Joaquim Bre'~<·es, Luiz Murat, Erico Coelho, 
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Mayrink, Fil!ueiredo, João Pinheiro, Ja.cob 
da Paixão, Monteiro da Silva, Martinho 
Prado, Carvalhal, Almeid~ Nogueira., Vieiri1 
Bueno, Alberto Salles, Flem·y Curado, Fer
nando Simas, Borges de Medeiros, Alcides 
. Lima e Fernánde Aubott. 

UM SR. PEPUf'Ano-'E;' praxe usada. em. 
todos os tempos. _ 

O SR. Pl:tr.'SlDENTE-Havend~ numero legal 
vai-se proceder it votação do parecer n. 18 
deste anno. · 

Submettida.s a votos, são approvad.as as 
seguintes conclusões: 

1°, que sejam julgadas nullas as eleiçõe3 
effectuadas em todas as secçõe;; da capital 
Federal no dia 15 de março do corrente anno, 
para ·fl~eenchimento da vaga deixt~.d[l. pelo 
Dr. Aristides d<1. Silveira Labo; 

2~, que sejam remettidos os livros de actas 
que se acham viciadas, as authenticas, os 
protocollos e os documentos qee a ellas se 
referem, as autoridades respectivas, par::. 
procederem como lbr de direito ; 

3\ que, conseguintemente. se manJe pro· 
ceder a nova eleiçii.o, na fórma dn. lei. 

Continua a discus!!ão do parecer n. 14 deste 
anno. 

O Sr. Henrique de Carvalho 
lamenta que o Ulustre deputado por S. Paulo 
não ti ves:>e dado legar com mais alguma pressa 
a que o orado1· se iseut sse do trabalho de 
fallar, mas que ficasse com a wmciencia tran
rJnilla. 

0 SR. CARLOS GA!lC!A-Si eu soubesse que 
V. Ex. ia fallat•, 11ã.e tinha pedido a ptJlrtvra 
pela ordem, só p::l.l'a ter o gosto de ou Yil-o. 

.0 .SR. liE;.;tuQUE DE CARVALHO- Quando 
ouviu lêr a mensagem do Vice-Pt·esidente d<t 
Republica. pedindo a esta camo.ra ·licença 
para nomear um ·dos Srs.deputados pal'a uma 
missão diplornatica, te,·e logo a intenção de 
votar contra, llOt'que acha que esta faculdade 
constitucional concedida ao presidente de 
tirar do seio da Camam um tios seus mem
bros deve ser usada com toda a ca.tlt(;l]a e de 
modo que só s~ enxergue na a.cção do Po
der Executivo interesses pelos negocias pu
blicas e dediC<1çãO pela patrht, procurando 
uma competeucia no Congresso,desde que não 
a encontrou fóra delle. · 

Desde que ouviu lêra mensagem,repete,cou
venceu-se que devia votar contra este pedido, 
porque, agitando-se no Rio Grande a ques
tã.o entra os federalistas e o governo legal, 

-o orador tem sempre ser pronunciado ne~ta 
casa. em favor do governo legal. 

A parte mesmo a inconveniencia. de se ti
rar do Congres5o algum dos seus membros 
pnra essa commissl.tô •.• 

O SR.HE:NRIQUE DE CA.R.YALHO.~ .mas que só -
deve ser apro.-eitada n.os momentos extra
ordinarios . 

Declara aquipessoalmente que,si o Sr.Victo· 
rinoMonteiro não fosse membro do Congresso 
e n5.o pertencesse a uma parcialidade que se 
liga á C<'lusa do poder no Rio Grande, dese
jaria que elle ibsse para aquella commis
são. 

O primeiro facto da opinião que se formou 
fóra. desta camara, foi que elle não ia repre
sentar com isenção os altos interesses da pa
tria., porque, por melhor que seja. o seu cara· 
ctel' e por mais elev-ados que sejam os seus 
~entimentos,não !ta de deixar de ser homem e 
es1ar-à sempre adstricto aos interesses que 
elle julga legitimas do seu partido. 

U:\t SR •. DEPUTADO d~ um aparte. 
O Sn. HENRIQUE DE CARVALHo-Desde que o 

Sr. Almeida 1-'ereíra, respondendo ao Sr. Zama, 
entrou no conhecimento iuttinseco da. ma. teria; 
desde que um membro dn. commissno, respon
clendo ao Sr. Zarna, discutiu o assumptoe até 
parece que embaraçou nesta questão éonsti· 
tuci.onal os motivos que a determina-vam não 
só com patriotismo e como consciente auxi· 
liar do governo, o or 1dortambem se julga au
torisado a entl'ar nestes detalhes. · 

O oradur mantem o marechal Floriano Pei· 
xoto, porque não n.dmitte revoluções, }lorqua 
não quer queo principio daautoridadesoífra; 
por iss'l não póde dar a sua opinião para que 
um membro de uma. facç:to partidada do Rio 
Grande do Sul a \"á. representar na Estado Ori
ent.\1. 

Hontem \·otou contra a denuncia, votará 
contra tudo que desprestigiar a autoridade 
neste momento em que a tranqufliidade é 
umo. necessidade (''P'·iodo.~)i estará ao lado do 
governo, e, quando não puder retrallír-eeha. 
porque não tem força para dar n. este _Paiz 
melhor governo do que aquelle que eDste. 
(Apo_.iar/o,·.) . 

Nao ;:e :pen~ef)ue com o seu voto de nontem 
o orador a:p provou todos os actos do marechal 
Floriano, não. porque julgo. que nem todos 
~stão em condições de ser approvados. Votou 
assim pela. necessidn.de de momento e elle deve 
estimar muito esta decl~o. porque é vi· 
ctima. das informações sobre factos que não 
conhece e não tem remedio senão obedeceraos 
amigos que o cercam. Não lhe nega ~apaci· 
dade nem patriotismo, mas tam'Qem na.o lhe 
póde negar o attributo de todoo os homens, 
de se deixarem dominar por aquelles que os 
cercam. 

Si tivesse sido opposicionista qua~td même, 
teria deixado de o ser no dia em que sahira.m 
Oll SI's. Custodio e Serzedello. Si tivesse for· 
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-ça., si tivesse saude :Para procurri.r o l'lr. Pre- Está. prompto a. sustentar ó governo ; mas 
si dente da· Repu blica, si soubesse ir á sua. casa não o 'pó de sustentar em um detalhe· desta · 
iria pedir·lhe·dejoelhos que não 'fizesse essa erdem. 
nomeação porque o Sr. Victotino Monteiro e .Quer o goV"erno com íbrc,i\, porque um go
o representante de uma. t\tcçã.o do Rio Grande verno sem forç~a não põde subsistir. 
doSul,epor.maiorqueseja.oseupa.tríotismo, O orador pede ao Sr. presidenteeaos· 
pol' melhores que se;ja.m os seus sentimen- seus colle,...n-as desculpas -pelo momento em 
tOs, ha. de procurar sempre defender a :ma que os abor'receu, ma.s julga ter cumprido o 

. c&U..~. seu dever e declara. que, apesar de saber que 
Coni:pre'hende bem o Sr. presidente que, si uiWJ.licençadesta. ordem nunca. se nega., vae 

e verdade que os revolucionarios_ estão pro- nega.l-a.,porque não gosta. que se tirem minis
curando refugiar-se no Estado Ül:lental e que tros daCa.ma.m ÚOS Deputados. (Apoíadus.) 
si este estadõ é de pouca. força, ha de ouvir 0 s c G ( · ) s 
:fatalmente o l'epresenta.nte desta grande terril. R. A.RLOS A.RCL<\. pela or-rle-~n - r· 
e. ha de ser l'nstrumento da fa"";;O que ven- presidente, como temos presenciado, ó pa

~,..... recer da commissã.o tem sido discutido de 
ceu contra os infelizes b1•M;i.leiros que se fórma muito diver$3. daquella. pela · qual 
metteram em umt\ revolução impensada que devia correr a discussão.( Apuial.los.) 
lá 'vão homisiar-se. c d r •ta . . +~ ' 

Não nóde acreditar que,qualquer que fasS8 A amara evia 1m1 r-se proprtamen..., ~L 
r questão juridica da concessão da licença. 

a facção victoriosa, fosse generosa pa"ra. com (apoíwlos); e entretanto tem. discutid·• si a 
os seus adversarios, porque conhece. os odLos nomeação é boa ou má, 0 qu~ compete ao 
daguella gente. Si alguem da. Cam"'-ra. tem en· Sen;ulo. r Apoiatios). 
ttada. ho pa.lacío Itama.raty, -vá pedir dejoe- Nestas condições, requeiro a. V. Ex. que 
lho_s que não faça. esta nome~iio, ]/Orqu~ e consulte à casa si consente no encerramento 
p~eciso s~va.r o marechal Flona;no, e p:r~c1so da. discussão. 
quelhe diga:-ma-l'ecbal, roanda1 para o Es-- . . 
tado Oriental um brazileirotão distincto como Submettido a votos, e a.pprovado o reque" 
o Sr. Viétm·ino Montei:·o, mas que esteja rimento do Sr. Cu.rlosGarcia. 

.. ise~tó de I!aix~es partidarias, q?-e re!'resel?te ~edido do Sr. Jacques Ourique, verifica-se 
os veroa.dell'os mteresses do pa!Z e nao os m· a votação. reconllecenrJo·-se terem votado a 
~resses de. uma far·ção, . fa>or 71 Srs. deputados e contra 30. 

Potioo antes do 15 de novembro hou>e um · d · h cÍ 
- pà;i'lamental.' distincto que avisou a monil;r· Nã~ havendo nume:o.proce e-se a c ama ~ 

chia. dé que 0 governo esta.-rt~. el'l'ado: fo1 0 e. se 1 econh~ce ter~m se ause_ntado os S~. In 
.. sr. Feneira Vianna. E' 'J)re~iso, pois, que 05 d1o do Braz1L Martmho .Rodr1gues, Nasclmen

a.Jnigos deelll bons conselhos, e preciso que to, Cnuto Ca.rta~o, Sa -~nd,at:te, Retumba, . 
. cügam a s. Ex. 0 que se passa cá fóra, e 0 Gop.çalve~ Fe!l'etra. Meu_a de Vasconcellos, 

, -que sedi2 cà, fól'a é que 0 81., Victo:rino !\Ion- Joll:o de Stquetra, _:rbeol'lulo.do~ Santos, iY'Iar: 
..... ro vae ren ·esentar n. sua facr-<to. colmo Moura., Pt tsco Pa.ra~so, 11anoel .cae 
~1 .rr Y'- Ut.no, Urb::mo Marcondes, Froes da Cruz, Al-

O sa. Mn.TON-lSSO e materia da competen- berto Torres, Su.mpaio Ferr~z. Lopes Trovão, da do Senado e não da Camara. Jacques Ouriqne, Jesuino de Albnquerque, 
Vinnn.es, Pacifico Mascarenl1as. Costa. Senn ~. 

O SR. A. AzEru;no-Apoia.do. Gonçalves CbM·es, Gonç-alvês Ramos. Domin· 
· , . gos Porto. Benedícto Va.lla.dat'es, Lopes Clla-
0 SR. Gt.lcElUo-0 nob1e deputado rn;Jha,, Yes, Domingo~ de -'\lOI'aes, Pa.ulino Carlos, 

mo.s 'V'ota.. Alft·edo Ellis, UrlJano Gouvêa., Correia da 
()SR. HENRtQUE DE CAn.ntH'J ~ amigo Costa., BeUarmlno de Mendonça, Victarino 

do Sr. castilhos, e appella. paro. os seus ami~ Monteiro e Demetrio Ribeiro. · 
gos nesta casa., não }lOO.e acreditar que S. o sn.. PRESIDENTE- Responde1•am á cha.
Ex. deseje anomeaçã.o de um dessem; auxi- mada 88 Sl's. deputados. Não havendo nu· 
lial'es ma.1s importantes :p:;,.ra representante mero legal, e,o;tá Jlrejudi.cado o requerimento 
dit sua facção. do S:r. Carlos G:al'cia. 

0 SR. GLICERlO dá. um aparte, 
o SR. HE~"RIQUE DE C.AR.VALIIO não pede 

a nomeação (te quem quer que seja; quer a 
nomeação de pessoa insuspeita, e mesmo fora. 
da Camara ha milhares de p~oa.s competen
tes que pOderiam ser nomeadas sem levan~r 
iiênbuma lJOeira contra a ordem e a·· tran
q'Uillidá.de. 

' Continua a discussão do pa.reeer n . 14, 
deste a.nno. · ' 

(O Sr. Arthur Rios deixa .a cadeira da pre· • 
sidencia, que e occupaàe~ p<:lo Sr. Palleta, 2'1 
'!Jice-president~.) 

O 8r. Angelo Pinheiro -sr~·pre· 
sidente, duplamente contraTia.do .-enho ooou-
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par a . tribuna neste debate; eni primeiro 
loga.r, porque o meu voto é contrario ao <la 
maioria dos meus l10nratlos campanheíros de 
bancada; e em segundo logar, porque o nobre 
deputado pelo Bahia. que iniciou o debate 
levou a questão para. o te1~reno ingrato das 
referencia:; pesso . es. (Apo;ados.) 

Fujo, Sr. Pl'esi<Jente, tanto . quanto :pos
sível, -das questões que aescambam para esse 
terreno. 

De que se trata~ O Poder Executivo impe
trou do Legislativo licença pa.ra. nomear um 
dos nossos illustres collegas para uma com
missão em pai z estrangeiro. 

Nos termos da Consr.ituição, a Camara dos 
Srs. Deputados tão somente tem ele se pro
nunciar si póde ou não rlispensar os si:rviçtls 
deste collega, cuja licença se reclama. (.-ipoi
ado.~.) 

Negando ou concedendo a licença, decide 
sobre a necessid<tde dos seus serviços ou a 
não n~cessidade rleiles. Ao Senado, n0s ter
mos da mesma. Constituição. compete estudar 
a competencia. e . habilitações do nomeado, e 
dar o seu voto, a.pprova.ndo ou não a. nomea
ção feita :pelo Poder Executivo. (.tlpoiados.) 

Nessas condições, Sr. presidente, enten
do que foi mal encaminhada a discussão, no 
termo do estudo da competencía. do .nosso· 
illustre oollega. . ' 
· Para. mim. nã.o só o illustre cidadão de 
cujos serviços o Executivo quer hnçar mão, 
comó o illustre deputado da. Bahia. ou outro 
membro desta casa, como qualquer brazileiro, 
que não negue os eslbrços de sua vont.'lde e 
as luzes ~e sua intelligencia para bem servir 
O paiz- qüa.Jqúer Cidn.dão, D<'SS::.S condições, 
póde desempenhar brilhantemente qualquer 
commissão q~e lhe fOr wnfiada no exteriOl'. 
(Muito bem.) 

S. Ex. notou que era uso no velho regi
meu sert>m nomeados para essas commiss~s 
nomes gloriosos, que constituiam verda
deira tradição de patriotismo no nosso 11a.iz. 

Mas, é pl'eciso lembrar a. S . . Ex. que ~-st<S 
nomes se tizera.in gloriosos, aos quaes os bra
zileiros rendia,m homenagem, e hoJe, na. pos
t_eridade, são recebidos com o respeit(> devido 
aoCJ grandes patriotas, justamente pelos ser
viços que :prestarom á. caU$0. do seu paiz. 
(Apoiadus.) 

E' preciso reparar ao nobre deputado que 
ã. nó.o republicana. é ainda muito ,;ovca, e sua. 
ma.rinha.gem ainda não tem de~es velhos 
experimentados. · 

O SR. LAuRO MuLLER. - Para situações 
nova-;;, homens novos·. (A pa:adas.) 

O SR.. Á."\GELO PL."'BEIRO- E' preciso que o 
nobre deputado se rec-orde que esses vultos 
nota;veis que tanto glorificaram o nome· do 
seu _paiz nas comrnissõe-s importantes que os 

levaram ao estra.n~eiro, em mais evidencia. 
appareceram no ultilíl.o período do segundo 
remndo. 

Nã.o tivessem ellec; commi$SÕes importantes, · 
que não evidenciariam os e.<:lot·cos da 
sua vontade patl'iotica, o bt•ilho dÓs seus 
maseulos tn.lento$. 

As condições do me;o 1 nfl uem poderosa~Uente; 
Senhores, a velhice pódeser penhor dare
flexão, mas, em caso alt;um, é pMsaporte do 
saber, do talento. ( ,t,,oiv_dos e apa,rte .) 

Voto,poi~, 1>elo parecer dacommi~ão, como 
tenho votado pot· todas ns liceoças que o Po
dt' r Execu~i v o telll pedido para occupar o 
set·viço de qualquer membr·o do Congresso, 
em commis;;ões llO.i p:tizes estrangeiros ou 
mesmo lic-ença.. imllet.r-ada pelos meus hon-
rados collega.s. . . 

Niio acho COl'recto nem constitucional o 
procedim~nto dos ill ustres oradot;es que se 
teem cccupado do as5umpto enterreirando-o. 
em verda(leiru. quesuio pessoal, o que póde 
pro>o:·ar justas suscepi.ihiliclades, porque nós 
nã!Y tratamos de sa.be!.' 8i o nomeado tem ou 
não corilpetencia. para. isso: ( Apoi.udos:) . Essa 
co.mpetencia. f:! do Senado. e a Ca.mara,_ P.ro.:.. 
nunciando-se sobre este ponto de viSta, ·rasga 
a. Cooscituição, attt>ibuindo·llle a competeneia 
que pertenae a outra casa oJo Poder L~gísla· 
ti vo - o Senado. ( :lfJO•a,los.) 

Concluo, Sr. presidente, certo de que bem 
expliquc.-i n ponta de vista em que me colloco 
para. df"cidir o assumpto em debate e o meu · · . 
voto no seu julgamento. (.Uilito /)(:m . OorcuÜJJ' 
e (t!licila.l.lo.) 

O Sr . ..Jr osé ..!-~ vcli11o diz que ~>ô acl'e" 
dita que a. mensagem a. ·esta. cam:na, pedindo 
licença. p3-ra nomea.t• o seu collega Victorino 
Monteiro pa.r~ commiss:i.o diplomatica na. 
Republica Oriental, pu.1·tiu do governo, por
que os seus illustres amigos do. m<~ioria coR· 
sentir:.1.m que elb fosse lida. perante a ml!!sma 
cam:w:> .. 

D;; outra so1·te diria que est:l. mensagem -
er<\ a.pocríphu., pnrque de outra. sorte não 
póde cornprche-ndc;: que os amigos do gover
no ou seu::- secreta.rios aconsellwss~m a no
meação de llm dos membros m:üs procmi· 
nenteS' de um dos pal'tLdos f')Ue se cl.egladiam 
no Rio Grande do Sul, para tra.tar de negocios 
intemacion2.es em uma republíca. proxima. 
des:>e estar lo. 

Si foi o Sr. Vier-Presidente da. Republica 
quem teve a idéa de nomeai-o, não pócte com· 
prehender os amigos que o cercam, que· não 
o desviaram deste intento. 

Pen~a qne é che-gado ô momento em qué o 
Sr. Pre~>idente da. ltepu blica. se hu. de affastai' 
dos Oc.iiOS antigos e du.s antigas paixões. l\ão 
esp_era. que S. Ex . retire a. men~a;gem em ·que .. -
pediu a. licenÇa pàra à nomeã.~ dó 'Sr. :V' i-
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e!orino Monteiro1porque, em fim, est_as cousas i da nomeação, us~par as attribuições _do Se
sao de~tla.veiS e ferem o m·~lmdre p~s- \dado e do Executtvo 1 De certo que não • 

. _so~~e terminar. Pedeao Sr ~residente que seia! O q~e a Constit.uição diz, o quelá está! clara 
~ · · t . .,. . " 1 e posüx• amente. e que aCamara !em d~Julga.r 

o .eu lJ?-teriJl',. e perante o Sr. Presldente _da : si o deputado faz falta. no parlamento e sf 
Republlca., para O. COTl ven~er de que o mal o r \ ~ão indi~ensa-veis os seus seniços· si à. Ca· 
~rro que S._Ex. pode l?rah~r neste .~omento 1 ma.ra. pode na oocasiã.o consenti~ que se 
.e a norneaçao do Sr · VIc~ormo Montem:~,e para 1 affu.ste della. .um deputado cujos serviços o 
qu~ o Sr • marechal. n~~ pos~a. repettr co~o 1 Executivo reclama par<~ outra ordem de tra
LUlZ 'Y:V aos seus fa.m1lia.res: «A R~p~bb_ca I balho. E' pura e simplesmente isto. (Apoia
deve acab~r ~~no~c9». ( Mu~lo b~m, mwto i dos.} Nã.o se póde entrar na. indagação da con-
bem. O Oludo1 ~ {el:c:tado,) · ~ veniencia da nomeaçãq,porque 8. Constituição 

O 
s L ....... 

11 
,.. · dà essa competencia ao Senado, porque de:;sa 

,. r. auro ~ ...... u er na.o .!Lcompa- conveniencia são os juizes, primeiro o Execu-
nha.r,\ o ~obre dep~tarto pelo Caa.N no seu tivo e depois o SeRado que a ratifica 
longo e hrllhnnte dtscurso acerca do parecer I ' _ · 
em discussão ; nã.o tem, como s. Ex., o habito 1 E, no emtanto. collegas do ora.dor, que nã.o 
da impr .. n.Sa, e não lile seria por consequencia I àU'I"idaram quali~car. de incompetente o il
facilarchítectarobraquepudesse merecer, com lustre Sr. Dr. V1c~rmo Monteu•o, esquece
o brilhante discurso de S. Ex., as honras de· ram-se de '~ue devmm começar pé~r si, reco
um folhetim, apreciado por todas, como o de-: nhecendo-se incompetentes para tratar deste 
vem :ser as obras do bomem de ta-lendo que a..«sumpto. 
é O nobre dep~tado. , i 0 SR. CASSIA.N"O DO NASCIMENTO- Apoiado. 

S. Ex. , no d1scurso que fez, obedeceu mais ' . . 
a habites antigos e a tendencia.s do seu pen- 1 O SI\. ~AtJ;RO MULLER e e por _1ss_o ~ue o 
sarnento, por mais brilhante que fosse a sua; orador velUdJzerestas palavras,paraJust~:fica.r · 
oração, .. ella o foi ; S. Ex . não poder<i. negar. 0 seu -voto· 
que toda ella ou quasi toda foi uma divaga-' Entende que a Camara. de-ve cingir-se ex
ção a. proposito do parecer, mas não foi uma· clusivamente a questão de saber si neste mo- · 
discussão do pareL-er. : mento é ou não on>ortnna, é ou não possivel, 
. .A.crei.lita mesmo que depois do discurso que· a retirada do illustre deputado deste recinto~ . 
S. Ex. pronun~~ou, . ninguem. deve ser mais! Pensa que a Cama.ra póde dispensa.l-o, fai:J.to 
grato ao Sr. 'nctormo Montetr? ne~ta casal mais cw.anto se trata de uma missão muito 
doque S. Ex:., porque o Sr. Vrctormo Mon-~importante. (Apoiados.) · -
teíro não "{lassou de um pretexto J)ara. o dis- ~- d' . : · ,t=- 1 curso c1ue s. Ex. qu~ria pronunciar, n. pro- Nao JSC1lttr,t a ques ao pessoa . 
Iioroito dos assumptos politicos da. n<>SSa patria. As injustiças qne foram feitas ao illustre 

Já disse, ao começar, quenãooacompanha- 1 deputarlo proveem do facto que muitas vezes 
ria nesse terreno; em primeiro lagar porque \ n. discussão destes parece:res se1·ve de pretexto 
não o tendo acompanhado a. Europa não pode- 1 a divagações politicas... • 

· ria trazer para aqui a· descripçã.o que S. Ex. 0 SR. CASSIANO PO NASCIMENTO- E li.ttera-
fez das saudades que desperta o tumulo, re- rias 
speitavel, é verdade, do velho imperador, · . . . 
com certeza muito maís respeitavel uo que o . O SR. LA.URO MULI.ER ••• mas essas lllJUS· 
imperio que representou. Occupar-se-ha por trças. que todas gyrarn sobre o f<tctl;l de ter sua 
isso unie.1mente com 0 parecer. S. Ex. toma;~ parte nos acontec1.mentos de 
. Começará prooorando rest.abeleoor a ques.- seu e:>tado,_ sa~ pn.ra o orad~r mats umn. re· 

tão am seus verdadeiros termos. o que se' commendaÇ<Ifl a sua nomeaçao. exa.ctamente 
está fazendo a proposito da. discussão deste por9~e da.l11 se conclue. que f;.. Ex. conhece 
'{larecer ê umu. cousa muito diversa d:J.quillo per1erta.me~lte os ~ssumptos de que se vaeoc
que cabe has attribuições da camara. Hon- C';1Pal\ e :poue ass1m prestar vs melhores ser· 

·tem e hoje só se telli tratado de discutir a viços. 
pessoa do nomeado, e dove dizel-o com pesar. Portanto, penso, que o parlamento póde dis
teem-se feito aqui referene:ias que @ seu .me- "{lensar ~este momento a presença. do seu 
recimento não devia permittir e nem m smo illustrecompanheiro; vota para que seja con
um simples colleguismo. Ninguem tem discu- cedida a. licença, fazendo nestas palavras o 
tido a questão, a não. ser o nobre deputado' seu protesto, nã.o somente contra as referen
pelo Pará, pelo menos que o tenha. ouvido. cia.s injusta.a e descabidas feitas em relação ao 
nos termoe. em que a. Constituição a impõe. , nobre deputado, como t:l.mbem contra. o modo 

Nomeado agente dipiomatico um membro por que na discussão deste parecer se preten· 
_desta casa., cabe à Gama.ra discuti:;.· o.s qua.l.i-

1 
deu af.1star o. Camar(l. do seu papel constitn· 

· dades do nomeado, julgil.r da opportunida.de ciona.l. (Muito bem.) 
• y • .. 
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O Sr. l\laJ.~colin.o l\ioura. alegr<•· so. queria voltar qua.ndo com a repul)lic~ val
se com o vc1· a C:1.S~t deserta, estando-se na tasse a' lilJerdade. 
ultima hora rlos tPttlJalhos,e aqui! lo que podia l·lou v e uma. slnceritlt\Lle no rliscurso do no
ser um supplicio para 0s ~l~,Lndes Ol'iHlores, br·e (lepnt<l.do, o omdor não vem neste mo
amedrontados por ver penlitla.~ a smt eloqwm- mento lastimal-:1, foi quando S. Ex. (lhse que 
cia e apprehensõcs patrioticas, lhe é ncsw lagl'ymas lhe 'ieram aos olhos difmte do c~1-
momento muito fuvoravel e muito propicio, ·dal'er do impera.JOI·. Sll~• esti\"C!-se, 0 ora
visto que vem sómente cumprir um dever. der sentiria. a mesm<l. commcÇ;i!.o; nem ltn. ci-
. Podia deixar de toma.r p:trte neste deb:üe ; dudã~ neste paiz que :1 não s~nti~e, poJ~·n(lO 

não quizera mesmo prolon~ra.l-o d\antc dos repetu· comu o poeta: «allijaz um homem 
n(ijbres deputados pelo Rio Grande do Sul. que de bem»; poclendo repetir como Victo t· I-flt"O 
lhe inspin1.m sempre pela :ma vivacidade e diante do ca,hwet· rle G<un ett;J.: « l\. J.Xl.t~l~ 
Jlatriotismo as melhores symr, atlüa.s ; niío acllba de perdet· um gr;1nde chbtdão ». 
quizer<\ mesmo -prolongar a discussão, depois E de üt<::to,sl t\)d;J.s u.s r1 u<~lldude;,; U.e b<:neme
do discurso do nobre deput.1.do pelo estado da rencia lhe liücas:>em, lJa:::ct::wo.lll est;1s dtu\s 
Bahia, nas diversas e imp01•tantes (..1ln;;itlera- para , l<~val·n {~ ltOstetL,hde : elle sempl'e 
çtíes que f,~z. não discutindo a com1)etencia, a unpBc.hu qml se h:vantasse ~~ lbrc,o, neste 
honorabilida.de e <1. idoneidacle do represen- D••lz e fi)L o m<Ür.l1' collulM·~~Llor ll~ extir1cr,ão 
tante do Rio Gr<\nde do Sul, cuj<t licenç_:a se do elemento s~rvil. • 
pede, mas a ü~conv-enienciu. mani1estl. dessa Dita.s est11s pn.l:tVl':!,g, em resposta ao nobr<l 
nomea~ão. deputado,quw·o u.ccentuarque. u presença du 

Podiu. abster-se de fílllar depois do discurso S;:. Victorino ~Iontci.l·o como dlplonv11.a em 
do nobre deputado pelo l\Iara.nhão, decla· mis~iio especi:tl rm blt!ld:. ol· l~:H1t<ll, n;J.s 
rando-se adepto extrenuo do governo, inci- ci.rcltmsbncias dilriceis que :J.tra '.'0ssamos, 
ta.ndo mesmo todos os espíritos a que resis- q uanllO S. Ex .le\·a acceso o !:tcho Ll:1, lUs- · 
tissem ::ta rei par:1 melhor servir no rei, di- corrlia e d<t gut:•~'''-' clvtl, qwutrln ~e ~c:thc. de 
zendó ate que o Sr. Dr. Victot'iuo Monteil"o dlzeJ• QU<:) Sl' · Ex c e;;"uno::~<•i to nn, fJ·on
só ilOdia, levar atravez das fronteims esta teli'<t e· a.gor<t h<t\"Íit llerdl<.k• todos os setb 
politica de odios que elle tLnha. iniciado ou bens, a politlea que consult.t~ t1• Home~(Çi.to de 
continuado no hel·oico estado do Rio GJ·ande s. Ex. não e a li !aiS g0llCl'nS:\. 
do Sul. Que pol[tic:.>, de pttz ü·.t ütZe:• S. Ex:. rio Es-

. L1.do Ol'iental ~ 
Devia abster-se, depois do ultimo discurso · h'tt, por''eUtUJ'a, prinw aqu~!l!;l povo gene-

do nobre deputado pelo Cea.rit, a, quem vae l'Oou de a.b;•L;· a 1;o:;·ta d11 asylo ~ag'l'<Vlo <1 que 
responder ne:;te momento, sentindo não o ver teem dii·~1ico os rwictos de r.o·.los os 11\l.;:liclvs '? 
presente partt dizer-lhe qlle S. Ex. [ol lrú continmu· a.lll esl;e 1-\'i.'<Lll(leJ di•am<L de que 
susceptível demais, quando, fttlla.n:!o d.~ S: Ex.. tem údo um elos Pl'Ü\Ctlli\e:; Fi'Otogo
sua. sauda(le da. Pa.tl'in. no ext.mn:reiro, mstt\s na sua tel'l'<\ ~ 
desta. patl'i(l., em torno tln. qual s: Ex. E.;kt voEtlC<\. S<ll'Ú. u.ma. pnlitt~a l'une;:ct(l.. 
concorrer:t p:.ira aglomera.t• as mn.iores tem- Asslm, fie~. demunst.ratlo qne na ttepublic:~. 
pestades e que não c:otlliu nartuella occasião do) Prnt~ o Bi'üZilLh:vl<t tt~r a. Sll<l m~lllOl' rli-
porquc estava .fundada sobre ro~·hedos. como 1 · 

b . l \ r 1 . l ll P nm~\Cla • . a Repu llca ( e \ as un~rton -o Or<l.L ot• te dis- L 1 1 1 lt ·' p sel'a: <mais saudades tedt\ V. Ex. si esn•·esse 0111 )l'a·se L c que, c 0 '"~' .a. uo a1·~.gu:cy · o Visc!imde do Rio Bl'.'.llC<.>, e5t~' ;.p.o,tn•le est<~-
no desterro.» diste>. que S:Jl'à sem1we cho~·:.tdn, cuj:1.~ idea.,; 

Não duvido. (lO patriotismo do nobre depu- não hão ,.~c morre:· nunc:l., c que, 110Lo con
tado longe da. l)t1.tl'iu., porq·ne <1. pa.tria, .iú. 0 t;:n.rio, adquirirão ca.t.h vez mais rorç<l.. dizia 
definiu Jose Bonifacio, «O. P •tría é o berço. é que um dos mD.ioras cri·os do p<üz rn·:~ mnntlnr 
U. reli.,;ião, ê a !amilkl, e t\ldO que 1m de mtÜS IJ:1.l'i1 <V> h<tlldas orientae•s :t ;;ua peiOL' Lii].llO· 
bello nos sonhos da mocidade»; e é forç.a ma.ci[l,. 
eonfe~sar que este sentimento se accentua Elle d\zht que 1w. su:1 prlmeira missão D.n· 
mais quando se ê proscripto, mesmo dentro Paraguay, quando tudo annunclan• uma. 
do pro:prio l)aiz. guerra peoxima, qu,•ndo havia 49JH'obahlli-

Lá em Cueuhy, os desterrados tinham os dades pela guel'I'O.. contm uma peht p:tz, 
olhos voltados [Jara as suas affeiçües mni:; cu· "enrlo l'acebillo pHl:ts iol't<\h'zas de Humaytá 
ras, sem esperanças de volta; ao p:l$S0 c1ue coul o exer<:Lcio tle ioga, n:1o encotttrn.ntlo uma 
no estt•angelro o nobre deputado })Odh• voltU.l' s<thl em que sc1 abt·ig-a::.:<~. eltl Assltlllp•:ilo, t:tes 
no dht em que quizesse. "'l'lliH <ts reht<;t'í1•s !!$-ti'UIItecill.t,; (Jll'il (•X'.stL~.m 

. E quando S. Ex.. 1\l.llava, veiu a lllemoria euLI·c ;l(Jll<!llc ~0\'t:l'ltu t~ o ;,(tJ\"Cl"lltJ ..tu Bl'H.Zil; 
do m·ador o quadl'.:J d:l.quellc destel'l':.ttio 1.1~ e tletllLHlú um.t c,lltl~';'t·u~la c 1111 u p:J.u ..tu 
J ersev interrogando ao;; roclleLlos ~lessa ilha o Lo p~s. q lltl li w d<J ll u wa c ou li.lt•out::b. tt t~<Hl L1'l\ 
hol'isÕnte da Fr-<~.nça. ql\eri.da, para o. qual elle. gosto. al!alm.mm·:J. :tbl'UÇI\mlo-se 1 e o o f!l\ll do 

Cnrnn.t'l\. v. H fr 
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Lopes ·perguntou: - «pol' que o governo do 
.impel'ador não manda para cã. homens da 
. SUa Oi'dem, e sim Cl'eanças, que SÓ perturbam 
a paz e a ordem entre as duas na.çiies? » Esta 
observn~Jo elle a. fez sentir oo f.'OVerno rio 
imperador, fazendo lhe t..1.mb ·m sentir que 
alli era preciso ter homens experimentados 
na diplomacia, que era preciso estreitar 

· aquella.s relações, tão e•tremecidn.s pelas lJrer 
ven(iie~ de tempo e de raça.. que a pblitica. 
-imperial cinha creado na.quella. l'el)utolica.. 
Essa potitica começou a fa.zer-s~. e dahi por 
dea.nte só eram a:pont..'W.os para essas missões 
homens como :saraiva, teu do como secreta.do 
Tavares Bastos. Não Saraiva cr iança, m(IS 
Saraiva chefe de partido, ministro e ·repre
sentu.nte da nação por muitos annos. !lf;\tl" 
dava-se para alli Rio Branco, chethdo pn.rtido 
conservad.or ; Cotegipe, que ta.o:i.bem o er:J. ; 
Abaetê e outros. · 

Que justifica. a. pr.'SC<nÇ<.\ do nobre depu· 
tado pelo Rio Grande elo Sul nas bundas 
orientaes, si a guerra acabo. de ce5sar, c0mo 
os nob1·es deputados o teem declarado~ Com
quanto des~jasse ver firmada. alh a paz. vê 

· que só se estab;.lece a.lli uma paz de Va.~ovia; 
desej1~ria, entretanto, ver alli a .victol'ia do 
exet'cito libertador , porque es.>a victoria. seria. 
a "ictoria da. federação, da Constituição e. da 
liberdade. 

Dea.nte des..::a. victoria apregoada pelos no-
. bras deputados.· que vê? Vê passar. como 
vultos entristecidos, as figuras abatidas dos 
est:.~.dos, enrolando a bandeira. da. federa
cão, da autonomia e da. liberdade, e vê os 
estados cobril-a esmorecidos, mas hasteando-a, 
sem a.quelle sopro vivifiro.d.o.r que foi annun
ciado pela Republica.. 

O nobre deputado que ser:.'t nomeado ha 
de ser sempre um agente legitimo servindo 
a illegitimidade. E essa illegitimidade çruel. 
que ni't.O tem deL-xado os estados tr<lnquillos. 
pela. inter~·enr.iio que tem abalado o po.iz 
desde o uorte ate o sul, •·SS<\ illegitimida.dc 
()ruel ha de inf:lici~r a Republica por muitos 
a.nnos. 

Vot.1. contra. ess:~. liceu<;~ do nobre deputo.do, 
não P':lr que po;sa impedir que S. Ex. seja. 
nomeado, mas como um protesto vivo pela. 
conveniencia politil:a., pela convenieneh pa.
triotica contra a. presença de S. Ex . no 
EsUl.do Orieata.l, presença inconveniente. ta.nto 
diante d· ·S a.eontecimentos que se tem dado, 
como da.quell~ que possam dar-se no ruturo. 

O Sr. Mart.inbo Rodrigues
Sr. presidente, tendo assigna.do vepcido. o 
par ecer da. commis~ão de petição e poderes; 
que concec1e licença. a.o Dr. Victorino .Mon
teiro, digno membro desta· casa, paro acceitar 
o logar de. ministro plenipotenciario, em mis
aã.o es~ecial junto a.o governo da. Republica 

do Uruguay, julgo-me na obrigação de. -vir 
aprEsentar á Camara os motivos qw6me leva
ram a assim proceder . 

Nilo ha no meu procedimento, nem no da.
quelles que teem impugnado o parecer em 
discussã.o,o menor vislumbre de partidarismo. 
Somos itnpellidos a. fazez opposiçã.o ao .pare
cer c•n questão, por motivo de ordem mais 
elevada.. 
_ Todos sabem que o Rio Grande do Sul se 
debate nos horrores da guerra civil, e a nin
guem é estranho que o Dr. Víctodno Mon
teiro occupa ~aliente posi~o em um dos :par
títlos empenhados na luta fl•,,tl'icida. qlie en
sanguenta. o terr:torio r io-grandense. 

S. Ex. foi governador dac1uelle estado, e, 
desde a sua administra~. se levantaram re
clama.ç0es, as mais inst:mtes, protestos, os 
mais energicos, por causa. das violenciM pra
ticadas contra as pessoas e contra os direitos 
dos seus adversa.rios s. Ex tem, pois, a 
maior responsabilidade pelos factos que moti
varam a rcvoluçlio. 

Envolvido, como está. nos negocios polit icos 
do H.io Grande e SE:ndo essa a principal ques
tão com que. terá.lle enfrenta.rnodesem:penho 
da. commissão que se lhe quer CDnfiar, seria 
precioo que S. Ex. fosse um homem de ra.1•a 
energia para se haver com a indispensa· 
vel itn:P.Fci~lidade em negocio de tão alta 
monta.~- . 

s. Ex. não pó<le desempenhar-se dessa. 
mis::ã.o com o mesmo desprendimento com que 
qualquer outro brazileiro, alheio ás luetas do 
Rio Grande do Sul, o poderia. fazer. . 

S. Ex. leva naturalmente para. desempe
nho da. sua embaixadn.. odios e pa.ixões, que 
por melhores que sejam as suas intençõ2s, 
não conseguirà vencer. . · 

S. Ex. tem e nem póde deixar de. ter a 
preoccupa.ção de defende[' e s:~.lv~&ua.rdar in
ter~.ofio da patriil. c da Republica.sómente, 
mas dos seus pa.rtidurios e da. sua politica, 
politica que tem reduzido o Rio Grande ao 
estado desgraçado em que se acl~a. 

E quando um paiz manda. junto ao governo 
de outro um enviado extraordina.rio, em mis
:;:ii.o especial para tratar de assumpto reie
rente a iuteresses da. maior valia, entende-se 
sempre que o eoviaU.o está estreme de, toda 
e qua.tquer eogita~.ã.o de interesse particular. 
O illustre deputado· pelo Rio Grande do: Sul 
não está. infelizmente neste ea$0. • · 

E. em taes circumstancias. a nomeação de 
s Ex. ê a escolha mais infeliz que se podia 
fa.zer para a mjssão diplomatica que p go-
verno da Republica lhe quer confiar. · 

Já a imprensa orlenta.l, medindo as conse
quencias dessa. nomeação, manifestou-se ener
gicamente contra a resposta. que o governo 
daquella republica deu ao governo brazileiro, 
não pondo duvida em :eceber o Dr_ 'Vietorino 
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Monteiro; resposta naturalmente determinada E ninguem pode,rá eon{lommr aos l'ê\l'olu-
por simples cortezia. (Trocam-se apartes.) ciona.rios, si. perdida:; tolias a~ esperanças , 

Nas condições actuaes, a mais elementar eHes, privados das rrgalias a que todos nós 
prudencia mandn;va que o governo do Brazil temos direito, sú sr~pa.rarüm do. commu
escolhesse para o representar junto do gover- nh5.o br-azilcira. afim de conquistarc·m n. tran
no orientaL um homem sobre cuja inteireza quilidade e a liberdade, qtw o tlcspotisrno do 
e iml)a.rcialldade 11ão recahissem as suspeitas go\·erno lhes confiscou. EstrangeiJ·os n:t sua 
que agorn. recahem, com muitu. jnsti~a, sobre pa.tria, considerados inimigos dt• R~pllblica, 
aqudle que se pretende nomear. (Apa' tcs.) elles, que combatem pela. dignifica<;.ã.o rlo pu.\z 

E' ve1•ua.de <1ue os constitucionalistas desta c pelas instituições ctemocratica.s. elle', que 
camara teem decl:t.rado e feito disto rovallo fazem guerra{~ tyrania de um governo que 
de batalha, permitta-se me a ex:pressiío,-que nos avilta, ã. OJ)pres•ão t.le um por.lrox- que nos 

'a Carnara não tem competencia par;~ entrar no f·smn.ga., perdida n. ultima cspt:wa.nça de sal
exame das convenienc,us e desvanta.gen"'- que V<Jção, hão de encontr·ar meios de tornal' in
a nomeação de um deputado para qualquet• dependente o Rio Grn.m!c, sem o qual o 
mis>ão diplomatica, possa trazer para o paiz, Brazil niío pod~ra viver uniJ.lo, gt•a.n(Le, inuc-
sendo o governo o uni co .juiz nesta. questão. pendente e liV1'~. (Apo:·a·fos.) 

Não me parece que esta seja a boa doutrina. E' preciso q ne. 0 pn.iz não se illuc1a. As 1•e-
(Trocairt-se opartes).. puhlica~, nossas vizinhas, concorrerão d:J. me-

Melhor seria então dispensar a intervenç--ão Lhor vontade para a rlesmcmbmçã.o do nosso 
de Congresso. territorio com o que elb.ts só terii.o v. ganhar. 

Si a sua competencia se resume no stmples UM SR. DEPurADO- Por isso é <tUc teem 
fa.cto de saber se f;;zfa.lttt a Camat·a o voto 1lo protegido os fedt:ralista.s. 
deputado que o governo pretende nomear, 
melho1' seria :riscar da Constituição a facul- O St~. MARTIKHO RoDtt!GUES - Nüm a Ar
dadeque a lei lhe dá para conceder ou negar gcntintt nem o Urugua.y teem a\nt\.,"1. apoiado 
licenças comó a de que nos ooe"Upamos.(Ap,;1·· os federalistas; mtls niio tardará muito que o 
tes). . ihçam, porqltea. corrente 1h\ opinião nos dous 

Em que póde o voto de um deputado ínfiuir paiz~-s visinhos ê em favor dos oppritnidos,. 
nas deliberações do Congresso ~ (A.pm-tes). que tiio l1eroicamente se bal:<!m pela causa da. 

liberdade. 
Desde que a Constituição deu á. Co.mnra o Senhores, não tenho esperan~:.1.s de ver que 

,, direito de conceder ou denegar licença ao de- 0 Sr. Vice-Presidente da Repub!íc.1. recue do 
put&do ~a:a. ~~ita.r mí.ssões. dipl~ma.ticas. empenho em que c~ta de mandttr 0 di~tin~to 
nel!e ~s?' 1mplic1~mente mclmd?- a. faculdad~ Sr. Victorio ~Ionteiro em m1;~ão especm.l 
de mdao'':r quaes a.s C?D.sequenma.s. qu~ pos ·unto a.o ""GYerno do U:ru""uav. 
sam ;~d \'"11' ])ara o patz, pela accettaçao de J " o • 
taes nomeaçõ:·s. E como entendo que a mis- O SR. MARCOWiO Mouru-Mas o Senado 
sã.o do Dr. Victorino Monteiro póde trazer pode ob~tar. 
etreitos. de•astro_sos para o :paiz, nílo pos~o o Sn.. MARTI:\1Io RoDRIGUEs-S. Ex:. não c 
consenhr rr.esso. hcenqa. (.4p!!rt.~s). homem pam volta.r atroz; timbro. em mau-

Esta. nomeação prova contra as boas inten· tet'-S{! no caminho do erro, ;;c~ja.m quaes forem 
ções de que se diz achar-se possuído o Vice- as consequenci:~.,: do~ seu~ actos. 
P.resldente d(l. Republica; para terminar pa.- Xão tenil.o e:"sa espcran c.a, mas_ ~um pro o 
cí.ficamente a revoluçil.o do Rio Grande. EUa meu dcm~r declarando-me Nll opo;;lÇtLO ao o.cto 
contribuirá para dar JWl.iores proporções ao que C011$_iclcro _Pr~judicial a~s íntcres:;cs. do 
incendio que assola. a.quelle estado. ( Ap(wtt.;s) no;;~o pa1z e prme1palmente a. conrra~rmsa
Pois o Sr. Yictorino Monteiro, que e um. dos ç5.o que deve existir entra as repubhcus da 
factores da guerra civil; que tem grande re- Arnerict.. ~o Sul. _ . 
sponsll bilidade pelos acontecimento~ que mo- A_ntevE'JO, nesta nom~çao, · consequeacw.s 
ti. varam a patriotica revolução do Rio Gra.nde, mUlto de:>astr-os(l.s. ("tpo;~do~.) 
póde, porventura, inspirar c_onfiança aquelles E não se engane a Camu.ra.; as republica.s tlo 
que co~~a.r<:m p~la au~onomw. de sua .te~ra, :'5U1, além de ouk<Ls cn.m:as que to,los tlevemo:o 
pela relVllldLcaçao da liberdade e dos dtrettns comprdH.mdcr ••• 
que os oppresso:res, a cujos d~.stinos e in te· . . , , .. . . 
resses está ligado intimamente, teem violado? O SR. i\~\.ttCOLI.'\0 Mout-.A-S) mpo.t!sa.m com 
Não. Confiar-lhe esta. mis..o.ão e dar arma::; aos a rcvolu~~~o. 
tyrannos para continuarem na sua obra de O Sn.. !vfAHTll'illO RoDW<WJ~s-Syrnpati~um . 
destruição; é timr ás victim3s da oppre.ssão com a revolHçiio, como muito lx>m diz o men 
toda esperança.,· e o desespero póde leva.l-as nobrn collega, e nií.o ha quem não tcnhn. syrn
até a attentarem contra a integraç<tO da nação })::t.tias pela causa. da justi~ q UC e :1 C<tU&t de· 
brazilei.m. fendida pelos revoluciona-ri~~ _do Rio Gra..ndei 
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e, mais diD. menos dia, as nossas l'e1~iies com 
as duas nat.ões 1isinhas se · parti.r~o tn.lYe.z 
:por ca.usa. dü. re.vol uçã0. (H& tG m a.jJ(wte.) 

. Si (). Argentin..1. e o Urugnay tivessem a.uxi
lla,do aos revo~ucl ona.rios, (1ue volt.art\m para. 
sua. terra no intuito de r•einvindícar a sua. li
berdade, hn. muito oue eU éS teriam vencitlo, 

· porqtte a. verdade é que aquelles governos~ 
em attcnção ao .governo l)razileiro,teem nega.· 

-do aos r evolucionu.rios os meios de transpor
t(l.r, pelo seu territorio, o o.rmamento e muni
ções de que precisam para combater o despe· 
tísmo do Rio Grande. (lpui·tel>.) · · · 

· Os revolucionarias não p1·ecisam do lm1.ço 
estrangeü•o para ·ü·tumplwr, na. conquista. 
do:> seus direitos ~ uece:>:>itam só mente da 
neutra.lidn.de da · Argentina e do Ur•uguay e 
de licença para leva.rem p~lo SeU terr'itorio o 
armamento e munições destinadas ao · ca.mpo 
da ))ata.Jha.. 

O Sa. F.n.-~.~ciSco GLICE!Uo-Precisa.va.m tle 
mais alguma. cousn. que lb.es falhou; a }Jl'O· 
messa do Rio de Janeiro e de outros es
tados. 

0 SR. M,\,RTL.">;I!O RODRIGUEs-Não sei si O 
ruo de .J;·meiro e outros estados rwometteram 
alguma. cou:;;u. ao Rio Grande. 

O que po5so.porêm,assegm:ar é que o Ccarit 
nada prometteu aos revolncionarios e nem 

' foi consult>tdo a res}Jcito d•t reYolw:iio.-
Mas estou certo que o Cear·á concerreria de 

muito lJO:t. vontade com o contingente de seus 
íilllo3 P<l.l'l\ :mxiliar o>: revohtcion~l'io.;; do Rio 
GN .. nde ~ n(l. etnl)I'eZ<t elcv~adtt e pn.tt•iotica. que 
tomaram .solm.J os seus l.wmbros. 

E nã.o -~õ o ceará., 1nas a maioria. de todo;; 
os e5tados é fmnrame11te pelo:; fe<le1·alistas, 

. porque nã.o podemos v<>r éom bons olhos o es~ 
maga1uento r!e nnH• parte clt1. JlOpulaçiio ura
zileira, por ltma pe11nena í~~cçã.o, !)l'"tcgid::t. 
pela. lhrc.:n. lctleru.l , commal\llada lJ(:lo S1•. Flo
riano Perxoto. 

·• O SR.. Ft:"-;..;crsco GLICERro-Estitcluro; para 
manter o prestigio tla. autor·idade. 

Conce<to que com os .l'evoluCiona.rios esteja. 
-o sentimento; mas comuos<:o estil o juizo. 

O Sn.. MARTL"iiiO R.onlUGUEs- Disse o nobre 
d~putado que o Sr. Presidente da Republica 
tinha intervindo mu1to legalmente na revo
lução do Rio G1·•·nde do Sul, à. requisição de 
seu governador legitimo. 

Mas niio sei quando é que o Sr. Presidente 
da Republica. considera. legítimos e legaes os 
governos t\o Rio Grande. 

Qus.odo o Dr. Victorino Monteiro com 
Barros Cass••l. .. 

O Sa. FRANCISco GucEruo - Não; conte a. 
historía. como a histeria e. 

O Srt. MArU'INHO RomuoUEs - A historia. 
diz que o ~r. Victorino Monteiro com os Srs. 
Ba.1>J'OS Cassa.l, uemetrio Ribeiro e outros, de
puzeram. o Sr. Julio de Castilho.;;, pot'(]Ue 
.havia. a.poindo o golpe de Esta.do de 3 de no
vembro. 

O SR. Z~IA. - E' a. llí.storia pura.. 
0 Sn.. MIGUEL D.J: CASTRO- Agora o nobre 

leader da. maioría não contesta. 
O Sn. MAnTr~uo RoDRIGUEs - Deposto o 

Sr. Juli0 de Castilhos no dia 12 de novembro 
e ft!ita. a revolução a 23, o Sr. Florjano tele
gra:phou par<~ o sul reoonhecendo como leg;~l 
o governo daq_uelles, felicitando-os e offere
cendo·lhes o seu <lpoio. (.1poindos.) 

O Sr. R~t·ras Cassai, não querendo ou não 
potlendo rnantet·se no l)oder, pas.;ou ·de pais o 
governo ao St'. Visconde dr:: Pelota", e o 
Sr. Visconde de Pelota.s ta.mbern recebeu tele
~mma. de felicitaç.ão do Sr. Floría.no. 

O Sn. S,\MPAlO F.EltltAZ - V. Ex. dà licenr;r.• 
pal'a ·um ttptl.l'te ? H:1. uitl ti.tcto <jue V. Ex. 
esqueee e qu~ ê de muita importuncía : na 
ptimeir;L se..o;;s1i.o d<~ C:l.Dlar;1, depois do golpe 
de :Est:lUO, houV'e uma. retereucia. aos aconte· · 
cimentes do Rlo Gr;mdc, f~itn. aliás pot· mim, 
que propm; a c::onsigmtç;\o de. llm voto de 
lo\l'\Or M s rê,•olucíonarios, voto esse que i0i 
\lllttnímemcnte <lc<:eito. · 

O Sn.. 1h.lt"•l~liO RÓoi>JGUES - E c:ses revo
luciontwios que então constituíam o governo 
do Rio Gt·ande do Sul emm c~rssal, Demetrio 
Rillei1·o, Antão de Far ia e outros, que o 
Sl'. Flor·iltno Peixoto pretende agora exter
minar. 

Assumindo o govemo o Sr. Visconde de 
O SR. Fn.Axcrsco GLrcERto-Os senhres que· Pelottts, o•sr. Floriano tele!!Tapbou ao noyo 

l'~m uma couSll. muito justa., querem destruir · gover!m.U.Ôr applaudindo a."' sun. ascensão ao 
}Jara governal'. . poder e pi'OJUettendo-lhe o seu a-poio Pt\ra bem 

o Srr. BELLA.lDJL"'iO DE MJ31 .. l'lX>NçA-Eo que é dirigir os negocios publicas ... :· . 

O St~. ZA~rA-Fu.Çarn ide.ia ue onde pára o 
juizo deste p:liz; si está nisso. 

que os senhores e,>.tão fl1zemlo. si não destruir O Sa. FRA.."\crsco GLICEnzo-Elle subia ao 
p;tm ficn.rem alora.rra.dos ú.s posh;ões qtle em- poucr })Ol' uma. delegação constitucioua.l. 
polg•tr<tln ~ · . O SR. MAn.TL"(!:IO Roomc;.n::s'~ •. como antes 

. O Sn.._ ZA3IA.-N:l. .Bahh~ nii.o quet•emos uma 1 ji h a •ia. telegra.pha.do, felicitando o Sr. ;::o~ 
su )lOSt<;a.o ; queremos a hl>:;n.·dade das urnas. i neral Barl'eto Leito~ e como depois telegra.- . 
(Apal'tes.) 'Jlhou aos Srs. Castilhos e Victorino Monteiro.· 
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Si amanbã. os revolucionaríos actua.es ven- · · O SR. MAlÚ'll'\l!o RoDRIGUES- Ha aindn. ou· 
cerem, o Sr. Floriano tara :J.dhesüo aos ven- tro facto em llwor (l;t 11únha argumentação. · 
cedores e teremos novos -telegramma.s de te- EtMJ.. go>ernatlor de S:tnt.a Cathal'in:t o Sr. 
licitaçli.o . (Ja.~o.) Lauro tvfuller, que foi deposto por um pl'e-

0 SR. ANTONIO AZEREDo-Ao telegramma. po~to do Sr. Pr<"siJento da Republic<t. C~·eio 
do Sr. Peloto.s, o marecra.l Ftoria.no res-pon- que o n9bre deputado p·jr S. Pltulona,o o 
deu felicitando-o, mas não acquiesc(~u na no- contestaro.. 
meação, que S Ex. pe<lia para si, do com O Sa. FnANcrsco GLICE:&ro-Xiío contesto, e 
mn.ndo d0 6• districto militu.r. resolventloco:·;- ate lam~nto, porque o Sr Lauro Mullet' era. 
serva.r nesse posto_o Sr. Ber.na.rdo Vasques. um dos govc;rnntlorcs mais dlstinctns e nf10 

O SR.. BEr,L,\RM:INO DE ME?-."DON\!A-Isso en- ·u.dheriu ao golpe üe Estado. 
trava. no seu programma. O SR. :.L\ltTr:-:no RoDRIOUES-E por que foi 

O SR. ZA~rA-Era para 'l"~r em que para- deposto ? 
va.m as modas. - ·· O S1~- F&A~ciSCo GucEluo-A deposição tlo 

goYerrl:tdoe de Sallh\ Catharinu. foi uma. 
vergon!la . 

O SR. !\L\.R.TL"\"'ffO Ro:mttGuv.s-Yê, pois, a 
Camara que o Sr. Floriano Peixoto adhere 
a. todas as facções politic •s tl•iumphantes. 
Aquella que tiver a fortuna de se colloca.r no 
po_uer ter-à o apoio do Presidente da Repu-

. biJc:.a.. 
O Stt. BeLL,~R..\I:L"\'o DE MENooxçA.-Mas no 

Rio Grande fez-se ma.is: a força federal foi des
ta.cn.da pa:ra coUocar no podet• o Sr. Julio de 
Castilltos. · 

o Stt. F1\.AJ.'iCISco GLICERIO-Jsso não esta 
:pr~vado. 

O St{. BELL:\l~IINo DE ME:-~no:-;çA-Está pro
vado-por cartas de officill.Cs di~tinctissimos, 
publicadas nos jornaes. -

O SR. FR.ANcrsco GLicEtuo-Est<\ provado no. 
opinião de V. Ex; na. minha. nlo. 

O Sn.. MARTI:>;Ro RonruGtiES-Mas não com
prehendo opiniões divergentes ante f<tetos 
evicJcntemente provados. 

O Stt. FRA~CISCO GLICEr,xo-Nn. minha opi
niü.o nü.o està. promdo. 

O Sr. BeLL.~o.tmtNo DE ME~Do~çA-A minha 
opinião e fundada. em documetltO:>; v. Ex. 
dirá como l~ll·mou o. sua. 

O Sa. Ft~ANcrsco GLICERlO-Nii.o tenho que 
dizer a V. Ex. como formo as minua.s opi· 
niões. V. Ex. cstâ. sendo intolerante. 

0 SR . BELLA.R::IIINO DE MENDONÇA-COmO 
intolerante 1 Intolerante parece V. Ex:., que 
não documenta. a sua opinião, quando eu do· 
cumento <t minha . 

0 SR. MARTL.\'HO RODRIGUES- Isso llilO con· 
tra.ria a minha these de que o criterio da Pre
sidente du. Repubiica. sobre ;\ le:;aliu<\de dos 
governos dos estados é poueo se;,;uro, ou por 
outl'a, é se.,;ur.) de mais . 

O Sn.. ZA)CA- E a provu. é que convidou 
paro ministro o Sr. Freitas e horas depois 
c:.>nvillon o Sr. José Gonça.lve~, quandll em po
lítica. esses cidadãos estão em polos oppos~os. 

0 S!t. INDIO DO BRAZII.- A de todos OS go
vernadores íbi vergonhow.. 

O 81~. Fn.AKcrsco GucERIO- A de todos, 
não sei. · 

O Sn.. AL)IEIDA PEP.Enu dá. um aparte. 
O SR .. Ju::TrNL\NO DE SERPA- v .. Ex. tam

bem precisa ter muito cuid;tdo com o gover-
nadOl' do Rio tle Janeiro_ -

O Stt. ZA.~IA--E' vel'datle; ha muitos dias 
que dizem que o Sr. Poeeiuucula esta em 
mão:; len~~chs. (m.~o.) 

o sr~. ~L\R.TIX!IO RODl:lGT.iES- Dizia eu 
que o Sr. Floriano mal)(lou deJ?or o no~so 
ill ustre colle;:,'ll. o Sr. L;mro Mllller, pelo 
tenente Ma.clw.tlo, que levava. Ot·dem de se 
lazer· eleger em logar do presidente 1"C-Yi!JIUt
!ar!o. 

A gol'a, porém, embo1-a o tenente Machado 
não tenha adherü!o a nenhum golpe de Es
tado, o Sr. Floriano está, com ::t.. mu.:.1ha. que 
todos lhe reconltccem, tra.tanto de depol-o, 
porque nii.o di:r. aíi~r.m a. todo:; os uispara.tes de 
lta.ro:waty e teve n. homurídacle de mani!estar 
certa illtlepeude!lcia, declal'amlo-se syinpa
thic:o ü. causa dos (edc1·at: .• ta.~ do Rio Grande. 

O S1~. JusTINIA1'>o DE SERPA - E' 11m moço 
distinctissimo. 

O S1,. S"urPJ.IO FEimAz- Sem duvida. 

O S1t. JusTTh"IANO DE SEt{PA - E' uma . 
ax.cepr;ão hOlll'oaisstma. (:t1>o:a.clos.) · 

O Sito MARTJXI!O RoornGUES - E é por is;;o 
que o Sr. maeecltal Flo!'iano ma.nJ.ou que pro
\"isoriarne:.te !bsse tt·an~ferítla. par<1. Santa. 
Ga.thJ.t•in:t a sétlc do 5• dL~trícto rn ilit:u·. 

o SI(. BeL".AR.,llXu m; ~re:·wo:'\ç.\ - Do l'n.· 
1':\.11:"~ \':\C -Oeg'UÍl' p:Wlt O IJ<J~ t!Ji't"O llllt bt\ tulliÜO 
de a.rtil!w.rht. 

O SR. Z.tMA - Isso t tttlo e~tt\ me dt1.ndo 
alguma:> esperanças quanto ;.i. B<\hht. (W,;u.) 
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0 Sr... M..u~Til\liO RODRIGUES - Não as 
tenho qllanto ao Ceará ; e não ~ei mesmo si 
quereria tel-a5. (.-tpartes.) 

Eril Pernambuco, Sr. Jlt"esidente, deu-se 
co usa. identica. V. Ex. sabe que a .i unta go
nernativa telegraphou ao marecb<ll Floriano, 
indicando-lhe os nome-s de diverS<l.s pes~oas 
alli apontadas como aptas para o governo 
daqueUe es1ado ; o Sr. marechal Floriano 

. respondeu dizendo que o Dr. Barl:o.sa. Lima 
acceitava. e ;l-gra.clecia a indicação do seu 
11ome. 

O SR • .FILo\.XCrsco GLICERIO- Isso ignoro. 
0. Srt. :JhRTI~liO RODRIGUES- Poisestou 

inlin·mado por pessoa que se diz sabedora 
rlo facto. 

Ora. Sr. presidente, a jtmta governativa. 
mmca h~~ via fallatlo no nome do Sr. Barbosa 
Lima : entretanto a.cceitou essa indicação 
e:c auÚndant:"ct corde. 

O Sr. Ba1·bosa Lima, por um escrupulo qu(> 
não as5entu. bem em l)repostos <lo Sr. Floria.· 
no, não acc:eitou a direcção a que o quize
l:'am subordmar os legaltslc!s de PeL"na.mbuco, 
razão por qué J.lerdeu as boas graças do go
verno. 

O SR. Ju;>TL'íiANO DE SER.PA- Prepostos é 
o termo. ~-

O Sn.. MARTL.\no RoDRIGtJE'; - E aind<:1. não 
foi deposto, pór·que i revolução do. Rio Gran
de veiu :;:.alval·o (nJlal·tes); entretanto, a sua 
deposição está adiu.da para melhore5 tempos. 

O SR. Z . .ur.-1..- O Barbosa ta.mbem ~ 
O SR. ~1AU.TL'íno RoDRlGUES - TambeJ.D. 
Sei que o Sr. Bal'bosa Lima. não ~tá muito 

seguro na cadei.r:t. ele presidente d~ Pernam
buco; e, quando o Ido Grande do Sul estiver 
paciticadõ, o Sr. Floriano P.:ixoto llil. de ajus
tar contas com elle, que teve n. cerviz bas
tante inflexixel pa.t·a não curvar-se aos ace
n~"~s do Itamara.ty. 

0 SR. SAMPAIO FERRAZ- E deve tambem 
a. isso estar aindt~ no governo. 

O Sa. M: . .>..RTL'íno RoDRIGUEs - Pen•o que a. 
revoluç-J.o do RiJ Gr-ande do Sul é que veiu 
salva.l-o. · 

O SR. A~'TONIO AzEaEoo - V. Ex. está. en
ganado, o ma.1•echal Floriano nunca disse que 
sustentava ou deixava de sustentar o Sr. 
Barbosa Lima ; o com mandante. rlo districto 
tinha o direito de retirar os solda.cl.os de onde 
e para onde o j ulgas3e conveniente. 

o sn.. BELLAn:-.rmo nE :ME~ino~<;A. - Esta 
enganado : não tinha. · 

O S!:-. ~NTo;:o;~o A~EREno - Quem póde jul
gar na.o e V. Ex., ·mas elle. 

O Srr. MA.RTlNHo RonruGuES - Diiise o no
bre 1. 0 secretario que o Sr, Floriano Peixoto 
numa pensou em depor o Sr. Barbosa. 
Lima. . · 

Desejaria que S. Ex:. me informasse si v 
Sr. Floriano Peixoto declarou isso. 

O SR. AFTONJO AzEREDO - Sim, senhor. 
O Sa. 'MAR.TlNRO R.onR.IGUEs- Então. o Sr. 

B<trbosa Lima está dest;raçado. QuanctciS. Ex • 
dtz que não pensa. em depor um governador 
é que já tem dado todas as providencias ne· 
cessarias para a sua. depos!~o. 

0 S!l. ANTO:-<IO AZER'gDO- JU>gumen tando 
por esse modo, é impossível discutir. 

O St{. MAR.TL'\HO RoDRIGUES-Tenho provas 
do que estou avançando. O Sr. genfral Cla
rindo telegra.phou ao Vic<l-Presidente daRe
publica, perguntando-lhe, depois do 2:3 de 
novembro, si a sua continuaçiio na adminis
tração do Cearli. era. um embara~o ao governo · 
do Sr. Floriano Peixoto e S. Ex.. respondeu 
que. não; ao contr~rio, não só nunca. teve em 
vista depor o seu velho camarada. como con
tava. com a sua. coadjuYação e !leél.ia-llle que 
continuasse a prestar á sua terra os serviços 
que ell11 tinha direito de espera1.• do seu IJa• 
triotismo. Poucos dias depois, aporta-va ao 
Ceará um emissario do Sr. Floriano e navios 
de guerra fundeavam no porto da Fortaleza, 
com or<lens do marechal ou do<> seus mi
nistros, para auxiliarem o actual gorernaclor 
do Cea.rã. e outros, na deposição do general 
C!arindo, que devia ser :posto fó1'ao do governo, 
<:ustasse o que custasse, morresse quem mor
resse, e ainda. que fosse preciso ar1•azar a 
bella capltal do meu estado. 

O SR. Amo:~no A'.l1R.Eno-~1as V. Ex.. afilr· 
ma que foi o marecha.l Floriano Peixoto 
quem mandou de:par o generM. Clro·indo ~ 

o S1t. ·.:\Lu{TL\"uo RonRIGUE~-v. Ex. sabe 
que i~to nã.o é uma novi.la.de. O mesmo jà ti
nha elle feito com o Barüo de Contendas ; 
a quem telegra.phou pedindo não só que assu
misse o governo de Pernambuco, como a no· 
meação de umjuiz de clireito, e. garantindo
lhe o seu apoio. 

Entretanto, poucos dias depois, manda de
pol-o quando o Barão de Contendas não havia 
apoiado o golpe de Estado. 

0 SR.. ANTONIO AzEREDC>--:-V. EX. tam bem 
estú. ce~to que foi o marechal l<'loriano Pei· 
xoto que mandou depor o governador de Per· 
nambuco? ; 

O Sn.. MART!l'<'RO RODRIGUES- Estou certis" 
simo ; e,si não mandou, consentiu, o que e a. 
mesma causa. (Troeam-se vario~; apt;rtes.) 

E, si o Sr. Floriano Peixoto não mandou 
depol-o, p()r que o não mandou repor '? Não 
era isso o que já tinha feito com o do 111ara-
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n'hã.o e com o da. Para.hyba, sínão estou enga
nado ~ Segue~se, pois, que. si não o f~z uil'e
ciamente, o ft>z indirecta.mente, cons~ntindo, o 
que não lhe diminue a responsabilidade. 

O Sa. ZA~L'I.-Na Bahia, nã.o foi o ma.rechaJ 
quem encarregou-me dede_por o Sr. José Gon
çalves. 

0 SR. MARTINUO RODRXGUE(;-Sr.presillente, 
a hor·a e:c;tá esgotada e os repetidos apartes 
me desviaram· completamente do assum pto. 
Ent1·etanto, penso ter justificado o meu pare
cer e o meu voto nesta. questão. (AlJ(Jiado~·, 
muito bem.) 

Fica adiado. a discussão pela hora . 

Va.e a. ímptlmir para entrar na. ordem dos 
1.raba.l.hos a redacçâo do se~uinte 

pr•1ecto es-p:!cia.I, em virtur7e do paragra.pho 
unico do art. 13! do regimento. 

Sala da.s se3Sões, 9 de junho de 1893.
-Barão de S. M~r<;os, !lresiüente.-.11[. Vat. 
ladtio.-Pires Ferreim.-J. R•:W"<ba.-Mar~ 
cia:no de Jlagatlu7es. 

Emenda,o; 

N. ACCltescent~-se onde Mnvier : 
Equípa.r·ur M vantagens, direitos e regalia.<; 

dos lentes. substitutos e prOfessores da Esoola. 
Naval, ás dos lentes, ~ub~titutos o professores 
das escolas milit.1.res d:1 Republica.. 

~ttln das sessões. 8 de junho de 1893.
Ndson de Va~conceltaii, 

N. Accreseente-se onde convier : 
Pll.OJECTO_N. 11_-1$93 

Oredito su.ppleme1Ito.r de '1. .828:832S;635 
'ller·b<t-Tel·r4s e Co!onist1rão · 

Auto1'isar a creaçào ue umu. brigada de 
mestres de arouts, a. e.."\:emplo do que se fez 

à ptro. os· dem:ús ínlel·iores da <l.l'mada, com 
v~ncimeutos equiJ:larados aos mesmos infe· 
riores. 

O Con,"l'esso Nacional decreta : 
Art. I." Fica o g0verno autorisa.do : 
§ 1.0 A a.p:p1icar ao pngaroenr.o de r-as•a.gens 

d1, immigrantes O Cl•edltO C{)!lSAgri.ldO pelo 
or~mento -vigente á garantia de juros a em
prezas que Se Obrigarem a fundar C• •lOnias ; 

§ 2.~ A abrit- pata a.quelle fim um éredít"~ 
:.mpple,l!entar de I .828:832.$635 á verba
Terras Publicas e Colonisu.çtto. 

Art. 2.'' Revogadn.; as dtaposiçües em con· 
tra.río. 

Sala. das commissões, 8 (le junho de 1893.
J. de Serpa.-Fror:~ daCru:;, 

Va.e a ímprimie. pa.ra entr<tl' na or<lem tlos 
trabalhos, o seguinte 

PAll.ECER N. 20 A - !893 

Parecer sob1·c as emenrla~ offe?·ecidas e•>J. 2" 
disr.ussao ao pr::j,~cto ti e fixaç(í o d u fo"'ç u 
»a'l'ctL para o e:J;ercicío de 1894. 

A commissão de ma.rinl1a e guerra. é de pa
recer que sobre a emenda. ap1•e.o:;entada. ao pro
jecto de força nnval, ma.ndando equiparar· as 
nntagens, direitos e regaHa.s do~ lentes, sub
stitutos e professõres das escolas milita,t>ee da 
Republica., deve ser ouvida a commi~são de 
orçamento ; quanto á ~egnnda emenda, a.uto· 
riza.ndo a. cre;tç.ã.o rle uma. l>rigada de mestre 
de armas. a exemplo do que se fez para os ue· 
mais inferiores, e de parecer que ella deve 
. ser approvada, sendo, :p0rem, apresentado um 

Sala da.s se.ssôes, 8 de junho de 1893.
~Yetson de 1-"asc;om:eUos. 

Veem á mesa as seguintes 

Autorlsado pelo Sr. deputado pelo estado do 
Rto de .Ja.Heiro,Albert,o Brandão, declaro que, 
~i S. Ex . esti ves,;e presente á sessü.o de h on
tem, vctu.rh\ contra o parecer da ma.iori ·, da 
commi..<;;:ão espl:lcittl. q_ue conclui<\ no sentido 
de nüo ser julgad:L objecto úe deiiheraç;."io a. 
tlenunr:in. dada. contra. o Sr. Víe:e-Presidente · 
da ReiJublica.. 

Sala das seEslies, 9 de junho de 189:3.
Betlm·mino áe Jfendt:mça. 

Decla.ro que dei nomina.lm.Bnte o meu voto 
nn. s~são de hontern a favo:t- uas conclusões 
de purecet• n. 13, d~·clarando não ser objecto 
de deliberação a. uenuncia apresentada. contra. 
o Vice-Presidente (ht Reptiblica, e iácc esta 
declat~.ãc :pDrque constando do Diario do 
Congresso Nar:ional, de hqie, que me achei 
:preseute ãquella sessão, foi, entreta-nto, omit-. 
tido o meu nome na listu. do~ J.eputndos que 
Yotaram o allu~ido -pa,recer. 

Ainda ml~it:. devo tornar puhlico a minha.
opinlão em referencia. ao assumpto do parel!er 
vomdo. porque ent~Cndo que, em casos taes, 
uã.o ó licito a nenb11ru representante da na(,'ãO 
deixai' de manifesta!'·se. 

Sala das sessões, 9 de junho de 1893.- · 
Ee6tarmíno Carneiro • 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 12:00+ Página 1 de 1 

-216 A.NNAES DA. CAI\IA.RA 

0 SR. PRESIDENTE designa para amanhã a 
seguinte ot·clem elo tlia: 

Vota.çãn do projecto n. 20, deste o.nno, fi 
xanclo a rorça navaL para o exercício de 1894 
(2·• discussão); 

Continuação ua iliscus•ão unica do parecer 
n. 14, deste <I uno. autoristtnrlo o Peiler 
Executi..-o a nome111' o deuutado VictiJt·ino 
:Monteir-o pa.ra. uma. c.ommis:;ão no exterior· 

3" ~!l~cussão do pt·újecto n. :?42, ele 189:.>; 
autor:!Mu1tlo o pê•gamento a ~!::~.ria. Caroiina 
~heín~t~nt~:. da quantia de l44:D97~'848, como 
mdemms;'t~<L'" p~lo va ' or tle sua propriedade 
da colonia S. Lourenço, no Rio Grande do 
Sul: 

Diseussão uaica elos seguintes pl·qjectos: 
N. 18. ue 189:3, melhol'antlo a refm·ma con

cedida, put· decreto de 14 de alJríl de 1801 e 
nos termos tlo art. 4' do decreto n. 1!):3 A de 
30 de .ianei!·o de 18~0, <~O ma.jor [l.ggregario á 
arma de mfuntar1a, Antonio Galdino T1·a· 
v assas AI ~·es ; 

N. 11, de 1893, antori~ando o: Poder 
Executivo a conceder a Manoel de Mello ~Iat
tos, escdviio elo juiz seccional no estado da 
Bahia, ·sei.s mezes de licen<;u, cvm Ol'd.mado. 
para trata.r de sua ~aude; · 

.N. 'L4l, de 1891, autorisando o .Poder 
Executi>ü <t conceder a. D. Jon.nna Oct~~viana 
<l31 R9ch~ o montepio deixado por seu f<•lle· 
culo ll'lnaa, o C.lpitão de fragata. João Carl~· 
de Souza. J<teques; 

2' dis·::us~fio do p_rojecto n. 182, de 1892, 
C?nc.:den~o a Iv!elchert & Comp. isl'·nQão ·de 
dJre1~os, mclusn·e os de expediente, ~obre 
trapos e reducç-:;lo de 50"/., soll1'e a materia 
prima denomin;:uh blea.clun:;-powder que im
~ortarem lllll'aute 5 annos, :~ contar d;1 data 
desw.lei. ~om destino ú 1~tbl'icc', ue tecidos ll:!. 
Yilla. do Salto, em S. Paulo · 
· Dis.cus::1ão un ica do adcli th~o n ~· 87 D. V. esta
cado do orçamento dt\ despeza do Ministerio 
d!J.~ Rclaçõe:;; Ex.tel·iores, e:>tu.belecendo clispo: 
s1çues s .cbre o corpo consular- ~ respectivo r c· 
gulamento; 

1 .. d_iscussilo rio pro.;ecto n. lOG, de 1892, 
a.utor1&1.ndo o governo 11. rever a materia. re
fer:ente ao registl'o c:ivil de casamet1tos e 
ob1to; ; 

1"- dis~ussi1o !lo pr~jecto n. 3i, de 189~. cle
clal'<1D:tl.o ~ontrar·ias ao ?<!-'": 6" das Disposiç~es 
Transltaru:ts. da Constrtmção as nomea.ções 
p:.ra as llliig'JStt•:J.tums dOSJ..'Stadvs, feitas com 
e:x:.clu~ão dos ~~·1gi:>tm.dos existentes_ ao tempo 
d.a promulgaçao da. mesm?. Constitmç:ã.o. 
LG\\'<m~-se a ~s:>ilo ús ,_t hal'<\S da t~Js<le. 

ACTA. ED1 10 DE JlJNHO DE 1893 

P1·esiclencia do S1·. Joüo Lopes 

Ao meio-dia respondem a chamada os S!'s. 
João Lopes, Atl1ayde Junior, Cassiano do 
Nascimento, Alves de Castro, Lima Ba.cury · 
Gabriel Salgado, Matt.a Bacellar, Augus~ 
Montenegro, Hollando, Lima, Rodrigues Fer
nandes, ~Ia.rtinho Rodrigues, Justiniano de 
Serpa, Gonçalo de Lagos, Miguel Castro, 
C?~~ Garta.~o, Retumba, ·Luiz de Andrade, 
Olt!Ciea, Euchdes Malta, Artlmr Rios Seve
rino Vieira, Sautoa Pereira, Milton, FJ·hnciseo 
Sodré, J3. de S Marcos, Novaes Mello, Nilo 
Pcçan\li}, Fran~,a, Ca.r•all10, Jacques Ourique 
AmeJ·ico Luz, Carlos das Chagas. Paletta: 
Leopold9 de Bulhões, 11-lanoel Fulgencio, 
Flellarm1no de :Mendonça, Lauro Müller e 
Sc::hmidt. · 

Faltam com causa participada. os Srs. An
tcmío Azer<'dO, João de Avellar, Thomaz Del
fino, Pedro Chermont, Costa Rodrigues, 
Henri9. ue de. Carvalho, Fre~erico ~orges, 
Amonm Garc1a, Pedro AmerlCo; Meira de· 
Vasconcellos, .João Vieira, Rodrigo de Araujo, 
Paula Argollo, Zama., Paula Guimarães, Dio
nysio Cerqueira,Horacio Costa,Fousecae Silva, 
FünsecaHermes,lJrbano i\larconde.s, Cyrillo de 
Lemos, Alberto Brandão, Oliveira Pinto Vi.
riato de Medeiros, Furquim ·werneck, .Ànto
nio OLyntho,Ale:s:andre Stockler, Costa Senna., 
Matta Machado, Lamounier, Alvaro Botelho, 
Viotti, Gonçalves Ramos, Domingos . Rocha., 
Costa Machado, Francisco Veiga, Fel·reira 
Ra1)e!lo, João Luiz, Mursa, Paulino C<.1rlos, 
.Alfredo Ellis, :Moreira da. Silva, Jtllio de 
~Msquita, EdLlardo Gonçalves, Lacerda Cou
tinho, Urbano Gouvêa, Assis Brazil, Thomaz 
Flores e !lfenna Barreto. 

Faltam sem causa participada. os Srs.Uchôa. 
Rodrigues, Fileto Pires, Indio do Brazil, Va
lente de Novaes, Ca.simiro Junior, Luiz Do· 
mingues. Benedicto Leüe, Chrístino Cruz, 
Anfl'isio FialilO, Nogueira Paranaguá. Nelson 
Pires Ferreh'a, José Avelino, .José Bevilaqua' 
Nascimen~o, Alfredo Barbosa, Benjamin Bllr~ 
roso, Almmo Affonso, Epitacio Pessoa, Sã. 
Andrade, Tolentino de Car\•i:~olho, Rosa e Silva, 
Gonça.lves Ferreir·a, José Mariano, Juvencio 
de .. -'>guiar,_A:ldre ~valcante,Lla.ymundo Ban
dmm, Anmbi!.l Falcuo, Pereim Lvra João de 
Slquetra, Espírito Santo,. Bell:i:rmiuo Car
neü·o, Lourenç~o de Sá, Thwphilo dos Santos, 
Pontes de Miranda, Ivo do Prado, Oliveira. 
Valladão, Leandro Maciel,' Augusto de r·rel
t:ts, Tosta, Seabra. Gurci<J. Pires, Marcolino 
il!oura, Leovigildo Filgueil·a.s, s,bastião Lan
clulpho, Yilht Yiçosa., Pl'isco Paraizo, Manoel 
Caetano, Francisco de Mattos, Torquato Mo-
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0 SR. PRESIDENTE designa para amanhã a 
seguinte ot·clem elo tlia: 

Vota.çãn do projecto n. 20, deste o.nno, fi 
xanclo a rorça navaL para o exercício de 1894 
(2·• discussão); 

Continuação ua iliscus•ão unica do parecer 
n. 14, deste <I uno. autoristtnrlo o Peiler 
Executi..-o a nome111' o deuutado VictiJt·ino 
:Monteir-o pa.ra. uma. c.ommis:;ão no exterior· 

3" ~!l~cussão do pt·újecto n. :?42, ele 189:.>; 
autor:!Mu1tlo o pê•gamento a ~!::~.ria. Caroiina 
~heín~t~nt~:. da quantia de l44:D97~'848, como 
mdemms;'t~<L'" p~lo va ' or tle sua propriedade 
da colonia S. Lourenço, no Rio Grande do 
Sul: 

Diseussão uaica elos seguintes pl·qjectos: 
N. 18. ue 189:3, melhol'antlo a refm·ma con

cedida, put· decreto de 14 de alJríl de 1801 e 
nos termos tlo art. 4' do decreto n. 1!):3 A de 
30 de .ianei!·o de 18~0, <~O ma.jor [l.ggregario á 
arma de mfuntar1a, Antonio Galdino T1·a· 
v assas AI ~·es ; 

N. 11, de 1893, antori~ando o: Poder 
Executivo a conceder a Manoel de Mello ~Iat
tos, escdviio elo juiz seccional no estado da 
Bahia, ·sei.s mezes de licen<;u, cvm Ol'd.mado. 
para trata.r de sua ~aude; · 

.N. 'L4l, de 1891, autorisando o .Poder 
Executi>ü <t conceder a. D. Jon.nna Oct~~viana 
<l31 R9ch~ o montepio deixado por seu f<•lle· 
culo ll'lnaa, o C.lpitão de fragata. João Carl~· 
de Souza. J<teques; 

2' dis·::us~fio do p_rojecto n. 182, de 1892, 
C?nc.:den~o a Iv!elchert & Comp. isl'·nQão ·de 
dJre1~os, mclusn·e os de expediente, ~obre 
trapos e reducç-:;lo de 50"/., soll1'e a materia 
prima denomin;:uh blea.clun:;-powder que im
~ortarem lllll'aute 5 annos, :~ contar d;1 data 
desw.lei. ~om destino ú 1~tbl'icc', ue tecidos ll:!. 
Yilla. do Salto, em S. Paulo · 
· Dis.cus::1ão un ica do adcli th~o n ~· 87 D. V. esta
cado do orçamento dt\ despeza do Ministerio 
d!J.~ Rclaçõe:;; Ex.tel·iores, e:>tu.belecendo clispo: 
s1çues s .cbre o corpo consular- ~ respectivo r c· 
gulamento; 

1 .. d_iscussilo rio pro.;ecto n. lOG, de 1892, 
a.utor1&1.ndo o governo 11. rever a materia. re
fer:ente ao registl'o c:ivil de casamet1tos e 
ob1to; ; 

1"- dis~ussi1o !lo pr~jecto n. 3i, de 189~. cle
clal'<1D:tl.o ~ontrar·ias ao ?<!-'": 6" das Disposiç~es 
Transltaru:ts. da Constrtmção as nomea.ções 
p:.ra as llliig'JStt•:J.tums dOSJ..'Stadvs, feitas com 
e:x:.clu~ão dos ~~·1gi:>tm.dos existentes_ ao tempo 
d.a promulgaçao da. mesm?. Constitmç:ã.o. 
LG\\'<m~-se a ~s:>ilo ús ,_t hal'<\S da t~Js<le. 

ACTA. ED1 10 DE JlJNHO DE 1893 

P1·esiclencia do S1·. Joüo Lopes 

Ao meio-dia respondem a chamada os S!'s. 
João Lopes, Atl1ayde Junior, Cassiano do 
Nascimento, Alves de Castro, Lima Ba.cury · 
Gabriel Salgado, Matt.a Bacellar, Augus~ 
Montenegro, Hollando, Lima, Rodrigues Fer
nandes, ~Ia.rtinho Rodrigues, Justiniano de 
Serpa, Gonçalo de Lagos, Miguel Castro, 
C?~~ Garta.~o, Retumba, ·Luiz de Andrade, 
Olt!Ciea, Euchdes Malta, Artlmr Rios Seve
rino Vieira, Sautoa Pereira, Milton, FJ·hnciseo 
Sodré, J3. de S Marcos, Novaes Mello, Nilo 
Pcçan\li}, Fran~,a, Ca.r•all10, Jacques Ourique 
AmeJ·ico Luz, Carlos das Chagas. Paletta: 
Leopold9 de Bulhões, 11-lanoel Fulgencio, 
Flellarm1no de :Mendonça, Lauro Müller e 
Sc::hmidt. · 

Faltam com causa participada. os Srs. An
tcmío Azer<'dO, João de Avellar, Thomaz Del
fino, Pedro Chermont, Costa Rodrigues, 
Henri9. ue de. Carvalho, Fre~erico ~orges, 
Amonm Garc1a, Pedro AmerlCo; Meira de· 
Vasconcellos, .João Vieira, Rodrigo de Araujo, 
Paula Argollo, Zama., Paula Guimarães, Dio
nysio Cerqueira,Horacio Costa,Fousecae Silva, 
FünsecaHermes,lJrbano i\larconde.s, Cyrillo de 
Lemos, Alberto Brandão, Oliveira Pinto Vi.
riato de Medeiros, Furquim ·werneck, .Ànto
nio OLyntho,Ale:s:andre Stockler, Costa Senna., 
Matta Machado, Lamounier, Alvaro Botelho, 
Viotti, Gonçalves Ramos, Domingos . Rocha., 
Costa Machado, Francisco Veiga, Fel·reira 
Ra1)e!lo, João Luiz, Mursa, Paulino C<.1rlos, 
.Alfredo Ellis, :Moreira da. Silva, Jtllio de 
~Msquita, EdLlardo Gonçalves, Lacerda Cou
tinho, Urbano Gouvêa, Assis Brazil, Thomaz 
Flores e !lfenna Barreto. 

Faltam sem causa participada. os Srs.Uchôa. 
Rodrigues, Fileto Pires, Indio do Brazil, Va
lente de Novaes, Ca.simiro Junior, Luiz Do· 
mingues. Benedicto Leüe, Chrístino Cruz, 
Anfl'isio FialilO, Nogueira Paranaguá. Nelson 
Pires Ferreh'a, José Avelino, .José Bevilaqua' 
Nascimen~o, Alfredo Barbosa, Benjamin Bllr~ 
roso, Almmo Affonso, Epitacio Pessoa, Sã. 
Andrade, Tolentino de Car\•i:~olho, Rosa e Silva, 
Gonça.lves Ferreir·a, José Mariano, Juvencio 
de .. -'>guiar,_A:ldre ~valcante,Lla.ymundo Ban
dmm, Anmbi!.l Falcuo, Pereim Lvra João de 
Slquetra, Espírito Santo,. Bell:i:rmiuo Car
neü·o, Lourenç~o de Sá, Thwphilo dos Santos, 
Pontes de Miranda, Ivo do Prado, Oliveira. 
Valladão, Leandro Maciel,' Augusto de r·rel
t:ts, Tosta, Seabra. Gurci<J. Pires, Marcolino 
il!oura, Leovigildo Filgueil·a.s, s,bastião Lan
clulpho, Yilht Yiçosa., Pl'isco Paraizo, Manoel 
Caetano, Francisco de Mattos, Torquato Mo-
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r~ira .. Manhães Barreto, Jeaquim . Breves. 
VU'gilto Pessoa,, Luiz Mnrat, Fróes da Cruz. 
Erico Coell\u, Alberto Torres, Almeida Pe
r~ira, Sam~io Ferl•.tz, Lopes Tro9ii<,. Ma.y
rl_nk, _ Jesumo de Al!Juquerque, Vinhae.s, 
Fl::(Ueu-eclo, Badaró, João Pinheiro, ~a
cifico Masca1.'enl1as, GtLbriel de Mag-alhães 
Leonel Filho, Chagas Lobato, .Tacob 'da. Pai: 
xii.o, Ferreira Brandão, Gonça.lvc:s Chaves, 
Dutra Nicacio, Aristides Maia, Domin,.•os 
Pol·to, Ferreira Pires. Monteiro da Sil~·a, 
ltorlolp1to Abreu, B.'nedicto Vnl!ada1·es lU
beiro de Arantes, Necesío Ta.vares, Ma.rÍ-inho 
. .!'-!"'~. Francisco Glicerio, Mot>aes Barros 
Lopes Chaves, Doming0s de Mora.es, AdolpllÓ 
Gordo, Carva.lha.l, An~elo Pinheiro, Costa .Ju
nior, Carlos Garcia., Almeida. No"ueira, Cin
cina.to Bt·aga., Bra.zilio dos Santos, Vieira. 
Bueno, Alberto Sa.lles, Fleury Curado, Cae
~no de Albuqttel'que, Frederico Solon, Cor
rea da ~osta, Marciano de Magalhü.es, Fel'
na:ndo Sun:;s, ca.x·los Campos, Victo;·ino Mon
teLr:o, Pere:~-a da. Costa, Borges de Medeiros, 
Alc1des Ltma, Homero Baptista, Fernando 
Abbott e Demetrio Ribeiro. 

O ·sa. PRESID&"TE -Estando presentes 
apenas 37 Srs. deput<tdos, em confvrmidade 
com o disposto no art. 59 do regimento, não 
pó de h a ver sessão . 
. Convido os Sr~. deputados a. occu:pl.r-se dos 

tr-J.baihos de suas com missões. · 
·Designo para segunda-feil·a, 12 do córrente, 

a mesma or-dem do dia, isto e : 
Votação do projecto n . 20. deste anno, fi

xando a força. naval p..~ra o exercício de 1894 
(2• discussão); 
Continu~-üo da tliscuss.i.o unica. do parecei' 

n. 1~, de...:te anno, autorisa.mlo o Poder Ex
ecutn·o a nomear o deputado Victorino ~'fon
teiro para uma. commíssão no extet·ior ; 

3• discussão do projecto n . 242, de 1892. 
a.utorisando o · p:1gamento a 1\Ia.ria Ca.rolinti 
!lhein7~ntz_ da quantta. de 144:997$84.8, como 
mdemm~ça.o peLo vator de sua. propriedade 
du. coloma S. Lou1·enço, no Rio Grande do 
Sul; . 

Discussão nnica. dos s •guintes pro,jectos : 

irmão o ca.pitão de fra..,aata João Ca:rlos de 
Souzn. Jacques ; 

2·· discussão do projecto n. 182, de 1892, 
concedendo a. Melchert & Comp. isençã.o de 
direitos, inclusive os de expediente, sobre 
tl'apos e reducção de 50 "/u sobre a materia. 
prima denominada. bleacking-powder que im.· 
por·ta.rem durante cinco annos, a cont1\r da. 
da.ta de~ta lei, com destino á. fabrica de t e
cidos na villa do Salto, em S. Paulo; 

Discu:>são unica do adlti ti v o n. 87 D, desta
cado do or(iamento da. tlespeza. do ~finisterío 
das Reln.~.Ues Exteriores, estabelecendo dis· 
posições sobre o corpo consular e respectivo 
regulamento ; 

1' discussã.o do projecoo n. 106, de 1892, a.u
torls:\nuo o governo :.• rever <~. mater ia refe
rente ao registro civil de nascimentos e obitos; 

l " díscuSS<"to do pt·ojecto n. 37, de 1892, de
cla.rMdo contl'at'Í\l.S ao a.rt. 6~ das Disposições 
Tr-ansitarias da Constituição a.s nomeações 
para as magistra.tut•as dos estados, feitas com 
exclmüo dos ma.•nstrados existentes ao tempo 
da promulgação ~la. mesma Co.nstituiçã.o .. 

30" SESSÃO E:.\1 12 DE .Hií:'o"liO DE 1893 

Presi!lençi(l do .~r . A.1·tlwr Rios (:1• vice"presi· 
f/cate) e Joii.o Lopes 

Ao mei.o-dia. 1·espondem ú. clw.mada os Srs. 

N. 18, de 1893, melhorando a refo1•mn. 
cottcedida, pm· decr·eto de 14 lle abril de 1891 
e nos termos do art. 4• do decreto n. 183 A, 
~le 30 de janeiro Lle 1890, ao major aggregado 
<\arma de infantaria. Antonio Gal<Lino Tra
vasses Alves ; 

N- 11, de 1893, a.uto1·isando o Poder Ex
ecutivo~a conceder a Manoel de i-.Cello ;\fattos. 
esc ri vão elo juizo seCCional no est.-v.lo da Bahia.; 
seis mezes .da licença, com orJenado, para. 
tra.t.·w de s1.m s..•ntde ; · 

Joü.o Lopes, Antonio ~eredo, A~hayde _Ju
nior Thom:u Dcllno, Joa;J ue Avella.r, Ltma 
Buc~rr, Ga.l!riel Salgado, Fileto Pire:;, Indio 
do Br:tzi.l, M;~ttt~ Bacellar. Augusto ~ante
negro, Valente tlo N~:vtles, co_sta. ltQ(l!lgues, 
Rodrigu· s Fctnamles • . Ll.!lz Dommgues_. 
Bene,licto Le1te. No:;llell'<l. Pura.na.gua. 
Pil'es FerL'eira., Justini.ano de Set·pa., Fre· 
derico Borges, José A velino. Gonçal.Q de ~ 
"OS Nascimento, Alfreüo Barbosa, Almmo 
Affonso, i\'líguel .de Castro, couto Cadaxo, · 
Retumba. Tolenttno dt~ Carvalho, Ra.ymundo 
Bt\ndeim, Pereira. Lyra, Luiz rle And.ra.?-~· · 
Espiritto S(l.nto, Theophilo dos _Santos: O~tt
cica, Euclides Malta., Arthm· RLOs, ~eve~no 
Vieir•~. Stmtos Pereira., Paula Gu_tma.raes, 
S .. Marcos, Sebastião La.ndulpbo, Pnsco Pa
rai;o, Manoel CMtano, t~:ovaes Mello, To~qua
to Moreira. Frúes du. Cruz, Ja.Crlues Oul'lque, 
Ga.briel de Ma~a.lllii.es, Leonel y.ub~, Gon~.al- . 
ves Clnwe::, Viotti, Dutrl\. NlC..1.CtO, ~·~an?el 
Ftllgencio, Pn.llet:!., Rodolp110_ Abreu. R.Lbeno 
de Arantes. Francisco Glicio\rlO, :MOI'll.es Bar· 
ros, Lopes Chaves, Domingos de MOl'a.es, 
Adolpho Gordo, Angelo Pinheir o;'Mursa., Al-

N. 241 , de 1891, autorisando o Podet• ~
ecuti v o a. concedet" a. D _ Joa.nna. O c ta. via.na. (la 
Rocha. o montepio_' deixado ·por seu fallecido 

Cn.~:~ra Y. 11 
. 2S 
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fredo Ellis, ca.etano de Albuquerque, Fre" 
derico Solou, Corrêa da. Costa, Bela.t·mino de 

. Mendonça., Lauro Muller, Carlos Campos, 
Sc:hnlidt, Victorino Monleiro e cussianno do 
Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
E' lida.. posta em discussão e sem debate 

a:pprova.da a acta d<.L sessão de 9 do cor
rente. 

E' lida e posta em discussão a acta da.:re
uniiio de 10 do COI'l'ente. 

O ·~a. Esl'IRlTO SL"XTo-Pedi a palavra para 
communicar a V Ex. que na sessii.o de sab
bad.o, comqua.nto não comparecesse na occa.
sião em que se fazia · a. chamada, entretanto 
cheguei ao recinto 20 minutos depois do meio 
dia., e comtudo o meu nome figUl"J. como au
sente. 

· O SR. P.&'ESIDEr-""TE-Pelo r.ovo regimento 
faz-se a chamada ao meio-dia. em :ponto e ha

. vendo numero sufiicien te abre-se a ses.."Ó.<\ e 
no ca.so contrario espera-se 1/4 de hora, findo 
o qual não bavel'"l sess~o si não houver a.in-

. numero. · · 
· · . Forçosamente o nome de V. Ex. não póde 
. figurar na listados presentes, porque é o nob!'e 
· deputado opropl•io que C'>nl'essa que chegou 
. vinte minutos mais tarde da. hora ·regi-

mental. 
o sa. JusTINJ.A.No SEurA.-Pedl a ·pa.lam 

para parti ipar a V. Ex. que o nosso cetlega. 
Llliz Murat não tem comparecido ás sessões 
por motivo de doença. Peço a. v. Ex. mande 
consignar esta. mí.nha d~cla.c;ão na. acta.. 

N"ao havendo mais quem peça a. palavra, ê 
approvada a. acta.. 

0 SR. }o SECRETAlUO lê O seguinte 

EXPED!EJ.~TE 

·. OJilcios : 
Do Sr. 1' secretal'io do· Senado,de 9 do cor

rente; remettendo o projecto daquella· ca
. ma1>a, abolindG o imposto de heranças e le
. gados sobre as apolices da dlvifu\ publica.-
A' commissã.o de constituição, legislação e 
justiça. 

mez proximo findo. cópia da. informação pl'e· 
sU!.dtl. pelo . Sr. Dl'. chefe de policia sobre a · 
busca dada por agent~s policiaes na casa n. 3 
do l:iecco 110 Imperio -A quem rez a reqlli· 
siqão. (O St•. deputado Retumba.) 

Do Ministerio dos Negocias da Guerra, de 
9 do corrente, restituindo o requerime!lto e 
ma.is papeis que acompanharam o officio deota. 
ca.ma.ra n. 60 e em que o tenente-eoronel 
Braz Abralites rechlma contr:J. as preterições 
que s.~Jir~u com a promoção de 7 de janeiro 
de 1890 e juntamente a consulta do Con~elho 
Supremo Mílita.l', de 19 de dezembro tle 18~. 
sobre tal a.ssumpto.-A quem fez uequi:!ição. 
(A commis.c:ã.o de m~trinl1a. e guerra.) . 

Do Ministerio dos Negocias da Marinha, de 
B do corrente, remettendo o requerimento e 
mais p3.peis em que Martiniano Alves de 
Pai va., encarre.,"1ldo do deposito de m<lrleira.s, 
pertencente. a esse ministet io, na. ilha do Bom 
Jesus, pede que lhe seja contado, como util 
para a sua apo~ent..'l.doria, o tem:po em que 
exerceu diversos cat·gos, que enumera.- A' 
commissão de 1azenda .. 

TelegJ.'Il.mmas ~ 
Natal, 10- João Lopes, presidente da. Ga· 

mara do~ DepuU!.dos, .!tio. -Felicito-vos 
e á Camara, pelo patriotismo e acerto da 
delibera~o rdativo. tt denuncia a.presen· 
t• dA contro o benemwito chefe da naç-ão • .;.... 
&l.udo-vos. Pcclro Vc/1ia, governador do 
estado.-Inteirada. 

Belém, !J-Pr~identeda Camara dos Deputa
do!.ruo--,\ppla.u<lo o acto da. sa.bedol'ia e patrio
tismo da Co.mara dos Deput~dos que, rejeitando 
a denuncia. dada contra o marechal Florio.no 
Peixoto, interpretou fielmente os sentimentos 
dos que am:un a Republica e anccinm por 
vel·a. con:;olidu.da, forte, l iberrima. e· em pleno 
vigor a sabia constituiç-lo de24 de fevereiro. 

Empenhemo-nos em. amortecer os gra~des 
odios politicoE que estão retalhando a naçao e 
retardando o progrediment o da. pa.tria., que só 
sabe ser "'ranúe e feliz p~lo congraçamento de 
todos os bons patriotas unidos pela religião, 
pelo dever e pelo respeito sa.grado â.s leis e 
as autori,lades lega.es da. Repul:ilica.-Lauro 
Sod,·c • ....:..rnteirada. · 

Do mesmo, de igual data, remettendo 
o projecto daquella camM-a, determinando 
que na e~ecução das sentenças proCt~ridas 
por tribunaes militares será computado 
o tempo da p1'isã.o preYenti,·a, na fôrma (\o 

. al't. -23 do Coiligo Pena.!. da Armada.-A' 

Mflceió, 10 -Presidente Camara Deput!ldos, 
Rio. Sciente, pelo vo..oso telegra.mma, resul· 
tado d[l. votação so~•re a denuncia, congra
tulo-me comvosco,que representaes a Camara, 
por ter sido frustr••da m;tis esta tentativa de 
a.narchisação da Rep'' bl~ca..-Gabino .Be.:ou~o, 

mesma. commissão. · 
Do Ministerio da Justiça e Negocios Interio

res, de lO do corrente, remettendo, .em solu· 
ção ao ofiicio . de;,"ta. camara n. 27 de 25 do 

g-overnador.:....rnteir-adai · 

Requerimentos : .. 
· Do agrimensor Silveste de Magalhiíes,protes
tando contra. os _requeriment()S do Bal'ão de _sa.-
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ramenba.,publicados no expediente ou sessão de O orador viu com ~mbro a mudança da. 
7 do corrente, pela priorida.de do seu direito ao sede do 46 dístricto militar pa.ra. o Desterro. 
pedido de concessão de uma estradaú'e ferro, Milit3.rment\l não póde achar explicação 
cujo traçado e li:,>ar a costa. maritima do estado pua este 18-cr.o; não que~· in~rpretar a rrui. 
da Bahia., bahia Cabral, aos ~ra.ndes cen- parte as intenc.ões <.lo governo ; por isso não 

· tros territoriaes do nol'te de Minas, Goyaz e px·ocurarú. essas explicações na. ].lolitica ; mas 
Matto Grosso, etc.- A' commissão de obras não póde tambem deixar de notar que para. 
publicas. juntando-se ao anterior requeri- chefe provisot·io desse distl·icto í".:li-se buscar 
mento. • ·um milita.r- muito tlistineto, m<ts que em Per-

. Do major A'ltonio José tia Souza., secreta
rio aposentado da. Inspoo;:ão Geral de Obras 
Pub!,cas desta. capital, pedindo melhoramen
tos ele aposentadoria.-'- A' commissão de fu.
zenda. 

Dos empregados do Thesouro Federal e Tri
bunal de Contas, pedindo a.ugmento de ven
cimentos.- A' commissão de orçamento. 

De Henriqueta. C •rotina Guimarães, pedin
do uma. pensU.o.-A' oommissií.o de pensões e 
contas. 

De Joaquim . Gomes de Oliveira., ped·ndo 
aposentadoria..- A' com missão de fazend.:l.. 

nambuco envolveu-se U<tS questões desse es
tado, 

Como e que o Sr. presidente manda agora 
para o Destert·o o mesmo officiaJ que se viu 
ob1•igado a r etirar-se de Pernambuco por mo
tivos politicos 1 
• O voto de recusa. á denuuciu. dada. contra o 
Sr. marechal Floriano já v .. e produzindo seus 
e.ffeitos. Hontem o orador foi ao es &ado maior 
do lO• b .talhão de infu.nta:rio. ver um seu ve
lho camara·Ja., que alli se acha preso e che
gado ha poucos dia.s do Parã. 

As leis militares sã.o claras e preciSl.S, ellas 
não pel'olitt~m que um ofiicia.l. esteja. In:e:>o 
sem nota. da. sua. cutpa., q_ue lhe deve ser 
dada. em 24 horas ; ·nem se conserva. -preso 

O Sr. Jaeques Onrique na ses- m: tis de 30 dias sem se~ submettldo a. conse
são de 22 do mez pas.~ado ap1•esentou um lho; no emtanto o Sr. capitão Costa Ma.ttos 
projecto mandando dissolver as corporacões ainda nem sabe por11ue se acha p1-eso. 
ae caracter militar constjtuidas com elemen- o fa.cto e illegal, o facto é irragula.1·, delle 
tos civis sem autodsação le!-!al e a dar baixa do pôde provir a díssolur:~1o do exercito . 
servi_ço do exercito e da arm" da aos q_ue foram Ha dias, l'cferindo-se á existencí<\ de dous 
fo~do~ a a.ss~nta:r praça, por um recruta.- ministro~ na. vasta da guerra, demonstrou !IS 

.. - men&o lnconstttucLOnal.. A 29 do mesmo mez inconvemencta.s que resultam de ta.! :lno
-' passado mandou ã. mesa um requerimento ma.lia; "a.e mostr-ar pr>a.ticamenr.c o ctuc: isso 

afim de que se nomeasse uma commis~ã.o de está pr·oduzíndo. 
tres membro.:; pa1·a em lO dias a.p1·esentar Lendo no Diario 0{/i.cfaZ um 1lecreto re
um projecto de lei sobre a. organisaçito da mi- vogando::. nomeação clt~ um lente de E~col:\ 
licia civica. Militnl' dePorte Alegr·c, por não se ter ciTe-

Depois deste requerimento, tem a.presentado ctu:tdo o 1·espectivo concurs-o, diz qua esta 
outros, referentes a db,:el'sos assumptos, mas nomeação antes do concul'So 1iLZ lernbrar• o 
não tem tido as informações pedidas nestes n-wirc de cert;\ circumscriiJc:io que ordenava. 
requerimentos n~m tampouco a solução da- que o co.:·po de bombeiros esth•esso de prom
quene e em relação a. seu projecto ta.mbem tidã.o n:~ Yespera. elos íncendios. 
não foi ainda dado o p~so parecer. Fi~ sobre a mesa. lla.l'a. ser opportun\1.-

Não pesa. á minoria. a r~sponsabilidade desta mente a.poia.do o sequiote 
falta de soluções, mas.sim a maioria. 

E' um direito sagrado das opposições e;;;;es 
e um dever quando se veemcomprimidas pela 
força nu•z:erica. da maioria, . lançar mão do 
obstrucionismo. 

Antes de occupar-se com o requerimento que 
o traz à tribuna. diz o orador qu~ não pouco 
o surprehendeu um telegramma que leu nos 
jorna.es noticiando a prisão do Sr. Nepomu
ceno Costa. 

o estado de Santa. Ca.that'ina. acha-se em 
condic;ões muito melinirosas. 

O Sr. Presidente da. Rei?ublica já deve es
tar convencido de qu<•nto e. perniciosa a pra
tica abusiva-inaugurada em 23 de novembro, 
da intervenção do governo federa.l nos estM.os. . . _. .. . . 

Reqv.arimento 

Requeiro que por intermedio da mesa. ~esta. 
camara. se pe<".am ao governo as segumtes 
informações ; · 

1". Em que condi\'Ões foi nomeado o Dr. 
illcedo Clemente Pinto professor da. 2• ca
deira do 2" a.nno do cUYso pl'epa.ra.torio da 
Escola Militar elo Rio G-rande do Sul ( loga.r · 
de concurso ) por decreto de 27 de maio ul
timo, e por·que só :.e reconh~ceu que não se 
ha. via procedido ao COI).curso aberto opportu
na.mente, por outro de?reto de 8 do corrente, 
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que com tal con:fiseão annuHa a referida no
mea<;:.ão • 

2a. Si sabre o ca.<so for:~m ouvidos ambos os 
Srs. ministros da. guerra, um do3 quaes se 
acha naquelle estado. · 

S. R. Sala das sessões, IOdejunhode 18!113. 
- Jacques Ourique. 

0 SR. PRESIDENTE-O nobi'e deputado de
c!arou que tinh~ apresentado diversos reque
rimentos que exrstuun sobre a mesa >:em dis
cussão. 

O SR. JACQU'E'> OmuQuE-Sem as informa
ções. 
· O Sn.. PR.ESIDE~'TE-A mesa. nti.o é respon
savel por isso. Ella. tem dado andamento aos 
requerimentos, a discussão está encerrada 
dependendo apenas de vota<,ii.o que não se tem 
vel'ifica.do por não tel' havido numero na hora 
do expediente. 

S.E:x:. requereu mesmo que entrasse na 
ordem dos trabalhos um projecto que havia 
ofi'erido, visto que a comm issão respectiva não 
deu parecer no prazo regimental de 15 diM. · 
· Lembr? a.o nobre deputado_ que pelos_ estylos 

estabelecidos por esta casa,a mesa não assume 
a. responsabilidade de retirar p:-r· sua auto
ridade propl'ia I_la].Jeis sujeitos a.o exa.me das 
commissões. 

Por consequencia, si o nobre deputado 
deseja. ver satisft'litos os seus intentos, deve 
apresentar o seu requerimento á Camara. 

O Sn.. JACQUES OtmQVE-Eu re'Weri verbal
mente. 

0 SR. BELLA.RMÍ:-o;o DE MENDONÇA-E torno 
a-liberdade de lembrar ao Sr. presidente qua 
apresentei ·requerimento ídentico .. 

O SR. PRESIDEi\'TE-0 requerimento do no
bre deputado ser-.i. oppo1·tunamente submet· 
tido á consideração da Cama.ra. 

O Sr. Lauro Mülle•· dlz que o 
nobre deputado por esta Capital Federal acaba 
de articular alguns conceitos com relação á 
politiea. de Santa Catharina que o orador vae 
emittir. 

· · . Com o seu companheiro de bancada jã 
~mha pr~arado ~~ requerimento pedindo 
mformaçoes a respeito dessas· occurrencias 
para orientados melllO!', tratar do assumpto: 

O orador extranha que o nobre devutado 
pela Capital Federal, que é militar distíncto, 
notasse a nomea.çã.o para commandante do 511 

dístriot.o militar o eommandante do 25• bata.-

O ca1·go eStá- provido .·e tendo adoecido e 
co~a~dante e~ectivo, cabe ao mais antigo 
d_e_thstriCto su~sht~ll·o.- A. ausencia por mo
tno de_ molestw, nao ~ode ser substituida por 
9ut1-a forma. Quanto a muda.nç~ do districto,. 
e c:ousa que se dá fraquentemente, ora 
pat•a Ym lado ora para outro, não é um 
facto novo. 

Em relaÇão ã pri~ã.o do 2" te~ente Nepo
~uceno Costa.,deputado e5tadoal. já. disse q_ue 
la al_)resenta.r um reque1·ímento, po1•que o 
orador e ~eus compa.nhelros de bancada. que
rem-se or1enta.l' bem do assumpto, para. saber 
se ha. qu~ louvar ou censura:r no acto. 

Não accus.--.. nem detfende nino-uem por am
q~a.nto, em re~açm:o a este fa.c~, mas o que 
pode a.tllrmu.r a. Ca.mara é que 1H'esentemente 
n:o estado de San~ Catha.ri ua, nã.o ha garan-. 
tias nara quem nao commungar as idéas do 
seu actual presidente. 

Fica sobre a mesa pa.ra ser opportunamente 
apoiado o seguinte · 

. Rcq~!erim ento 

Requeremos que, J:Or intermedio da mesa 
da Camara, se solicite do Poder Ex:ecutívo in
formações ácerca da :prisão do 2" "tenente 
João Nepomuceno Costa, deputado es~a.doal 
de Santa Catharina.-LauroMuller.-Schmidt. 
- Carlos Ca1npos. - La.ce1•clr.r; Co~etinlw. · 

Fica sobre a mesa pa.ra ser julgado objecto 
de deliberação o ~eguinte 

PROJECTO 

O Congresso N;tcion"l decreta: 
Ari. l." E' o governo o.utol'isado a con

ceder ã Companlüa E$t'l·u.da de Fm·ro Ce1itra.l 
Alagoana a altera~ão do tra.,-.ado da estl'll.da 
ue fel'rO (lte lhe lbi. (.'QUC0dida l_)r~lo decreto 
n. 993, de 8" de noYembr·o ue 1890, substi
tuimlo a_dh•ectrl7. da mesma estrada e seus 
ramMs·por outl'a linha que. pat·~illdo da ci
dade de A talai 1, no ramal da iJ.l(tgoas R·~il
,c~·· · IJ Jm••a.n)f timiteri siga pela cida.de de 
S. Miguel dos Campos it. de Penedo, todas no 
estado das A..lagaos. 

§ 1• A substLtuiçã.o ser;l. feita. com determi
nação dos prasos e demais alterações julgadas 
convenientes para a prompta execuç,ao das 
obra.a. 

'lhã.o, porquanto o Sr. J.•cqU'S Ourique deve 
saber que esse militar se acha nasse com man
do, niio po~, escolh::l. esp<lcial, m:.s por deter
minação do regimento militar. E' o mais 
(l.ntigo daquelle districto. 

§ 2" Quanto aos previlegios e vantagens· 
para a compa.nhio., serão guardados os mesmos 
que jú, lhe fol'am concedidos no decreto da sua 
conces..~o anterior. 

Art. 2. o Revogam·se as disposi~~es em con-
trario. ; 
. Sala. das sessõeS, I de junho de 1893. ~ · 
Leite e Oiticica. · · 
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Comparecem ~e].lois d~ f~ita a c!1amada. _os) amanhã. uma l1ora <'te urgeucia para tratar 
s_rs. Hollanda L~~a, \aSlmn•o .Jumor, C~rlS- tle :;ssumptos da pL';•ça. do conunercio desta. 
ttano Cruz, Anfr1~10 Fw.lho, Nel50n, Mnrttnho I cap1taL 
Rodrigues, Jose Bevilaq_ua, Benjamin Bar-
roso, Ejlita.cio Pe<osoa, Sá Anch·adE>, Rosa. e Consultada. a c~sa, e ~pprov-rulo o l'BCLUeri-
Silva, Gonçalves Ferreira, Juvenciode Aguiar, mento do Sr. Jose Ave!mo. 
~nd:ré 9avalca.!lte, p.nnibal Fal~ã.o, Joã.o .Vi- Votação do projecto n. ~O deste anno, fi
eira, Joao de Siqueira., Bellarmuw Carnen•o, 'Xando a força naval para o exercicio lle 1894 
Lourenço de Sá, Rodrigo de Araujo, Oliveira (2' (liscussãoJ. 
Valladão, Leandro Maciel, Ivo 1!0 Prado, Au-
gusto de Freitas. Tosta, zama, Marcellino O SR. Pru:slDE:\"rE- Ao projecto fcram 
Moura, Milton, Leovegíldo Fílgueíras, Fran- :tpresentarlas duas emendas, sobre as quaes a 
cisco de Mattos, FonseC3. Rerm~s. NilQ Pe- · commissü.o de marinha e guerra deu o se-

- ça.nha, Ut·bano Marcondes, Manhães Barreto. guinte perecer. (Lê·) 
Erico Cc.elh.o, Sampaio Ferraz, Lopes Trovão, A disposição do pamgmplw unico do art. 
Jesuino ele Albuquera.ue, Vinhaes, Bo.d~tró, 131 do regimento não abrange sômente esta. 
Chagas Lobato, Jacob da Paixão; Alexandre emenda, mas bmbem ~ primeLra. Diz opa.
Stockler, Alvaro Botelho, Americo Luz, Ari!l- r<tgrapho unico df:lsse artigo (lê): «Nenhuma 
tides Maia, Goncaives Ramos, Carlos das crPaçã.o ou suppressã.o de emprego, nenhum 
Chagas, Ferreira Pires. Almeida Nogueira, a.ugmento ou (limínuição de ordenado, :Poder<). 
Vieira Bueno, Fleury Cur<\do, Leopoldo de ter lagar nas leis annuas, assim como ne
Bulllões, Alves de Castro. Urlm.no Gouvêa, nhuma disposição ele ca,rncter permanente 
Marciano de :Magalhães, Lace1·da Coutinho, será nellas incluida.» 
Pereira dil. Costa., Homero B:t:ptista. eDemetrio A emenda diz 0 seguinte (lê): «Acrescea-

- Ribeiro. te-se onde conviel':-Equiparar as vantagens, 
Faltam com cn.nsa :participada os Srs. Pedt•o direitos e regalias dos lente.~, substitutos e 

: Che1•mont, Henrique tle CM·va.ll\o, Amorm professsoros tla Escol::l. Naval :i.s dos lentes. 
Garcia, Pedro Amel'ico. !Meh-a de Vascon- substitutos e professores das escolas militares 
celtas, PaulaArgollo, Sea.bra., Frn.nci;:co SOllré, da. Republica.-NelsM de Va.soon.ce!los.» 
Dionysio Cerqueíra, Horacio Costa, Fonseca e ora, equip:~.ra\' "''ntagens quer dizer- ci.u
Silva., Cy1•iUo de Lemos, Alberto Br:1.mli.i.o, gmcntnr os actuaenencimentos, a, portanto, 
Oliveira Pinto. Viriato de Medeiros. Jooqním esta. emenda incide no paragraplio unico do 
Breves, Virgilío Pesi\Pa, Lniz l\!Urat, Fnr- art. 131. do regimento e em vLsta disto nito a. 
quim ·werneek, Ant(lnio Olyntho, roata submetto a votaçrto. 
Senna, Matt.'\ M:who.do, La.mounie1·. Domingos 
Rocht\, Custu. Maclmdo. F• ll.nd;;co Veiga,, Fer
reira fua.bello, João Lui..:, Benedicto Vallada
res, Necesio Tavm·0s, Paulino C;ulos, ()osta 
.TutÜOl', Ctwlos- dn. Silva, Moreha d~ Silva, 
Cincina.to Brag1.1. • .lulio tle ~l.esquit~\, Bra:r.ilio 
tios Santos, Etlua.rtlo Goiwah·es, Assis Bra.ziL 
Tlwmnz L'lores a Mennn. El:trre:to. 

FaU.n.m s~m c:a.usn. rm.rticip:t!la os Srs. Uchua 
Rodrigues, Jos~ Mo.rh\no, Pontes de ~Iiranda., 
Garcia Pires, VilltL Vkosn.. Fru.n~~t Co.rvnlho, 
Albel'to Torres, Almeida Pel'eirtt, Ma.jl'ink, 
Figueiredo, João Pinheiro, Pacifico Masca
renhas. Fer. a ira Brandão, Domingos P01·to, 
Monteiro da. Sil;-a, Ma.rtinho Pmrlo. Carva.
ll,a.l; Alberto S;\lles, Bor·ges de Medeires, Al· 
ei.Lles Lima e Fernando AbbC~tt. 

ORDEM DO DIA 

O SR. JosÉ A YELti\'o (pela Dl'dem) tliz q ua 
esbwa. inscl·iiJÍ.OJ12.ra. f.."lla.r n<\ pri.meira. pa.l'te 
(lo expediente, 11ão pllra fazer discurso nem 
reclama, ão · ••lgunm porque está sa.tisl~ito 
con1 tudo, mas tlue vem pedir rrue se con
sulte a <>.asa. si. concede-lhe na. se!!são de 

Submettitlo a votos. é a.pprovado o art. [". 

A J?C!tlido elo Sr. lndio do Brazil, verifica-se 
a. vot:~~~no, reconhecenc\o-se tm·em votado o. 
fa.vor 89 St•s. depntado3 e contt-a 12. 

Não havendo nnmero.Jll:t.-se a chamaria, ve· 
ríiic<J..tHlo-se terem-se ausentu.do os SJ'S. cost.1. 
ltcx:lri~ues, Cbristia.no Crtlz, Mal'tinho Rodri
gues; Anth'é Ctwalc:.tn ti, Raym tmdo Bo.ndeira, 
Annihal Falcão, Joii:o de Siq_ueirn., Theophilo 
dos Santos, Ivo do Prado, Milton, Prisco Pa4 

rn.iso, Fonseca Herm>::s, Ut·ba.no Mn.rcondes, 
M"nhães Barreto. Erico Coelho, Sampaio Fer· 
raz, Lopes Trovão, Jesuíno de Albnq_uerque, 
T,l10maz Delfino,Gonçnlves Ramos, Lopes Cha
ves, Domingos de Moraes e Leopoldo de 
Bulhões. 

O SR.. PI(ESIDE:\'TE- Responderam á cha· 
mo.da. ll O Srs. deputados. 

Vou de novo sujeitar o art. 1° it vo
taç-ão, 

Submettido i~ voto~. e approvado o art. to· 
e em »eguitla. o 2• e o 3~. . 

E'. a.pprovado em 2a discussão o projecto · 
n ."20 cleste anno. 
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Depois de consultada a casa, o Sr. J)resi
dente declara. qne o projecto passara á. 3• dis
cussão. 
· (O Sr. Arthtw Rios deixa a cadeh·~t da pl·c
si~encia,_gtte ti occupa1fa pelo Sr. Jotio Lopes.) 

E' lida, posta em discussão e sem debate 
approvada a redacçií.o do projecto n. 16 deste 
anno. 

São approvados os requerimentos dos Srs. 
Moraes Barros, pedindo que sejam inlluidos 
na ordem do dia, independente de parecer, os 
projectos n:; .. 75, de 1892 e 23, de 1891, õl.rnbos 
do Senado. 

O Sa. PRFi~IDEi\i'E anuuncia. a votacão do 
requerimento do SI". Bellarmino de Mendonça., 
pedindo para que faça parte da ordem do dia, 
independente de parecer, o _project~ n. l2l,de 
1892, do Senado. 

O SR. Nov.A.ES MELLO (r,ela ordem)-Sr. 
presidente, a. commissão acaba de dar parecer 
sobre este projecto. 

Não pôde fazel-o antes po!'que só no dia 
8 o projecto veíu as minhas mãos, e sô no dia. 
seguinte recebi os respectivos papeis. 

Cumpre· nofur que somente em virtude do 
· - novo r~querimento é que as pensões pas..<:aram 

para a commissão de contas, que anterior
mente não podia avocar a. si esses papeis, que 
escapavam ao seu exame. . .. 

A commissão foi eleita. este ann1t,' ntí.o tem 
demorado os papeis sujeitos ao seu exo.me, 
e, portanto, não' lhe cabem, por injustas, as 
referencia.s fêit.as pelo nobre deputado,qun.ndo 
apn!sentou o seu requerimento. 

O Sn.. BEU.A.R:'I!I:-1"0 DE M:e:~oo~çA (pclr.t 
o?·dem) -Sr. presidente, :p~(:O á v. E~. que 
se digne de con$ulta.r iL Camo.rn si consente no. 
retiratla do meu requerimento. . 

Quando o apresentei, niio havia. robre o pro
jecto parecer nem da antiga nem da. ;'l.ctual 
comm1s~ã.o; e a.s reforcncia.s que fiz niio iorn.m 
á commissão actual, n1a.s <i. antiga, que rece
beu este proj~cto em agosto do n.nno passado. 

Portanto. o nobre deputado nã.o tem razão 
para. attribuir injustiças minhas a commissão 
ae que faz parte. 

Consultada, a Camara. consente na. retirada 
do requerimento. 

E' a.pprovado o requerimento do St'. Mi
guel de Castro pedindo para entrar em or
dem do dia. sem parecer da commissão, o 
projecto n. 19 de 1891, do Senado, sobre pen
são ã viuva do desembargador Freitas •. 

O SR. PRESIDENTE-O Sr. Jacques Ourique 
aiJresentou requerimento identioo sobre o 
projecto n. 4 deste anno. Este projecto foi 
en-viado á com missão no dia 9, e não estando 
ainda decorrido o prazo regimental de 15 ditts, 
não tem razão de ser o requerimento. 

Continua a discussão unicadoparecer n._l4-
deste anno, autorizando o Podet· Executivo a 
nomear o deputado Victorino Monteiro para 
uma commissão no exterior. 

0 SR. FREDERICO BORGES (peW: . ordem)
Sr. presidente, estando esta questão demasia
damente discutida e elucidada, requeiro o 
encerramento da. discussão. 

Consultada a casa., é approva(lo o raqueri· 
menta do Sr. Freclerico Borges. 

Apedido do Sr. Vinhaes, verifica-se a vota· 
ção, reconhecendo-se terem votado a favor 60 
Srs. deputados e contra 35. 

Não havendo numero, faz-se a chamada e 
se racon hece terem-se ausenta do os Srs. Fileto 
Pires, Indio do Brazil, Ma.rtinho Redrigues, 
André Ca.:valcante, Raymundo Bandeira. 
João de Siqueira, Lourenço de Sá, Tlleophilo 
dos Santos, Ivo do Prado, Augusto de Freitas, 
Tosta, Francisco Mattos, Fonseca. Hermes, 
Urbano Marcondes, Eeico Coelho,Lo:pes Trovão, 
Jacques Ourique, Jesuíno de Albuquerque, 
'Thomu.z Deltino, Ba.daró, Alvo.ro Botelho, 
Gonçal\•es Ramos, Lopes Chaves, Domingos 
de Moraes. Frerlerico Solon, Víctorino Mon
teiro e Demetrio Bi beiro. 

O Sa. Ptt~IDE~'TE -Responderam á cha
mada. apenas 105 Srs. deputados. 

Não havendo numero, fica prejudicado o 
requerimento do Sr. Brederico Borges e con
tinua a discussão do parecer n. 14. 

O Sr. Cauudo.no do l'Wa&el• 
mcnto-Nüo póde haver questão mais 
simples do quo a que se acha em t\ebate. 

Trata-se de responder a mensagem do 
'Vice· Presidente dn Republicn.. pedindo licença 
pl\ra nomeo.r o nosso collega. Or. Victorino 
Montairo ptwn urna missão extraordinaria.na 
Repub1ic11 do Urugun.y. 

os nobres deputados que se preoccuparam 
com o assumpto niro só desviaram-o dó seu 
terreno na.tUL'al. como tratar .. m de pôr em· 
discussão a pesso:~. de nosso honrado colle.,n-a., 
indo assim de encontro á Constitui(:ão ·e aos 
antecedentes seguidos nesta. casa, salvo 
questões da mesma natureza. 

Em relação a Constituição, porque esta diz 
positivamente que a Cama.ra nã.o tem em re
lação ao pedido outra faculdade sinã.o a de 
ver si póde ou não dispensar os serviços de 
um de ~eus membros. 

Ao Senado e não â. Cama.ra é ~ue · compete 
julgar si o nomeado tem a capac1dade exigi
da -para. o a.ltO cargo que va.e occupar. 

O debate foi contrario aos antecedentes 
seguidos nesta. casa, . :porque de todas ~ 
licenças que tem exped1do esta cama.ra, so 
uma foi votada precedendo diseussão:-foi 



c â"nara dos oepLtados- tm rr-esso em 1910512015 12:00- Página 7 de 16 

. SESSÃO EM 12 DE JUNHO DE 1893 . 223 

esta. a. do Sr. Dr. José Avelino, quando se 
achava na. Europa. . 

folga em saber pelo nobre deputado que ellas 
são prosperas. 

U)I S:a. DEPL"TADo- V.Ex:. empregou a con
dicional si. 

Então alguns membros desta camara julga
ram que não deviam conceder a licen<;a 
pedida. porque. tratando-se de. um homem 
r ico, este ps.ra viaJar não precisava do sub- O S:a. ZnrA. não podia ac1•editar que das 
sidio de deputado. suas palaYras ... 

A opinião do or·a.dor nesta. occasião foi que UAr SR. DEPUTADO-V. Ex. declarou que não 
nada t!nha. que ver com as posse;; de um revia o sell discurso. 
deputado que pedia licença. o sn.. ZA~IA IemlJra que os tacbygraphos 

E por es~e modo de peRsar traçou a sua podem responder si o orador poz o 1Jisto no 
conducta. sett disclll'so. 

Nega o que insinuou o Sr. Zamt• em rela-
ção ü. nomeação elo Dr. Viétol'ino !:l'ionteiro . A expressão coUocaçao que pro·eriu •. • 

Diz que comprehendeu dos nobres depu- O SR. CASSIANO oo NASCDIENTO- E arra1yo. 
ta.dos que teem i mpu~na.do a licença,, que a . t . 
causa principal dessa impugnação consiste no O Sn.. ZA:u:A.-Isto e ou ro caso. Fol com re-

d R' G d d l:u,,ã.o a deputados que deixaram os seus loga· 
!acto do nobre deputa 0 pelo 10 ra.n e 0 

1·es na Cama;:·a para. tratar de seus interesses. 
Sul ter occupado um papel :;aliente nas luctas uns p:J.ra ter um posto na magtstratura judi-
do J~~l vê rozão para. isto. ciarin. n u seu estado, outro.> para magistratura 

u.o . fede1·al. 
Porisso mesmo <],Ue ~ E~. andou por mUI· l~oi a. e~te:> que se referiu e niio se podia 

tos a.nnos na fronteira do Rto Gronde do Sul,. referil' ;L commissões cliplomo.tica.s que todos 
que ?Onhe~ pa.lmo a pu.lmo to i o o _esta(\O;q ue 0 sabem: ni.í.o são tlo intere~se peculiar de 
segum pan-pa.~s'~ as luc~ que o.lli se t.esen- pessoa ul••uma.. 
rolaram, é que S. Ex. ·esta e:n melhores con- Nella.s "'nio"'nem "'anlla. dinheiro e nem 

.. dições pa.t'a representar OS in~rcsses ll[ICÍO· tinha o dit';'eitO d; suppOl' que O nobre 
naes do ::-ul, do que qnalque t• diplomn.ta, por deputado procurasse nessa commiss[o lucros. 
mais liabilitado que seja.. mas que . não tenha. Uma posivão hom·os:L sim. porque nunca ho
os _ mesmos conhecimentos dos f;~ctos ·que mem algum politico ioi accusado por dese-
s . Ex. jal-{)S. · ' 
La~tima que a Ca.mara, na discussti~_d::l o~ que se mettem nesta vida teem o direito 

p&recer qu~ ora motiVt\ estas considera~s, de ;1spira.t· :\S a.ltH1.s p:lsi~:ues, por·que é ga
se tenha. desviado do seu :pa.pel con:otttu- :nh~ndo·a.s que podem provar a. sua aptidão. 
cional. . . . . A q uestã.o d•J orodol' dfra va-se em couside-

0 que -~ ca:mart'l. tem a fazer e .~•zer_ s1 r:tr o Jtr,urc deputado suspeito }>:'.1':1. uma. tal 
póde ou nao dispensar o Sr .. D1.·. v1c_tormo commissã.o. p~>l' est:lr s.Ex. mu1to en volndo. 
Monteiro, para. que S.E~. se vu. desem · en~lttr muito inten;S..,1.UIJ e de um modo activo na. 
da. com missão qno lhe quer confia.r o Sl'. V1ce- revolu~~1.o elo Rio Gra.nct·~ <lu Sul, tendo sym
Presideote da ltepublica. _ . p:.tthia. e o:.lios .e não voueudo assim ter no 

Quem· julga d~ nomaaçao e o Sena.d? ; ? cargo tlc minbtru n. Is;·nçüo d1:1 tlSpil'Lto ne
Senado ~~ qU·J a pode recusar e que a. accettarn cessa.ri:J.. e a c..1.tma pri!ci-sa paro l'e..~ual'dal' 
si isso lhe paw~cer con Yenitmte. os interesses de amb<\s :J.S pa.rcia.lidades; e 

Quanto aos s~nlimento.s qu_e ll~e empre!lta•~: tanto mais suspeita. se llu:i tot·na esta nomea
go.rante que n:to quer o a!uqwllamento ~..,:; r;ão. quando o pensa.mento dtl S. Ex. se acaba. 

. &dera.listas. O qu~ deseJa e I? 9-u~ pede e.a de descobrir. ( poiado.s e apates.) 
pacificação real, ~acta., · postt!va do Rto o que se-quer é não deixa.t· valvula alguma 
Grande do Sul. (Mtttto bem ; mutt:l óe•n.) por onde possam os Jedera.listas respirar (apo· 

OSr. Z:una limitar-se-ha a poucas 
pala. vras. 

Ponderam simplesmente ao nobre deputado 
. que o precedeu que não tem culp<t de que 
s. Ex., com a sua hermeneutica, dê ús pala· 
vrasqueproferiu uma interpretação que ellas 
nã.o deviam ter. 

Acredito. que nenhum dos membro:s da ca .. 
ma.ra viu no seu discurso, pet•to ou longe que 
fos;;;e uma. offensa. o.o Sr. deputado Victorino 
Mohteiro. Não tratou absolutamente de inda.· 
~ das condições da. ~xistencia. de s. EL -~ 

iat.lo ). Não basta o exercito. nã.o bastam os ca
nhões. é preciso ainda. que os iederalistas rio
"rantlenses nã.o encontrem pa.tria na terra. 
onde na:;cern.m, nem na Republica Oriental 
(apart~s.) Isto é que e necessario ti política do . 
horror,<i. politica da a.sphyxia.(Muilos apat·tes.) 

0 SR.. CASCIANO DO NASCUIENTO- Oh! não me -
attribua o que não disse. · 

O S:a.ZAl\IA-Qualquer que seja.aa~usaçã.o
que se fa.Ç:l. aos iooerafuta.s, contma .ua te~-os·. 
como bons brozileiros e exceilentes republica.• 
nos. (Apoia((.os c apa1·tes.) 
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A' outra parte do discurso do illustre depu- i Não havendo quem peç:.a. a. palavra, e en
tado, fÓ por consideraç:.ão a S. Ex. ê que-lhe l cerr••da. a discussão -e adiada a. vot.açãopol" 
reiqlonde. · I falta de numero. 

Realmente eadmirauel que o illustre depu- Annuncia.-se a 3' discussü.o do projecto 
tado no seu discurso queira confundir licença n. 242, de 1892, a.utorisando o pa.ga.mento a 
a um deputado para retirar-se daCamara por Mar\a Carolina Rheingantz da quantia de 
incommodos de sttude com licenQa ]_)ll.l'a. fuzer 144:997$848, cowo indemnisaçii.o -pelo valor de 
:parte de uma. commissão diplomatica. sua propriedade da colonia S. Lourenço, no 

Uma e um<L questão domestica q_ue não se Rio Grantle do Sul. 
discute por questão de colleguismo, ao pa6So 
que a outra importa a paz e qualquer corpo
ra,ção politica. deve apreciai-a. (Apoiados e 
nllo opoiados, apartes.) 

Desde que a Constituição determinou que o 
Poder Executivo nâ<J podia. nomea.r de_pu

:t.àdos para taes commi:ssões sem liceaça. da 
camara., claro está que para taes concessões 
tem esta o direito de avaliar de sua conve~ 
niencia para dar ou negar a, licença peàída. 
(Apartes.) 
- O Senado e que entra. na apreciação do m_e. 
ri.toreal do individuo para approvar ou nao 
a nomeação, ninguem o contesta-. Elle pód~ 
dizer o que a camara não disse, não q_uíz e 
não ]retende dizer. 

Não havendo qu&m peça a palavra, é en· 
cerrada a discussão e adiada a votação. 

Annuncia-se o. discussão unica do projecto 
n. 18, de 1893, melhorando a reforma conce· 
ditla, por decreto de 14 de ab1·il de 1891 e nos 
termos do art. 4·' do clecreto n. 193 A de 30 
de janeiro tle 1800, ao major agg1·egado á 
arma de inrantaria Antonio Ga.ldiito Travas· 
sos-Alves. 

Não l1avendo quem ]eGa a :palavra, e en
cerrada a discussão ~ adiada a votação. 

Entra em <1iscuiàsiio unica o ]_Wojecto n. 11, 
de 1893, autol'isando o Pode1• Exeeutivo ;1 
conceder a Manoel de M~::llo Mattos, escri.vtio 
do juizo seccional no estado tia Bil.llia, seis 
mezes de licença, com ordenado, p:1ra trata!' 
ele sua sau~le. - -

Elle póde dizt~r: .·«Este deputado_ não serye, 
não convem.» Na concessao da hcença. p~ 
dizer : «Este deput~do tem todas as aptidõel'> 
necessarias, roas as condições politicas são t:~,es 
que não se ú pud~ dis~ensa;r ~ara ~to. com.- " o 81·. JustJniano de Serpa
missiio, porque. mw .s~ fõtr~ 1<'lta ~ Camara. Nã:o tenito presente o _projecto, mas pato que 
mas fará ma.l a polit1ca mteruacwnal. (flc~ ouvi da.leitul'a feita. na mesa.; verifiquei qu~ a 
di.,1wsos- apartes·) commissii.o deu_ parecer, autorisamlo o Potlcr 

O SR. ZA..~- Estas conclusões não estão Executivo a. concecli~l' licença :por seis mezes, 
contidas nas prirnicias. Um homem póde ter com o ordenado, ao es~rivi~o seccional elo éi· 
todas a.5 aptidões imaginarias, e os illustres tado tia Bahia. 
deputados comprehendcm que se põde dar a Não conheço nenhum:\ leL no Brazit ~ue 
circurn.st.a.ncia de se acha. r um homem ness..'l.S conceda ordenado aos escrl vües seccionaes ; 
COJ!di~ões e~volvido nos interesses:-que se ao contt·a.rio parece-me que o ordenado destes 
ag1tam·no Rto Grande e, portanto, nao ser .O funccionn.rios ainda llepende de ''oto legisla
mais comiJe~ente p~r9: exercer o logar de mL- I tivo. Assim. penso fLUe a. commissilo se adea.n
niStro plerupotencutJ.'l.o e resotver as nossas! tou muito, concedendo uma. licença ne>tas 
questões no Estado Oriental._ - condições. 

Quer ~esmo cr~r q~e 11<LO ha- em todo 0 Não me opponlto á concessil.o dalicença., 
pa.iz. s~nao S. Ex. o umco p~ra desem:pen1lar mas desejo que a. commissilo diga-me si os 
a. :nussao o.ctual. . _ . esc1·ivães saccionaes teem ou não ordenado, 

Acceito (). pro-pos1ça~. mM. a.c~eltando la- -por c1ue J_lrecbamos dar pro>l\os da capacidade 
mento que es~a Repubbca. esteJa ~ :pobre de de le,isla.r. 
homens que seJa elle um homem llld1spensa- "' . . "d . d t 
-vel. · . . Vem a mesa, e J?- a., ~po1a. a ~ pos a. cou-

,, _ De maneira que, si hoje, 1)01' uma ~it·cum- 1unctamente em discussao a. segumte 
stanc1a destas q_ue se veem todos os clias, por 
um ataque de apopl7xia. ficassem~s pl'iva~os 
da. existencia doSr.V1ctormo Montewo,per<hda 
·estava. a ~usa do Uruguay. Si, romo tal, o 
Sr. Victorino Monteiro e o unico homem capaz 

,:de desempenhar esta. misffi\1. e si. di~so ue-:
pende a salvação da Repubhca, o o~ado1· e 
capaz de votar o pa:recer com o ~m ue que .o 
homem vá representa.r a Re_pubh~ do Bra.z1l 
nouruguay. 

Tem coneluido .• 

Emenda.! 

Depois elas palasrá.s - seis me~es de lioon
ça, accrescente-se:-em proroga~ao. 

Saht das ses~ões, 12 U.e junho de 1893-
Paula Gtti111ariies. 

o S1~. JU!Tl"'!Al'OO DE S.Eru•,\,- Como por 
parte da comrniSl:üO respeativt~. nlio oMtve 
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resposta. á. minha pergunta, mando á mesa. 
uma emenda suppre.."Siva. 

Vem a mesa, é lida, a\)oia.da. e entro. con
junci;;l.mente emdkeussã.o a seguinte 

Emenda 

~ncontra~· com vida. semelhante projecto que 
Impugnei o anno pas<l\do, qu~ndo emenda. 
ao o;·~,;unento <lo l~xJer.or; ;üento,\·a-me a 
esper;tnça. de (tlle elle .tt->esse sido oonde
mnado como encen•ando i<l'':J. pr~jut.licial. 'Jl.I:l.S 
nilo sabia que lllão invisiv·el tio.ll;\ ido ;J.rran
car da poeit·a dos nossos at·chivo~ esk\ projecto, 
como Christo lentntou Lazaro do tumu!o. 

Su:pprlmam-se as palaTias- com o respe- Nü.o $:J.bia. que v••z pre~tigíosa.murmumv\l.a.o 
ctivo ordenado. ouvido do projecto: «Levanta-te·e caminha.~Y> 

-eelle levantou-~ !l ca.minh:m, ou antes, para. 
S. R -Sala da.s sessões, 12 de junho de me servir dll.lingua.gl>nl pu.rlu.mentar. encon-

1893.-J. de Ser'pa. trou br ·chn.11a ordem Llo dii\, o que não sóe 
Ni.io 1Kweilrlo mais quem pe~.a a palavra, é acontecer a mUlmres ue Imúec:tos que dol'-

encel·rada u. discus~U.O e adiada a votação. mem n~ts cornmiss[•es ou na secreta.1·la tal vez o 
ultimo somuo, e~pe!'undo unF.l voz caritativa, 

Annuncia se a di:,cussã.o do -p>•ojecto n. 241. um novo Cliristo que os ra.~a r'·suscitar. 
de 1 RlH. u.utorisando o Podei' Executivo Não me em b:~la a o:speranç& de le~·ar à 
a ·COn\'eder e. D. Joanna. Oct:.wh,na da convic~ã0 dos meu~ il!u~Lres collegas a inuti
Rocha. o monte--pio deixado por seu fallecido !idade e os prejuizus deste projecto. Sei que 
irmão o e;1.pitií.o de fra:,.-ata João Ca.l·los de muitos delles teem opinião firllle, convicção 
Souza .hcques. feita, no sentido de l'(~fonn:J.t o nos;o corpo 

Nií.o ll:tvr.nrlo qnem p~ça. a J:l~l.h<Vl"IL, e encer- clíplolllatíco, IDllS esr:·l'O do.s weus coHegas 
ra.da a discussão e a.diada a. votação. ai[UPlill. benevolencia com que ~empre me 
. Entra em 2." discussão 0 projecto. n. 18~, de tecm ouvido nes:e reCinto, hcn~Yolencio. de 
1892, co11c<'dendo !I Mclchel•t & Comp· i~en- que são dignos me~mo os def~nsores de reos 

ainda d1:' crimes o.;; mais lted~nndos. 
ç.ão de dil'eitos, inclusive os de expediente, Em fu.t~L ti<) Yoz m:tis a.utol'is.'\.da 'n<io a"oia.-
sobr-e ti';tpo> e redurçiio de 50 •1 .. sol.n·c a ma- ' ,, 
teri>l. prim11 denominada. ólc11cltint,·po<~·le•· ·dcs), tomo a. mim o enca1·go odio~o, l'econlle-
que JITlj.lOl't:>rem duranr.e.5 annos, a conta.r cíd;trnente odioso, d:1 tlefcsu. tle uma. corpora.· 
da data dest-a lei, com destino :1 f:tbricu de •;ii.o que n:ío <!nc:mtl•l\ neste l'Pcinto um ot·gão 
~cido;; n;~. villa do Salt\1, em s. Paulo. mai$ prestigiosrJ e de mais influ.-nci:J. do que 

o me\t •.. 
V eem :~ mesa, são lidas e postas conjunct.a- Mas ant.es rle en tr<\1' nas consitlera.çi'i~s que 

mente em <li5cussão as seguintt:s quero submettet• ao juizo ela Camo.ra ~obre o 

Emt]llàa.s 

Accrescente-se a 1vfelcbàrt & Comp.: QU;ü
qucr outl'o fu.bric:~,nte de p"pel est:tbelecido 
na União. 

Supp:·ima.·se: inclusivll os de expediente. 
83-ta. dl\s se'>Slies, lZ Lle junho d~ 189:!.

lletumba.-V,/.ente rle 1Yu-uaes.-J. de s~rpa. 
-Dutra Nícrwio .-Epit<fcio P~.,SI)'J..-l•c'Ju~.< 
Ol.lriqtte.-''hristino Cru~.-A. Montcne!JrO.
AlfrM.o Ettis--H~llomda Lima. 

Nií.O havendo quem peça a pal:l.Yro., e en
cenada. a discussão e <Uliada a. vota.çi~o 

An::.uucia-se a discussii.o unica. da a.dditi.vo 
n. 87 D, desta.c&do do o:;ça.mento da despet.a. 
do Millisterio da.s Re•ações Exteriores, esta.
beleç:endo dispo~ições $Obre o COl'PO consul:w 
e respectivo regulamento. 

o sr.l\lontenegro-sr. presidente, 
pasma-me pl'ofundament.e ter de levantar·me 
11.\nda nesta ca:la para. coml.Jater a idea ~ncel'
rada no IJl'Ojecto em discussão. Admira· me 

c~)n"'~ v. n 

projecto, 11eçD licen~aa V. Ex. p~t·;t (lij.r uma 
explic>tçào, que dev() d,1.r, como membro que 
flli du. commis,ão (te Lliplomacía do anuo pas
slld.n e t•ela.tor d,·ste projec:t; 1, 

EITectivamente, :;t•. pre.<irlent,e, já o o..nuo 
pils$:ulo o meu nubl'e ami;.(O deput.urlo por 
S. Pa.nlo, o Sr. Ellis, q wmdo a tluestii.o hun· 
caria. nos o.::cn.IJa. v o. pt'oCu n<.latnente nos ulti· 
mo~ di:~s de ses;,;."i.o. lev:lntou·s~ neste recinto 
p;ml. .pedít· que estr~ p1·ojecto etwrasse em di$
CLlssão inrl~pendeute de nll.l'Cecr. Este anno 
(·oube ao meu nobre ;J.mi~o deputado por 
:Min1l.s, o Sr. Badaró.am\s;ão outi··m~ desem
penh;tda }lar certo perwna.gem dl'S tríumphos 
l'Oma.nos, de mtn·m 11ra.r a.o ou víd.o do no:sso 
c01·po diploma ti co a pilr3.se ratidi~a:-Lembra
te de qu~ es morw.l !-0 projectv mereceu dil. 
commissão um parecer elaborado por niim e 
t~ssignado pelos m!'l us dous colleg-as de com· 
mis<'ii,u, oõ Sr3. Gonçalves Hamos e Nilo Pe-
çanl!;1. . 

Este parecer des:appa.rereu, nunca foi :pu
blicado, não sei },)oro.. ue, nem mesmo sei onde. 
elle p:i.ra. 

Dada esta expliçaeão necessaria, para. não 
se lançar sobre a commissão de dipLomacia. do 
a.nno _passado a. pecha. de . desidiosa., a.inda. 

. .. ,J 
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quero fazer a V. Ex. uma outra reclamaç1Lo 
antes de entrar na analvse detalhada dos mo
tivos que tenho de apresentar contra o pro
·jooto. 

Entendo que o projecto deve ~et• as tres 
discussões regimentaes; qun.ndo o anno pas · 
sa.do, a emenda que constitue o actual pro
fecto foi apresentadt1 pelo S1•. deptttado A.ze
redo e outros colle;.:<ts,na occasião da votação 
o Sr. presidente, Sr. Bernardino de Campos, 
declarou que não a submett1a. a votação por 
conter ella ma teria. permanente, ma teria. que, 
conforme indicaçã.o de meu nobre amigo o 
Sr. dep11tad.o Rios, não pouia ser incluída no 
orça.mento. 

A Camara não se pronun'·iou sobra a 
materia e o S!'. presidente retirou-:1, deter
minando que fosse â. comtnls~ão respectiva. 

E' por i~so que foi ú, coíllmtssão de diplo
macia, que deu o Jlarecer de q_ue acabo de 
fallar. 

Por consequencia, a Camara. nunca \'O· 
ton semelhante emenda,nnnca se pronunciou 
sob:re a. materia contida no projecto n.37 D. 

·E nem da. synopsedos nossos trabalhos consta 
approvação desta emenda, nem das actas das 
nossas sessões. · 

"' Na acta de 11 de agosto, si bem me 
· lembro, o Sr. presidente, de :pois (le fozer vo
tar diversa.s emendas, declarou que a emendt> 
do Sr. Azeredo, como a minha sub-emencla. se
riam separadas (lo or~mento em vist.'l de 
Sel' .sua. ma.terin. de_ nôl.tUl'eza [J8l'lll<l.Dente. 

Por conseg-uinte. este pt·oject.o nunca foi 
submettiuo ú sanc~ão da Ca.ma.t·a e nlí.o 
coinpl'ehendo como elle possa deixar de ser 
submettido ás tres cliscussões regimenta.es. 

A pratica adoptad<l. na Camara. ê que certas 
ma terias que nllo podem f<>zer pa.rte das Leis 
an!luas, depois lla. YOta.<;ão da Camara appro
va.ndo-as são destacã.das e remettidas <i. com
"missão respect-iva para constituir projecto 
em separado, que será subtnettido a. nova dis
cussão; mas nestas condições nlí.o estt~ a nossa 
emenda; e a. adoptar-se esta. nova. :pmtica, 
materia tão import.·:mte sel'ia submetthln. a. 
uma unica discmsão. 

E' esta a I>rimeirn. reclama.çiio que f<tço neste 
sentido e espero que a mes<~ (l~cidit•;i. tendo 
em vista as considerações que apresentei e a 
relevancia do assumpto . 

Sr. presidente, entrando ngora. no lletalhe 
do projecto, eu preciso chtl.mo,t· a attenção d.a 
casa para o modo pelo qual está. redíghla a 
emenda que constitue -hoje ptojecto em se
parado. 

Diz a emenda. (Lê.) 
Sr. yresidente, em primeiro logar preciso 

diiér a Ca.mara que o corpo diplomatico não 
precisa de l"<lformade natureza alguma. 
· },.lei que o rege serve perfeita.mente para 
~s necessidades do :s~rviço publico, ga.ra.nt~ 

sufficientemente o pesso:ü e contém" ·até me
didas de uma utilidade iBconttlstavel. 

Quel'er renmnar o corpo diplomatico e o 
corpo consular, e querer levar a este corpo, 
apezal' das ínnumer-as críticas que tem sof
frirlo,ate <J.gora ímmune do alvião demolidor 
-<i :ruina, â suppres~ão eompleta de um or
gã.o tão respeit;;wel, tão digno como qualquer 
dos outros que formam a aggremiação das 
classes administrativas. (Apoiados.) 

Reformar pelo simples gosto de l'eformar, 
reformar súmente porque se· entende que te
mos uma organisa~ão antiquada, é desconhe
cer todos os principias, todas as regras, todas 
as leis que regem a materia diploma ti~ e que 
não deptmdem unicamente do· nosso direito 
imemo, mas que dependem de princípios fir
mados pelos tratados e firmados pelos grandes 
mestres da sciencia do direito das gentes. 

lVfas, Sr. presidente, a mania geral, a ma
nia. das reformas, V<trre este paiz, como um 
tufão ya.rre a campanha llo Rio Grande do 
Sul. · 

0 SR BELTuUtMINO DE ME:::O.'DONÇA.-0 peior 
são essas deleg~ções legislativas. 

'{!)SR. JUSTTh"IA..''m DE SEaPA.-E' verdade; 
esse projecto é até in nonstitucional. 

O SR Mo:XTE:';"EGRO-Quer·se reformar,p()r
que entcmlc-se que a organisação do corpo 
díplomatico não e republicana.. como si se 
pudesse lazer uo corpo rliploma.tico uma. or-· 
gu.nisação mutmrc11ic<t, ou uma orgu.nisaçi"í.o 
r~publica.m1. (_apoiaçf.,g). Em negocias de diplo
mac.:ia, não podemc•s fazer o que queremos, 
temos de obedecer a regras. a. basese a prin
cípios que outros paizes respeitam tambem 
para. cumnosco, qun.nrlo re!bl'mam os sens cor
pos diplomaticos. 

E, Sr. presiuente, que s igniflca esta auto
risação ao P0der E~ecutivo, autorisação sem 
base, sem princípios, sem regr<tS, qua.ndo o 
Poder Executivo não a pelle ~ 

0 SR. BE!.t,AR~f.P.\0 DE ME!'i:DOXÇA.-E nem 
nós podemos dar. · 

0 SR. l\!O"-'TEXEGRO-Cornprehendo que a 
Cama.r;t, deante de um relataria, deante de 
uma mensagem do Presidente da Repnblica, 
provando a gr-J.vidade da. desorganisa.ção de 
um ~erviço e mostrando ao corpo legislativo 
bases necessarias de uma reforma, compre
hendo até certo ponto que a Camara conce
desse a autorisação ... 

0 Sn .. JuSl'L.'IlANO DE SERPA-NãO apoiado. 
O SR. MoNTEl'iEGRO-. • . examinando as 

bases em que a reforma devia ser feita. Mas 
os relvtorios são silenciosos, a secret.'\ria nada 
diz, o Presidente da Republica não a pede e 
nôs 1la,mos uma autorisação geral, ampla sem 
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principios e sem base, sem dizer ao Executivo as exerce e do segrello 11ro!issiona.l da car-
o que o Legislativo quer. reir;t, que imped<:J grande numero de diplo-

Qual é a reforma que se quer fazer no matu; e em ;; taude munero de questões 
corpo diplomatico ? Estabelecer que os con- dE< se defenderem deante (la opinião publica 
sules geraes de la classe possam ser minis- do paiz. 
tros? Pois dá-se autorisação paro nma re- Mas, Sr. presidente, a diptoma.cia que sof
forma de ·dous corpos sómente com este fn til fre const, n temente estes a taques, é defendida 
pretexto ? ! pelos nos~os mais iHustres mestres de direito 

O SR. BADARó-Essa irléà. não vinga. na Ca- iutemaciona.l, é defendida pelos luminares da 
mara. · scíencia, e é preciso, de uma vez para sem-

O SR. ADOLPno GORDO- Nem pó de vingar. pre, resta,belec~:~r o caracter do verdadeiro 
ilíplomata,quc não e, como diz o illustre mes-

0 SR. MoNTEi:\"'EGRO- Alem disto, tenho tre, .o eminente Holtzenüorfr, professor da 
votado constantemente e sem dh:crepa.ncia un[ver.sidade de Munícll, um homem enviaclo 
contra essas :mtorisa~~ões geraes ; o Poder ao estrangeiro para mentir pela patria. Um 
Legislativo não tem o direito de delegar diplomata não e isto a que a opinião publica 
funcções que lhe pertencem pela Consti· no Brazil pretende convertel-o .. ,, 
tuição e esUl,s delegn.ções não são permittidas 0 SR. RETU)rRA-Isso é grave; homem en-
nem pela lei nem pela moral. d t• E' b t +A 

Votarmos semelhantes autorisaç:ões é es- via 0 para rnen rr! om Oml•r no""'. 
quecermos que somos subsidiados pal'a.legis- (Riso·) 
lar, é investirmos o Poder Executivo de O SR, N!O:'<TEi'i'EGno- ••• p<1Ssando-se te
funcçües que não lhe competem, é iactui.- Iegrammas li1lso~, noticias inverídicas, que 
narmos de nullidade essencial qualquer esperam que o nosso corpo diplomatico en
a.cto do Poder Executivo neste sentido. campe, no estrangeiro, com o prestigio do seu 
{Apoiado$.) nome e do seupaiz. 

V. Ex. S:J.be que desde que se proclamou a 
Feitas estas primeiras considerações, quero Rep~1lJllcn, estes teleg1·ammas teem chovido na 

ainda. demonstrar á Camara que a reforma, Europ<t, p3.rtidos da.s Secretal•ias de Estado, 
qualquer .que seja ella, seja qual for o pt'in- edesmentitlos pelos ractos. 
cipio a (1ue obedeça, niio deve ~er feita, por 
inopportuna. O SR . .ADoLrno Gor~oo- Princioalmente 

no r.lominio Lucena. • O SR. BADARÔ -Isso é difficil (]c tlc-
monstral'. O SR. MoNTE~EGRo- Lebro-mc que quando 

o !acho da revolw;:ão passa.va p~lo pn.iz, os te-
O SR. MoNTENEGRO- Sei, S1·. pre.sidmlte, legeammas olliciaes para a Europa diziam-

que os nobres deputados que me ouvem é ca.lmo, 0 g·•Vet·no es~\ !brte, a o_piniiio re
conhecem mais do que eu <t vida diplomatica; lmstecc c executi~o com prestigio, e o vapor 
creio que os nobres deputados que me seguinte (digo vapOl' por que 0 governo in
ouvem conhecem mais do que eu a.s c..1.usa~ da tel'ceptava. 0 telegra.pho) viulm <lesmentir os 
impopularidade desse corpo. telegmmmas, trazenio a noticia de factos que 

O SR. i\DoLmio Goaoo-No B1·azil e impo- ainda ma.is gra•es mostro.v~'m a. si.tuação. 
pular· E' preciso acaba.r com essa irléa de que o 

O Sa. MuXTEXEGRO- No Bra.zil e em to<l;t <liplomo.t:t ~um mentiroso lle profis~ií.o; que 
parte; eõt."l discussão levaol;a.se em todos us o IJaiz ma.n•la uu cxtr<\ngeiro para. encobrir o:; 
parlamentos do manrlo... e1·ros e as falta;; do governo. A diplomacia é, 

o SR. BADARó _ Mas nü.o no mesmo tom como diz Hottzendortr. a magistratura da. 
que aqui. justiç:l. internacional, que não se lJaseht sinão 

'no respeito do direito das gentes e no senti-
O SR. MoNTE:\'EGao-••• onde faz-se o diplo- menta da. communllão de interesses que une 

mata collocar-se na posição de :teo, mesmo todos os povos civilisados. 
ausente, para condemnarem-no sem fórrM. Sr. presidente, sendo 0 corpo diplomatico 
de processo. um corpo ordinariamente fechado, não com-

O SR. BADARó-Fórma. de processo ha, mas prehendo os ataques que constantemente se 
são coudemnndos á revelia. (Riso.) iazem il. disposi~lo do art. 4" do regulo.mento 

O SR. ADOLPllO GoRDo-E porque os crimes que o rege. _ 
são denunciado> pela voz publica. A diplomacia é uma carreira como a ma.~ 

!tistratura, a armad:l. e o exercito. Assim o 
O SR. MoNTEi'."EG<Ro-Os nobl'es deputados ~obre deputado, que e otlicial. de marinha e 

conhecem as causas da impopularidade da 
classe diploma.tica.; ella. vem da natureza das distincto. ·• 
suas funcções, do modo pelo qual esse corpo.·· o Sa. RETIDIBA.-Dizem q_ue reformado. 
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- O Sa Mol\"rEl\"EGRO .•• achll.l'ia o cumulo da. cidrJ no serviGo dt\ IJatria., que pretenderá 
inepr:ia. a nomeação de um general que nunca uma missão díplomatíca para ter taes va.nta.
tivesse sido soldado ; não compt·e!ll'nuo comn, gens. 
na. diplomacia, se quer nomear um minbtru Estes personagens políticos ' entram no 
que nunro teve tirocínio diplnma.tico . corpo diplomatíco por acaro, para desempe-

No ent,·eta.nt.o. Sr. presidente, o a.rt. 4u tlo nh:tr uma missão, para. s:J.hir c voltar a. ca.r
regúlamento diplvmatico, que ~OffL''' o~ maio- reira. brilhante, onde ganharam gloria e pres
res a.ttaques. porql,le e aq'l.telle que fere mais ti;do. 
interesses privados, se fes;;c reproduzitlo em Por conseguinte, o art. 4• do regulamento 
todas as carrt'iras, sobretudo nos militares. que levanta. tantas invectiva..,, não é mt\is do 
seria considr>rado como uma inepcia., po1•que qtte a consa.gração de um principio logico e 
a exce~ão que consigna este artigo não seria. uecessario a existencia ue toda e qualquer . 
admittida em carreira. alguma do Estado. carreira ; e o corpo diplomatico é uma C<tr-

O SR. BADA.RÓ _ Nu. magistmcturo é rcira como a miliuw, o. magistratura ou o 
admittida. ; é> um elos nossos males. professorado: _ 

O Sa.Mo~'TE:\~GR0-0 l·egula.meuto diz (tê): O SI<. BADA.Ró-Ue um · boni mugistr-<l.do 
pôde se fazet• um bom diplomata. 

«Ar. 3. ~ os empregaüos de C..'\th uma. tlas 
tres primeira.s classes serão tirn.llos da imme- O Sa. :VIo;-.."TENEGRo-A emenda., constituída 
ditamente ínfcriOl'. em project() apat•te, refere-se ao corpo consu-

1. · - d t' d · t lar e diplomatico . O fim <la emenda é _permit-
Al't · 4 · • A t lsposu;ao 0 a.r Lgo p;:·cce en 9 tir <lOS consules de primeira classe s~em mi

nã.o Yeda n. nomea~.ii.o. autori~adi1 pela. lei de 
23 de outubro de h!í5,<\ qu~lqn-·r- ciúatli\o ha- ni:>tt•os diplomaticos, e, portanto, revogar a. 
bilitado para o cargo de enviado extra.o~·di- f<wor dos Ssr. consules, a. disposição do a.rt.4o 
nal'ie e ministro pl<:nipotencial-iO de 1" c:tilSse do regulamento tl;plomatict;. 
sem <lirei.to á diSilO.::J.ibilkla<le e aposenta.,- Mas, Srs.pr:esidente, os con:Sulesjá gosa.m de 

to·lus as V;Lntazens diJ•lomaticas ·• elles .J'tl. doria.» ~· 
Sr presidente, si se estabelecesse para 0 teem montepio, aposentadoria e disponibili

exercito em uma lei militar um::~. tlispo~i:,::.'io dade. IJortanto, o <1rt. 4'' do regulamento não 
. -- que, em casos especiaes, permÍÜ$$e nomeat· ê um êrnpecUho a que thçam carreira no 

um genet'á.l qué . nunca 1ora coronel e 'lue co,·po diplomatico, nem que gosem a.~ vanta
nunca pertencera á classe... ;cns uo· mont' pio. da disponibilidade e d(.L 

aposentadoria, qtte no corpo diplomatico são 
O SR.:- RETUMBA- Apesar de l1aver ex- pouco maiores que no consttlar, porque, como 

emplo" V. Ex. sabe, o mini.$tro tem de vinte a. tt•inta 
O S:a. Mol\.,.E:-iEGltrl ••• tal celeuma se le- contos de vencimento. mas só tem de seis a. 

va.nta.ria, que u. disposição nii.o seri;\ lei llO cinco contos devencimento. 
pa.iz, nem dm'ante 2-1 hol'as. O consul tem quasi o mesmo ordenOJlo •lo 

E entl·etanto, a lei clíploma.tica. pe1•mitte mi ·istt·o e quasi a mesma apo~entadoria, a 
que, nos casos excepcionaes, ~e possa. nomear. mcsm:t· tlispouibilida.de e qua.sl o mesmo 
fot•a. do corpo a.lguns pel'sonaJ:,rens políticos montepio. 
importantes pa."a Ct:ll'tas e lleterminad:.ts mi:;- PoL' conseguinte. o :.~rt. '.1• nito o um impe
sões; esses periiona.gens enc!:ta.m a. ca.t'l·eira. cílio pam que os consules, 'lU~ mostrem ha.· 
diploma.tica cxact.amante por onde o· outt·os 1) litil.ÇIICS extraordiJHLI'i<L~. ~ja.m- aproveitades 
a.ca.ba.m, não sendo lJOr ta.nto ju:~t-·1 que gílselu,no corpo dipl· nmLíc,•, gosantlo tvdo.~ o~ liv.-o
toda.sas vantagens da ca.rreil'a. isto e, a :1.po- t·es e de tudas 1-s vantagens da crwreira.. 
sentadori ::~., o monte-pio e a. tii~;ponibili!\a,~e. Sr. presidente, é um ~t·anda Cl'l'Ó suppor 
- Mas, Sr. presidente, a a.posenta.doria. é um qu<~ a c:u·reim consular ptitle ser o inicio da 
direito que o proprio regul.i.mõnto só dâ de- tlililomatica. As funcções s5.o diversas, as 
pois de quinze anncs de sarvíço. exigendas oíliciaes sã.o tio tliiferentes que um 

A disponibilidade e outro direito que ore- C•·nsul está. pnr-<~o um ditilomato. na mesma 
gul.amento só dá depois d& ce1·to · ntimet•o de razâv que a guarda. na.ciona.l está. para. o ex.
annos. ercit:J. A differ2nça entre consule diplomata e 

Por conooguinte, .não ê a um personagem enorme: o diplomata trata de interesses gera.es 
politico ·que sa.he do seio-de uma. Ca.mara ou do j)l\ÍZ que representa e trll.ta sempre com o 
das principaes corpo1·ações l>Oliticas do pa.iz cilele -.sup:·emo do estn.·lo ou seu ministro 
que convem ter as vantagens dipl• •maticas. o C· .nsul é o agente commer·cial do paiz · 110 
Ella.s são tão ínsignifi.cant<:s, os orüenados di extra.ngeiro, trata de iuteres~t:s de direitopri
plomatícos (e digo isto sem querer levantar \--:ldo; os particulares a flUe recorrem; é o 
celeuma) são trto pequenos, o monte _piQ. tão pretor, o tabt'lliã.o, o representante da lei dos 
insignificante. a disponibilidade é tão nulla., casamentos no extrangei1 o; emffm Sr pri!Si
que não ê um per1>0na.gem JIOlitico, enca.ne- , dente e um agente, um delegado no extra.n-
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geiro para. e::rercer ftincções (te dit>eito pri
vado de que precisam os nu.cío mles que L~ 
residem como tambem os extmngeiros quE:~ 
teem relações de commet•cio e interesses com 
o p~.iz que e!le t·epresenta. 

O cousul qua.ndl) mesmo precisa do auxilio 
das autorida·l<:'s superiot•es recorre a h•g;tç~o 
que é a uoíro competente para razet· vingat· 
os olireitos dos nacionaes preteridos no paiz, 
onde c.stú. a.cre(litu.do. T . nto ê este o p~·in
Ctp!o do direito da~ gentes que o consul não 
é recebido pelo chcl'e do ef;t:.ti]O. Ponanto 
fazer um símile entre e~sas duas entiuatles é 
commettet· um erro palmar. 

U!lr Sa. DEPU'l'ADO-\fas houve alguem que 
fizesse cs3e confronte e consi lerasse igunl. 

O Sa. Mm<TENEG:~o-Mas u emenda que 
esta em discussão desde que permiLte ao 
consul ser prdmovido. consiuera que na car
reira diplomn.t ca tem eUe direito a pro 
moção. 

Não comprehendo como se estr::t.gn. umn 
carreira por· semelha.nte mo(lo. como se inu
tilísa a constituição de unn C•ll'pora,ão ::ó 
para. dar en!r-J.da nello. n, 11m c 10~ul em um 
posto superior ua lüet':lrchi;\. Sr. pw·sidente. 
o nosso ra;;uhtmento estabele~e diversos griws 
de h1erat·chla. 

To::mos no· corpo consular, o chanceller, o 
vice-consul, o cfln:;Jll,ocunsul geral tle 2• da.sse 
o c••nsul geral de l" emqunnto que no cn1·po 
diplomatico temos os seceetu. ios e os minis-
tl'Os.etc. · 

Querer lazer passar um consul do corpo 
comutar po'tl'a o posto superior· diplomatic•J e 
preterir os dlplomat~s das clo.sses inferiores. 
é co•umetter• 1--'l'U.n I c injustic,:a. Um consul 
ganha 8:000$ por• a.nno e em cinco n.nnos pó•le 
ser· consul gt·ral g;tnhando lO e 1 '!:Ooo:; em
quanto que, no corpo d ipiO'll:ttico, ga.n a-se 
como secretario 5 a. G:OOO$ durante longos 
annos. 

Preterir empreg~dos que tenh:tm o tir·o
cinio par;J. 1htt· direito tle enr.r;ttl.a no corpo a 
empregados que já gan!mm b,-m c t:•ltat• ;1. 
todos-os princípios de .ins~i~a. c de equidacle. 
( r1poiatlo~.} 

V. Ex. !!abe que o COt'PO tliploma.tico c 
pequeno. compõe-se de 50 pCS!;ons. sendo ll 
secl'etarios de I• cl:J.~se, H>lle 2·, tn ministros 
de I" classe e 1 O de 2". P<tm ser mínist1·o ê 
preciso 20 annos de serviço. mnb ou menos. 
E' vet•da(le que temos alg-uns que ni.i,o teem 
um anno, mas que ~ão resul,ado· das nece•si
dades do governo provi:>orio, e du t•ante um 
governn revolucionaria nada mais nu.tlll'al do 
que procurar este ag·entes de sua inteir-;t con
fiança; mas em um re~imen normal não. e-u 
Camn.i•a,approva.ndo tal P~'ojecto, vae razer com 
que estes moços,q ue teeru m uittts vezes m:tJS tl.e 
20 a.nms de serviço, soffram nas promoções a 

cornpetencia de outros que nã.o teem nem tres 
:tnno:> e que g.-.sa.m jitdc v;m~gens C$pef:iaes. 
E -ta [H"Ct~rit;ü.o set•ia urna vel"datleb·a infeli
cidadt•, p.)rque v. Ex. S<~bc que são justa
mente uqu~;~lles que fi:·am nos seus postos, 
q 11e n:io veern ao Ri0 defl"!ndce os se•1s inter· 
es•es, que são preteridos Si ta.t-s P>'eteriçües 
já se dào nestP. corpo em vir-tude de contin
gencias explicavels, dar-se-hão m•is furtes, 
mais in usws. mais equi1.u.tivas, qua.nrlo o 
consul puder competir· com o diplomata. nas 
pt·om . .~çõa~. e elle5 estão.-~ porra ancio5os que 
pa~se a retb~·mtt, não parn. melliomr o ser
viço pub~ico, mas P•ru. mellwrur os seus itl
ter~•si:ies vrivados. 

Ha uma outra consideraf:ã.o que devo fa.zer. 
Não ·ligo nO\'Ídt~de lembra11do como é re~ 

cru ~tela o co ·po consulat• en tr·e nós. 
Si e consul, muitas vezes sem as habilita.

~;ões precisas, vae·se aprender no exercício 
1\o omcio. 

O recrutamento para o corpo diploma.tico 
não offerece tanta gt·a.vldade como no corpo 
consular. 

O consul é chefe de uma repartiçtio em
qu:~nto qne o se.cretario de le;.r .. wão vae ~er
vir s.:.h as ordens de um chefe. 

Ent1•:t no palz estt•angero, toma. conta do 
coo:;ultulo, sem tet· qu~m o guie, quem lhe en
sine os primeiros rudimentos da c:tr•·eira que 
6mcét<\. 

NU.o digo novidade aifirma.n•lo que este
modo tle l'ecrut:J.metlto tem sido filtal e que a 
não ser cer·r.:~s circurn:stanc:ius '''1r-se-hia. que 
os pr·otestos contra o cor·po consular seriam 
mais turca~ do ctue os que se levanta.m contra 
o diplomati•·o. 

S1·. presi lente, esta g~·anda prnpensão para 
rerorm:ts tem outro ~t·J.ve inconveniente. 

V. Ex. Sltbc que no nosso p:Li7. não se 1il.z 
relorma para. melhorar, mas súmente para 
lan•.'at' na inacti\·idade um cCJrpo inteh·o e 
su hstituil-o pot· outt'O. 

Si <L R ·publica, q uizesse melhor-ctr o serviço 
di_plnmatico, com as V<Lg<ts que tem I11Wiuo no 
cot·po, pmlcrht ter· o gover·no collocndo um 
lH:!SSül~l seu, pel'i'ldtamente amigo da.s lnstilui· 
~;ües. 

As vagas teem gido numerosas, o qundt•o 
tem sido rcrun1UL1o pouco <L pouco, e, entre
tanto, os protestos continuam, e. como sempre, 
abundam. 

Qnce se por uma reforma dispensn.t· um 
q un d eo de pessnal pa,t•a dar en tr d<t a u., ou
tro, que se espera venha cump1·h· melhor o 
SNl dever do.qne o actual, ma:; qu<~ a expe
rien ci:L mais ta!·U.e mostrará que nã.o tem as 
halJili tar;ões pr~cisas, não tem o ct·itel'io na~ 
cess3.r•o. que nã.o tem esses habitas de vida 
diplomatica, que só se conseguem por uma 
longn. pt>atica de convlver no estt'angeiro com 
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os seu~ collegas e com os governos junto aos clarou positivamente que se dava melhor <!Om 
quaes estão acre,litados. o corpo diplomatico que lhe tinha. le.,oad.o o 

Ficaremos na mesma condição em que te- imperio; qu(!, si não mostrliva uma adhesão 
mos o exercito, um activo e outro imwti vo; completa á republica. que tinha sido fuudada, 
ficaremos na condií,:âO em que está a magis- comtudo possuía um savoi1· (air··, uma sciea
tratura, que tem 800 membros sem collocação cía díplomatíca. unica, do que com os repu
e entre os quaes muitos llabilita.d,·s e verda- blica.nos que não tinham nenhuma experien
deirosluzeiros da magbtratura antiga. cia e nem mesmo sabiam que representavam 

Si e paro fazer Uilltt reform:L de pessoo.l, o uma França humilhada, mas sempre altiva e 
governo não precistt dessa autorisação,porque grande. Cito tambem a opinião hoje .susten
tem tido occasião de fazer· essa reforma pelo ta.da na America do Norte, em contra.dicção 
preenchimento dtts vagas; &i e para ml\dar com todas as regras até então ahi esta.bele
em bloco um pE'ssoal p·or outro que não ve- cidas. 
nha servir melhor. o güverno, voto contra o Os amerh:anos estão acaba.ndo com esses 
projecto, porque prefiro o actual corpo diplo· díploma.tas, membros ela sociedade da Tem
ma.tico, que, si não ::Jatisfu.z aa txigencias du. perança,que ofi'ereciam na Europa banquetes, 
Camu.ra., pelo menos não nos taz. pas:>ar pelas em que n-;o ~e bebia vinho, mil.s cujas mesas 
forcas caudmas do ridículo. e:ra.m ornadas d!l garrafas de agua clara, e 

Trago aindtt em abono dt~ minha contestação agora. veem tlecrea.r duas embaixa.das, porque 
ao :projooto o modo de pensa-1· dos nossos ho- acham que umJ. grande nação mostra o seu 
mens de Estado. prestígio pela sua representação internacio-

V. Ex. deve recol'dar-se de que os l1omens nal; veem de crear embaix!ldas em lnglaterra 
mais raclicaes na Cl.1.mara ~iio os mais conser- e em França,porqu~ acham que um paizcomo 
vadores no gov~rno. H_omens que querem a Amed,;:a do Norte :pude bombrear com as 
acabar o corpo dtplomatte~, chegam ao. g~- maiores nações do mundo. 
v~rno e_ são os que se restnngem a.~s pr1~c1- Quero por fim chamar a attenção dos meus 
p1os ma1s a?solutos, que regem os mtere:.-ses collegas para 0 quadro que apl'esenta actual
e a. econom1a de snapasta. ' . · Q d l{ bli fi ; 

O Sr.Serzedello Corl'êJ., meu amigo e pa- m;nte 0 11~0 paiz. uan o~ ~pu ~ o~ 
-. tricio, que aqui proclamou como principio ~· p:oc:lamad_' ~m 1889, n°ss~scoraçoes, nao so 

destru · ç:-0 tota:l do- corpo diploma.tico e OY dos ~oço~ como os . do_~ vc:Ihos, estavam 
aqne11! ~quem a, diplomacia. deve um gra~de abe:tos ,as espe:'<lnçase. a:s lll?soes;o.ca.bavamos 
acto de justiça., um grande acto de equillaúe. de la.zet de uma .m~ne1ra br1lhante a r~forma 
Foi s. Ex- um dos melhores ruini8tros que do elemento serv1l , acabava~os d_e ~ntr ar em 
temo' t•do •ob o ,.,onto de vi~ta de re~peitar uma. quatlra de luz e de pro~perl'!_ade . 

. ~ . I - ~t. : . . :- · Mas que vemos agora? As IllttSoes «~.bem-
os du eltOS do pe~~oal do. repar tl~ .• LO. nos dos cora.c;ões,como o.s folhas ca.hem dos ar-

O SR.. RE:ru~mA.-Come~:ou p.;r annullar o voredos na estação invernosa,pu.ra dar loga.r 
que tinha pr-oposto. ao desespero e á dor. (Apoiu.c!os.) 

O Sa. Mo:\TEXEGHo-Nada fez do que tinhn. Politicamente,o solo da pa.tria. que só devia 
dito na Cam:trtl, ~ ft:.Z bem, po~·qua seria de~- ser regn.(lO pelo SUEli' do lavrador, produzi~ o 
organisar os set·nços do exteraor, desot•gu.nt- fl'ucto necessa.riG pt\l'O. sustentar os nossos lr
sacão que e mais fatal do que as concernentes mü.os, esta. convertido em campo de batalha. 
as instituiçÕOS interna-s. (apc.iCL'Ios), ~ a t•uido JllOOOtODO do arado estâ 

Ç~cio que :rn:o!ei exh~'!era.!lt.emente a .in- substít?-ido. pelo estertor dos .moribundos e 
· ut1bdude, o prélJUlZD e~~ lllJUStrca. (lesta. retor· pelo sttencto dos morto~. (Apotario~.) 

m:t, e mostrei os resultados funestos de qual- N- _ · · 1 sr dito e â desconfiao 
quer outra neste senti1lo,; mas si a. Cama.1•a ,0 ~xter10r •. e ?(es re • . ~ 
entender que o projecto lJULie set· approva.do, p~r to:la a.l?~ te. o mundo asstste "compun 
que ao menos ~atisraz a nossa. COl1$tituíç;ão, gtdo a~ s~JCtd•.o. de uma. gro.nde n~ç~o_. ~ 
respeito as suas u.ttribuiçõe:>, votando 0 a_rt.~' ~LliJ:!.~IStratn a.mente, todos os ~et v1ços des
<lu projecto, q,ue diz que esta refot·ma sera. su- or.,a!118~fos. , _ . . . ._ 
· ·ta ao Corpo Le!tislativo no. proxima re- ~ _E-lVla.O ref~rma.do1' nao 1 espe~tou a.s msti 
Jel ·- o tmçoes as maiS nobt'es e as ma.LS elevadas, 
umao. t t d d r t d 
. Agora,_ Jl3.l'a s~stel_.lç;i.? da these de que a ocoJ.' um~t~l~·~tura.otu'r·~~oa· !nuão~é o~ais o asylo do 
melhor di_plomacta nao e a que se recruta n3. . ·~. "'!=>::;. • .. " : 
l'Ua do Ouvidor nem a que se quer creal' d~re1to mdn:·tdua.l, a armada, a uo~sa glo
. '· · ·;- . •., h 1 rLOsa m·mada., a guarda da nossa mdepen
nesta camara, elto a 0P1~1a~ .~~v ~m. ome n dene·a 1 oje só é composta de destroÇos na-
que não de_ve st~r ;su:::peltoa ma10rw. desta T·o 1 

' lhl 5 e ·mnre-ta eis ' 
camara, Tlners- "I s v e o 1 r - v · 

Thiers, quando assumiu o govern.~ depois O SR. RETUMBA- E a. juventude refor-
da. rev-olução que derrocou . Napoleão rrr, de-. rnada. 
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O SR. Mo~"TEi.\"EGRo- Por isso acho que 
. tooas as classe;; conservaclo1·as se devem re
unir e congregar :parJ. tLpplicar a este pa1z um 
remedio extremo, como se·ap:plica a um mo-
ribundo. · · 

O Congresso deve se un it· para sal va.t· o que 
resta a salvar no mei0 destes (lestroços ; o 
Congresso deve retomar o seu pt'l:lstiglo, deve 
tornal'·Se o escudo contt·•• todas as t_rr-t~.nnias, 
o broquei de todas as liberdades e o f:.'11u.rda 
da Constituição, que é o asylo de todos nós. 
(Muito bem; '1n~1ito lte;n.) 

Não havendo mais quem peça a pa.la.vra, ê 
encerrada a discussão e adiada a votação. 

Y"'ao a imprimir,_ para ectrar na ordem dos 
trabalhos, os seguintes 

PROJECTOS 

N. 23-1893 

Atttoris•: o Pode·,· E:r-ec~.tlivo a cuncedt:1' 1~ Jusd 
Alves de Ctt.Tvalho, chefe de -~ccçi<u da co<~ia
bilidade -da Ct1sa fk Con·ecçi'io ela Capital 
F~dua.t, tt•IL v.nno de licença, sem l:eJlii~ 
me1'lio.ç 

N. 24-1893 

Co;1cedc " D. 111aria do Ccmao .Alcibíades 
. .-1moti,lt R.mgef, oi,_tvn rlo •illli"l!clial de 
rampo n:{OI'liwclo .-into:~io 1\Iw·tins de Amo
,.i,il Rangel, uma pen,a~ cmr.uat ele i:1.40$, 
,.,.p(lrlid,~,,l,ente cot,t sua fillia, Wmbem viu
va, IJ. Henriqu•ta "h'!J~!Sict de 1t morim e 
Siloa 

A_c~mmissão de cont<1$ e pensões, depois de 
e:xu.mma.r o p"rect-r, documentos que instru· 
em o pt'Qjecto n. 121 ((lO Senado), é de pare
cer que entre elle em discussão e seja. ap:pro· 
va.do. 

Sala da.s commisstíes, 12 de j unho de 1893. 
-No tme,;lrfetlr, ,reln.tor. -llft lr sr! , presidante.
J'r[a11oe~ Fulgcncio.-Matt<t Baccltcn·.-8. L. 
J.li ed1·ado. 

N. 121-1892 

Do Senado 

O Con~resso Nacional decreta: 

Art. 1.• Fica concedida a. D. Maria. do Car
mo Alciuia.de.s Amorim fta.ng-al, viuva do 
marechal de campo 1•eformado Antonio Mar
tins d~ Amorim Rttngel, uma :pell.Sào annual 

. A' commissã.o de petições e poderes. foi pre- de 1:440$, tept~rtidamente <XtiH sua. filhà·, 
sente o requerimento de Jose Alves d~ Cal'- tambem viuva, D. Henriquet.1. Augusta de 
valho, chefe de sessiio da contabilidade \h1. Amo1·im e Silva.. 
casa. de Correcc;ão da capita.l F·~deraJ. em que Art. 2." Revog:un-se as disposições em con-
:pede utn <mno de licen('a; sem vendmt:ntos, tJ.'tl.río. 
para tt•t\ttw de stm su.ude 1-!ra.vemente :\lte- Senado Federal, 5 da ag:osto de 1892. _ 
ro.da, o que provou com atte:statlo met.lit-o. p,·wle.tl -: .l, de Munu:.<, vice-presitlente.-iJoao 

A COtniUiss.io e de pa.recer que sej:\ conce- · Pc•l>·u !Je!fi;rt Vteirn . l0 St:Cretal'iO.-..--Lrtonió 
dida. a Hcenç:~ solici~a.da, a ofi'erece o seguinte .Yic:oll.io ,1[ Olúei.·u Bt•etla, 2" StiCL'eta.rio iuteri
projecto : no.-2'/w,ta; Ro•h- iuue.~ da (},·u;, 3" sect·etat•io 

intel'iDLt. - Du,,i~tyv~· Yict:htc Gtm(!al ues de 

O Congresso Nacional resolve : · 

Art. 1.° Fica. o Pu<let• Executivo a.uto1•isado 
a conceder a Jose Alves de Ca.rv~lho, chele 
de secção da cont.a.bilida.de da Casa de Cor
reeção da. Gapitall''edera.l, um anuo de li· 
oonça, sem vencimentos, afim detra.tar de sua 
sa.ude. 

Art. 2. o Ficam revogadas as C:lisposições em 
contrario . . 

Sala das commissões, lO de junbo de 1893. 
- A. 11Iitlon, pr,·sidentl:l.-Gonçalo •le Laqos, 
rela.tor.-M<~rtinlw Lll)dri!Jues.-J.Vece~-io T ava· 
n:s.-Almeida Perei1'<1. 

Sou.za, 4" se:cretario. · 

N. 25-1793 

Fa; exlensi~as a.s úispo~'ições do decreto le· 
gi.,latiuo n. 1.8 de 1.7 de outubro ele 1891 aos 
olficiae,, do exe1·cito re{o1' il2ados anteYior
-merde d sua prom~l?{;aç<io 

O gencr:lJ de divisã.o gra.du.tdo Manoel Jose 
Pereit•:t .Junior pede qu<.: a.s ...-unta.gens de sua 
relorma. ::;eja.m pa.ga.s peh\ 1;:\t.ella. annexa ao 
decreto n. lOS A de 30 de dezembro de 1889. 
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A :pretençã:o do supplicante llasen.-se no se-
guinte: · 

O decreto n. 108 A ele 3ol de dezembro de 
1889, promulgado pelo ~lifli~terio ri;~ ?.f:~rioha. 
estabeleceu as condiçi~s d;L reli.Jt·ma. d:.Js olfi
ciaes da. a.rmo.da., e o de n. 1 tl3 A de 30 de 
jane•ro de 1890, promulg-ado pelo da. ~uerra. 

N. 26-1893 

a. dos officiaes do excr,!i(,O. :;endo. porém, as 
vantagens pecuniarias de:stes inrm·lor·es ,·ts da.- •· 

· 11 A commisão de marinha e guelra, a-cata.n· 

Atttol'i~a o Pode.· Exectltir;o C{ ?lum<lar Cll~atm· 
ao major Fró.,cisCJ) Lui~ Mo,·eim Ja11i0r 
cutligu.idaile rlo dito posto de 7 de .ianeil"O ele 
1.890, sem clirei:o a iltdemn isaçiZo pecunial"Í(~ 
de especie alguma 

que es. do a deli bcraç;.1oda. Cama r a dos Srs. De pu tad.o~, 
O dec1'eto n. 193 :\. lhi allerallO pelo de n. ''Xpressa em votação de 31 de m:tio findo, 

350 de 19 de abril de lSDd. que f,(JUiparóu os sobre o requerimPntc do Sr. deput:tdo 13elar
officiaes g-en~raes do exct'Cito aos da ;,wmada mino de Mendonç-a, oiferece á. consideração 
pa;-a t,,,J.os 'l.< e(J'eito:> e assim as conclit;ões da da mesma ca.mara o seguinte projecto de 
refo··ma. dos gener~aes das t.luas coepet-a~iies li- lei : 
caram equipa.:adas. 

O decreto legisl:ttivo u. 18 de 17 <le outubro O Congresso Xacionlll decreta : 
de 1891 dett-rminou que :ts idades· ]Xtt·a. a At·t. 1.• E' autorisado o Poder Executivo 
reform;tno exerc·ito. p:LI'<\ todos os postos. n. mtl.ndar contar ao ma.jor da n.rma. de in
sejam 1ts tix;~dM no clec:·C'tO n. 10:3 A e as fantar\a do exercito Fra.ncisco Luiz :.-rorelr <L 
vancag·ens :.~s consi;,;uatlas no decreto n . 108 A. Junior antiguidu(le do dito posto de 7 de ja.
. O requerente, sendo corotlf~l de artilhn.riu.. nei:·o de 1R9Q, visto ter tornado park:, oomo 
M ref;·rmado pot· tle:reto tle :w •le nw.io de ol:licial do 10" batalhão de sua ar1w:t, no mo-
1891, isto é, a.ntes ú1~ pt·omul;;ar,,[io dtt Jel de vlmenro que teva lo,rar na. Capital Federal 
li de outubt•o deste n.nno (\obteve opnsto de no di<t 15 de novembro de 188~ e J.o tlual 
general pot· effeitc. cl:~ J•el(wma., lJOr isso não «Sultou n. proclamação da Republir·n.. 
lhe aproveitar<tm nem :l.S ,L:;vosh;<jes tlestu.1ei Art . 2.• A dispo,:ir,;ã.o do at·trgo antecedente 
-nem as do decreto tle J!) ~In tLbt•il de 1890. nii.o di~ direito ao olficial a que ella se refere 
_ A commis:::ã.o rle marinlm c guct'M., porem, 
considerando que o fim (J\U.l se teve em ví~tt\ 
com a promulgw;:iio uo ller.ret.o n. 18 de li 
de outubro de 189 L lbi lilzet· desa.p.,<L!·ecet' a 
desigualdade que .. :xi~ti:t eutrc~ as duas corpo
rações mílit;~.res.nr) Ctl$0 1lc l'e!'or1un.; con~it.!e-

. rando ma i,; que j :'~ antet•iot•ment~:~ o governo 
fizera desll.PP<'l.t·ecer, em p:\I'Ll!, ess:~ desigual
dade,· equip:~ra.ntlo as CO!HliçiitJ;S •lo~ olllcia.es 
getieraes do exercito e t!a a.t·tn:t(ln .. u tle pa.re· 
cer c1ue a.s disposi~;ões tl.J sHpmcit:1do decJ•eto 
S3 façam e:nen.:;i 1ra.s :to,;: •• ~llciu.es do exe1·ci to 
relbrrtl<ttlos,voluntaria ott compuls •t•iamen~e, 
antes da sua. promul.~rL;;1.o, e neste sentido of
ferece o :seguiute projecto : 

a indemnisação pecuni.arla de especie al
guma. -

Art. 3.'' Revogam -se as tlisposiç~~es em con
trario. 

So.la. das commissõcs, 12 de j unho dP.l893.
Batt.1o rte S . Jlf.,1·cos, presidente.- llf.uci~no 
·le Ma.gaUt'28s.-Dr. Vallttdc7o,relat.or. · 

0 SR. PRESIDENTE designa p:lf'<\ am<tnhli a. 
seguinte ordem do dia : 

1• pal'te (at.e ú.s 2 horas da ta.rdc)-Vota.ção 
das segutntes m:deriM : 

Parecer n. 14, deste anno, u.utorisa.nüo o 
Porler Ex.eeutivo ~t nome;n• o depHtado Victo
rino Monteit•o pal'a : uma comm.i:32àO no ex-
terior (discus,ão unica.) ; · 

P:.·ojecto n 242, de 1892, a.ut(Jr isa.ntlo o 
O Congresso Nacionn.l decret..1. : pa..,n-amento a Maria Caroli· a Rneln:!a.ntz d!L 

q ua.ntia. de 144:997~48, como índenliJisa.ção 
. Art. I.• As disposi(;:ües do decreto legL'l- pelo v~lor de sua pl'opried:~.cle <l~t colon12. São 

!ativo n. 18 de li de ontubro ele 1891 ficam Lourenço, no Rio Grande do Sul (3• dis
extensivas a toc1os os otliciaes •lo exet·cito re- cussão) ; 
formados, de accordo · om o decreto n. 193 A Projecto n. 18, de 1893, melhor-an(\o are
de 30 de jaoeir·o de 1890, voluntt\ria. ou com- forma concedida, por decreto tle 14 de :l.bril 
:rmlõoriamente, antes da sua. prornulgar;ã.o . t!e JS91 e nos tel'mos do art. 4' do clecretr 
- .Art. 2.• Revogam-se as dispo>ições em n. 193 A de30 <te ,janeiro de 1890, ao~ mttjoo 
contrario. :t)!grega.do á arma de infantaria. Antoniú Ga.l-

dino Tra.va.ssos Alves (discussão unica.) ; 
Sala. das commissües, )2 de junho de 1893. Projecto n 11, de 1893. autoris:~.ndo o 

~ ...:... Bf!riZv de S _ llfarciJ.~. pre~idente. - Pire11 Poder Executivo a cônceder a ,l:k~n oel de 
Fe,·rei··a, relatol'.- 3Ia,·ciawo de ll!agalhães. Mello Mattos, escrivã" do juiz ~ccional no 
- J . .Retumba. - :fl{; Yalla•lao . . estado da. Bahia, seis mezes de licença, com 
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ordenado, para tratar de sua sa.ude (tliscussão! drigues, Rodrigues Fernandes, Luiz Domin" 
unical ; . gues, Benedicto Leite, Christino Cruz, Ans 

Proj~cto n. 241, de 1891, a.utorisando o n·hio Fia.lll", Nogueira. Paranaguã, Pire
Poder Executivo a conceder a D Joanna. Fe1·reim, Justiniano de s~rpa, Frede;·ico Bor
Octavia.na da Rocha o montepio deixado por g"s, Gonçalo de Lngoi;,Alfr·edo B;l.rbo~a.Benja
seu fatle•·ido ir·mfi.o, o ea.pitii.o de fragata. min Bart·ow, Almino Airúnso, r.Iiguel Ca.s
J<?ão Carlos de Souza. Jacques (tliscussão tro, Epitacio Pesso~.Couto C::.rt..1..•w. Sú. An. 
unica) ; drade, Retumba. Tolentino de CtU'\'allto, An. 

A.dditivo n. Si D, destaca.rlo Llo orçamento dreCa.vu.Icunte, Pereira Lyra, Luiz ue An 
da rlespeza. do Ministerio das Relações Exte- dracle, Lourenço de Sá. Theophilo dos Sn.n· 
riores, estabP.lecen(lo disposições sobre o c11rpo tos, Oiticic:J., Euclides JI.Ia.lta. Leandro Mttciet• 
consular e respectivo regulamento ((Uscussã.o Arthm Rios, Murcolino Mour-.1, Sa.ntos Pe· 
unica); reira., Francisco Soflré, B. de S . .Marcos. 

l" discussão do projeeto n. 106, de 1892, Prí~co Para.iso, Novu.es Me>llo, T<r,·quuto Mo· 
autori5ando o governo a rever a matel'io. re- r-eir;J., Nilo Peçanha. Ja.c(tUe..~ Ourique, Anto· 
ferente ao regist1·o civil de nascimentos e nio OLyntho, Badaró, Lellnel Filho, Alcxan· 
obitos; d1·e Stocklel', Ai varo Botelho, Viotti. Dutra. 

1" díscus~ão do pro.~ecto n. 37, de 1892, de- Nic:J.clo, Ma.uoel Fu1ge.ncio, Al'isr.ides !ll\l.ül., 
elarando contrarias ao art. 6• das disposi- Ferreira R~1.beilo, RoJo1pho Abr~u. Ribeiro 
ções transitarias da Constituiçüo as nomea- de Arantes, Francisco Glicerio, Morae~ Elar
ções para as madstraturas dos estados, feitas ros.Murs:J..LoJ.)esChaves,Domingosde Moraes,. 
corn exclnsilo dos magistrados exi5tent.es ao Adolpllo Gordo, Angelo Pinlreir '· Allredo 
tempo da promulga.çã0 da me~ma Consti- El.lis, Carks Garcia, Leopoldo rle Bnlltões, 
tuição; .· AL·res de Castro. C::J.etano ue Atlittqucrqtte, 

2 discus~t.o do pro.iecto n. 75, do Senado, Frederico Solon, Belh1rmino de ~Iendonc,~ .• 
rei'<>rente ú, liberdade de direitos esta.l1elecicla. C::wlos Campos,. Schmidt, Pereira da Costa, 
no § 3" do art. 72 da Constituiçii.o Fe- Hontet·o Baptista e Cissiano do Nascimento. 
dera. L Abre-se <1 sessão. 

2" discu~são do projecto n. 2.'3R, do :: ena.do, 
dispondo sobre titules ao IJOrtador. E' lida, posta em discussão e sem debate 

2" parte· (ã.s· 2 horas otl a.utes)-U1·gencia. approYada tt acta· da ses8ii.O anterior; ·. 
concedida ao Sr. José A velino ; 

Di~cu.ssií.o unica dv projecton. 21 deste anno, 
mandando contar ao tenente Jose Diogo O~o
rio de Almeida, para effaito de sua jubU:~çiio 
na. Escol.a Naval. o tempn que serviu no ex-

. ercito da Repnblica. perrlendo o direito quo 
lhe assiste ao soldo de sua raün'ma; 

Discussií.o unica do p~uecer n. 41 , de t 892, 
julgando que nii.o h:.t que deferir no requeri
mento de Bellarmino B~'tLZiliense Pessoa de 
Metlo, director t\posent,;t(\o da Ca.sa de Cor
recçii.o da. Capital Federal, pedindo inter
pretação do aeto d.o Congresso que o a po· 
sentou. 

Levanta-se a sessão as 4 hOl'as <1a. tarde. 

31·1 SESSÃO E~I 13 DE JUNHO DE 1893 

Presidencia dos Srs. Jo•Ta Lopes a A.Nhur 
Rios ( 1" vic~·PI'CSidante) 

Comparecem, depois de lcita a chamada, 
os Srs. Indio do BI·a.zil, Augusto Montenegro, 
Valente de Novnes, HoHanda de Lima., Casi
mb·o Junior, Honrique de Car\•alho, Cliarti~ 
nho Rodrigues, .Jose Avelino, Jose Bevilaqua, 
Rosa. e Silva~ Gonçalves Ferreira, .luvencio 
tle A,.ttiar, Raymundo Bandeil'a, Annibal Fal
cão, 

0

Joiio de Siqueirà, .João Vieh~a. Espírito 
S:.tnto, Belln.rmino Cameiro, Ivo do Pmdo, 
OLiveira:ValladiT.o. Augusto de Freitas. Tosta, 
Za.ma, Severino Vieil'<1., Patlla Guim•wiies, 
Milton, Leovigildo Filgueiras. Sebastião La.n
d.ulpho, }.fanoel Caetano, Albet·to Bt'àndão, 
Fr·anc<" O.wvalho, Alberto TOl'res. Sampa1o 
Ferr:tz, Lopes Trovão, Jes.uino de Albuquer
que, Vinhaes, Gabriel de Magathfi.e_s, Chagas 
Lob;:~oto, Gon~..alves Chtwes, Amel'lCO Luz, 
GonçaLves Rn.mos. Jacob da. Paixli.o, Ferreira. 
Pires, Fleury Curado, Urbano Gouvêa., Mat•
cia.no do ~Ia.••a.ll1ães, LalU'O Mullel', E.erna.ndo 
Simas, Lacerd01 Cqutinho e Demetr io Ri-
beiro. ' 

Faltam com caus:J. ]):J.rticlpa.d;t os Srs. Pedro 
Chermont. Nascimento. Amorim G:~rcia, Pe
dro Amerieo, Meira. de Yasconc~'Ilos. Paula 
At•gollu, Dion~sio Cerquei1·a., F;·:1nci~co de 

Ao meio-dia. respondem <~ chamada os Sl'~. Mattos, Horacw Co~ta.~ . UI·I:u.no M~r~ndes, 
João Lopes, Antonio Azereclo,Athaycle Junior, Cj'l'ii!O de Lemo~, Oln'en·~• Pm~o, . y1r1a.to de 
Thomaz Delfino João de Avella.r, Lima. Ba- Medeu·os. Jottquun. Br· ·vr.s, V1rgll10 Pe~soa, 
cury, Fil..:JtO Pires, Matta Bacella.r, Costa Ro-. Luiz Murat, Furqum Werneck, Costa Senna, 

C:lmt\r:\ y' U 30 
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Ma& 1fucha.t\o. Lamounie-r, Carlos das Cha
gas, Domingos Rocha, Cost."l. Machado, Fl'an
cisco Veiga, Palleta, João Luiz, Benedicto 
Valladares, Necesio Ta.vares, Pa.ulino Carlos, 
Costa J;.mior, Moreira da Silv:L. Almeida No
gueira, Cincinato Braga, Julio de Mesquita, 
Brasilio dos Santos, Borg~s de Medeiros. Assis 
Bra.zil, TltOmaz Flores e i\Iena Barreto. 

Faltam sem cau::'" participada os Srs· 
Uchoa Rodrigues, Gabriel Sáigarlo, Pontes 
de Mb-a.nda.. Rodrigo de Aranjo, Sea.bra, 
Garcia Pil•es, Villa Viçosa., Fonseca. e Silva. 
Fonseca Hermes, Manhães Bu.1·reto, Fróes da 
Cruz, Erico Coell10, Almei<l.a Pereh.·a, May-

- rink, Fit,rueiredo, João. Pinheiro, Pacífico 
Mascarenhas, Fe1·reira B1•andão, Domingos 
Porto, M')nteiro rl.a Silva, Carvalha.t, Vieira 
Bueno, Alberto S<1.lles, Corrêa da costa, Edu
ardo Gonç:alves. Victol'ino Monteiro, Alciétes 
Lima. e Fernando Abott. 
, 0 SR. l" SECRETARIO lê 0 seguinte' 

; :. EXPEDIE~TE 

Offi.cios : 
Do Sr. 1~ secretario do Senado, datado de 

hontem, remettendo a proposição desta ca
ma.ra, que autorisa o ·Presidente ela Repu
blica a refundir a Consolidaçiío d(ts Leis das 
A.l(andegas a qual o Senado não pôde dar o 
seu consentimento. -Inteirada.. 

Do mesmo senhor, de igual data, communi
cando que aqueUa camara enviou á sancç;ão 
a proposicão desta camam, autorisando o go
-verno a m~mdar pagar ao alfet•es lJ;:onomPio 
do exercito, Antonio Paes de Sá Barteto. <t 
quantia de 2:592$, por düferenças de soldes 
que deixou de receher.-Inteirada. 

Do Ministerio dos Negocios interior.'S e da 
Justiça,, de igual data., s:ttisfazendo a requisi
çiio desta camara, constante do officlo n 26 
de 25 do mez proximo passado, e remeitendo 
copia da informaçã.o que sob1·e o assumpto 
(recrutamento de operario'l e trabalhadores 
da pequena lavoura) pt·estou o chefe de poli
cia desta capital.-Aquem fez a requbição. (O 
Sr. deputado Vinhaes.} 

. Do Ministerio dos Negocios da. ~rarínl1a, de 
· 9 do corrente, remettendo o requerimento em 
que o escrivão d<t Auditoria de :Marinha, Do
mingos Fernandes da Silva Guimariies,pede 
augmento de vencimentos:-A' cammissão de 
orçamento. 

Do mesmo ministerio, de igual da.ta,remet
tendo os l'equerimentos em que os empeega
dósdaadministração e machinistas ao sernço 
das embarcações e. officiaes do Arsenal de Ma-

rinha do estado do Para, pedem augm.ento 
de vencimentos.-A' ú1esma commissão~ 

Do presidente do est11do do Rio de Janeiro, 
Dr. José Tlwmuz da Porciuneula., datado de 
llontem, communi.cando ter passado o exer
cicio do governo do estado uo lo vice-presi
dente o Se. Dr. Manoel Martins Torres.- In· 
teiraua. 

Telegramma : · 
S. Paulo, 12- Dr. João Loppes,presidente 

da Garoara dos Deputados-Rio - Felicitamo· 
nos comvosco 11ela pnss:tgem do: projecto 
creando uma altándega em S. Paulo. -Pela 
commi.~;são do commercio. Herman:n Bur
chard. 

Requerimento: dos chefes de divisão e ~ll!-
pL·egados dê\ Estrada de Ferro de Batur1te, 
pedindo equiparação de seus vencimentos aos 
dos empregados da Estrada de Ferro da Bahia 
a S. Francisco. - A.' commissão de orça
mento. 

O Sr. Epit;aeio Pessoa- Sr.pre
sidente, venho dirigir um requerimento á 
mesa. Não drucubra V. Ex. a mais ligeira 
exprobração mLs circumstancias que vou rela
ta L·, nem em minhas palavras antevejam os 
illustres deputados que constituíram a COIJ?.
missilo do o1•çamento do ;umo :p1ssado a malS 
leve censura. pelo injusto ol Yido a que atira
ram um p1•ojecto que tive u. honra de sub
metter, na sessão ultima, á consideração da 
Cama.ra. 

Venho á tribuna inteir·amente a coberto de 
preoccupações partidarias, isento de anhnosi
da.des e de despeito. e sómente impellid.o :pelo 
desejo de c:ontribuir para que a. Cama.ra salde 
quanto antes uma divida em que esta empe
nhada a gratidão nacional. Si alg-um con: 
strangimento morti.fiC<l.-me neste momento, e 
por entender quo este requerimento ~evera. 
ser excusado no seio de uma a.ssemblea que 
representa a Naç-J.o Brazíleira ; no seio de 
uma assemblea de republicano~, e~ cujos co
rações jamais clevera apagar-~e a rnll'agem d? 
bruzileiro, cuja espada gl.o~1~1sa apontou a 
mona.rchia o caminho do extlio, como a es
trada aberta a primeira desillusão e á. ultima 
esperança. ( Jfuito bem. } 

Sr. presidente, sinto necessi~ade de relem
brar factos de recente data. : 

A mona1·chia, cujos erros· acumulados, e 
ininterruptos robusteciam a esperança na. 
::\lma. dosque considet·avam aRepublica como 
o uni co regimen comp<<ti vel com a dignidade 
brazileira, apparahava os seus ultimas ele
mentos, reunia os seus ultimes recursos :para 
fi.rma.r as bases da suceessão sobre os escom
bros das aspirações democraticas do povo. 
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A idéa republicana., por seu lado; a prin· 
e1p10 um pequenino pont~ . luminoso nos so
nhos que adumb1•avam a alma popular, re
cebia. l.ogo depois o influxo tla propaganda das 
escol.s, das classes productoro.s e do exercito, 
e em breve a.teiava o incendio da revolta em 
todas as consciencias, como um protesto vivo 
contra esse outrp esct~J.vismo que a.mol·da
r:a.va a Nação. PP·•iwlo~, ;;111ito bem.) 

O ultimo g<Lbinete de S. Christovão, adrede 
organisado para sotrocar as ideas democra· 
ticas que irrompium impetuosas do cimo de 
t~dns as intelligencias e que achavam gua
l'tda no recesso de todos os corações, pro
curava oppor a prepotencia. e a corl'upçii.o 
como dique insuperavei à torrente das a.spi· 
rações populares. 

Foi neste momento de perigo para. ;: causa 
da Republica, foi ne<>te momento angustioso 
para. todos aquelles que SO!i h;tvam como pro
xima. e definitiva. a realisa.ção do ideal re
publicano, que se lavrou a sentença de morte 
da mona.rchia, dictaoa. pelo espírito patrio
tico de Benjamin Constant e executao e pela. 
mão valorosa do marechal Deodoro. ( llfuito 
bem, mv.ito bem.) 

Sem Benjamin Constante :pos~ivel que o 
marechal Deodoro não se puzesse á . I rente da 
re·mh1ção, mas sem o marechal Deodoro é 
incontestavel que a RE-publica não se teria 
feito a 15 de DO"'i"embro. (Apoiados e cr.pa1·tes.) 

Porque nenhum out1·o militar naquella 
occa~ião gosava do seu prestigio, nenhum 
outro, como elle; crmgt•egava em torno de si 
a confiança, a estimJ. e o respeito dos seus 
camaradas. (A.poiado,;.) 

A propaganda. havia feito muito, havia en
grossado com as mais bellas conq_uistas, com 
as mais valiosas e sinceras adhesões as :filei
ras dos que se batiam pela causa da liberda
de; havia predisposto o espirito nl\cionaJ Jlara 
a trans!brmação politiea porque passou o 
paiz ; mas, o que e cel'to, é que a 15 de no
vembro não se teria u Republiclt sem o con
curso harmonico c devotado desses dous gt'l).n
des bra.zileiros (A.poiculús). 

Soo este ponto de vista. Benjamin Constant 
e Deodoro ela Fonse~a estão no mesmo plano, 
credores a.m\;os da admiração dos seus con
temporaneos, credores ambos do t·econheci
mento do paiz. 

Qual t~m sido, porem, a nossa conducta 
em relação a memoria de cada um dell~s ~ 

Ao Dr. Benjamin Constant, o Congresso 
Brazilei.ro jã, tem dudo as mais significa.tl'Vas 
provas da gratidão nacional. , 

Mandou erguer-lhe um~ estatua., mandou 
construir-lhe um mausoléo, adquiriu vara a 
Nação a casa em que fallecéo, concedeu á sua 
dignissima viuva o usolructo de~ta caS<i e 
mais uma pensão que a puzesse a salvo da ne
cessidade. 

E em favor do marechal Deodoro o que 
tem feito~ Nada. 

A" 25 de agosto do anuo passado tive a 
honra de submetter 1t consideruçiT.o da Cama.
ra. um projecto que consígn<1va diversas ho
menagens à memoria do m;trechal Deodoro. 

ApresentaLlo como assumpto inadiavel, con
forme a urgencia que então concedeu-me a 
Camara unanime, foi o projecto in continenti 
contlado á commissão de orçamento. 

Decorreram ós 15 dias regimentaes e opa
recer nilo foi <'mittido; medidas que deviam 
tomar w.o trigesimo dia do f"allecimento, já 
ngor·a tornn.ra.m-se impo>siveis pela demora. 
da. commissão. 

No !im de um mez pe1U a V. Ex •. que in
cluísse o projecto nu. Or(lem do •lia, indepen
dente do pal'ecer; tive a promessa de ser 
opportunamence satisL'eito, mas não tive a 
ft:licidade de ver chegar essa opportunida.de. 

Sl:lgunda e terceira vez reproduzi o meu 
requerimento, segunda e terceira vez não 
fui attendido. 

Venho hoje insistir no pepido que então :fiz 
a V. Ex., rogamlo-lhe que dê para ordem do 
dia Cle u.m:1nbã ó Pl'Qjecto que apresentei com 
referencia. ao marecl1al Deodoro, projecto no . 
qu:tl existem disposições que jã não teem ra· 
zão de ser, m<l.s que me comprometto a modi
ficar por occasiã.o da 2• discussão. 

Sr. presi.dente, estou plenamente con ven
cido de q_ue a conductada honrada commissão 
de or~;amento e a de V. Ex. não teem obede
cido ao proposito int.rrato e impatriotico de 
furtar ao exa.me da Carnara a materia deste 
projecto. 

Tem sido cei"tamente um descuido, um es
quecimento, ao qu;,l vem pôr termo o reque-
rimento que acabo de formulat•. · 

Nem a outros motivos poderia attribuir 
e~sa Jhlta.Quaesquer que tenham sido os erros 
elo mo.r·eclla.I Deodoro; quaesquer que tenham 
;;ido os res~:;ntimentos creados pelo seu go
vel'nO, de·l'em Lembrar·se os nobres deputados 
de que deante de um tumulo não ha. mais le
gar para reCL'iminações politicas ou maguas 
pessoaes (apoictdos); devem lembrar-se de que 
a elle, que. resgatou as suas faltas com tantos 
actos de abnega<;â.o e patriotismo, nõs deve~ 
mos a mais fulgente pagina da nosso. histol"ia 
politica, a víctoria de 15 de novembro. 

VozEs-Muito bem! muito bem! 

Os~·- Oit.icica sem querer lançar á 
conta de coincidencia, faz notar que vem á 
tl'ibuna por inscripção anterior justamente 
no ponto de responder ao nobre deputado 
pela Parahy@a, relativamente ao procedi· 
menta que teve a commissão para com o seu 
projecto. 
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· · Não houve desconside1;ação mas sim 
acumulo de trabalho, preocupação mais afanosa.. 
mais urgente em relação aos int rresses da 
Republica i~11pediu a commissão de orça
mento de se oceupar com o projecto offere
cido por S. Ex. á gratidão nacional para com 
o marechal Deodoro . 

A commissão, é c<':rto como diz o nobre 
deputado pela Parahyba. deu andamento ao 
projecto relativo ao gen~ra.l Benjamin Con
stant, mas este projecto já havi:L sido apre
sentado e a commis:>ão não fez ma i~ do que 
cumprir o regimenw ; ao passo que o pro
jacto relativo ao marechal Deodoro foi apre
sentado quando a commissã0 estava a braços 
com a questão financeim. 

Passando a occup:1r-se com o a.s~umpl.o que 

O ~r. Presi<lente.-:Loa-o que bou
ver numero, submetterci á votação o reque
l'imento do nobre deputado pela. Parahyba. 

Devo, porém, ponderar a S. Ex. que, sem 
querer, certamente, commetteu uma. injus
tic~• para. com a mesa. Esta não desconlte
cel'ia o direit, do nobt·e deputado, para deixar 
de attender ao seu requerimento. O prQjecto 
sô poderia ter entrado em discussão indep ·n
dente do plrecer de commissã.o por expressa 
de li bera.ção da Ca.mM•a e a 0~.mara nada de
liberou a tal r:~peito. Por occa.sião de tra
ta.r-se desse assumpto, ponderei a S. Ex. e 
a. outros colls~s que o projecto não devia 
entrat· em discussão :sem par"ce~· da. com
mis~ã0, pol' isso que, e:ontendo divers:J.s di;;po· 
~ições, algr1mas da-s quae; se tornavam obso· 
leta.s e inuteis, p~Ja. demot•a. QUe estava. occor
rendo: carecia :ser refundido. 

E' a explic<LÇão do que pareceu extranlto 
ao nobre deputado. 

o traz â. tribuna, o orador diz que. à vista. de 
um topicu da mensagem com que ·o Sr. Pr~
sidente da Republica abriu esta sessão legis
lativa, que passa a let' á C<tmal-a, o go 
verno do estado de Ala.gôas repulsa o aooordo 
que a Uniã 1 pretendia fa.zer para. a arreca- o §r. Jncques Ourique diz que 
da.ção da.s rendas pelas repartições dos es- o governo da legalidade de 23 de novembro, 
tados~ depois de ter trazi<lo após si, como Ashave-

Em carta dirigida ao oradot• pelo gover- rus, da Bíblia, a guerra. a morte e a tyran· 
nador desse estado pede elle para fazer che- ni:t por di ,·ersos esta.dc)S, parece que se enca· 
ga,r ~o conhecimento da Camll.ra o restabe- minlra para o de Santa Cat\m.rina. 

• Iecimento dos f;tcto:;, afim de melllor s ·L' in- Demonstrou homem a inoppor·tuuidade da 
terpretado o alludido tr·echo da mensagem-? nomeação provisoria do commandante dfl 5" 
· Es3e topico da mens:~;gem foi feito em vir- ([i;;tricco militar. Si ess<\ nomea.çã!) não é 
tude de informações prestatlas ll'llo S:;·. e.x- uma. Ca.lta commettida pelo governo, em todo 
ministro da fa.zen(la e o Sr. governador do o caso ê uma pr·ova. de sua inaptidão politica; 
estado da.s Alagoas quer que a CrLmara pois o nomeado trazic\ jâ. de outro estado os 
saiba não serem bem ex.actas es~s in1brma- seus precedentes de envolver· se na política e 
ções. bem inhabilrnente 

Para a cobrança dos impostos da União A~J leiil militares não obri.ga.va.m, como sus-
pelas l'epartlções de Alago:~.s o Si•, ex-mini-tro tenteu hontern o Sr. Lauro :Vlüller, o governo 
da .fazenda amol'isou o in~pector Llit Tllesou- a lançai' mão do Sr. Sei'r<l. Martins, por ser o 
raria de Fazend '· a celebrar um acCOl'tlo com militar .Je patente .aba.ix•) do command<~.Hte 
o governo (hqLtelle estado. Esse accordo foi eff~!.!tivo d•l distrieto, qu::o. se retirara por 
ratificado pelo decreto de 2.'5 de llv\·ernbro de dt>ente, tanto mais qnando essa nomeação 
1892, publicado no Diar:o O·ficial de Alagoas; 010 era de boa política. 
o Sr. ex-ministL'O da. f,zendn em vez de índi- Na administração, diz ain(la o orador, um 
car. os pontos dos qua.es uh'ergia, devoh·eu erro traz como consequenciaoutro et·ro; dec;sa 
aquelle dect·eto acompa.nb.:.ulo do u.ccordo feito nom~ação impolitica setuiu-se Jogo,, desacerto 
com Minas Geraes para s •rvir de es~a.lü.o a ria mud<Lnça du. séde do districto pa.ra o De:s
um novo aecordo. terro, onde o Sr. Serra Maetim esta accumu-

Ora o estado das Alo.goa.s n~o esta nas mes· !ando homens e pretechos bellicos. 
'mas condiç:Jes do ele Minas; as suas condições ·O oradur acaba de receber um telegramma 
economica.:>, commerciaes c admini.-stracivas do chefe dos federalistas de Su.ntu. Catharina., 
são muito outr'aS; foi i~to o q tw ie;.; observar contirm:1ndo, não só to•los estes iàctos, como 
o governador ao Sr. ex-ministro da fazenda, narrando outros não menos graves. 
ponderando-lhe a impossibili<lade de muldar O no\·o commamlantc do 5" distl'icto, tlepois 
o accordo de Ala;,ooas pelo tle Mina.s. de percorl'er \'at·i:ts cu::::as da capital de Sa.n~a 

Já se vê, portanto, que nli.o llouYe are- Ca.r,barina, íàzendo crel' que nenhumi.L ser.Vla 
pulsa que fliz a menS:J.!!e!ll do Sr. Presidente para secreta.ria do seu commando, foi est<\~e
da RepubLca., seguindo as infoL·mações do lecel-a na ca~a de um dos c:llef\~s do partrdo 
Sr. ex-ministr,, da fazenda. conu~J.r'iO ao. governa1lor tio estado. Isto é 

No intuito de restabelec~r a. verda(le é que contra1·io ao decoro n.tlminisLrati vo. 
o orador iàrà inser r no seu discurso os d0- A cidade do D l:;:terro está con vertidtl. em 
cumentos a que se refel'iu. uma praça de armas; fazem-se ttlli clia.ria 
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mente marchas,, exercicios e d~monstr;;ções! ~icam sobre_ a mesa, para. s~rem julgados 
apparatosas de fo1·ças. obJecto de ddibe1·ação, o::; seguintes 

O orodor coaclue lendo o telegramma refe-
rido. , 

Fica sobre a mesa para ulterior delibera
ção o seguinte 

Requeiro que por intermedio dn. mesa. (lest~ 
camarct sa pe(:am ao go,·et·no, c ·m a. maxima 
urgencia, as seguintes inforrnaç:ões: 

1 •, si o depu ta.do est:J.doal Neprlmuceno Cos
ta achava-se em exercício de qualquer com
missão mililar e no int·~rregno das sess,..,es 
parlamentares, r1uu.ndo foi pre~o })01' ordem 
elo commandante do 5" di~tricto e, no c.:1.so ne
gativo, st.já foi ("xonei~J.do do referido com
mando o offici:l.l que o pl'endeu ; 

2", qua .. s <\Sr3zõe~1> r que o Sr. ministro ela 
guert>a mandou immedia.tamente ~olta.r ore
ferido official e, M caso de t··r sido pela. ille
galid<~de da prisiio, si ja fbi demittido o Sr. 
coronel comm:.tn,lant.e do ('tistriclo; 

3•, quaes os motivt,s porque seguiu para o 
estaclo ele Santa Cathc\rtna a corveta. Tl'a· 
jano; 

4°, em qua.l estabelecimento publico militar 
Llo Destet•ro fts:ou o coronel com mandante do 
5" d1strict') a secretaria do mesmo comma.n
clo; 

5°, o que ha sobre o. ex.:1.cti<lão 
de at·m:~s e muniçUes por orrlem 
commando do 5' clhtl'icto p:~ra. 
onde não existe for .;a militn.r: 

rh reme:>sa 
rlo l'••ferido 
Blumctlau, 

6•. si é exacto o apresto rle a.r1m.s e arti
lharia e pra~;:ts de linha. no r-st.a(l0 do Pat·:~
na, por ordem rlo refel'irlo comuumd.ante, 
atim de seguirem para Sa.nta C;~th .rina; 

7\ si e exacto que a capital desse estado 
viva actua.lmente em consmnte o.larma, 
p:htS continu:l.das promptidões e manobras da 
força milita.r alli e~tu.ciímuda. 

Fll.OJECTOS 

O Congresso Nacional decreta: 
A1·t. 1.'' E' o governo autorisado a abrir 

um credito espe ial de l .200:00{1$ ptm. o :fim 
espcctalde cumpt·ir a.:>disposiç,ões tia lein.l20 
üe S lle noYelli.bl'O de 1892. 
. lu:t. z.• Revog-a.m·sc tts disposições em con
trar;o. 

~;J.Ia das sessões, 12. de junho de 1893.
Ptres Fen·eim.-.4./ws dtJ C'a.~lro.-Not1u~ira 
Panw.a,qwi.-Urlumo de Gou'tlêa.-rottCÓ Ca1·
uvo .-S1i .·1Hd;-adc-Epitacio P~ssoit.-A.n
f. ·isio Fialf,o.-Rc!wniJCI. 

O Congt·&so Nacional decreta: 
Art. 1." Fica. restubelecido o interna.to do 

Gyll\nasio Nncional da Capital Feder-J.I. 
~rt. 2.'' Pa.r:\ Cltinprimeuto dQ disposto no· 

artigo antecedente, o Poder Executivo é 
amorl8ado a. fazer u.s molliffcações necessa
rias no ac,ual regulamento rla.quelle insti
tuto. b··m como abrir o credito . indispen
s:t vel pura o respectivo custeíl' no exercicio 
corrente. 

Paragl'a.plJO unico. Serão. respe'tados os 
direitos adquiridos dos lente. e funcciona
rios administrati>os uo externato que, por 
torça da presente lei, for convertido em inter
nato . 
. A~·t. 4. 0 Re>agam-se as disposições em con
tru.rw. 

Sala das :>essijes, 13 de junho de 1893.
Leonel fi lw -Rodri_rlw:s Feruamles.-Poly· 
carpo Vivlli . ....:.Rodo!phv ..-H1·eu. 

PRIMErR,;\. P"\R1'E DA ORDEM DO DIA 

Votação, em di~cus~i!o unica .• do pnrreer 
n. 14. tie,te ar•no, autorisundo o Poder Ex
cuctivo a nomenr o lleputado Victorino Mon
teiro para \Jma. com missão no exterior. 

Sala das sessões, 13 de junho üe 1S93.
Jacqttc.~ Oul'ique. 

Suhmcttido a votos, reconhece-se terem 
voktdo tt favor da conclusii.o lle parecer iO 
St•s. deputa.tlos e contl·a 25. 

0 SR. ANTONIO ÜL "'l~iTHO enVia â. meso. um 
requerimento do Sr. monseuhor Franci~co 
Martins elo Monte. 

Nüo lta\•eorlo numero, faz·se a chamada, 
v··riticando-se terem-es ausentudo o~ Srs. 
).fartinho Rodi·igues, Justini:tno de Serpa, 

Vem ã mesa, e lido e enviado à comrnissão Jo~é Avelino. Jose Bevilaqua, Sà. Andrade, 
de fazenda o requerim~nto do monseulior Retumb ·• H.aymundo B;mdeira. Annibal Fal
Francbco Murtins do Monte, pedindo isenç,'io cão, Pereirt\ de Lyra. Ivo tio Prado. Tos~. 
de direito para cinco a.ltares e pe1·ten · M:J.rcolino :'11oura. Santos Pereir-<1, Prisco Pa~ 
ças destinados à matriz da Lag-ôa, desta rai~o. Manoel Caetano. Sampaio Ferraz,Lopes 
capital. l Trovão, Jacques Ourique, Bada.ró, Jacob da 

,• 
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Paixão, Gl!lnçah-~s Ramos, Lop~s C~1a:v:es, So-j . (O s_,-. Joao .Lopes deixa a cadeira da pre
Ion, Fernando Stmas e Demetrw R1be1ro. 'i stdenc:a, qv.e e occupada palo Sr. A1·tlmr Rios, 

O Sn.. PR.ESIDEi.\'TE-Compareceram á sessão , 1.~ vice-presidente.) 
ll 9 Srs. 'depu ta dos, mas l'esponderam apena.s I 
97. O Sr. secretario tomou excl_usivamente o o Sr • .i-~dolpbo Gordo_ Levnr,-
notp~ dos _que responde_ram a chal_!lada. te!-me, Sr. prE:sideute, I>aru. lazet• ligeiras 

. E ~poss~vel attender as reclamaçoes para 1 ponderações sobt•e o projectn em discussão. 
ll!.clUll' na. hsta os.nomes dos deputados que o ~eu autor, o mGu tlonr.ti.lo amigo, depn
.nao respOD;deram a chamada. e que ~o~pat~- tarlo pelo Cearã, r~quereu qnc esse projecto 
c~m depots! porque o Sr. secretarw nao fosse sulJmettido a discussão, sem parecer rl:l 
pode conclutr esse trabalho. commissão 1.le conslitui(,:ão, legblacão e jus-

O SR. PEREmA DE L1"RA (peln ordam.)-Eu I tiça., allep:ando qne o h:wi:r offerccido :"t consi
estaya presente, mas não i·espondi por nli.o I dcrução tl:t Camartt ha ~1ai~ 1le um_ mmo, e 
OUVll' chamar o meu nome. que ha ma•s de nm nnno .Jaz1a n pt'<IJe<":to no 

O SR. PRESIDENTE-A redama~ão do nobre\ s:~o ,_da c:~n:r~tni~são, _sem qne tives.c;(l rlla até 
deputado sera lan\-ada na acta. a;,OJ .t ennltldo seu Pi\r~cer. 

Por falta. de numero são tambem adiadas Men~bro ela commJsoao, entrela~lto, como 
as votações das se"'uintes mate-·ia.s: sabe \'. E~: e sabe '" ~asa, tl~l':<ute todo o 

. "' . ). . anno pGssado, por mottvo Jc m<1omn:odo de 
ProJecto n. 247?, de 189~, a.utort~ando o pa·i ::ande em pe~so:1 de minha r::uni I in., não pnrl.e 

ga.me~to a. Mart'!. Carolma R~emga.n_tz ~a. :H;~i~ti:· os tt-a.ltalhos desta C'anmm. e ig-not·o 
quant1~ de 144:991$848, C?IDO mclemrusa~o pot· 1:;:;o os mo11vos que teve a c"mmis~n.o pura. 
pelo valor de sua P1'0Pl'Iedade da coloma não dar o seu parecer sobre o [lrnjecto. 
S. Lourenço, no Rio Grande <lo Sul (3 • dis· Entr.1ta:~to, tues si'i.o os ternJO~ (lo ['rojecto, 
CTISsão}; taes as suas disposições, de tnl modo se afasta 

Projecto n. 18, de. 1893, melhorando a re- das disposições const itucionaes que_ qn~r. inter
forma concedida pol' decreto de 14 de abril pretar', e de lai modo fere os prmérpros do 
de 1891, e nos u;rmos do art. 4" do de~to systema político consagrado pelo nosso codigo 
n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890, ao mttjor fundatllentttl, que estou convcnciU.o d~ que, 
aggregado á arma de infantaria Antonio Ga.l- ll!esmo sem parecer, co1:no mesm~ sem drscus
dino Travassos Alves (discussão uniC<l.); sa?. nlg-uma, os~e pr~Jecto sera r.lcsde logo 

Projecto n.ll, de 1893, autorisando o Poder rc.leitado ~1!1 l" ~1s:ussao. _ 
Executivo a conceder a Manoel de Mello l\fa.t-: Com eUer to, dlSPt•e o proJedo ent se11 art. I" 
tos, escrivão do juiz seccional no estado da. -qn~ sãq contr,n'in.s ao fi;~'~· 6• das di:ipo~ições 
Bahia, seis mezes 4le licenç..~. com ornenado tr;.Ln:>lt(•~'HlS (~a Constltu1çao da_ Republtca as 
para tratar de sua sau<le (discussão unica.): nomeações fetlas p~tra u mag1strattwa Llos 

, . " . ,. ' est::cdos- que não ree<thit':lm em juiz< s de 
ProJect~ n. _-41, de 1891,, .~utoma.ndo ~ direito ede.;ewb:LJ"g<ldore;;e:xi:-;tenl•lf:!aot~mpo 

Poder. Executrvo a concedeJ:. a I?· Joann,~ em qne roi promulgada a mesm;~ coustiluir;Jo; 
Octavt~n~ da. Ro~a o m~n~e-p10 ~~crado P?r IJo nrt. 2o-qne o:S jni:-:es de dit•eito c eles
seu. fal.emdo 1rmao o ca.ptt~o de_p:aga~ ~oao emht~rg.~dorc:; qulj nii.o foram admittir.los na 
Carlos de Souza Jacques (d1scus..:::ao umca), org-;mi'J:.u:.ão da magistratura dos estados.e que 

Additivo n. 87 D, desta.c.'l.clo llo orçamento foJ'<Ull pretel'ido;; por in di virluos estl'anhos á 
da despeza do Ministerio l1:J.s Relações Exte- m:~gistraturo \it(l liciêl, teem rlil·eito a pudir ~o 
r'iores. estabelecendo diii:posições sobre o Supremo Tribnrml Fedem! a sua consel·vaçffo 
corpo consular e t•espectivo regul:1.mento nos Jogares que exerciam; e, facilman te, no 
(discussão unica). nrt. :)"-que o Potler Executtvo sô declal'arâ 

Annuncia-se a 1" cliscuss."io do projecto em •.~is_r_:onihi~i~rHle, p~u~ ser pago pelo~ c"fres 
n. Hl6, de 1892, autorisando 0 governo a du. U:n~o, o .JUIZ ele d1r~1to ou ctesem?ar~a.dor 
rever a mateda l"eferente ao registrE> civil de que, nao sendo aproveitado. na ma_gt~tratu1·a 
nascimentos e obitos. (los estudo~, provar que fm subs11t~1do por_ 

_ . 01ttro m::tg-Jstrtt•lo nns mesm:1s. coucl!ções de 
Nao.have~do q~em pe.ça a palan:_a. e en· preferencia. ou que empri!gou sem re:~ultatlo o 

cerrada a dtscussao e admda a •otaçao · recnrso de I'J. ue trat;J. (I t\rt. 2" destG. lei. 
Entra em 1 n discussão o pt•ojecto n. 3i, de Em outros termos. quer• o nobr~ dellUt(ldo 

1892 declar3.m1o cont~·aria.s ao art. 6° das que o Congresso Nacional decrete que slo 
ilisposições transitaria<> da Constituição as nnllns as nomet1ções fe~tas par:~. a m<Jgi;;tnt
n~meações pa.ra as magistra.~ura.s dos es~ados, ~u~a dos ~stados, que nao recal11ram sobre ES 
fe1tas com exclusão dos maPrstrados ex1sten- JUizes ex1stentcs ao tempo da promulgaçao 
tes a.o tempo da 1JromUlQ'aç"io da mesmaCon- da Constituição, e tlà ao Supremo Tribunal 
stituição. o • Federal a attribuicão de reintegrar em seus 
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antigos lagares os magistr,Hlos não nprovei
tados. 

o nobre deputado velo Ce;Há formulou esse 
projecto por CJilSidet'a.r •lHC O ;1rt, o• das 
disposições tt'ausitori<•S !'oi ndopta!lo no intni.to 
de salvar os direitos Hdt}uidlio~ dos ma:~·b
trados até então existentes e de evitar um 
grande accrescimo de dr>spezas ituprmluctivas 
para os cofres ,da União; que, sendo esse 
artigo de caracter impernti \'O, não peTmitte a 
organis.1.ção da magistratura dos estados com 
exclusão <los juizes em exercício na epoca 
dessa. orr;nni~ação; e por considerar, fin!Ü
mente que, a etespeito ela. 'disposiç·i'i.o clar·n, e 
termimwte tb Coi:stituição, em nmito;; as
tados foi org11nis:Hl:1. a m:·.gistratura com n 
exclusão de totlos ou qna:;i todo• us juizes de 
dir·eito e desembargadores que deviam ser 
preteridos. 

Expostos assim o inteiro teoL' d;JS disposi
ções elo projecto e uos considerandos qne o 
precedem, entro agora em su;\ annlyse. 

Começarei ponderando, ~r. presidente, qne 
não posso atinar com a conven:encia on nUli
dade cl ste projecto. 

O SR. JUSTINIANO DE SERPA -Oh ! ó mui
tissimo conveniente. 

O Sa. ADoLPHO GoaDo-Peço licença. uo 
meu distíncto ami!.;O, signatarirJ do projccto, 
para pond~ra.r que~ si. c.:tlie ú. j ns!.iça tod~r;_tl a 
elevada mtssiio de olmgnr o:; podere:; IJOllttcos 
quer llu. Uniã.o quer dos estados a res[Jcilarem 
a nosst\. lei fumlamcnt~\1, decl:nando nullos 
todos os actos f!Ue !orem contrarins ús sna~ 
llisposições; si, como gnartlns da Constituição, 
SÍÍCl os jnizcs e tribuntJC~ fe:let•;t~s os nnicos 
competentes para declnr;n·em, eu1uom dec·i
dindo em a:specie, qne um acto ou !ei, ewa
uado rio goYerno da Uniií.o on rio ~·o\·erno elos 
estados, ó on ufw oullo; si ta.l e a n:tlnre7.n, 
~·i tal e o cat•:~eter da acç:.1o do Po•ler ,Tmlicia· 
rio Federal. conforme o systema cons~\fíl'adtl 
pela Constituiç:.io amcricn.nn, e tr:ltr;;plnnt;• do 
para os domínios do nos~o tlil'··ito político, 11fio 
posso, rcpit0, nh:olntamente CC'ompl·eliendcr· 
us nnt:lgens on n.utilidadr~ •le:;se projecto. 

O prnjecto tem por fim anuullnr actf·S (jLH! 

são reputados inconstituciona;·s ; m;•s. qnal o 
fim, <tunl a mis~ã.o da. .i uslir~a. !'<;r.leral '! 

Par;\ que a sua r.cc;.l,,, possa Set' provoe;tàn, 
para que possa profel'it· uma decisão, será 
neces.surio, pot• acaso, qu/3 'J)t'eced;\ como pre
liminar um decreto do Potler Legislativo 
Feclernl decln.rando nullo por inconstitucinnl o 
acto que faz oujecto elo pleito~ Estarà o Pode;· 
Judiciario Federal sujeito ás deliberações do 
Congresso Nacional, ou, pelo contrario, como 
um poder soberano, exercendo a. sua uutor·i
dade em uma elevadíssima esphem, póde e 
deve conter os excessos do proprio Poder 
Legislativo, ~ em nome da Constituição, por 

~uja guar.l~ deve zela1·. peide e deve tol'n:>.r 
mapp\]C:tYeLS os seus llecrdos quando forem 
iocomtitncionaes ! ? 

Si a,;sim e, si c:d ·e à justi<,;n. ferleral a attri
i •Ui~ão .!e, cnn,;id·~rando itl<'OustJtucionacs quer 
o~ actos do~ pod~res polilicr•s (b t;niã.o, quer 
os 1los est<•dos, torw.1.!-os sem e!rcito-embol'a 
llccidinuo em especie, de rlna;;, uma: ou as 
nome;~çüus feitas pam a mag-i~tJ'atura dCJs 
estado~, que não recahiram em ,juizes on ues
embnrga.dotes existentes ao temr•o em qt1e foi 
promulgada '" Constituiç.ão, oifendem uma 
disposiç~;lo claru e terminante d:\ Constituição. 
e nes,;e caso os ma.Q-ístrados pretel'idos teern o 
direito de pedir aos juizes se-~t:ionacs que, em 
ohservancin. da lei conslitucionnt. tornem de 
nenhum e1rdto es~a-~ uome<•çOe:; e alllrmem o 
:;;·Ju direito de preferencia, a este pt'Qiecto é 
inutil; ou uão h<l em nos~!\ Con~tituição uma 
disposicão clara. e terminante que antorisc o 
projectu em tliscu~são, c eutão o decreto do 
Cong-re~so Nacional serà inconstitucional e, 
l']tJando mesmo saJJccionndo, não ~oderá ter 
ttppt:c.:"lcüo, e por isso é aind<~ inutil este pro
jecto ! (.iliuiliJs afJOiollos.) 

Não comprebendo, -pois, a utilitlade do pro
jecto, como não coropt·ehendo como se pre
tenda <t golpes de decretos ~•nnullar.se ar.tos 
rios estndos, quando e certo que phla nature7.a 
dns attrilJuições que competr,m ao Poder 
Jndiciario Fetiet'<d, segundo a or·g.1nil!açii.o que 
:~doptúmos, lhe cabe o poc!e1' de tornar sem 
efi'eJto C;)Ses <tetos desde que otfendam uma 
di~pn~ição coustilucionaL 

l~tltl'alltlO elll U:l!õ~ t•Utl'<t 01'01.!01 U~ COllSidc-
1'<1ÇÜeS, voll ex:uniuar, Sr. presidente, s~ o 
:wt. 0" tias dis pos1çües provi!ioJ·ias é tão catc
gurico, tão 1108ítivo a tão terminante como
:;e a!ligunt a(l J\(,bre síguatario do projecto. 
Disl'õe essse nrtígo que m:t:; pl'imeirns nomea
çüc,; }l•\ra. a. mu~istratm•a dos estados serão 
pl'el'er'idos o::: ,juizes de direito c os desembar
gtLr.lot•es ele mn.i~ notn .•. 

0 SR. MORAT>S BARROS-De mais notn. 
O Sn. JusTIXIANü DE SERt',\- Com este 

;lJ>al'te, V. Elí. pódc compromettr:r-se; co
nheço toda esta questão por um (iiscurso úe 
V. E:oi. . 

O SR. ADOLl'l!O Go1wo- •.. r:. que úS que· 
uii.o rorea> admittio.los na nova orgauisação 
judiciarh1, e tiverem mais úe ZJO anuas de 
cxercieio, serão apos,·nt:Hlos com todos os seus 
venciment<:-~, c os que tiverem menos -collti
nu:-~rão a lJe:'ccbel' seus ordenados ate que 
sejam aproveitados ou aposentados com o . 
ordenado conespondente ao tempo do exerci
cio. (Lê o artígo.) 

01'<1, corno vê V. Ex., Sr. presidente, da 
simples leitum desse artigo é manifesto que 
não ha ahi urna disposição categorica deter
minando que os presidentes e os governadores 
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dos estados s~jam obrigados a. nome1r na muito ~eg-ítimamente perder os seus legares, 
primeil-n. o:·g .. ui:>:ição da respectiva magi.stra- garanttr-1hes os seu:;; ver.cimentos anti<>os. 
tur;~ os anttgos magistrados. Su\unettit!o á discu3s5.o o nrojecto, 0~ Sr'S: 

O SR. CHAGAS LoBATo-Seria para. desejar, G'Lbino B~;zouro, Firmino d<Í. Silveira Gene~ 
mas neohum govet•nador entendeu assim. roso _Ma:qnes e outros prop•tzeram varios · 

~u?stt tut1vos, nos qnaes sempt·e prevalecia a. 
O SR. ;JusTIKIANO DE SER.PA- Alguns en- tdea;clc que Oll magtst;·ados qu~ per·dessem os 

tendera.m. sons. ·oga~.~s. por efl'eito da nova. orgnniS<~ção, 
O SR. Aoor,P'{o GoRDí- .-\ lei diz símpb!s- contmuartam n pet·ceber os mesmos venci· 

mente que devem ser }lreferidos os magis- m~ntos que já percebiam, até serem apro~." 
tr•ados de mn.is notn... ve:ta,los, 

o SR. JüSTIXIAXO ne SEttPA-Si e um con- E:;tcs substitutivos foram rej_eitados ••• 
selilo cl:1 lei, não co:nprehendo legislar acoo- O Sn.. JUSTIKIAXO DE S:ERPA - Permitt-.1. 
seihnndo. · V. Ex. umn. rcUticaçiio. 

O Su .. ADOLPHo Gc•Rno-... e reconhecendo Estes substutívos não foram votatlos. 
que co.beria MS e;;tndos. no exercício de sna o Stt. Moraes BaÚJs req~tet•e u pr.,f-a-
autonomia , (1 clireito de fazer as nome;1Ções t'encia. p·,rn :J. emeulhl. d<L b:mcnrh\ paulisti\, 
que entendi!SSêm convenientes e ele :tccorclo est:L p1·aferencia. p:•sson. :~.emenda. foi >otada 
·com ns leis que decretassem, providenciou e ficaram lH'eju:licMlas todas as outras. 
para o e;1So ele nã.o serem n.rroveitarlos ns 
~tntigos m:lgistl'ado.> n;\ nova o r~ lUisnção, O Srt. ADor.PHO GoRD':l - ... otl furam im}
determin:tndo. qne uns ser-ia;11 aposentndos judic::vJos, pela acc ·íto.çã.o de m:1u. ~mentlà da. 
com todos os vetlcim~ntoa, e qne ontros :>eriam hnnc:l~la. paulist<1, qtte reproduziacorr. :1 lgumas 
·a:posent:tdos com o ord~u1Hlo cllrrespondeute morlutcoções umn cm·~ada apresantad;). pelo 
ao tempo de !'erv·iç':O. _ Sr. senador Saraiva no seio da commissão 

. Longe, poi:;, de conter o art. 6• das dispo- dos 21, e que depois foi repudia· la. por S. E~. 
sições trn.nsitori::ts a disposição te1·111innnte A ementla. da h;~nctu.la. n:Htl ista.. que constitue 
e catcgOt'ÍC(l. refe1•hla paio UObJ'e clepUt<11iO. n hoje a ma teria do art. (io das disposiçõeS 
sua lettt•;l. repelia ess:t inteq>retaçio. (Múitos tmnsitot'ia:>, visa,,a. dous fins: como pelo 
ape>ia1os.)_ Jll'Ojecto da. Constituição todo o magistra'lo 

não :.tproveitnuo fic;I'V;\ com tlir,~lto aos ven-
0 SR.. JUSTI~i'B.xo DE SF.n.PA - Então IJU~ dmeotos que já. percebia, qualquer que fosse 

papel rcpr~senta esse preceitoconst.itncioMI? 0 seu tempo t.le serviço, lt emenda disting-uiu 
O Sa. CHAGAS LoBATO-E' facultativo. entre os que tinh:tm mais de 30annos de 

. ·o SR. JusTJNIANo DE SEttl'A-Como facul~ serviço, ;~tim t.le serem :tposeutn.dos com todos 
tativo é inutit os seus vencim<;ntos e os que tinham menos 

pnra serem aposentados com o ordenndo 
O SR. ADOLPHO GoR110- Voa t•espouder a. correspondente ao tempo de exercício. 

V. Ex. O projccto de Coustituição off~rer:ido Ao mesmo tempo n emencla determinava. 
pelo GO\'ct•no Pro,·isor·io :'L oon-;idcraç;i.o <.In que deYet•inm pezar sobra os cofrP.s fedemes 
Cor~stituuiote db:puuhn. no art. s· da.s disposi- as clospeza.s com esses rnag-i;;trados, o q11e não 
ç;Ocs tran,;itorins o seguint;! (l0: est:wa p1·cvisto pelo projc~ct(•, 

« Na primeira org;wisaç;"to rle suns rcspe- Sr. rn-estdeote, >eritic:.-se, quer do projecto 
ctiv:1s mag"istratnras.·os e.;tados contemp);u~\o primiti\'O, qner das •live:-:::as emendus apre
llo preferencia, qnando lhes permittit· o intP.r· ~ntHdas e q'ler d1 clisc.'ussã.o tmvada na 
esse da J)tethor composi~ão dell,:;. os nctuaes Constituinte, e, muito especialmente de um 
juizes de priroeh-n. e segunda instancht. » discnt>so do Sr. GabiM Besnut•o, que nioguem 

cogitou de f;~zer a Constituição impor uos 
E dispunha. no o.rt. lO o seguinte (l8): estudos :• nomeação de m,•gistrat.los em sua. 
«Os juizes de dit•eito cjue, por e1I'eito da primeira orga.nisac;üo; o unico intuito da 

no•a or,'!'anisação j uoliciaria, perderem os seu:; Cou:;tituinte, o uu!co fim elo pt•eceito corutitu
logares "perceberão, em {U:tnto não se empre- cioual foi garantir os' direitos dos antigos 
ga.rem, os seus uctuaes ordenados. » magistr.ldos, não a.os lHg;tres que exerciam, 

Cllamo a attenção da Camara p:tra os dous mas aos seus vencimentos, :porque, com a. 
pontos seguiot~s: em primeiro logar. o pro- mud;mça de regimen, semi essa dtsposiçao, 
jecto da constituiç;.io mandava preferir o;; llcariam e: lPS sem direito a ,quaesquer >euci
antigos magistrados, tanto quo.uto pet•mittisse me o tos. (Apoiados games.) 
o interesse da melhor composiç1'lo d•~ mugi:;- A Constitninte. em homenagem . a uma. 
tr-atura. dos estados, e em segundo log-<tr, classe que tão bons e reaes serviços prestou ao 
reconhecendo que esses antigos magistrados. paiz, e que no re;,.'imen da mon<Lrcliia foi tão 
por etreito da nova orga.uisução, poderiam e destiworeeiJa, procurou gamntir-lhe os seus 
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1t.ntigos ordenarias, mas niio •luiz <hterminar Pm·tanto, nem o art. 13'' das disposições 
que continua;;se nos seu;; a.uti.:os Jogarc:s. lWOVi:>orb,v; contêm o preceito a. qa.o se refere 

o SR.. NoVA.Es l\f&:LLO- Nem,, Constituinte o noure u :putado, e nem tlO(lía conte l-o. 
podia fazer isto. · :S!'. pr·esi•lent~, o honr·ado signatario do 

twnjecto amrma em mn dos considerandos 
O SR. JusTINIANO DE SEP.PA ...:. :\em poLlio. q u~ 0 iH'ece•leul q·1e em mu1to~ estados foi 

por q11e ~ u1·g•mb··da. a m;q:btr<üut·a com exclusão de 
O Sa ADC.Ll'HO Gotw , - ,\. Cun.;tituín ho to .tos ou qnasL todos 03 juizes de dit•eito e 

não podin. realmente f:t:cet· is-u. p:>t·,.1ue ~e:·ia 1 tl<.J~·:mhé!.r.~<\clores antigos. _ _ 
umu. o:ffens~l ao principi<> federatil't), ~••lJ:;!l- Peço hce_uç·.l a S. Ex:. pa:a. nao _enty::\.r 
tnh·ia um ataque ao ~ystema P"ii:L.., qne ne~t;~ quesbto, pot• üous motivos.= pl'lmet_ro, 
l1avia cons""'ratlo lo .. ·o no art. t·• da C1>nti- p;•l'·tne o QLl'~ se tra.h u.~ saber é Sl o arttgo 
tuição. (1lpofudo$.) c cita11o de no~::><t tei fundamental <mtoris.'l. ou 

nã.o o projolcto em discus,ão ; e, segundo. 
Si no Ng-imen i'e•lerali v o h:\ U'il~ dupla. po!'f'J•le f<~llece n.o Congre~so ~·ederat com[Je

soberania, a. tia. União e <t ,[os o~ttvhs ; si a Leucia rmra conhecer d.aqueL!e assllmpto. 
sobet'<lDia dos est>~dos e:~:cl'(~e-se, entre outt·os Com eifúto: -.si os governos dos estados 
poderes, pelo poder· ju lic:iario; :;i C:Lhe canse- procec!en.lm .bem ou mu.l, si entrega.rurn ou 

· guíntemente ao::; e:;t;vlos organisar a sua não a. import<tntiissima fuucção de administrar 
ma ·istt·atui~J. pe:os ruoldo-.~:; que lhes P·~r·e- d 
cerem melhores, si e<ti•e a.os estadas o rlireito justiç<\ n.ll•)tnens competentes e com to as as 

comliçõcs tle serem ver(hvlelros mogistrados ; 
de t•egulur a. rormaetío dr~ SU.<L primeira. ma- emlim, si pt•oc:edermn ollste gravo a3sumpto 
glstratura, ·~sta.helecemlo a.s regras l)lle ·mten- tendo em vbt~1 elev.ados interes;;es publicas, 
derem cooveoümtes em reh1ç;io a competenci:\ ou 0 interessB pequenino Je darem co !locações 
scientitic:~ e in.t.~penri.P-Udll dos magJstr•tdos, a tülllt:tdos políticos,- são q_ue~tões estas qll~ 
como quaesquer outro:;, com que fundamento, · ú t'l J · t: l 
desde nue a Con::>titainte dese.J·ava. e~tabelecer so po em see ven t <tr u.s aos proprtos es '\..os, 

'1 e com :t~ ·quMs o Congt·e;,;;o Felet·;ü na.Llu. tem. o regimen fede•· :tivo, poderi<l. imt>Or aCl8 ( 1 l ) 
t 1 - d . t l ?. I .i )H>iCU OS. 

es "' o:> ;t oomeaçao <J seus magli:l 1''" os ' · ~em se pense qn::l quero impedir qu':l venha. 
(Apoiados:) . a debate o que se tem d:tdo no meu estado; 

No ele1·cicío dess') di rei to poderhm os! acceitaria a tli.;c•tssão desassombt•u.damente, 
estadus, uns exigir o concur;;o par:. es;a.s no- porque no estado d!l S. P<\Ulo, o Dr. Bet•n·Lr
me:~çoes outros d ~~· M J'espectivo Jlre;;irlen te clino de Campo5 :1.ppro~;eitou rm nov~t Ol'galli
ou g-over11ad()t' a faculdade de flLzel-as Uvre- suçüo da ma~istr:1 tuea qu:tsi to(los os antigos 
mente, outros fttzer dep·mdet' es:>us nomeações juir.·.~s. pt·ocetlenilo oa.,;, nomeuçõe~, com aquelle 
de pt'O[lO:>t:ts 011 (Je a.pprov:1çiio (tn.:> leg·isla- cr·iterio c e::;pit•ito de ju:>tiça que t:mto dis
tur:lS; emtim pmleriarn estabelecer todn.s as. Lin~·tl~m a SIHL bt·illiu.ntis~\IU;1.. ll.'lministJ•açií.o. 
regras e pNcesso:; que tlles parecessem melhor ( Mu:tos ctpoiados.) 
consultar os interesses de. importantíssimo\ Set•üt me~mo insuspeito para Calla.t•, pot•qu~ 
servico da admini:;t1•nção da justic;tt; Cl em· entre os lJOuco.s magistra.uos qua nlt.o foram 
nome de que pt•incipios poderi:t a Con~tituinte npt•on'\itados tenho :t honra cto contar uis
uesconhecer es~e direito, detet·minando de, tr 11ctos runigo~ que sempt·a coushlet' ü como 
um m·~.lo cn.tegorico que f}ttae~·~uet• que. jui1.c~ mui tu dignos. i\hH o que cJ' ovi•!onte é 
fossem us !H'oce:;sos e ,•egms qne os csta•!o:s que o Con~•·osso l"ed~t·ul nem tom elementos 
a.doptus;;em ticari:~m sem n. apvlicaçlí.o, por(Jne e nem com~etonci:t p<\r:\ discutir este 1.\s
os antigos ma.;ij'1tr;tuO:l nii.o potleriam s.dtil' su:npto. (Apoiados t: apo.l·tc~·.) 
de seus lug<tres l ~ (A.poia(los.) Sr. lJI'esiucmte, ct•eio ter demonstrado que 

o SR.. SEVE&L"o vmmA. _ Mnito ])l}m ! o p1·ojecto ern Lli_s~m~são n~o pÇ le e .1~tio deve 
muito bem 1 ser (\p(ll'ovado, Ja por ser mutll e Jll. p?l' ser 

O. 8·R .· ·J·u· ·"T'•':'·I.' '.·' 0 DE SE",.P.·' -V. E.•·. e~t·," incon~LittH:ional. E quando fu3 ;e elle adopt(l.rlo 
~ """' .... "' ·' ~ • por e~t~L G pela. ontt•a C:l!llii.L'a, quun•.io fosse 

fallando em estado:;, quttndo foi a Con8tituiçfio Sfl.l1CCionn.do e conve1·tido em lei, e os .1 1üzes e 
que org<misou tudo. tribuu,tes Cedet'c\es quizes,;em torn:1r o:lf..Jctiva 

O Sn.. A'DoLPHO GoRDo-O quo;\ estou dizendo essa lei, como QS estados jâ se acham org<t
é que desde que a. Con;;titainte que~ia esta.- nisados, já se acll::tm org;\oisadus us respe
belecer .o regir:nen federativo, e ja ha.vht ctiV;lS magistratura, jil. e~t1'io foit~s as no
votado o O.l't. 1° da Coostituiçfio, que declar;L rnefl.ções, us luctas que iria provocar essa l~i, 
que a n;J~lo br·azileim arlopta como f'ót•rn;t da. uo,•te ao sul, teri:J.rn como consequenc1a 
de governo a Republic•• Fe~eratív<t;, devit~ fatal ;up.rclli$<l.r·se e pertut·b;u·-se um dos 
acceit<tt' todas as consequencms logict\s do se•·víços publicas mais i•nporhlltes- lu;ü o 
systema, e não poúi:L ro~mu!:u' diseos~~es th n.ltnistr·<lçã.o rh ju;;tlça! Tenho conclllido. 
que constituem um ataque aqueHe }>r!UC!plo. i_;,[,lito btMt; mHifo bem.) 

Crun.ita V. lÍ 3 t 
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O ·SI". Justiniano Serpa
Sr. presidente pe~o a. V. Ex. que mande 
buscar o volume 2~ dos Ar111ac.ç, 

Sr. presidente, declaro com toda o. lealda
de que si tomar a palavra serei obrigado a 
occupar a altenç1io do Camara rm mais de lO 
minutos; e set•-me-hia agradavcl fu1lar• nesta 
hora, porque drlpois, V. Ex. ver·se-llia na 
necessidade de continuamente advertir-me, e 
eu na de não obedecer. 

0 SR. PRESIDENTE- 0 regimento detet'· 
. mina. que, todas as vezes que as discu~ües 

forem abertas depois da hor•a., se gt•a.due pela. 
hora da abertura; da. sessão todas 3.S outras 
horas. Ent1-et.anto, como Y. Ex. é o a.uto1• 
do projecto em ··IÍS(!ussão, e :preten(le dar-lhe 
um desenvolvimento que o tempo não ·com
porta, vou :passa.r á. 

proftmda. quanto elevada :tôra. a agitação a.n • 
terior. · 

Clamam constantemente os jornaes, a. pro
posito da. situação da pr:1.ça, e, como o cambio é 
o reflector desse estado, acl'editam os jornaes 
cumprir o seu dever deante dos seus num~ 
rosos leitores, toé·ando insistentemente nesta. 
tecla.. que vibt·-~ a um tempo o interesse pri· 
vo.do e o interesse publico. 

E tsdos os jornaes, <.-om pequena di:fferença., 
pedem o. o.ttenÇ'.;."io do governo, a sua inter
venção para obter a alta do ca.mbio e a con
sequente melhor-a. da situação fina.nceil'a. ·E 
accusa-se a praça. do ltio de Janeiro, e faz·se 
pesar sobre ella uma responsabilidade que 
ella não póde ter, porque a verdade ê que a 
praça. se tem portado com um e:u.raordinai·io 
heroismo, s(l.ivando o nosso credit.o no exterior 
e no interior i custa. dos m<>iores ss.crificios. 

Analysa o rel:l.torio do Sr. ex-ministro da 
lhzenda. Por a.cn.so faz S. Ex.. aqumo que 
aconselhava da tribuna, quando prégava. a 

tJrgeneia. de uma hora concedida ao Sr. diminuição das nossas despezas no exterior 1 
, Jose A velíno. .., . Deixou S. Ex. de manda.1· para. Chicago a. nu-

SEGUNDA. PARTE D.A. ORDEM DO DL\. 

merosa cornmissão com que ahi se 1àz repre-
0 SR.. PRESIDEliiTE - Tem a palavra. o Sr · sentar o Bl'azil? Reduziu o numero dos nossos 

José Avelino. . commissionados nos paizes em que ha fabricas 
. • de pt·oductos bellico5 ? Deixou de mandar 

O Sr. José A.velino agra~ece a duas grandes embaixadas á China.? 
Qamara por lhe 1er concedido a urgencuJ. que Com certeza. que não. Ora, isso influe neces
hontem -pedira, para tratar de negocias da. sarimeute na l>ituaçã.o . econo:nica da Repu
max:ima. urgencia e da ma:xima importanc\a. bllca.. O.s fàctores da situaç:ão aetuafnã.o :são 
' Ao lado dos movimentos politiC<!s do Sul, productos de supposta chimiea da praça. mas 
que assumiram um ca.ractet· · fratriCid? e in- dos erros do governo, aut.orisando todas essas 
grato, aqui na ca.pit3.l um outro monmento despezas ex:a.géra.das. E. si o-não s.1o, e <J,Ue lla. 

·de outra natureza, ma.s tão. grave quanto uma outra. Cl1usa. que a toda a pressa. e pre- . 
a.quelle,se desenrola, exigindo remedios :prom- ciso rlebeUar. -
ptos e efficazes. Com estas palavras e com a. indicação que 

Diante de tal movjmento não sabe o Ol'llr "v'a.e mand:tr à mesa, quer unicamente pedir 
dor o que mt~.is adznire: si a r~ignar;.ã.o de ::1.0 govez·no que, examinando o assumpto tão 
um povo pobre e batido .pelas ma.1ore~ ueces- attentamente como elle o merece, venht~. soli· 
s~dades ou si a inercia do governo, diante da citltr â. Camara. os recursos de que nece~sita 
crise que se impõe ine:x:oravel. J>o.ra reorganir>ar a. nos..;a. situli.Çào financeira. 

Quando ca.hiu a monarchia, o estado eco- E, si é vet·dade que a responsabilidade dess.1. 
nomieo da nossa. pra~.a era. apparentemente o situaç:i.o nã.o :pertence a.o sr. ex-minisrt·o da. 
melhor possível. - lltzendo., mas a.o Sl'. Vice-Presidente da Repu-

Tínhamos o caml)io a 28 e um sopro de bliCtL .. appella p:l.l'a. S. Ex.., pede-lhe q ua !U.ça. 
vida parecia levo.ntaJ.• subit.1.mente. ~odn.s com que o Bl'a.zil nü.o deixe de te1• o nome 
as forças, todas a.s energias <la act1v1dade honrado que teve ate hoje, para que não seja 
industrial da naç_ão. . . . o de(idt, que ~oi uo impel'io. nem a banca

. Todo este moVlmento, porem,e~a. a.rttfictal, 1•ota. deque esta. ameacado. (lriuito bem, muito 
como demonstrou o exame pos.tenor _ do Tbe· bem. O orador e felicitado.) 
souro, attesta.nuo os _sacrlfi.~105 feltos para O SR. PRESIDENTE-Estando esgotada a hora. 
~era.r·s~ ~sta apparenCLa. de Vlda. economlca e destinada a urgencia concedida. ao .. Sr. Jose 

· mdustr1al. . _ . . - A velino, fica sobre a mesa, para ter o destino 
A ~~publica. succedendo a monarc?-la, nao conveniente a seguinte · · 

fez m&IB do que augmentar as energ1as e as ' 
forças do estado econom.ico que apresentava a. 
1D.onarchia. em seus ultimos momantos. l.NDICAÇÃ.O 

A nação apoderou-se de uma febre indus
trial tão grande que muitos afiirmavam ser A camara dos DeputadO>, sinceramente com
mais ta.roe substituida :por uma lethar~.a tão penetràda das diffi.culda.des · ..Anance~ qua 
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atravessa a-praça do Ri.o de Je.neiro, entende 
de seu dever convidar o Sr. Vice-Presidente 

· da Republica. a. indicar-lhe quaes as medidas 
legislativas de que neces~ita o seu governo 
para a prom:pta soluç-oo da crise que opprime 
a mesma pm<;.a, com manifesto damno da for
tuna publica e particular e do credito na
ciolli.J.l. 

ctívos do exercito, visto como, pela l~oislação 
em ,rigor, não )hes é :permittitlo, como a. outros 
funccionarios publicos, angariarem a >'ida. 
por meios estranhos aos de sua profissão. · 

Pela nota. que a este parecer acompanha, e 
que foi ministrada á commíssão pela Conta~ 
daria Geral da Guerra., a Camara verú. a 
quanto se erevou no corrente semestre. o valor 
da etapa das pra.ca:;; de pret nos differentes 
estados, sendo que no do Amazonas.esse -va
lor excedeu ao da eta.])fl. de capitães e subal
ternos. 

S. R.-Sala das sessões, 13 de junho de lB93, 
-Jose A1lelino. 

(O Sr. A>·tl!ur Rios dei:ro a ear.lei1-a da )Jre_ 
sidencia, qtce e ocwpada pelo Sr. JorZo Lopes.) 

Annuncia-se a discussão unica üo projecto 
n- 21 de,.-te o.nno, mandando contar ao tenente 
Jose Diogo Osorlo de Aimeída, pa.ra etfeito de 
sua j ubílação na Escola , Naval, o tempo que 
~erviu no exercito da · Republica, psrdendo o 
direito, que llle assiste, ao soldo da sua re
forma. 

A' vista do exposto, a. com missão julga de 
toda. a. &J.Tiida.de cottocar-se os officiaes do ex• 
ercito em condições auatogas aos da. marinha., 
íõrnecendo-lhes, além de seus vencimentos 
uma ração igual á das praças de pret; pelo 
que submette á consideração da Camara o se· 
guinte · 

Não havendo quem peça a palavra, é en
cerrada a discussãD e adiada a votação. 
A~nunciá-se a cliscossão unica do :parecer 

n.4l, de 1892, JUlgando que não ha que deferir 
no requerimento de Bellarmino Braziliense 
Pessoa de :Mello, <Urector aposentado da Casa 
de Correcçito da Capital Federal, pedindo in
terpretat;ão do acto do Congresso que o apo
sentou-

Não ha-vendo quem peca a palavra, é_ encer
rada a discussão e adiada a vota~o. 

Vae a imprimir para entrar na ordem U.os 
trabalhos o seguinte 

PR.OJEcrl'O N. 14 A- 1893 

Determina qu!J os o(ficiaas do quadro cffccavo 
do exel-cito, alem dos vencimentos que adual-
mcntc pa1-cebem, v1mccrir:o mais dim·iamentc 
uma 1•açao de etapa igual às que {ór semes
tralmente {i:;;ada pa1·a a.~ p1·aças de pret 
da gu,wniçao em qHe sel''liÍI'em os mesmos 
officiae$, podendo se1- pagc~ e1n !)<mCI'Os Ot4 em 
dinl~eiro, 

·A com~são de Ma.rinha e Guerra, tendo 
examinado o :projecto n. 14 do corrente anno, 
sobre a. :fixação semestral do quantitativo 
para a etapa dos offi.ciaes do exercito, segundo 
os :preços dos generos alimentictos nas difi'e
reutes guarnições, vem emittir Q seu parecer, 
conforme preaeitila o regimento. 
. A commissão reconhece qu.e a carestia a que 
teem attíugido nestes ultimes tempos todos os 
elementos indispensa.veis à vida, tanto nesta. 
capital como nos estados da União, e notada
. mente nos do Amazonas, Pa.rã e S. Paulo, col
. loca. em precarias condições os officiaes · effe-

Projecto mstieuti,o 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. I . o Os ofliciaes do quadro e:!!ectivo do 

exercito, além dos vencimentos que actual
meute percebem, vencerão mais, dia.ria.meate, 
uma ra({âo de etapa igual a que for semes
tl'a.lmente fixada para as praças de pret da 
guarnição em que servirem os mesmos offi
ciaes. 

Ar~. 2. 0 A dita. ração poderá ser paga em 
generos ou em dinheiro, conforme preferir o 
official, mediante as formalidades que forem 
est:1belecida.s pelo Poder Executivo. · ~ 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em con
trario-

Sala das comroissões, 13 de junho de 1893, 
-.Barao ele S. Marcos, presidente.- Pires 
Ferreira. -JI. Vallacúio, relator.-}. Re
tumba. 

l'.UOR DA- ETA.?A PARA. b'il Plt.. ... ÇA.S DO EXERC!TO 
l'íO l 0 SEMESTRE DE 1893 

Alagôas 

Eta.:pa, l$308. 

E~ap~, I$030. 

. Espiri{o-Srmto 

Eta:pa., l$500, 

PeNumüncco 

Etapa, $878 • 
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Rio Grande do Norte 

Etapa, l$670. 

Santa Catharina 

E~apa,. 1$020. 

Minas Geraes 

Etapa, 1$550. 

Ceará 

Etapa, l$580. 

fará 

Etapa, 1$236. 

Etapa, 1$345. 

Paranyl;a do Norte 

Etapa, $980. 

Amaz-onas 

Etapa, 2$078. 

Etapa, 1$098. 

Rio Grande do Sul 

Etapa,' 1$600 para os alumnos, 
Etapa., $865 para. as praças. 

Piaulty 

Etapa, 1$462. 

Etapa, l$237-Çuyabâ.. 
Eta.pa, 1$280-Corumbã. 

Capital Federal 

Etapa, I$150 para as prac;as. 
Etapa, 1$703 pal~a. os alumnos. 

Em 9 dejunhocle 1893.-Lage. 

N. 14-1893 

Determina q_ue seja fixado semestralmente o 
quantitativo paJ·a (t e:apa dos officiae~ :;t,b· 
aZte1·nos eff~c!ivo~ do e:ce,·cit<>, te•1do-se em 
coT~Sicleraçüo os p1·eços dos. geae;·os ali ., •. en
ticios 

O Congresso N acionai resolve : 
Art. 1.• O quantitativo p?.rll. a etap::t aos 

officitl.es suba-lternos etrecti vos <lo exercito 
será fixa lo semesti'almente. tenclo-se em con
siclera.ção os pre(\o,; dos generos ::tlimenticios. · 

Art. 2.0 Revogam-se a~ clisposições em 
contr::n·io. 

Sala das sessõe~. I de junho (le 1893 -
Pi1·es Ferreira.-l{ogtteij·a. Pm·anaywi. 

Estando a :fi.mlar-se :1 hora. regimeutal,o Sr. 
presidente designa para a ordem do dia 14: 

Votação das seguintes materia.s. : 
_ Parecer n. 14, deste arino, a.utorisando o 
Poder Executivo a nomear o deputado Vic
torino Monteiro para uma commissã.o no 
exteri~r (discussão uni ·a); 

Projecto n. 2l.deste t~.nno. mandando con
tar ao tenente José Diogo Osorio de Almeid<•, 
para e1Ieito de sua jubilação naEscoh• Naval, 
o tempo que serviu no exercito da Republica, 
perdendo o dil'eito, que lhe assiste, ao soldo 
de sua reforma. (discussão unica); 

Parecer n. 41, de 1892, julgando que não 
ha que deferir no 1'eque1·imento de B~Uar· 
mino Brasiliense Pessoa de Mello. director 
aposentado da. C<tSa de Correcí;ão da Capital 
Federal, pedimlo in terpretaç-.ão U.o acto do 
Congresso que o aposentou (di:cussão unica); . 

Prolecto n. 242, ele 1892, autoriso.n 10 o pa
gamento a 1\Iaria Car·olina Rlieingn.ntz da 
quantia lla l44:99i$848, como indemni8ação 
pelo valo1' de SU<L propt·iedade tla co1onia São 
Lourenço, no Rio G1·an(le llo Sul (:3·· llis· 
cussão) ; . 

Pr~jecto n. 18, de 1893, melhorando are
foi•ma r·oncedida, ]?01' decreto da 14 de abril 
de 1891 e nos termos do art. 4° llo decl'eto 
n. 193 A de 30 de janeiro de 1890, ao ma,jor 
aggr8co-aclo ú arma. de infi•ntaria Antonio 
GaJdino Tro..vassos Alves (discussão unica) ; 

Projecto n. ~41, de 1891, a.utorisando o 
1 Poder Exacutlvo a ooneede1• a t1. Joanna 
Octa.viana da Rocha o montepio deixado por 
~u fallecido il'mã.o o capitão ue fragata João 
Carlos de Souza. .Jacques (discussão un[caj ; 

Projecto n. 106, de 1892, nutorisando o go
verno a revo1• a. mateJ.•ia referente ao registro 
civil de nascimentos e o bi tos ( l' discussão) ; 

Additivo n. f)7 . D, dest<.tcado do orça
mento da· desiJêza do Ministerio. das Relações 
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Exteriores. estabelecendo disposições sobre o 
corpo consular e respectivo regulttmento 
(discussão unica) ; 

CQntinuar;ã.o da 1" rliscussiio do projecto 
n. 37, de I -92, declarando contrarias ao 
art. 6·• das disposições tramir.tol'i;,'-S da Con
~tituiçã.o as nomeações par<t as maJtistraturas 
dos estado>. feitas. com exclusão dos magis
trados existentes ao tempo da promulgação 
da mesma Constittü<;-ão ; 

~ 3a discmssão do p1·ojecto n. 20, deste anno, 
fixando a. ltn'((a navn.l para. o exercício 
de 1894; 

2 dtscuso:IT.') do p1·ojecto n. 7:5, do Senado, 
referente a hoarda.de de tlLre itos esta.hel·-,cida. 

·no § 3 · do art. i2 da Constituição Feclera.l; 
2" di.scussã.o do projecto n. 2.'38, do Senado, 

dispondo sobee titulas ao purta.d•)l'; 
I"' dlscussii o do projecto n. I 94, de 1892, 

autorisa.ndo o gove1•no a considerar nos qua
dros effectivos do corpo de_ mfl.chiniatas da. 
armada todos os m:.whinlstas extr.1.ordinarios 
que contam ma[s de lO n.nnos de serviço na 
marinha d;:; guer•ra. com todas a.s informa
ções; 

Dixussão unica do projecto n. 153, de 1892, 
opinando no sentido de ser a.doptarlo o pro
lectO n. 184, de 1891 .• que eleva a. 300$ a pen
são concedida a. D. ~v!arla. Gertrudes da Motta. 
Vieira da Silva, viuva, do Visconde Vtet:a. 
da Silva, 

Levant.:'\-se a sessão ás 3 horas e 45 mi
nutos da t.·wde. 

ACTA EU 14 DE JUNHO DE 1893 

Presidencia rlo Sr .• 4.~·thw· Rios (1° vice·pre
si,lente) 

Ao meio-dia respondem á chamada os. Srs.: 
-Arthur Rio~. Azere.to, Atlutyue Jnnior .. João 
de Ave li r. Lima Bacury, Gao1·iel Salg:tdo, 
Ma tra Ba.cellar, I-Iolla.nda. Lima, Rodrigttcs 
Fernandes, Hem•ique rle Cu.r\·alho, Luiz Do
mingues. Bt-nedicto Leite, Pires Fet•reir:t, 
João Lopes, Just.iniano de Ser·pu., Frnrlet·ico 
Borges,Gonç:3.lo tle Lagos. Nascimento,Alfredo 
Ba.rbo•a., Miguel C<lstro,Epitacio Pe.~sôa., Pedt'O 
Amet'ico, S:i. Andr:vh, Retumba, Pereira de 
Lima., Euclides Malta, Leandro ~raciel, Seve
rino Vieira, Santos Pereira, Zama, Milton, 
Francisco Sodré, de S. MM·cos, Prisco 
Pnra.iso, FNnci~co de Matto~. Nova.es Mello, 
Nilo Peç-:u1h '. Alberto Bt-andão, Virgilio Pes
soa. Albert.o Tort·es, Batbrô, Leonel Filho,Al
·;u-ro 3útdho. Viotti, Dur.r:•. Ni~.:acio, :V1a.noel 
Fulgeucio, Al'i:stides Maia, Ferreira Rll.bello, 

i:todolpho Abreu, Ribeiro de Arantes, Fran
cisco Glicerio, Lopes Chaves, Adolpho Gordo, 
Angelo Pinheiro. Mursa, Alfredo Elli.s, Alves 
de Castro, Frederico Solon, Corrêa da Costa., 
Bellarmino de Mendonça, Lau1·o Muller, Schi
mi(it, Pereira da Costa, Homero Baptista e 
Demetrio Ribeiro. 

Faltam com causa participada os Srs.: Tho
maz Delphino, Pedro Chermont, Jose Bevila
qua, Almino_ Affonso, Amorim Garcia. Ro
clrigo de Araujo, Meira de Vasconcellos,Pa.ula. 
Argollo,Paula Guimarã.es,Dionysio Cerqueira, 
Horacio Costa. Fonseca e Silva, Urbano Mar
condes, Cyrillo de Lemos, Oliveira. Pinto, Vi
riato de Medeiros, Fonseca. Hermes, França 
carvalho. FurqUlm Werneck, Antonio Olyn
tho, Clta,.,"3.s Lo bato, Matta Machado, Alexan
dre Stockler, Lamounier, t:osta Senna, Gon
çalves Chaves, Gonçalves Ramos .• Carlos da 
Chagas, Domingos Rocha, Costa Machado, 
Francisco Veiga, Palleta; João Lillz,Benedicto 
Vallad•tres, Necesio Tavares, Moraes Barros, 
Pa.ulino Carlos, Carlos Ga1•cia, Moreira da 
Silva, Almeida Nogueil'a, Julio de Mesquita, 
Brazilio dos Santo;. Luiz Murat, Urbano Gou· 
vêa., Eduardo Gonçalves, Assis Brazil, Tho· 
maz Flores e Menna Barreto. 

Faltam sem causa. participada os Sre. Uchõa. , 
Rodrigues, Filleto Pires, Indio do Brazil. Au
gusto Montenegro, Vallente re Nova.es, Costa 
:Rodrigues, Casimira Junior, Christino Cruz, 
Anfrisio Fialho, Nogueira Pa.ranaguã., Nelson, 
Ma-rtinho Rodrigues, José A velino, Benjamin 
Barroso, Couto Ca.rtaxo, Tolentino de Carva
lho, Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, José_ 
Maria.no, Juvencio de Aguiar, André Caval
canti, Raymundo Bandeira, Annibal Falcão, 
João de Siri].ueira, João Vieira., Luiz de An
drade, Espirito Santo, Bella.rmino carneiro, 
Lourenço de Sá., Theophilo dos Santos, Pontes· 
de Miranda, Oiti.cica, Ivo do Prado, Oliveira 
Valladã.o, Augusto de Freitas, Tosta, S~a.tra, 
Garcia Pires, Mu.rcolino Moura, Leovigildo 
Filgueiras. Sebastião Landulpho, Villa. Vi
ços 1, Mn.noel Caetano, Torquato Moreira., Ma· 
nhães Barreto. Joaquim Breves, Ft·óes da. 
Ct·u7., Erico Coelho. Almeida Pereira, Sampaio 
Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ourique. May· 
rink, Jesuino de Albuquer•]Ue, Vinhaes, Fi
gueiredo, .João Pinheit•o, Pacifico Mascal'e
nllas, Gabriel de Mn.galhães, Jacob da Paixão, 
Ferreira Brandão, Americo Luz. Domingos 
!·'orto, Mônteiro da Silva, Martinho Prado, 
Domingos de Moraes, Carvalbal, Costa Junior, 
Cincinato Braga, Víeira Bueno, Alberto Sal· 
les, Fleury Curado. Leopoldo de Bulhões, 
Caetano de Albuquerque, Marciano de Maga
lhães, Fernando Simas. Carlos Campos. La
cerdo, Coutinho, Victorino Monteiro, Borges 
üe Medeiros, Alcides Lima, Cassiano do Nas-
cimento e ·Fernando Abbott. -. 
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ANNAES DA CAMARÁ 

0 SR. PRESIDENTE - Tendo apena.s respon- ·r 3• discussão do projecto n. 20, deste anuo, 
. dido á chamada 64 Srs. deputados não póde fumndo a for!:.a naval para o exerclcío de 
haver sessão. . 1894 ; . 

Convido as diversas commissões a se oecu- . 2' discussão do projecto n. i5, do Senado, 
par de seus respectivos trabalhos e designo, referente"ã liberdade de direit'ls estabelecida 
para amanhã & seguinte ordem do dia : no § 3" do art. 72 d<t Gonstituiçii o Federal ; 

- . . 2' discussão do projecto n. 238, do Senado, 
Votaçao das segwntes matenas : dispondo sobre titulas a.o portn.dor ; 
Parecer n. 14, deste anno, autorisando o 1" discussão do projecto n. 194, de 1892, 

Poder Executivo a nomear o deputado Victo- a.utorisa.ndo o governo a considerar nos qua
rino Monteiro pa.ra uma commissão no exte- dros effectivos do corpo de machinistas da _ 
.rior {discussão unicâ) ; . armada todos os mac:hinistas extraordinarios 

Projecto n. 21, deste anno, manrlando oon- que contam mais de lO a.nnos de serviço na 
tar ao tenente José Diogo Osorio de Almeida, marinha de guerra, com todas as informações; 
:para eífeito de sua. jubilação na. Escola Na.- Discussão unica do pro}·cto n. 153, de 
vai, o tempo que serviu no exercito da Re- l89t, opinando no sentido de ser adaptado o 
publica., perdendo o direito, que lhe assistE!, projecto n. 1,.;4, de 1891. que eleva a 300$ a 
ao soldo de sua reforma (discussão unica) ; pensfio concedida a D Mu.l'ia Gertrudes da 
· Parecer n. 41, de 1892, julgando que não Motta Vieira da Silva, viuva do Visconde 
ha que deferir no requerimento de Bellarmi- Viei.ra. da Silva; 
no Braziliense Pessoa de Mello, director apo- Discussão unica do projecto n. 19, de 1891, 
sentado da Casa de Córrecção da Capital F e- concedendo pensão á viu va do desembarga
dera.l. pedindo interpretação do acto do Con- dor José Manoel de Freitas. 
gresso que o aposentou (discussão unica.) ; 

Projecto n. 24~. de !892, autori.sa.ndo o pa
gamento a Maria Carolina. Rbeingantz da 
quantia de 144:997$848, aomo indemnisa.ção 
pelo valor de sua propriedade da coloni11. S. 
Lourenço, no Rio Grande do Sul (3• disaus
sã.o) ; 32° SESSÃO E~1 15 DE ;flJNI-IO DE 1893 

Projecto n. 18, de 1893, melhorando a re-
,;forma. concedida, por decreto de 14 de abril Presidenci.a dos SJ·s. A.?·thur Rios (1." vice-]We

de 1891 e nos termos do art. 4• do flecreto 
n. 193'A, de 30 de janeiro de 1890, ao majer · siclente) r.: .Joao Lopes 
aggre,..,aa.do á arma de infantaria,Antonio Ga.l
dino Tra.vassos Alves (discussão unica); 

Projecto n. 241, de 1891. autorisando o Po
der Executi-vo a conceder a D. Joanna Octa
viana. da Rocha o montepio deixado por seu 
fallecido irmã.o,o capitão de fragata João car
los de Souza Jacques (discussão unica.) ; 
Proje~to il. 106, de 1892: a.utorisando o 

governo a rever a materia referente ao re
gistro ci-vil de nascimentos e obitos (l" clis-
cussão) ; · 

Additivo n. 87 D, destacado do orçamento 
da desp<!za. do Ministerio das Rela.ções Exte

. riores, estabelecendo disposições sobre o corpo 
· consular e respectivo regulamento (discussão 

unica) : 
Projecto n. li, de 1893, autorisando o Po

der Executivo a ronceder a Manoel de Mello 
Marttos, escrivão do juiz seccional no estado da 
Bahia, seis· mezes de licença., com ordenado, 
para tra.ta.r de sua saude (discussão unica) ; 

Continuação da 1" discussão do projecto 
n. 37, de 1892, declarando contrarias ao 
art. 6" das disposições transitarias da. Consti
tuição as nomeações pa.rn. , as magistraturas
dos estados, iHtas com exclusão dus magistra 
dos existentes ao tempo do. promulgação da 
mesma. Constituição ; 

Ao meio-dia respondem à chamada os Srs. 
Arthur Rios, Antonio Azeredo, Athayde 
Junior, Thomaz Delfino,João de Avellar, Lima 
Ba.cury, Fileto Pires,1-Iatta Bacellar, Hol!anda 
Lima., Casimiro Junior, Henrique de Carva
lho, Luiz Domingues, Benedi<:to Leite. Chris
tiano cruz, Nogueira Paranagua,Pires Ferreira, 
.João Lopes, Justiniano de Serpa, Frederico 
Borges, Gonçalo tle Lagos, Nascimento, Benja
mil( Barroso,. ·Almino A:!fonso, Miguelde Ca.s
tro, Pedro Americo, Couto Cartaxo, Retumba, 
Goncalves Feneira, Juvencio de Agubr,André 
Cavalcante: Raymundo Bandeira, Pereira. de 
Lyra, João Vieil'a, João de Siqueira. Luiz de 
Andrade. Theopllilo d0s Santos, Oiticica, Eu
clides Malta, Oliveira Valladiio, Lea.nd1·o Ma
del, Santos Pereira, Milton, Francisco Sodre, 
Bariio de S:Marcos,Sebastião Landulpho,Prisco 
Paraiso,Francisco de:Mattos,Novaes Mello, Ur
bano Marcondes, ·Nilo Peçanha, Alberto Bran
dão,Alberto Torres,Mayrink, Antonio Olyntho, 
Gabriel de Magalhães, Leonel Filho,Alexandre 
Stockler,Alvaro Botelho, Americo Luz, Viotti, 
Dutra Nicacio, :J.ranoel Fub·encio, Aristides 
Maia, Fer1 eira. R.a.br·llo. Ferreira Pires, Ro
dolpho Abreu, Ribeiro de Arantes, Francisco 
Glicerio, n'IOraes Barros, Lo:pes Chaves, Adol-
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' pbo Gordo, :l\Iursa,Alfredo Ellis,Vieirá Bueno. 
caetano de Albuquerque, Frederico Solon. 
Bellarmino·de Mendonca..Lauro Muller, Carlos 
Campos, Schmidt, Lacerda Coutinho e cas
sia.no do Kascimtmto. 

Abre-se a sessão. 
São lidas, postas em discussão e sem debat.e 

approvadas as actas da sessão de 13 e da re
união de 14 do corrente. 

O SR- PIRES FERREIRA (pda ordem) com
munica que o seu illustre collega o Sr. Costa 
Rodrigues deixa de comparecer á sessão por 
motivo justificado. 

ORDEM DO DIA 

Projecto n. I I, de 1893, aut.orisando o Po
der Executivo a conceder a Manoel de Mello 
Mattos, escrivão do juizo seccional no estado 
da Ba.hia, seis mezes de licença., com ord .. na
do, pal'a tratar de sua su.ude (discussão 
unica) · 

Conti~tw. a l" discussão do projecto n. ;)7, 
ue 1892, declarando contrat•ias ao ·~rt. 6" das 
disposições transitarias da Constituição as no
meações para as magistratura.:> do;; estados, 
feitas com exclusão dos magistrados existen
tes ao tempo dn. promul~ração iliL mesma. Con
stituição. 

O Sr .• Tust.iniano de Serpa 
vem <i tribuna em defesa do projecto sujei
to a debate. 

Mus,antes de tomar em consideração o dis
Pol· f;,~.lta de numero é adiada a votal'lio das curso do honra1lo depubdo por S. Paulo, pre-

Y" cisa fazer uma declaração <~ Cama.ra. 
seguintes ma~erias : Não acredita que possa ser convertido em 

Parecer 11. 14, deste anno, autorisando o lei o projecto que teve a honra de oíferecer 
Poder ExecutiYo a nomear o deputado Victo- ao estndo e à. sabedoria. da Camara. · 
rino Monteiro para. uma cornmiss;.i.o no ex- :Mas a l'a.zã.o não é a que indicou o illustre 
ter·ior (discussão unic11) ; . deputado por S. Paulo. 

Projecto n. 2l,deste anno,mandanrlo contar O projecto não e inconstitucional, .não é 
ao tenente Jose Diogo Osorio de .Hmeida, p:na inutil, nem tão pouco anarchico, como se ati
effeito de sua jubilação na Escola Naval, o gurou ao honrado representante paulist<~. que 
tempo que serviu no exercito da Republica, o impugnou. 
perd,·ndo o direito que lhe assiste ao soldo de E si, como S. Ex. pens<J.,o p1•ojecto tem ele 
sua reforma (discussão unica) ; . ca.hir em primeira discussão, tem de encon-

Parecer n. 4 I, de 1892, julga.udo que não tra.r ao pé do berç·l o tumulo, a ra.zão uão é 
ha. que deferir no requerimento de Bellar- a.ttentar contra a autonomia dos estados, ou 
mino Braziliense Pessoa de Mello, dire~or Yiolar a Gonstituiçã.o da Republica. 
aposentado da Casa de Correcf;ü.o da Capital E' que nesta epocn. em que a Consütuição 
Fetletal, pedindo interpretacão do acto do da Republica é uma sombJ:<~ que foge ao pri
Congresso <rue o aposentou (discussü.o unictt) ; melro corusc~~l' dt~ espada victoriosa. do gene-

Projccto n. 242, de 1892, amot·is<tnuo o r-J.l que nos command<t; nesta. época em que 
pa~am<·nto a Maria Carolina. Rlu:üng-antz da os proprios opposicionista.s se declaram saliis
quantia de 144:997$8,18, como in•1emnisaçi:í.o leitos com a dicta.dura que combatiam ex:.,.
pelo valor· de sua. propriedade da colonia São act:tmente pot·que ella se· firma e adquire 
Lourenço, no Rio Grande do Sul (3" dis- con(lições ele invulnet·o~.hilidade; nesta epoca. 
cussão); • em que o Poder Lggislativo é um apparelho 

Projecto n. 18, (le 1893, melhommlo a. itmtil ou serve apenas para homologar os 
reforma. concedida pot• decreto de 14 de u.bril act.os !lo po1ler; nesta êpoca em que os direi
de 1891 e nos termos do <trt. 4' do decreto tos e garantias conscitucionaes são phrases 
n. 193 A de 30 de ,janeiro de 1890, ao m:~jot· sonúras. sLtilplcs reMrLla.\'.úes do passado: se
aggreg:tdo ã arma d(! infantaria Antonio Gal- ria inganuirlalle ucreditu.r na adopção do pro
ditlo TriLvassos Alves (discussão uuica.) ; jecto, que destroe a obra. d.aanarchla e resta.-

Projecto n. 241, de 1891, autorisa.ndo o Po- belece, quanto ti organisação das ma.glstra
der Executivo t~ conceder a D. Joanna. Oda.- tux·as. o dominio da Constituição.-
viana da Rocha o montepio deixu.tlo por seu Mas, seja como for, pensa. o orador que 
fallecido irmão o capitão de fragata João Car- cump1·e um alto dever lucta.ndo pelo restab~ 
los de Souza Jacques (d scu~são unica) ; lecimento da lei e defend~ndo o que ~uppoe · 

Projecto n. lu6, de 1892, autorisando o go- os interesses da Republica, 
verno a rever a ma teria referente. ao registro A impugnação do proje~to impõe ? ~st_udo 
civil de nascimento<~ e obitos ( 1" discussão) ; destas questões: la, questã.o dos prmClplOs; 

Additivo n. 87 D, destacado do orçamento 2•, questão de opportunidade; 3", questão 
da desp2za. do Ministerio :lns Relações Exte- política.. Quanto a. primetra o orador neces-:
riores, estabelecendo disposições sobre o cor- sita. ele dar-lh~ certo desenvolvimento, 
po consular e respectivo regulamento (discus- A verdadeira interpretação do art. 6" ~ 
são unica.) ; I disposições transitarias da eonstitui@> IllloO 
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é a. que es~ a defende o illustre deputado 
paulMa. a quem re ;ponde. 

qua.si inconcebível, que a.Iguem ·; iesse com
batel-a. 

Considera.;: esse artigo d:L Constitui.;:.ão um 
méro conselho ou mesmo-disposiçfi.o liwulta· 
ti\"a-é um verclafteil·o t>bsurdo. Estuda est.'l. 
parte da. questão sob o ponto de vista scienti· 
fico e tendo em vista a histm·ia da lei. . 
Nã~ é possível admíttir lei que não se.ja lei, 

p recaito legislativo sem comliç:ões de applica.
bilida.de. 

Alli e::tã.o quasi totlas as constituições :~me· 
riea.nn.s, a!li estão os melhores commentado
res da. constituição am~t·ica.na a expot• e de
fenrler os princípios acceitos pelo art. 2n do 
projecto. 

Occupa-se incidentemente, de passagem, o 
orador ,da questão das aposentadorias forçadas 
de que estão ameaçados os magistrados em 
disponibilidade . Si o art. 6• n5.o Umit:1. o arbitrio dos go'e~

nadores na composição das magistmtur;~s-a. 
escolher os m:Lis nignos dentro !lo r1uaõ.ro dl\ 
ma.gistratura.,-neste caso por que roi lJI'ele
rida a emenda., que hoje é o aet. 6·•, â. disposi
cão primitiva. do projecto ~ 

o projecto de Constituif;ão dispunha, (]tle 
na. organisa.ção das magistra.tm·as est.\doaes 
fossem comtemplados de prefe1-enci~. . 'ft!anto 
permitisse a boa co,<posiç,;o rf.ella.<. osjuizes ele 
direito e desembargadores O. e mais no ta. . 

A emenda adaptada-fir mada peh\ bl\ncatla 
paulista-modificando apenas em tuna pala
vra. a. emenda. do Sr. Sn.ra.i va-eliminou 
aquelln. expressão. 

As palavras tzlt.anlope}·mittiJ· rt ~a compo.<i· 
çoo dellas -ioram as unicns su}lprimidas . 

Como pois, dizer que a disposição e facul· 
tativa, que tanto podia ser contempl:\do no 
quadro das novas magistraturas o magis
trado antigo como o simples b<tclHtrel em di· 

. reito? 
Que j uizo fazem os impugnadore.~ do pro~ 

jecto -do criterio e sabedoria. do Cong.esso 
Constitn.tnte 1 

Como a.ttribuir-llie o absurdo que resulta 
da doutrina que defendemos 1 

A ca:mara conhece as condições da magis· 
tratura.- ao tempo em que 1ui promulgada 
a. Çonstituiçã.o . 

Pel:ts leis até então existentes- e que ex-
1li do art. 83 da Constituição continuaram em 
vigor,- a. orga.nisaçOO das magistra.tur~ls e a. 
nomeação dos magistrados obedeciam a. cerws 
re,(U'a.s. 

Entre estas o respeito o.o principio da anti· 
guidade relativa. 

Pura não deixãi• I?S governadoras sujeitos :1. 
estas regras, para. não permittir·lht>s por ou
tro lado o arbLtrio de porem .completamente 
de la.do os antigos membros <l':> m~istra.turo., 
o .. Congresso Constituinte adoptou a emenda 
qu_e _hoje constitue o art. 6° da Consti
tuiçao . 

Estuda. largamente este lado d:l. questão e 
passa depois ao exame e sustentaçiio dos outros 
attigos do pr~jecto. Felizmente, diz o orador. 
não conte;;ta.m a competenC:a do Supremo 
Tribunal Fedet·al para., em l?l'ÚO rle recu t·~n, 
intervir na questc1o. E isto éj:~ algumu. cousu.. 
TamlJem a doutrina é tão conhecída. tão uni· 
versaJ.mente acceita., que s!lrla estranha. vel, 

NIT.o daria. credito a semelhante facto, si 
nii.o ti vesse lido a defesa. do futuro attentado 
na p1·opeia folha oficiaL E' a.hi que anteci...: 
pada.mente $8 bus(;;). justificar o golpe que vae 
set· (lesr·ch<~dfi na Constituit;ã.o, r.~rindo a.o 
mesmo tempo os direitos dos magistrado~ em 
disponibilidade. Apretia. o a.cto do governo 
segundo o art. 83 da Constituição de accordo 
com os preceitos da lei n . 2033, de 20 de se
tembro de 1871, e mais tlisposições anteriores 
â lei f'unrlamenta.l da Republica. 

Vai concluir. Mas a.nt~s de fazel-o permit
tir-lhe-ha. a Cainara. uma observação. 

Póde a Cam<tra r ejeitar o projecto. E' este 
o seu direito. Pode abrír-ll1e ao pé do berço 
otuinulo. C<Jrt'&'"Pondente aos votos do depu
tatlo paulista.. Mas jàmais livrat~-se-ha da me
recida censura que s·u procedimento desper
ta. A todo o o t.~mpo dirse-haque o Congresso 
que reza Const.ituiçiío consu miu o. sua exis
tenci(l. renegllndo a sua. ob1·a.. destruindo a 
Constitui(i!o. Ainda m:l.is, a rejeiçii.o do pro
jecttJ nilo será considerado um acto de pru
dencia ou de p •triotismo. 

Todos ~eri\ona.ar.ti tuâe de b~je um novoa.cto 
de fr·aqueza. uma. nova. C•)n.clescenden ia cul
posa com ós a.•:tos do poder. Mas a Camara 
não deve esqu ecer-hoje qtle precisamos de 
apurar a• noss:~s respon.a.bllidades-que a. 
sua. p olitica de hesihções e f1oaquezas. de de
preso pela opinião •. de repudio a Ç)onstituição, 
de in•:oncebi \'et tolemncia.· com o poder crêa. 
p:wa a nossa , atrla essa situ;•ção terri vel, 
cheia <\e per·igos. sem exemplo no pa.ssatlo, 
uni.ca na nos;a histeria-despotismo ou revo
lução . (A1Joiwfog. m uitrJ btMl , ntttíto bem. O 
OY'(t lor e {elicit(J.Ilo.) 

Fica. a discussão adiada. 

COmparecem depois de aberta. a sessão os 
Srs: Gabl'iel Salgado. Indio do Brazil, Augusto 
MontP.negro, Rodrigues Fernandes. Nelsom, 
Martinbo Rodrigues •. ! se A velino, José Bevi
laq ua., Alfredo Barbosa, Epitacio Pessoa, Sá 
Andr.• de,Rosa E\Sil\•a, Tolentino de Carvalho, 
Espirito Santo, B ·ltarmino carneiro, Lou
renv-o de SU.. Au,;usto de Freitas. Tosta., Zam:,, 
Marco li no Mo um., Se\"erino Vieira, Leovil
~ih:lo Filgneiras. Ma.noel Caetano. Torquato 
~Ion~im, i\T;Lnliü.os B:u·reto, \"ir:rilio Pes.soa., 
França Cu.rv:J.J.ho, LUi:!; MW'ttt, Erico Coelho, 



c~ara dOS OepltadOS- I mp-essa em 1910512015 14'02- Página4 de 30 

SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE 1893 249 

Sampa.io Ferrnz, Lopes Tr ovão. Jesuino de 
Albuqurque. Vinhaes, &ularõ , Ch,~g>J.S Lo1J;1.i.o. 
Jacob da Paixão, Cústa Junior . Fteury Cu
rado, Leopol<lo·de Balhües, Alves de Castro. 
Correia da Costa., Jlbrciano de Magalhães. 
Victorino Monteiro. P4<reim da Cost.'l. e Ho-
méro Baptista. · 

F"õ.lta.m com cau~ pa.r t ioipada o.~ Sr·s: Pedro 
Chermont, Cosh t\odrigues, Anfri$iO Filho. 
Amorim Garcia, Meira de Vasconcellos. Ro 
o•'lgo de Al~,~ujo, Pauto Ar:-..rollo. Paula· Gui
marães, Diony:;io Cet·queira, Horacio Costa. 
Fonseca e Silva. Fonseca He •· me<. yrillo de 
Lemos. Oliveira. Pint1. Vil·ia.to de ;yleneiros. 
Joaquim Breves. Almf'ida. Pereir:t. .beque.~ 
Oul'iqu~. Furquim \Yerneck. P:~.::i fico llascn.
renbas. Costa. Senn:~., 0\f:lt.ta. Machado L:~mou
nier, Gonç;t!ve!; Ramrs. Carlo~ das Chui::ts. 
Domin::os Hocbn, Costn. Machado. Francl>eo 
Veign. Palleta. João Ltli7- Beneolitto V:dlnda
res, Nece.~io Ta v:u·es, Domingos 1le :llfnr-ne -. 
Carlos Garcia, Morei r<\ d•t Si v:L. Almeida 
No~ueiro., Julio de !\!('$Quita.. Brasiho •!os 
Sa.nto~. Pn.utino CaJ·lo>. Uo·bano Gouveia, E· lU· 
ardo GonQ:J.Ives, As5is B,-... sil. Thomaz Tores. 
Menna Barreto. 

Faltam sem c~u•:~. p~.rticipa 'a osSrs. UclHi" 
RodrigUPS. Valente de 1\'ovaes. Jore :.\Ia.r iil.no. 
Anoiba : Falcão. Pont~ de Mi··anda. lYo do 
Pr-Jdo, S~~.bz·a, O"rci~ Pires, Barão Vil ia Vi
ço~. Froes oa Cru7~ FigueiredC>. Fe1·reir:1 
Br:~ondã.o. Gonçalves Cba ~·es, Domingos Por·to. 
Monteiro da Silva., !I,1M·tinho Pnrdo. Cat·va
l hal, Angelo Pinheiro, Cincim\to Br-<lg;r, Al
berto Saltes. F e· n;\ll'io Si ma~ . Bor:res de ;\fe
deiros. Al··ides Lima, Fer"a.ndo Al>bott e De
metrio Ribeiro. 

Annuncia.-se r, votação do pnrecet• n. 14. 
deste anno. autori~'l.ndo o Poder ··:xecutivo a 
nom~ar o deputado V•ctorino Mont<'iro p:~-1-a 
uma commi:;são no exteri r (di~cus;ã.o nnic ). 

0 SR. FRANCISCO GLICERIO ( Mia o;·<l~ "') re
quer que a vota.ç-J.o S<'ja nominal . 

Consnltada a c·asa. é ~.pprovarlo o requeri
mento do Sr. Fr(l.nd>co Glice:·io. 

(O S.;•. A1·1h:w Rio.< diJ'fiJa a ca,fcii'C' rl·• 1>•·c · 
sitünte '}t~ e OCC"padtt 1"'l0 SI·. J•HIO Lopes.) 

Procede-se á cha.ma.tla :para vobçã.o nomi
nal. 

R.es]'JOndem sim os Sr~: Lima. Brtcury. Ga
briel Sal,"<ldo .. Fileto Pires. Matt Baceli:tr, 
Augusto Montepegro. Holhtndo Lima, Casi
mira Junior, Rodt•igues Fernandes, Helll' i
que de Carvalho. Luiz Domingues. ~<enedícto 
Leite, Nogue ra Para.nagu:,. Nc.>L~n. Pire$ Fer
reit•a. Frerlerico Bot'i!C!.S, .Jos~ Bevil qun, Gon
çalo de Lagos . Al!'rrdo Ba.r·IJQS:t, Almillo 
Alfonso. Pedro Americo, Pf'l'eir:r. Lyr •, Joio 
de Siqueu-a., Luiz de Andrade, Oiticica, Eu-

cam:~ra v . Ir 

clicles l\ialta., Oliveira Valladi.i:o, Leandro Ma
ciel, Tosta.. Ar·thut• Rios, Sev-erino Vieira• 
~lil:on. Fra.ncisco St'{).ré. S. Marcos. Se· 
b:lStião LandulpllO, F· ancisco Mattos, Atha
Yilc JllJlior, ?oiovaes Mello. Torqua.to Moreir-a., 
Kilo P:•çanha. F · "'nça Carv<J.lho, Erico 
Coelho, Mayrinl-.. Ant.onio Olyntho. Badaró, 
G<tbriet lie .\fa.g-albàes, Leonel Filho, Chagas 
Lolmto, Alv-ar·o Botelho. Viotti, Dutrn. Ni· 
ca.cio. Aristides Maia., Jo;io de A vellar. Fer
reil'a. Ra.b~li >. Ferreira P .res, Rodolpbo" 
Ab1·eu, . F··anci~co Glicer·io, Mor aes Barros, 
Arloipho Gordo. Murstt, Co3ta. Juninr, Alrredci 
Ellis, Vieira Bueno. Leopoldo de Bulhões.AI
ve.; lle C~•stro, Antonio Azercdo, Co1-reia da 
Co~ta .• i\iarci:~no de :llag~tllü'ie~. Lauro Muller, 
Carlos Campos. Schmidt. L t-erda. Coutinho, 
Pereira da Co$t<\, Homero Baptista,Ca~io..no 
do N;~scimento. 

Resp ·ndem não os Sr:;: Cbristino Cruz.Mar
t inho R.o<l rigue.s, .Tose Avelino, Miguel de 
Ca.•tro. Epitãcio PesssrKt, Couto Cat•taxo, 
RO:>;J. e Silva, Gon<:alves Ferreira, Andrti Ca
,-:.>.lc:!,nte. R,ty1nm1oio B.-r.utleir;!., Joiio V te ira, 
E;;pir·ir.o S:Lnto. B~Ua.rmino Carneiro, Augusto 
de Fl:cita.S, Za.ma.. S:1mp:üo Fer'l':l.Z, Yinh.:\es, 
Manoel Fulgencio, RiheiJ:o de Arantes, Lope;; 
Ch~wes, Belb rmino de :Menuonça.. 

D~ixam de responder ú. cha1nada. para a. 
votnçf.io nominal os Srs. Indio do Br;.1zil. 
Clll'lstino Cruz, .Jllsüni.a.no de Serp:\, Nasci
mento. Sá Andrade. Retumba, Tolentino de 
Cu.n·a.tllo, .Tn,•encio de Agui~.r. Loureuco de 
Sá, Theoph.iio dos Sa.ntos, Ma.roolino Moura, 
Santo:> t>ereit':L. ).hnoel C:~etano, P1·isco Pa
l'3.iso, 71-hnhües Ra.r•·eto, Alberto Bl·andã.o, 
Yirgilio Pessoo., Luiz MUl-a.t. Lop'$ Txovão. 
.lesuino de Albuquerque, Alexandre Stocl<.ler. 
Alll:;>·l·ico Luz, C.tetano de Albuc1uerque e Fre-
derico Solon. • 

O Sn. PR.I·:sroc::o;;rE- Yotaram :r. 1\\vor do 
p:Lr•·cer 74 S1·~. deputados e contr;., 21. 

Nã.o lla>mdo numero. nc;~, pela. seg1.1nda 
vez a.dia.da :r. votn.çií.o do parecer e das de
mais mate1·i:\S da ot•dem do dia, e continua a. 
discussão do prqjecto n .·3í, de 1892. 

Tem n. l)~,l:t vra o Sr. Milton. 

O ~r. ~lilt.on- Oberl.eço, Sr. presi
rlente, :i. t'or<,:a imperios.1. t1:1s circumst.1.ncias . 
:>:ão ~e <liga jámais que est:mt.lo pre•ente um 
dos r1tros mem i>rO$ da mngistl•atura, que 
fazem parte \lesta. a.ssamh,éa, tra.tou-re de 
n.ssumpto referente ã. sua classe. guardando 
elle. entretanto, injnstificavel sinão criminoso 
silencio. 
N~o se di;Za. Sl' ptoeshlente. que o honra.do 

t!oputado por S. Pn.ttlo, e o niio menL'S ilis·. 
ti · cto deput<tdo pelo Cearit, toma.t·nm. pela 
sor te dos ,juizes da.,te paiz interesse maior 

ss 
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do-.. que o magistrado. qua, passou .i<"~ pelos j disponihilich~ ·le._ perdendo os loga.res que de 
. mesmos tra.m:es de uma. \Íd~ uol0l'OS3. ; n.otes O<!CUp<LV<\111. 
· ·que, c•ti~ sujeiio ás disposiçü~s thL l<'i con-~ - Applu.u,lo, SL'. l.)tesidente, o ze~o ma.nifes· 

stitucioua.i a que $e refer-e o prqiecto em tat!o pelo nobro deputado uo Ceara, querendo 
discussão; e que, como to fos, •)Stá. -<tme::~.- ainili\ agora. correr em auxilio dos ma.glstr:.· 
çado tle um acro violento do governo, a so do;;, que nü.9 puderam se1· contempl.a.tles no 
acreditar na. noticia ala.t•mantc q11e no.> deu e qtm.tlro dajustiça dos esmdos. · 
honr·ado depu tad.o -p<l:o Ce::..rc.\.. Sou o p1·i.meiro a lou Ya.t' o esiol'ço por S. Ex. 

VozES- v Ex tem tuda. a competencia 110 re,·eta.do, no ~ntido de. que fiq_uem pl~na.-
~ t · mente 'fpra.nttdos os d•rettos destes JU!zes. 

as~umJ? 0 • . . . pondo-os u cober~o de quttlcluer iniquidade. 
O Sn.. MILTox-Sr. -prestdeme, a. mng11em )!as S. Ex. ha de 1·eleva.r-me que eu, discor

ê e..\:tl.'a.nho, rle c~rto. o modo 'PQl' que u m~t- da.n(lO lle sua opinião aliâs aut')risada, venl\a, 
~istra~ur:~. lbi t:atnda dut·ante.?s t.empos do nã.o comb;tter ínteir&mente o projecto que 
unp~l'lO. Os Jn<tgt:>~t·~dos, 9ue ul_ms pr<sta.rat?- s. Ex. subscrev1m, m:JS apenas dizet··l!le que 
serviQOs rele,rn.ntisstmo~ o. p~tna., nunc<t tt- e~te pr·Qjacto não e completo, que prec1sa. ser 
-ye1·am do go~·erno '" muuma prova de profundamente modificado, e que, por conse· 
1ntere~se, vlvet·a.m sempl'e em uma. depen- quencitt. a. respeito delie a C mar-J. deve, an· 
denda sobremo([() humilhante, iujust;t1ueute tes de tnd.o, tomar um2. providencia., aliás 
cruel. (.4voiatlos.) muito commum. no correr dos· nossos traba.-

Foram victima.s· t1a politie<~ de crtmp-:,.narlo, lho.>, e que sem du\·tdu. vir-..í. mais uma vez 
triste joguete na rnii.o dos ]Ã'l.l·tklos inü·enes; dernonstrM' o ücerto <·om que esta. ~a 12_!'0-
de tal ma.neirn., que todos o;; estimules dcs- cura _rea.lçar sempt·e as suas delitJeraçoes. 
appateceram da alm::~. desse~ modestos, tllas (:l)JO!a·1o•.) . . · · . 
prestimosos serl'idores t.Jo. wl.çiio. ~r. pres!den~e. _o tex.to _constt~Uctonal a ~ue 

EUes a muitu. parte le•al'am a luz do !!LO· se refm·e o pt·o.J.ectO .e~ t.hscuss_a.o, _quero d~er 
gresto, com o imperio da l:!i, e nli.o poucos o art: ~· da.s (l\s_pos!çoei!_ tra.nsttortas, contem . 
paga.r<'l.m com apropria v}d<t o a.rr~;o de que- n_ma. tdea. que nu.o ~- mats !lo qu::'i ~ re~roduc

-rer·em tirma.r a su;t autonomia uo meio de cao de outra qne .)a. se aclntva wser1tla no 
potentados audazes. (:ipoiatlos.j ptolecto dtt _Co~stituição, _fOl"IJl:U!ado pelo go-

verno pt·ovtsorlO; e a. (llsposc~..t.O que ftcou 
Mas, o que succedi;t ger<tlmente ? afma.I conS<t~rnda. na. lei ftmdamental do paíz 
Atirado::; ao intedor do pa.iz, anue suppot·· nã.o ê sinilo a idéa. do entã.o senatlot· Sr. Sa

ta.va.m toda casta de soiTrimentos, reduzitl.os raiva. exposta numa emenu..t. que toi simples· 
_ Q. vencime.nto5 mesc1ui.ntto$. veudo a toda mente mo(Lir·kttla pelt1. b:tnC<tda paulista. 

ho:a pet•tut·ba.da. a sua. virlu. pelo3 const<Lnte~ Além da emenda apresen-t.ad<l. por essa ban
ataques feitos á :mil. independencia, n:'io h:t C:l(h~. ·cumpre lemb1,,_r• d.ua.s outt'<I.S c1ue fu1-am 
n<:>gar, Sr. pl'e;;idente, que ~ tnagi»tntdos offm·e.·id:ts ~i. (·.On<üdet•at;ã.o tlo Con;.;-res:>o: uma 
atra.vessa.r;tm em touo <tquelte t~mpo uma ex- do sr . Fh·tniuo tl;~ Sib'dra e outr-a do Sr. G1t· 
istel.lciu. pungiti l't~ e prccal'ÜL. bino Bezo t.tt'O. Em a.mba.s c.c:ta.s, :t.Ssim como 

Veiu ~'. RepulJth; .. 't depoi.; . Garantindo, Ott mt()U~lla e, nn,~lmenoo, nn. proprh\ mo1lili· 
Jll'OC:urando ga;;:a.nür os tlireitos e interes..;;e:; ca.<;ão H~it<\ pel:~ bancada pauli~ta.. ern totlas 
legir,imos de tor.las as class s de !'tUh:donm·i•)S, ell<\:5, Sr. pl'esitl··nte, tmliun·se tle prover à. 
era bem de ~-er· que o novo l'<'g1men não potle- s:_.r u' <los magistrado•. c1ue por to1·ça das cw
riu. e5quecet· os ma.;;istr~\tlo~. eX~\cta.tnfmtc cnmstanci;~ e em ,·it·tude d;\ u0va 01·g-.l.ni
porque oojuizes c:>ustiluem;t cl:J.s3e em que s:tçiio que se dnst~ ao Poder Judíciario. mode· 
se tl.t ma. a o1·dem :>oci:tl, como Uds executore.~ _, L - f. d - tl d 
d. .-< :- 1 ~ • • . .• , • htua pe •) regunen ç •:rath·o então a opt.'l. o, 

_as_lel:5, que S<lO el.e:o e.ttL~ todos o~ PO\o~ ni't.O purles::em ser co:1templados na. ma.gistta.-
ClVlllsados do ID\mdo . \Atmado.;.) tu1·a. do;; estado~. Pr~viu-.:e. portanto, desde 

Veiu.. a Republic!l., Sr presíd:1nte, e o pri- logo o. llypothese de ncatcm á. mnrgem, posto,; 
meiro ministro rJUe occupou a. pa.sttt tb ,j us- 1 em inactivida.!le, alguns ou mesmo muitos 
tiça. declarou que lla vEu. de defeude1· e pre.set·- ~ mt\~i,tr<ldOs. 
vara magistl"atura. d~ todas ns viuleacias, A Gonstítui.;:ão di~sc que deviam ser apro
:pa.ra. que não se dêsse a. mai~ leve solu•,i~o tlc 'j veit:l.uo~ par~- a rn<tgistl't~.tura. esto.(loal os an.
contiuuidade na.justil,:.."l., qt:e s. Ex. (;Onside- tigo.sjuize~. :prefd'inJo-se entre elles os roélr
ro:va. fundamento supremo da oruc1n sochl. I g-i:;tmdos de m<ti:> no~a. Deste texto constitu-

D~corritlos os tempos, o Cong-resso Consti-! c!ona.l, o noiJre d~puta.do qui.Z !ieduzir uma. 
tuinie te~'El ele I'Ot:1r n lei run·lamenbl lla Rc- , con::;ertncncia, qne. no meu 'Conce:to, nãd se 
publica, e ni~o et'<l. po~il·cl que a.! ti se deixa$~ :tt:b:\ ~:ontl{h ueUe. S •. Ex.. di,;se q_~, de<de 
de attt~ntler á. ~Ol't~ uos .i uizd~, q l\C, por ftll·c;n. q uu o at·tigo d:J. I ::li cita.t.lo ma.núa. va p>·e('eJ·i>~ 
das dispo.;;ições ~:ontid~s ne:>sa. lei e d.~ no1·:~ os .i ui:ws de melhor nota .. o governador ou o 
orga.nisação dadt\ ao pa.iz, tinham de tica.r em I pt•esidcnte do qualquer dos estados não pode-



câ'nara dos DepLLados - Impresso em t 910512015 14:02 ~ Página 6 de 30 

SESSÃO EM 15 DE JUNHO DE 1893 251 

ria nomear para o respectivo podet• judiciario 
nenhum ddadti.o que ante1·ionnente não per
tencesse á. classe. dos magistrados, sob pena. 
de infringir o preceito constitucional c (le 
commetter uma gr;t v e inj ustiç:J., carece"doru. 
de promptu. repar~í.o. 

Infi~lizmente, S;.·. presidente, r. sinto dizel-o, 
não concordo com o nobre deputarlo pelo 
Ceará. nessa intelligencia. que dit S. Ex. ao 
·preceito constituciOll<11 alludiuo, e não con
cordo porque S. Ex. não adduziu n.r·gumento 
que calasse no meu espírito, e que pndes~e. 
pol'ventura, con ... encet·-me de que labot·o em 
erro, interpt'etando por outr-o modo a. dlspo

: siç-~o a que o seu projecto se relere. 
Assim. o nobr~ deput<~do sustentou que, 

quando a lei cnnstitucional Lleclara.nl. qué de
viam ser pre(dl'idos os magi!\trados dt! melhor 
nota., quizera com isto sig-nificar· que pam a 
magistratura estauo;\l não podia. se1· nomea.do 
ba.ch:• rel, que precedentemente não fo::sc juiz, 
que uão pertencesse [~classe da magistt"atum 
desde a.lg-um tempo já. 

Mas, Sr presidente, V. Ex . comprellende 
que esta interpretação do nobre deimtado e 
incontestavelmente uma interpretação 1br
ça.da ... 

O SR.. JusTIXIAXO DE SEP.PA- ~ão apoiado. 
O SR. . MlLTO:-<- ••. porque dizer a. Constitu

ição que deviam ser preferidos os mfl.gistl'à
dos de melhor nota, segur:~.mente não equiva
lia. a. impôr que tossem npl'O\'cit<\dos todo.s os 
magistrados existentes nos estudo~ . .. 

O SR • .lUSTlKL\ XO OE SEttr•A- ApÓi:trlo; mas 
tambem não quiz dize1•que Jb::.sern esclnidos. 

O SR . \jJLTox-... e si :t boa ou mú not:t 
do ma.gist;·ado ni:!.o podht ser :tmli:ttla sini'to 
pelo p roprio govern:.ulor·ou pre;,;idcHtr~ que 
tinha ue fllzer a nonumçã·:>, :nu ii;•.J 1\a.tut·.i.l ,j 
que alguns r-ios jniz!:ls cn&ã" existentes tl.;;!~
sem em disponibililhule, pois nem to, h•~. puLh'
riam ser de meti.< .wt .!, s írnulr.ane:LilWllttL 

Mas, Sr. pt•:·~i r.lente, lX\1';1. dc! IUOll>ltl·ar ainrht 
que o artigo <.'Onstitncional deixou -an,;: gO\"(!t'· 
nadores ·dos estados o tli t·eito de e8collm n. 
rP~peito tios mu.gistt-udos que :'lel'\"i:>~em, b<l.> t<t 
considerar que ess.;s ~ovet•mtdores ou pt·esl
dentes :;.er·iu.rn obriga(los neces-arhtmenb n. 
escolher par-<L m;\;;i.s~t'l.tdos os simple3 ba<.:lla
reis quando. por acaso, o numet·o de cmnarcas 
que fosse creado excedesse no numero dos 
anter-ior~ente existentes, vindo assim :t 1'a.l
t<l.r-lhes juizes antigos pt~.ra n.lgmnas dclla.s. 
(..-tpoi"dos.) • 

Ot·a, si no caso figurado, em licito o.o go
vernador ou presidente chamar pa.t"J. a ma
gistr"atura simple~ lJachareis, é cla.t·o que o 
preceito constitucional .não lhes impunha o 
dever d .: só nomearem ma.gi.:!trauo~ antigos 
para. occupar os cargos da. ~agistratura esta-

rlon.l. Si o legislador tal pretenclesse usaría de 
outl-a linguagem, determinante, imperativa, 
!).llmittindo n~esmo que até Lú. chegu.sse o seu 
].lO der. ( :l.po ia,f.,;s.) 

Basta. c..<:to. con.:sidcr~.:lo, Sr. presidente, 
pam provar que o principio e~ta.beh'cido pelo 
nobre · depuncdo é sem fundamento proce
dente, e que a intelligencia., empresta.du. por 
S. E:~. i lei, nã.o resiste ao primeiro em
bate. 

Porquanto S. Ex. sabe perieitamente que 
não ~ Yertla.deiro si não aquelle principio que 
póde s1.1ppo~,;ta t· r.olla.~ tl.s SII:J.S conseqnt)ncia.s, e 
,;i a consequencía, tiroda. por mim. não é sup
port~vel petó' pr-incipin esf.a.belecido pe!o nol>re 
d<•putadr,, é cviden te que este principio não . 
colhe, e f<tlso com cer teza. (!lr,oia tos). 

Depois, St•. pr<:sidente, peht •·menda n.pre
~entuLh ao a.rt 6" da.s <.lisposiçõe:> transitorins, 
.;e comprehende pct·fditamente bem que a 
ir:lr\a do leg-isln.dor nti.o foi essa, que llle 
attrilme o nobre . deputa.do a quem 
respondo. D:l fucto, a emenda do Sr. se
nador Firmino da. Silveil·tt·, assim como 
a do Sr . deptltado Gtl.biuo Bezou·ro, e ftnal
men te a llo Sr. senador Sami va, todas ellas 
providenciavam sobre ·a sitmLçiio dos magis
tl'u.dos, que por aca.so não fossem admittidos 
na ot•giJ.Ui&\Ç<i.o j ud!ciaria dos e3tado_,.; verda-. 
deiro sign" l ele que elles mesmos conceberam 
-:.t possi !,iUdade de ·não se fazer um aproveita
mento totu.I úos juizes então existentes; e jU. 
r·epel!iam claramente e~sa aLsurda doutrina 
tle que os govern:o.doras dos est.1.dos ibssem 
obri~ados a a.dmittir, no qu:ulro Lia mn.gistl-a
tut·;~· q_ue litcs ctunpl'i;\ orgu.nisn,r, todos os 
j ui;o:es que ness.t epoca. ser1is:::em porventur<.1. 
nos mL"smos estados. (c\1Juiados). 

O SR. JusTI:-:r,\:>0 J.lE SEt!rA-0 governo 
·q·uYisol'io ang-ment.on maito o qu:Ldt·o dn. 
ma;.:is•t'l.l.r.ttro. nos c:>tado3. pt•incip:tlmcnce nos 
1l:L ilot·te. que mio pi!tl·riam mais tet· todos os 
m;~gil.' Ll'ad~ts cxisLenro:. . 

O SR. }.IH.1'0:-\-Si qu:tlquer goYet·nrulol' de 
estado lo~se. como qnet' o nobt·e deputado, 
obrigado a incluir uo novo quadro da. magis
tru tura, todos os jtÜZf'S existentes no tel'rito
rio de sua jurlstlic~;ií.o. seguir-se-lli<1. que _o 
principio í~lerativo, coUS<'\f:'1.~J.~lo na Constt
ttti~•ão, fiCJ.rh~ compleh m<Jnt.e nullificado. 

O SJL J usn.,IAXO DE SERPA-Era Hc1to ao · 
Con·~·esso Con::;tit uinte. ao lançar :J.S bases da 
Jed a~açií.o, cstn,beh:cer tae:; ou taes con~.li~es, 
que deviam set• impost:~ Ms gov·ernadores de 
C'.Sttt\10. 

o St~. \frLTO:'i' - ~ .. I<l.s, aincJ.a sendo Msim. 
tornava-se pl'eciso V. Ex. proYar que a dis
posição contida no u.r t . 6• das dtsposiçt,es 
trasitoritts ·da. Constituiç:ã.o, im:Põe aquella. 
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obr!gação aos governadores dos estados, impe- O Sn.. Mn.Tox-A qncs!ã.o er'tl. d · aprecin.
ratlvamente: e esta é a. quest.ão. (...-11•• iado~·-) (:ão da.s qunlidades do juiz; e pa.m isr.o nin-

Sr. presidente, :J.S palavras de ·nwi., nota gw;m mais coii.p•·tentc <lo que os governaM
ins:ridas no ~rt. G·• da~ disposiç"ies transi- x·es, no l't~gimen que ado:ptamoo, e d•l áccot·do 
tor1as, o que demonstram ~ Exaw.menre o di- co:n a disyosiçiio (·onstitucional, que a.got·a 
reito de ,,,·ef'e,·e"c'a, dado aos m<tgistr-ados de invocamos. · 
Iuzes e prollidnde incontcsta.v('is. 

Disse. entretanto, o nobre dc· ·UÚL(lo : mas u~r SR. D~;PtrrAno- E a Constituição não 
es_ se dirclto de nref·renci<t só p~iv. ser exer-- estabc·e.,eu mcdiuas que firma~sem o critcrio 

,, para. <.'SS<L a preci àçil.o . c1do dent1·o dos limites da mng-l tratnra exis-
tente, na occa.sião e1n que ·os estados fo t·am O Sn. .· \In:rox-Evidt•ntP. portanto. St'. pre-
legalmenta C!rg:tnüados. sit\Pntc, é que o direito de escolher magis-

E' 0 que nego. porl'[ue, !!-Upponha 0 mbre tJ·atlos. na reOl'g<>tli5ação j no!iciaria., foi re
deputado que no momento apontado não exis- .-e1·vn.·io ''o~ g"<tVCl'nadorcs tlo;; c!:tados. Si' 
tl::t. no e.•tado, rle que por nca:::o s~ trn.tasse, este.~ govern:.l.dot·es. ent t'emnt_J, abus::u·..tm •.• 
numero lJastante tle juiz;s de nota. que pu- U:..r SR. DEPl.'TAf)o-Te;tm t~lm~ado. 
dessen: ~et• aproveitados . Qual a conse-, o SR. :.IrLTo.~-:- Si teern . al,us<lcio (não en
quencta • tro ne4t' que,;t:to) o ce,·to e que o abnso, por 

UM SR. Drer>GTADo-Kome.;tr hachateis es- acaso comrnetl.iúo. não invnl.!ln. a minha ar-
trauhos ú. mag·1straturi1. gnmeni~<çio. Com u!JU$Os, como sabe V. Ex., 

O S M · não -e ur~u!llenta. R , ILTON-St nesse cas0 o governo po- · 
dia lançar mão rle IJt~chareis estr;tnhi)S á lllt~- Sr. pt·<:sidtWt(', bnto e -.;·crür,deira a dou-
gist•·atura, estás. Ex. já confe•snndo qne no tl-ina. f!UC estou udroga.uuo, tant:t. ·repito. 
art. ô' das c1isp:1siç5e:; tra.ns tot'ios 11 r.,o exi~te CJLH! diil'r~t·entes g-.,,·em:.ul•n·e~ quet'<tnüwior·es, 
um preceito fot'mal; e antes conce,leu-seaos quer· 110>t.eriOJ·cs á revu!ur;ü.o de 2:3 de no
governado es 0 direito de l~\Zet·em a. e~collw. vcmhrv de lti!H proc:edei·am de ]_)erfdto n.c
dos.juizes fôra doquar!ro dn. m<.l.gistratllr~. cu,·do com ella. que ,•eíu assim n. ser· suffm
sob conrli~:ão apenas de preferirem os rl.e m:iís gar.l3.. llOI' drous partidos antagonistas. 
nota, quando por ventura os houYessem. U:.r Sn. i'EPt:TADO - Todos abuS3.ram. 
. O SR.. ANDRÉ CAVALCA!\"J'l- Está respondido (·I l'oiwlos G w7o '!P'J~wlos.) 
com habilidade, mas não com razli.o. O SR. Jusr:>:uNo DE SERPA.-i\'ão apoiado; 

O SR. MILT·•N- Com a logka. Esta.belet;o. hotn·c gov()rn:J.doreti que cumpl'il·am a • on
sem ser contestado, que não ha principio ver- stiLui(~ão, como, ·por exemplo, o do Cea.r-.í.; 
da 'eiro emlogico.. sinlio aquclleque c·omporta O Sr~. 1-frLTON-:VIa:; torlas as regra.:; teem 
todas RS crmsequencb.s que tlell" decot•t•em. <'xc:epção; 1101' isto pude ser que, em alguns 
Tenho tirado conseqnencias ahsHrdas do prin- do.~ ést:tllos, t.l\"essem ~ido apr"velta(l s tnr!os 
cipio estabelecido pelo nobt·e <leput:.Ldo. Lorro, os magi~t ados em exerdcio quantlo foi pro
esse prin_::ipio não é v rrladeiro. ( Aprlin•l;;<.) mLllgad:t a. Constituição; mas a verdatle ã 
Como en•a.o SS. Ex,;. veem dizer-me que lh•'s que, n:t m:.ciorin. do• est:-l.d •s. ibram :postos ã. 
tenho respondido com l1n.hiliLlàrle, mas não m;trgern · ifi'erente::; juizes uo numero d.1.· 
com a r~zii.o. Sr. presidente? quclles. 

O SR. ANDRÉ CAV.U.CANTr-Nos cst..1.'lo'i onde E t<tl pl'ocetlimento, ti(lO pelos primeiros 
não llouvt-r magistl'ados com ht~.hilita.l;r~es e gon::rn<.dor·t~s antel'iorc's ~o gn!p(•. de Es&ado, 
b~•a.~ nota, está SUbentendido que, ne..::tas C0l1- fbi )•epetido. :>enll())'BS, p2lo;; gnverll;LUul'es 
u1çr>es, dever-se-ha ln.n<·ar• n•ãO de outro meio, que vh·r·:un depols d:J golp·· c!~ Est~t :n 
nom~ndo ba.chareis que, embor;L PStranbos á. Con~guintemente, tanto. uns como outros, 
magtstratura, tenha1n qualidades de ma.gis- todos. en~cnrleram úo mesmo modo a dispo-. 
trado. sição corht ituciorJal. 

O SR. 'MILTON-Pois é i;;to mesmo. ,~s.c;im 
])ela propt·ia regm formulada e acceita pelo 
nobre deputado. ficou salvo o rlir.·ito d s gu
v~rnadores dos cstl.dos escolherem juize;; 
fora do quadro da magistratura existente, n:L 
epocha de sua reorganisaçã.o. Está V. 'Ex. por 
conseguinte ap...,iant.lo o principio por mim de
fendido. 

YozE5-~fuito bem! 
O SR. \lrr,Tox-E~t~ facto. SI·. l)re::;idc"nte, 

dern(mstt·.•. que n<L cnnsc encia. de todos os 
pru'tidos. de codos os h:.mens que se inte1·es
s:1.m 11ehs cansas tmblicas, de todos espccia.l
rnente que lizern.m l)n.rtc d .. ) C.•ngresso Con
,.::l;i~uini.e. eGtava 1nconcusso qu•~ o art.igo 
con«ti~ucinn:ü •l;l.V'l. simplesmílnte p1·efe1;encia. 

O SR. Axnn.É CA.VALC.-\.X'TI- O que rligo e 1 aos nn;.!'bt.~<t~lo5 exlsten':.es, mas n~w ohrig;Lva. 
que deixou-se de escolher magistrados de boa: Ol'- goveruad•lres " não :>al1iT· l':tr;1 do qua(lro 
nota, para ir se buscar sim:ple~ bacbareis.. I da magistratura,_ uma vez que os gr.tndes 
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interesses do. nac;ão assim 
( lipoiatlos.) 

o exigissem. iVIuitos delles ftco.riaru, pol' 1brça, desapro-
Yeita.dos. 

O SR- MoR.~ES B,\RROS-E tienhum gover
U;l.dor teve duvill;J. sobre e~a n.tkibuic;ü.o. 

O SR .. Jusrrxr,\i'\0 DE SEl~l'A-Então que ca· 
racter tem esse artigo da Consl.ituil;ito ? 

O SR. MtLTON- Insiste o noh~-e deputado 
em saber qua.l a. convcnienci(l. de ser arlnpt'l.do 
o art 6" das diSlJosit~ues transitarias d•t Consti· 
tuiçã.o. ·· 

O Sn.. EPm'"cro PESSOA- E' uma. inutili
dade! 

O Sn.. i\1ILTO~ - Diz o nolJre deputado 
peta Parohyb:~ que aquellc ~lrtiJO é um:~ 
inutilidacle; mas, Sr. pr·esidcnte, j;i, ~e fez 
aqui not;..r qu(; a d ispo5içilo constitucion:J.L 
citada. importa em um mero con~ellw, em 
uma prudente ad vel'tencia n~itu. ao:; gover
nadores e présit!en1e~ de estado8 E, quando 
assim não fosse, basta.ria attendel'·Se pa.ra. 
os clous numeros que se seguem ao <lito 
art. ôn, e s~ compr·ehenderia que ell" não ·é 
desneces&trio, como a.liás allgura-se tto meu 
distincto oollegtt . 

Senhores, o que o legislo.llor q uiz: li li 
acautelar a. sor te dos m:1gistra•\os q •e ni.io 
podessem ser conte:nplallo.-; ll<l ' ·rganlb;,I.Ç!<10 th'l 
nova. magistratur;t 1!o;; e-;t;.ulos, em razão de 
não estarem c:onsidcradr)~ como rle meti.~ ;cot•.< 
ou mesmo por·que excauess ·m ao nu·ue· 
ro de comarcas que ficas..,;em sulJ:;istinrlo 
(Apoiados.) 

Como era. neces~at·lo prover U. :;or te desi:es 
j uizes, o legh•lad •L' entendeu c•nweniente 
esta.be.le~r O lli't . 6" ll"s disposiç.i)cs tl"l\ llSÍ

. torias, que seguramente s.1.tis!l.Lz i~ justi.ssimtt 
previsão . . 

Eis. porque fig-ura m ConstitLÜÇ'<tO o dito 
art. 6• que v iHustl'e deputado pelo Ce~wi~ 
encat·a com tarn;•nhn e.'>Gt'l).ulwz:\. sem n~r:o1' 
dal'-Se S. Ex .• no emtauto, d~ qile é um só o 
pensamento, c:ontido em to.ias as eme11~h.ts, QUe 

-O a.ss1ampto su;;geri.u. 
O SR. Ju~TINL\XO DE SERPA-:~"Ias, jã. expli-

quei este facto. · 
O SR. MrLTOX - Mus, como o explicou 

V. Ex.~ . 
O illustre dcpui:ado pelo Ceará sustentou 

que os dons iULtstr·es senadm·r>s imaginar·am 
a hypothese da. \liSponibllid;ade; só porque 
era. possível s~r o numero de n1 gisu~.ldos, 
existentes nos e;;taJos. qu:J.ndo se lhes deu 
nova organi~nção judicia.1·ia, SUl)L!rior no 
numero de comarcas que, por ventura. fus~em 
creada.s. 

Eu. po:·ém, retorqui-lhe:· qnando o nurnero 
de comar·cas fosse inibrior ao numero de 
juizes o que seda.ria_. então1 (.:1pa,·te$.) 

Pí·cfcrcnci~ como eu concebo, é a escolha. 
entre duas <:ousas, a.nteposi·:ão de uma. à 
outr·a,; c a. semelhante result:ulo não se po
d~ria cbegtl.r-, (\esde qLte ro~sern oln·iga
dos pela constituição os governador-es e 
préSidentes de · estados ao incomliciona.l 
apr(n·eitamento de to<los os magi=-trados 
antigYJS, 

0 SR .Jt;STI:'\L\:-10 DESERPA-Tal quu.l como 
serem p1·elt:ridos p;wa o;; ca.rgos de promo
tores os i.ncli viuuos fijrmados em dir~ito, 
crJII!Ot·me a l~i (\e 3 de dezemln·o. 

O SR. 'Mtr.To:-<- Perdoe-me V. Ex., seme
IImnte interp etac;.iio dada a lei de 3 de de· 
zemlH·o não ('oi geralmente a.cceita. . 

Hou>e presidentes de províncias que nella. 
mesmo fundados, entearlera.m qua lhes era 
licit·o nomeat· pwa. o cargo tle promotor pu· 
ulico a indi viduos níio titu.lados em ·llireito . 

0 SR . .JuSTJi.'ólAi'\0 DE SERPA E OUTROS dão 
aparte,;:. 

O Sn.. MILTON -Houve, sim, presidentes de 
ptovinc:iv..s que entr•ndero.m que, 1 or fOr\•<L 
este a.rti;:ro, lhes era. lídto nomear pe~soas 

não lurmn.da.s, pa.ra o cargo de promotor desde 
que os I'o;-mados nii.o lltes inspiravam a ne· 
cessal'ia. confhln1;a .•. 

0 SR. MIGUEL DE CASTRO -E esta iutrepre
ta(,•ÚO é muito legitima. (A.poiado~ .) 

O SR . MILTON ... intei•preta.Gií,o muito legiti
ma cnmo diz o illustre dt>puta.do pelo llio 
Gl''-'nde (lo Not'te. 

Os SR . .JçsTl.'\IANO DE SsRl':l. E OUTROs diío 
apa.r~es. 

o sr~. ~[H.TQ:s'- Deem-me liccn~.a que pl'O
$iga, 

O SR. 1vllc.m:r. o8 CASTRO dá. um ap:~.rte 
O SR . .Jt:STI:>:IANO DE SEIWA ( •lil·igi.-ulo-:;~ rw . 

Sr. Mir;uel •fe Casl;-o)-V. Ex.estâ. defendendo 
o seu passado · 

O Sn.. MILTO~- SI.'. presidente, a. doukina. 
ora in vocaclo. era. tanto. mais legitima quanto 
se entendeu semp1·e que o cargo de promotor 
puMico era. de simples ·coníia.nç.a. do governo ; 
e portanto, desrle que o bac!Jarel não u. inspi· 
mva aos presidr·ntes de provincia, ninguem 
poüil\ Reg:J.r n. esses o direito de escolher os 
p:-omotores publicos fóra. üa. clas:>e dO$ ba.clla-
reis em dh•t>ito. · 

o SR. JusTIXBSO DE SEPJ'A- Ouvi a. re· 
sposta. e dedn.ro a v. Ex. que me não sa-
ti:&z. . · . 

0 SR.. MILTON-E' que V. Ex.. é muito exi-
gente. (Riso.) · 
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O nabl'e deputado referiu-se, Sr. presi
dente, ao gP<~.nde numero de nomea~ües que 
para. o::; c;ugos de juizes de dü.eito foram 
í~it.as pelo governo pro~·isorio, e dahi quiz 
t1r:1r argumentos tamiJem p:1ro. clemonSL1':1r 
a utilidade do seu projecto. 

Ainda. mesmo que fos•em wrdtuleiras tl)das 
as allegações feitas a respeito por S. Ex . 
creio que :tiuda assim os magbtrodos nilo po
diam s~r resrlonsa.veis r1elo excesso de nomea.
ções, devidas ao erro do governo pl'ovi~orio; 
e '[)ortanto ·a argumet~to invoc<tdo nad:>.. pôde 
adiantar para a questiio de q tle trammo.> 

S. Ex.. no seu projecto (:trf. 3") admitte 
que o ma.gistrado, que.não tiver sido apro
v::itac1o na m<tgistratura dos estados e provo.1' 
que não foi substitui•Jo por outro magistradr, 
nas mes111M condições de prefet·encia,re(;htme 
ao Supremo Tribunal Federa.!: 0 si nio ii)r 
utteudido por este pos~a. <1..índa r~correr ao 
Poder Executivo para filzer vingar o seu 
direito. 

N'este artigo, pois, S. Ex. não faz mais do 
que estaJJelecer o recurso de rPcurso. ~utri
na insustenta:vel. (Apoictdos.) De mais, ou o 
Supremo Tribunal Federal e competente para 
declar·ar ineonstitucional a disv(\nibiliúade 
dada aos mag[strados ou não;e si e oomp<~tente 
para declarar a inconstitudonalida<le tlo acto, 
deve esta declaraçti:o ser definiti ,-a. 

Si porém aprecianrlo a co.usa entender de 
modo eontmrio e de modo contr<J.río decidir, 
se deYe considerar a ca.usa resolvida. tam
bem definitivam~nte, em ultima instancia. 
(Apoiados.) • 

Mas o nobre deputado quer que qu<1.ndo o 
Supremo Tribunaldeclurar:- que o acto do go
vernador do estaclo foi inconstitncionttl se 
cumpra a senten\'a, e qnando decia.ror que 
foi consti~ucion~~l, ainda se dê re\:Ul'SO p~l'<~ o 
Poder. Executivo. E' realmente sin~ula.r! 
(A[lcc!"tes ) 

Vou ler ·o artigo redigido pelo nobre deptt
tado. (Lê.) 

O Sa. JusTJNal\o DI: SERPA. dú. um a:parte. 
o S:a. ~'ÚLT0~-0 que esta aClUi legislado e 

o seguinte: O magistra(lo que não roi apro
'Veitado no seu e~tado recor1'e para. o Supre
mo I'ribunal Federal pol'que soffreu uma in
justiça. desde que nilo foi substituído por 
out ro magistrado tambem. O nohre deputado 
admitte que o Supremo Tr ibunal Federal 
julgue, procedente ou improcedente esta. re
clama~ão, e que julgando-a improceclente, 
ainda o magistrado tenha o direito de recorrer 
para o Poder Executivo. E' recul'so de re-
curso. · 

O Sn.: J.tiST1~·r.,l.:';o nE!SERPA. dá um aparte. 
O Sn.. MILTON - Outra questão agora• 

O nobre deputado alludiu tambem, Sr. pre
sidente, a uma <1.meaça que se diz estar immi
nente sobre os magistrados postos em disponi
bilidade, e cnj;1 autoria S. Ex. da ao Sr. mi
nistro da. justiç;u.. 

Em apartes já. tive occa.sião de dizer que 
não <Jcre.Uto que o Br. ministro da justiç~a 
se rcsoln. a inte1·preta:· um :.wtigo un Con
stituição, votado alias por nós me~mos em 
sessão elo Cengt•esso Constitulnte, do modo 
por q ne o noLa·e deputado pelo Ceará disse 
que -vue ser cxplicauo por S. Ex. 

Nt~ realidade. não :posso acl'editar que o 
Sr. Fernanuo Loho t~nha em mente pratiéar 
semelhs.nte attentn.do. 

O SP... Jt:sn:-:L\.::"10 DE SEUPA- O· lJiario O(fi
cird del€mrle a doutrina pablic:i.ndo um pare
cer· u;\ Secl·:;;ta.l'iu. d<t J usli\'tt e a que o mi
nistro d·m o cara.ct~r oi!ldal. 

O SP... ~úLTO~- H<1ja. o que hou-ver, diga-se 
o que se dbse1', não })OS:'O acreditu.r que o 
S1•. Fernando Loho pratique e~te acto sem que · 
primeirn o v-eja inserto no Di-,.io Offic:al e 
reinatado pel~. assigna~ura de S. Ex. 

Tii.o ~rave me parece o :tttentado, e-elevo 
tanta confiar no bom senso dos homen~ que 
estão á frente do governo. que duvitlo que o 
Sr. Fernando Lobo e:x:pe('a um decl'eto nesse 
sentirlo. Se1·iu. um erJ'O b'TaYissimo. 

0 SR. .. Àc'\"DRÉ CAVALC.\.:-11'E- Ha· uma razão 
eco no mica. 

O <5?.. MILTON- Dizem que tod.a n. despeza 
a faz~r-se com os magistrados, ora po;;tos em 
dispouibilidaue, orc.ará por :!00:000$ ; e não 
Cl'eio que, por causa de 200:000$, o governo 
vá infringir· tU.o a.bert<~mente um preceito 
constitucional, í~rir ilireitos tão respeitaveis; 
lJL'indp:l.lmente qua.ndo nós ~;;abemos que os 
magistrados níiu :;ão os que mais se teem 
aprovcita1lB dos coli.'eS pubticos. Eífectiva.
mente, não silo elles que teem tido pingues 
commissõ~s no estra.ngeiro, nii.o é a eUes que 
sa. tem concedid.o fllrtas a,judas de custo, se
nhores. Assim, uma de>;peza. que se fa~,a com 
esses funcc:ionados na importa nela de 200:000$ 
não }XIrece-me que possa autorisar. contra 
elies a iniquidade que se annuncia por ahi; 
tanto mais quanto devo acreditar nas boas 
mtenções do ~r. Fernando Lobo, no interesse 
que_, mesmo como ministro, eleve S. Ex. ligar 
a classe a cujos destinos actualmente p1·eside. 

O Sa. ANDRE CAVALCA.i'\TE- Etrectiva
mente o Sr. minish'o dajusti\:a e muito_bem 
intencionado. 

O Sa. l\frLToN-A Constituição diz clara~ 
mente que ·os magistrados que nii.o fossem 
aproveitados 1w. <;Jrganisação judiciaria dos 
e:;tados, seriam postos·· em disponibilidade até 
que 'fossem aposentados, ou collocados em la
gares equivalentes áquelles que perdessem. 
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Mas, a;posenta.dos como e quando ~ 
Como 1 ao al'bitrio llo governo ou na. occa.

sião em que o magistrado p2dit· ·que se lhe 
fa~.a. effectiv:l. a lei tlc aposentadorias ~ 

Porque, é prati5o que s3 S3.ih.J., e.st<J.. aposarr-
tadoriil. é um direito do m;~gistra.tlo de que 
elle pódé usar quando quizer. ( .-lpoiwlo.,.) 

Antes <lo magistro.dochegttl' <LO; 30 :tnn')s 1le 
8el'Viço, que é o tempo para 11 aposent<Ltlorin •. 
segundo as ll!is que· estão a..imh1, em vigor, o 
governo nft.o tem direito de o apo•en un· . O q ne 
póde·fazet• ê ap;:oveirat' os 1:eus S<:rvi('-0:> ~m 
outro logar. ele· accordo com a. Cçms:ituiç,.,i.o: 
mas si os não apro\•eiw.r , tarnbl!m não lhe e 
premittido aposent.a.l-b sinã.o qt:tl.nd.o elle 
pedir ou quando ti ve1.· completado o tcmp0 ~.b. 
lei. (Apoiados). 

Do contrario, a intelligencht dada a este 
a.rtlgo constitucional virü1. p.Jr por terra, todo 
o traba.lho que teve o Congr·es.;o Constituinte 
para garantir a sorte e o futw•o dos m:t:,oi.s
trados. 

A Constituição niio creou, JlOl't.:'\n ~ o. cli~ito 
novo, respeitou o dir·eito existente. c este <t 
respeito de apo~entado~·ia.s e exactamente 
a.quelle que const:t. das bis :20:33 de set<:>mbt·o 
de_l8il e de 7 de outubro de 1886. 

Portanto, o nobre ministro, <\ d:'.lsptlito de 
quanto por alü se diz, apesar mesmo 1.k•s do
cumentos publicados no JJiad·, Olficinl, e a. 
que o nobre deputado se reteí•iu, nií.o h ·1 de, 
confio, não h' de aposentar ·li>l\'(ld:unentc os 
ma~istrados que não tivet·cm sido a.piO\'eito.t
dos na. organbm~iio j udiciuria do; eat:.ttlos. pm•
que S. Ex. procedlmdo) U.':õ$ÍID golp~:tri:\ um 
dos·.· artigos constitucionaes. a r t:spcito de 
cilja. interpreta~ã.u c it1tellig.:mcia não !Jl>ole 
haver duvida em um cspidto imp;tre:ia.l e !l
lustrado; (apoiados), como não ex[ste no seio 
das camaros,que em tempo o votaram. (M·~-Io 
bem.) 

E' defendendo estes principio.s, hatalho.nll':l 
por· elles, oppondo toda. a resi:>tetH:ia ;L quem 
quer ti_Ue pt"et~nda a.ta.cal·OS, e :lS$Íil\ que Ee 
póae presco.-r um Servic,."' proveitoso e rele
vante :i. magistratura.. 

E convido', por isto, o nobre deputado, si
~natario do projecto, a que aban(lone a :ma 
:primeira idéa que não só não esta de accordo 
com a C~nstituição, como ainda causaria. em 
todos os estados uma perturb<l\iiO fa.t.al, que 
junta ás outras :por qua estamo5 passanclo, 
diffi.cultaria. ·a obN d.3. -consolida~~t.o da Repu
blica, convido S. Ex. a que abandone este seu 
projecto, ou o substitua por outro, que trate 
exactamente· de acautelar a magistratura 
contra o a.ttentado que S. Ex:. diz estar iul
minente sobre ella. 

0 SR. JUSTJNIAXO DE .• SERP.A.-Uma COUS:il 
:aão exclue a. outra. 

O SR.. ~fiLTOX-0 que quero é chegara um 
aecordo com o nobre deputado a quem m. ui to 
aprecio e, como S. Ex .. é naturalmente bon
doso e tlisp:1e de alto critcr io, nii.o ter-á. du
viua em accaítar· o meu convite. 

Sr. prasítlente, o J.lro_jecto que estamos dis
cutindo não tem pnr-ecer de commissã:o ill
guma. da. c•;.stt. 

V. Ex. o::ompt•ehende, porêm, que elle 
tr'at:t da 1.una m<ttar!a. i ortportanti5siml!. que 
u<>Ye ser- e~cuuau:1 no seio elo com missão com· 
petente p3.l '~t que depois deste estudo. e elàbo
mdo u respectiv·o p<trecer, venha a. discussão 
a. ser melhormente enc3Jllinhad3. aqui. 

Pó(le mesmo acontBcer que a. commissiio 
ilnroduzu. no pr; -jectn iol~a~, 0 moclilict~çi3es 
ts.es, que, em vez ue rn·~nt~-1-o intleft:nsav·et 
como tem ~ido, o reLluza " um3. proposta que 
poss:1 em seu fa.vot· congreg~u· todos os votos 
ües:a c;.J.sa. e assim <:onverter-se com hrev:i
dade em umtl. lei utilissi1Ú:\ p3.r<t a magistra
tur-a, (apoi(ldos), e pa,ra. o paiz. 
q~anto ás b 'lSt'S do novo projecto, não é oc

casta.C• opportuna de est:l.belccel-as, ne1n dis
cutil-a,-. 

Confio ha.st~tnte nus luzes da. commissio de 
con:>titnic;IT.o, legislil.ç:lo <:l .i ustiç:J., e : espero 
q LW_ ella_ estudarú. p~rreita.mente o o.ssulllpto; 
tanto mats qu:~m:o a. rasptdto da mater·ia ja 
0 nobre deput:>.tlo por S. Paulo, já. o nobre 
·ieputa1lo pelo Ceará e já outros cc;llegasmais. 
teem-s<J cxt~rn:ulo. e a commissiT.o. colhendo 
~~o~ esses 1latlos. })Ótle eb.bol"ar um projecto 
n axel em q ll tl se a.ttenrl.a. l'<l.ZOa>elm<Jnte ó. 
class~ Uht:;tro: ol:J. magistr-J.tÚra.. 
E~pel'o m~mo que_ :L_:~ poucas palavras que 

tenho pt'l)fct•ttlo ~ernrao de aviso a.o· nobra 
miuistro p..1.rtt que S. E:s:., apprehendendo a 
opinião àa. Cam:trn.. ou abandone o pensa
mento I'J.UC o dig-no dcputo.t(lo i)elo Cea.riL lhe 
attr ibuiu. ou cnt.ti o, si nunca pretendeu 
toma._r tt~l .ca~ninho, l_)er:::ist:~ neste-proposito. 
que e p:tktottco e mmto louvo.vel. (.4povltl'.os.) 

Tenlw dito qnanto é bJ.Staute parajusti
ficar o meu \'Oto a. l'espeito do projceto. 
Magistrado, como me confe,sei no principio 
do meu cliscurso. . . . 

O S.a. JusTit\'L-1..1\0 DE SERPA- E magistrado 
dos mais distinctos do paiz. (Apoiados. ) 

O SR. M ILT ON • • • creio que não }>oderei. 
ser averbado de suspeito neste alvitra de 
conciliaç;"ío que proponho ao 11obre deputado 
pelo Cear-à. -

o S.a . . J o lo DE SrQt.""EIRA.-V. Ex. req Úer que 
o :peojecto volte b, commissão~ 

o SR. ).fu.Tox-Que volte, não, porque ainda. 
lá não íoi, e é por isso mesmo que pe~.o que 
vá elle á dita commissão, :porque e~ta 'póde 
esclarecer-nos com o seu parecer. 



Cfrnara aos oep<.~aaos- lmiJ"esso em 191051201 5 14:02 - Pêgina 11 ae 30 

256 A.NNA'ES DA CA1.!AlU. 

o S 1t. Ju:>Tmt,\NO »E SER.PA-Foi bom, por- O Sn.. Cotrro- CA.R'l'AXO .•• um dos orna.mentos 
que conseguimos uma especie de accordo. da. uossa. ma.gistratu1-a .•• 

o SR. · MILTON-Folgo muito em · ouvil-0 O SR. l-!Ji.To:s-E' bondade de V. Ex. 
· -·assim, moderado e ra.zoa.vel. _ · o SR- Cott--ro CA.R.TAXO... está convon-

Sr. presidet;ite .• espero qu~ o meu_ 1'equer1· cido de que tt magistratur-.J. inacti,·a. será 
mento passar••; e um requer1mento mncx:ente, a, víctima c.le um attentat!o que se premedicta 
um reque1·imento de onlem, um requel'l!pel_l· e de que cogittt o go11erno a.ctua.l. como disse 
to c-:mcíliador. de modo que tanto .,_ ffia!Orla lleministro uaju:>tiça em s~u relatorio, esta
como a. minoria. poderii.o -votal-o _de ~on- o tecendo que o limite para & aposentadoria: 
sciencia tra.nquill>t, certas de que, d1scutmdo da m:~.gístratura illal!ti va est;~ ft.'{a<lo na ar
este projeçto, quiz demon;;tl'<.\~ ~penas que ; ... ani-<açãoj udidaria. de t· ·do.s os estados, ape· 
ligo o maxim~ empenho_ a.o:; tnteres;es da. zar de seu juizo a este ;·espeit·l, toda. via, como 
class11 da ma.g1stratura, n<Lo porque perr.e!JÇ_a disse, ucceita. o requedmento do honrado de
a. ella., visto como não acho-me em acttVl· puta.do pela Bahia e a.gu~rda-se para discutil• 
dade .. . o im~jecto quando elle ,-ier da commissão res-

0 S:a. Ai'-"DRÊ CA.YALCA,'\'TE-Mas póde vol- pectiva_ (.il-/uito bem.) 
f.3.r e com muito proveito para a. classe. 
(Apaiados.) 

O Sn.. MILTON-.•. maspo1•que entendo que 
os juizes, r epresentando um dos pod.~res da. 

· ilação, da-vem m~recer do Corpo LE>gJslat1vo 
o .maximo interesse e a maior a.ttenção . 

·(Apoiar/os.) 
E agora, ].)ara terminar~ lembrarei pala

vras que a &:te respeito escreveu um talento 
·.muito respeitavel, dizendo que nestas ques
tões_ de magisti.'aturas tudo deve set imp~ 
soal po que a magist:arura r~presentn a (Jf· 

dern' no meio da:; movediças acções hllmaUI\s, 
·o passado no mdo das constante:; agitaçues do 

· ptesente. Disse-o Laugel. 
. . Pap!>l tão nobre, -como o mais nob1·e que se 

possa dese~pe~ha.r na ::ooiedade, a. <:la>Se CJUe 
o exerce, e dsgna dos no~sos re~1le1to~ e da$ 
nossa;s considerações. ("1fuit-. btM.) 

Es-pero pois, que a Ca.mam con-<iclero.ndo I• 

assumpto com a sabedor'a. que· a distin;;ue, 
Se pronunciará ' 'QffiO e d<: ~ll dever-eom 
todil.justíça e a maior isen~:lí.o. (Jfuilv lnJ,a, 
mutto bent; o orado1· é cwapl"i-.. c~<ta,f,>.} 

Vem á. mesa, é iido. apoiu.do e entr;~. eon
junctamente em discussão o seguinte 

Requerimento 

Requeiro que·oprojecto n. 3i vá ú com
missão de legisla~.ão. Cotlsti tuiçã.o e j ustLÇ:a 
para interpor sobre elle o seu parecer. 
· Sala das sessões, 15 de junho de 1893.-.4. 
MíltOl~. 

O Sr. Couto Cart.ax.o, infeliz
mente, à um d~ílludido acerca. da. marcba. dos 
publicas negocias. En.treta_nto, aeceit'1ndo o 
~~i-~ento . do lio.nrado deputado yeb 

O SR; lvllL'l'ON-Muito obriga.do; 

O Sr André Cavaleant.e -
Si eu não tivesse rJ.ado alguns apartes ao no
bre deput.a.do pela. Bah.ia, quando ex.pendia. ~ 
suas idéas em rela({ITo a.o projecto n. 3í que 
or-<1. se discuie, não teria motivos para vil' á 
tribuna, como 11gom faç,o. 

Entt•etanto, de\·o dizer qua, judiciosas como 
furam o.s consid·ra~ües f-itas por s. Ex. 
qu:âito ao tnodo de interpr·etat' o art. 6° das 
ui.•posiç,fies tl';J.USi coria.s t.hX nossa Constitui~~o. 
e t;odavia dic;no de la.st i ma. que em sua. appli
c~u)ií.O tl.l~uns governador~s e presidentes, tal
vez ohedecc·ndo-n. conveniencias de um mal 
ent ·ndido p:.1.1·tidarismo, niio ten~.am escolhi
tio tle IWel'er.··ncia p;~l'<\ a • magistl'atura dos 
estados todos 011 juizes de direito e desembar· 
gad-.1rcs de m:tis nottt, conforme ·sabiamente 
prcc<!itua <t lei, d<wdo log;.\l' a que mu.tos, 
~:om longo tirocínio e a.treitos á pr-.ttica. lle ju~
.. ar. ticassem intf'il~tmcnte ã. mu.rgem e sem 
~mis e~p~ranr;.l.S de voltaP i sua. cu.rreirn. ! 

Si lm nssumpt0 que dc,•essc mere•:er séria 
mc'(lit:t\'ii.o do.• podm·e• pul>Jicos, é este um, 
pai,; os m:.~.gistl'ado• it1cum.hidos de decidir 
impot·t:tntes c:u.usas que se preudem ao du·eito 
de pt·opl•iet.hde, honl~\ e vida do:; cidadãos, 
sómente n. pt·ererencia devia. rcca.hir naquetles 
que l'eunis.sem as q uu.lida.des ex:igidas para o 
bom desempenho de tão elevadas runcções. 

Alem de que, 81·. presidente, e ama cruel
dtcde preterir se um ma~istrado com muitos 
ttnn:•s de bon:; serviços, por quem nU.o iniciou 
a suêl. carre1ra na magistratura. 

E' triste que essa classe, honrada pelo seu 
modo de proceder (apoiadosj, tenha >'ido victi
ma de tantas injustiças e que ainda. se pre
tenda leva.r- a effeito a. iuiquidade de apo
sentar forçadamente, com o ordenado~ a. que 
ti verem direito, aquelles que deixaram de ser 
apvroveita.dos na ma..gist.ra.tura federal e dos 
es~los. · 

o Sa.. MILToN-Não creio que isso se dê. · 
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O Sa. A.-mRE CAVALCANTI- Parece-me que I O St•. Bad:u•ú não pretende tomar 
assim deve ser, pois uma medida. de mal en- 1 t empo á Ca.mara discutin,Jo este projecto em 
tendida economia, si se verificasse. iria attin-1 segunda. discussão; limita-se a formular tres 
gir a ma.gist1'ados. que_, .a. contragosto seu, j em ·ndn.s vi:-~n como quasi todo elle ê digno 
foram posto:;; em 1.ltspomb1hdade. . de approvaç!<tO, porque basta. dizet· que este 

O Sr: ministro da _justiç::~. po~p~-lhe~ ma.~s pyoject_o f~i apresentado ao ~euado pelo dis
esse d1ssa.bol', ofiens1vo dos dtrettos adqUl- tmcto .lUl'lsconsu1to o Sr .. Tose Hygino. 
ridos. Confio que, si S. Ex. tem em vis !:a a. L- . . 
guma cousa nessesentido, melhorreflectmdo, Uma das emendas refere-se ao art. 11. 
não o fará., porquanto seria antes uma me- Entenllen formu lar esta. emenda para ma.n-
dida. de severa punição a pratica de seme- ter a harmonia com o § 4n do art. 1 O, que 
lha.nte a.cto contra. aquelles magistrados dLs- dispõe que será e.."tit1cta. .a associaçü.o cújos 
pensadós sem uma just<':. causa da carreira meml)ros deixar-em tle existir. 
que abra.r;a,r-J.m, obrigai-os a receber uma in- o art . 12 dispõe que os beus uas sociedades 
significante ·migalha,: que absolutamente não assim extinctas pa.ssar-âo a. pertencer a União. 
chega para satisfazer as princip;~.es necessi- Propõe a suppt·essão deste artigo e que se 
dades e encargos de 13-milia, accrescente ao ar t . 11 as pa.lavr-i\s-e ex-

Voto, pois, pelo requerimento que mandou tinctos . 
á. mesa o nobre deputado pela Bahia, pa.1'a. que 
o projecto apresentado pelo digno deputado 
do Ceat·ú. vâ à commissão respectiva, afim de 
emittir parecer de accordo com as considel'a.· 
ções que acabamos de fazer e a.s:":im resguar
dado, em toda a sua pe1enitude, o direito elos 
magistrado, dignos a. to(los os respeitos das 
nossas sincel'as attencões. (.:Vu:to bem.) 

O SR. JUST:U'I.IA.'IO DE SER.PA (pel/7. ol·dcra)
Pediu a pal<lYra para declarai' que, embora 
não repudie as idéas do projecto, porque a 
questü.o constituciona.1 é uma questão victo
riosa, em todo o casO est-.1. de 3.reerdo em quQ 
o. pl'Ojecto-volte á commiss;.i.o, aguar(laudo-se 
para. então tornar aoccupa.r-se delle. 

Nestas condições, acredito que a Cam<\ra 
adopta.râ o r equerimento, e que a commiss:.1o 
de legislação e j ustiça, des!a vez, não.~t·d. 
duvida em dar parecer, acceltando as tdeas 
que parecem ser d<L qm,si unanimirlalle da 
Camara., salvando a magistru.tura da. n.me<H,:a. 
que sobre ella palra, conforme o que se lê na 
imprensa amiga do governo, e na propria 
imprensa oficial. 

E isto que se aprende em todos os civilistas 
e ca.nonistas. 

A doutrina contraria e nroa aberração . 
A OUt l•a emenola. é <10 <trt. 17, que dispõe 

que sul.lsiste <\ lel,(islacii.e ante l'ior sobre os 
bens d<1~ a:>sociações religio:;n.s . 
B~t.'l.. a simples leitura deste O.l't igo para 

se vêr o grande attentado que se pretende 
consumar em relação aos bens pertencentes 
á s socie<lalles religiosas. 

Qu<l.eS são estas leis a que se l.'efere o a.rt. 171 
Nã-:> podem. ser senão os de a mor tisação; ma.s, 
pergunt:t s i depois rle sct· lei deste pa.iz o 
art. 72 §i 3" da Constitui~iio Federal, póde a. 
assemblêa. votar esta.iniquidade. Este art 17, · 
qué e a. l'CVOg<t~I<ÍO 1\0 artigo constitucional, é 
um roul.>o twmaclo ás c:orpora.~!ões religiosas, 

E;;per<~ que a Cam;n·a, ;~rlvogarh~ da. Con
s titui<;::.i.o, não vota1'á. semelha.n~ artigo. 

O que pede ê :1.penas. a conl'ormirlade desta. 
lei org;~nica. com a Constituição e neste sen
tirlo Lbl'mulou a. emcntl;~ supp1·e~siva que 
offe1'CCC ;'t C(lllside1'<lÇ!ii.O ria C;tma_t•a. Não lm.vendo mais quem pe(-a:.. pa.lvrn, é 

encerrada a discussão do requer imedto c do 
projecto e addiada a vota<;ã.o pot• falta lle Vem á mesa.. é lidll., n.poindt'- e po:;t:~ con-
numero. juncl.:tmcute em tliscus~ão ;~ :S~"'Ui11te 

Entra. em 3" discussão o projecto n. 20 
dest-e anno, fixando a. for~a n3.Y;l.l para o 
exerciciõ de 1894 . 
. Não havendo quem peç!S. a palavra, é en· 
cerrada a. discussão e addia.da. a votação. 

Annuncia.-se a 2~ discussiio do pr ojecto 
n. 75, do Senado, referente ú. liberdade de 
direitos estabelecida. no § 3° do art. 72 da 
Const ituição Federal : 

São successivamente postos em discussão, 

Ao a.rt. 11. · 
Depois da pa1avrtlr--disso1vida-accrescen-

te-se - ou extincta. · 
Sala das sessões, 15 de j unho de 1893.

F. Bar.laYó . 

que é sem debate encerrada, sendo addiada a 
1 

• 
vota,.;;0 dos arts. 1•, 2", 3", 4•,s•, 6•, 7 .. , s•, Nãohavendoquem peçaa pa. avra, e encer-
9' e ío. rada a diSüussão e a.diada a votação. 

Entra. em discussão o art . 11. 
éilmn.rA V. U 

Entra em discuss.i.o o art. 12. 
. 33 
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Vem n. mesa, e lida. e entra. coujunefi<>mente Vem a mesn, e lido. apoiado e entra co~ 
em discussfío a seguinte juntament~ em discussão a seguinte 

Ao art. 12. 
Supprima-se. 

Emenda 

Sala. das sessõeii, 15 de junho de 1893.
F. Ba.darci. 

Não havendo mais quem ueça. a palavra, é 
encerrada a discus>ão e a.liad.a a. \"Otaçã.o. 
· São :>ucces:.:i V;\mente po;;tas em flist:us~~o. 
quR é sem de lia te enc-·rrada., sendo adiada a 
votação, os arts. 13. 14, t5 e 16. 

Entra em cliscus~.i o o :Lrt. 1 i. 
Vem ú. mesa, e hda., apoiada e entl"a con

junctamente em cllscussão a seguinte 

Ao art. 17. 

Ellzenda 

Substitua-se o art. 2" pelo se,o-uinte; 
Art. 2.0 Esta pensão serã. divida Pntre ~ 

viuva D. Tbl:'reza CarolL<~a. ua Silva Freitas, 
e suas tilha.s D Annn. Julieta. de }<'reita.s, D. 
Rosa Amelia de Freita.;; e D. Thereza. Jose
phioa de Freitas Sa. aquellas solteiras e esta. 
viuva do Dr: .Jose Tdxeíra de Sã, sendo a 
metade pua a viuva. e a metLtde :Para as 
fllua~ em partes ígtiaes. 

Sal1 da.s s~sões, 15 ele junho de l893.,.....Mi· 
gw:l Cv..5tro. 

Não lmvendo quem pet;a. a palavra, e eu. 
cert•ada a dis,;ussãn e auiada a votação. 

Esgotada a. ord~m do dia, p~~<1.·Se ao ex
pediente. 

Ü SR. lP SECRETARIO lê O segLljnte 

Supprima.-se. "'f'_ EXPEDIENTE 
Sala. das sessões, 15 de junho de 189:) . ...,. 

F. Badal·d. Otlicios: 

São snccessiva.mente postas em lllscussão. 
que é sum debate en~;ermda, sendo adimlu. a 
votação os arts. lS e 19. 

Annuncia-se a. 2" discuss:.io do ])rojecto 
. n~ 238, do Senado, dispondo sol.Jre titulos ao 
portador. 

&io successivamente 'Postas em discussão. 
que e sem de ·ate encerra. ~a sendo a.clio.da a. 
votaç;1o, os arts. l ". <J, •• :3·. 4". 5", 6", í··, 8', 9', 
10, 11, 12, 13. 14, 15, 16 e li. 

J\.rinuncia-s~ a 1" di.scussiio do projecto 
n: 194. de 1892, .. ::mtod,;:!Ddo o go\·ct·no a. 
considerar nO::J q umlros e:tr cti vos rio COI'LJO 1le 
ma.chinistas d;t U.l'tn:tda to•.los os muchirli~ta.s 
extrao1·dimwio;; que contam tna.is Je 10 <LOilO$ 
de ser~iço na mal·mlla ue gu.:rr<J., com toU.a;;; 
as informações . 

Não h:J.vent.io quem pe~-a a pahLvt•a, é en
cerrada a di;;cus$1o e ad ada a votaç-J.u. 

Annunc\a-se a dist!ussüo unica do projecto 
n. 153, de 1892, opin,tn1lo no sentid,, (le ~er 
adopt.'Ldtlo'pt·ojecto n. ll-14, dell$9l,queeleva 
a 300$ a pen~ü.o conceditla a. O. M~ria U·er· 
tudes da. Mo~r.a Viera d<~. Silva, viuva do 
Visconde VieirJ. da SilYa. 
~ao ha\'endo quem peça a pa.lavTi:!> é encer

rada a discus5ã.o e adiada a vota,ção. 
Annun~:ia-se a discussão un.ica do projecto 

n. 19 de H!9l. concedeuLlo ~n:sã.o â. viuv;.~. do 
desembargador José Manoel d.e Freitas. 

Do ~r. 1• secretario do Senado, datad0 de 
llon em., rem-ttendo a pr-oposição desta ca.· 
tm~rJ., aLttoriS1Llltlo o· go~·erno a cvntra.ctar 
com o engenheiro civU ~Ie1Yille Hor-a para., 
por si ou comp;1. .hia que orga.nis;,r, execut;;~.r 
ui ver'<I.S obr .• s no pOI'tO do Rio .de Janeiro; 
pt'l>J.l05iç;.1o a que o Senado não pôde dar o 
seu aosent.imtlnto..,... Inteiradi\. 

Do mesmo i<enllor. de igual da~, re~netten
ilo com emenda. a proposi~tào tlesta. ca.•n.;t.m_, 
qul:l auLorb<.~. o P1·e~idente da. Repuu1ic:a a 
ct·ear Lllna. u.lt\ndeg-a na. ('(tpíta.L • 10 e~tLtc1o dê 
S Paulo e out!'il. no. cidade Lle Juiz d<J l-'11ra., 
no estado Lle Minas Gemas ,.,_A' .comutissü.o de 
Ol'.;ameuto. 

Do ).tinistl!rio da Justiça e Negocias Inte
L"iol·es, de 12 rlo cerrente, conununicu.ndo.".erri 
L"C:::o:po~t·i. ao otficio dest ' e<tmai·~~ n. 4.3.de 3 dp 
correute. que communicou aos presidentes 
U.os t"Stados 1l0 Amazonas, ( 'eará e Maranhão,. 
que a Catm~r·a dos Deputados approvou os 
p;~reeer s sobr·e as •·leiçõe.; utti ll(!.tn.tmte .pro· 
cedlda.s nesse,; estado<. reconhe~ndo d~pu
tadu~ os Srs. Lima B~CUl'y, Fileto Pir~·s, Gri,.,. 
bl'iel Salgado. Beuj:l.niin E<n'l'O<o, Luiz Jio
uliu~ues, Benedicto Leite .e .Chl•istlfi,ÍlO Cr.w. 
...,.,... Inteirada. · · · · · .. ·· · · · 

Do Ministerio dos Negocios da ·Fazenda, 
de 13 do corrente. submettendo a deliber;t~:ão 
do ongresso ~egislativo o ]rQc;esSú qe.vid.jl.
mente documentado dos actos da[l!~IJ.e mi-
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nisterio, torna.ndo extensivos á Companhia 1 Vem â. mesa, e lido, apoia, r;kposto em dis
Industrial de Stc:~rina os fl.wo:·es de qu~ go-1 cus~ão, que e sem deuatf: enrrecada. ficando 
sa.va a Cotlll):\•lhia Luz Stear.ica. e susp ·nden- adiatla u. votação, o seguinte 
do aquell~t delil.>el'"àdio, assim como o.s effc:itos 
de accotdo celebL·ado oom a r.,ferida Com· 
pl!.nhia Luz Steal'icã., para importaç-J.o livre 
do direitos dus mercMorias nec.~ssu.rias ao 
fabrico des;;.l.;ão e velas. -A' commissão de 
fazenda. 

Do Mini;;terio dos Negocio;; da. Guerra, de 
12 do corrente, remettendo o requerimento 
e mais pa1.1Cis em que o I" tenen1c (le arti · 
lhar a .Jc.s~ da Veiga Cabral pede ao Con
gresso Ka.r.:ionu.l r·(•para<,~o da. preter·t1;ão que 
aUegn. ]p~\'er· sofrl·:do na. promot,:à.O quf:l se i~Z 
em 17 ele ma.1·<:o de 1890.- A' commissã.o de 
marinloa.e gut-rra. 

Do mesmo ministerio, de igu:\l data, l'es
tituindo um dos nutograpltr•s. sancdona.do, 

. da resoluç;i.o do Congl'esso Nacion l, man
dando certific;.tr as patentes dos oillciaes do 
exel'cito r~Ii:n-mados nos postos de gene1·aes 
volunwriamenre ou não. - !nteit'.".da, olll
ciaD.do-:;e ao Senado. 

Do Sr. Dt•. i\!:1noel Martins 'l'Ol'l'C:;. üe igual 
clata, commnui.·:mdo que ns~urniu, de con lhr· 
miüade t·om os arts. 41 e 43 da constituh;ií,o 
fiuminen~e, ~ no impedimento elo 81·. 01'. 
Jose Thom:tz tia. Porciuncul:\. o ex:erc[c:io u.,, 
Poder Exeeuti ~·o do estado •lo Rio de .Ju
neiro.- Iu~irauJ.. 

Re11uet'imento~: 

De ~fu.1·i<l. A111a.lia Bm·:::-es F01·tcs d;L ::iil \'a, 
pedindo que ~e ;';\ço. etrectJ ,.o o })1\glllll 11 1.1 1 tli1 
meio soldo n que t:·m ditoeit.o, r.omn viU\'n.Llo 
tenent1! Raul Gel'mu.no tia Silva., dt~&lo 12 li<~ 
seteml>l'o <1. :·H de 1lez~mbro úe ISúl.- n.' 
commi~são lle }>enili.ies c contas. 

Do Fl'<irich~co. LP.opoltlina d~ Fonto111~t Bar
reto, pf,J.indo urun. pensão.- A' mcsm;L éom
missão. 

D:l Fr·anci:sc.'l. Amelia. Bittencour't Coelho, 
pedindo mm\ p<ms.io.- A' mesma. commissão. 

De ~~i.l.ria. Luiza. Borma.nn de Lima. peclindo 
. uma pensJ.o.- J,..! mesma commissão. 

De Fra.ncisca. de Assis Bormann de Bor,ia, 
pedindo u mn. pemão.- A' mesmt~. com missão. 
· De José A"h'U.Sto Vieiro e out.ros, -pedin(lo 
a conce~o de wn ramal da Estrada de F1•1'l'O 
Centml. part.in rlo rle Sapopemna e terminando 
na ilha 1h Gove1•nador.- A' commissilo de 
obras publicas. 
· Do Dr. TheoC.oro Reichert. pedindo oom 

urgerici:t n. decyeta.ção de uma ld sobr'<! a. 
vaccfuaçwJ e ~ev~cinaç-.ão obriga\oria.s.
A' ci:m:i.missão de saude publica. 

R<>queiro a nom~açã.o, pela mes:J., tle uma 
commi~sii.o especia.l de clnco l'llembros ].)a1·a 
orga,ui~<W um pr~jecto ·de lei Cl•mplernentar 
dos art.:;. 59. QO e i'!. t1<\ Con.stiruiç..to, esta~oe
lecentl·• os recur.-os par-.1 diectrv.dude das 
ganmtias const. tuc;onaes e re.sol uç:ão pelo 
Po1:e1· .h.tdí ·iario do." conflietos suscita~tos entre 
os portei·es c~tudoacs. 

S. R..- Salo. ut\S · sessões, 15 de junho. ue 1893.- RtJS" e ,)'il'llH. · 

O §r. Solon I:>ediu a pala.vra.p<.\ra súb
metter :1 apreeiaç::.i.o da Camam u m pro.]edo 
que, segundo o sea obocur·o mod·; de vê,·, pa
rece ~e r ue grande al<:<lnce p. ·liLico. Deix:J. de 
fundamental' os motn·os que o induziram a. 
apresentar o projecto neste mornento, l_)l•I'Ctue 
depo1s de s ·r julgMlo p ·h c:,mmis$i.o compe
teute tem de vil· ó. ui:;:.cus..::i.o d.\ Cu.ma.l"cl. e en
t;i.o; nos estreitos limite;; d<\S suas ll:lrvas, 
,j ustilica.ri~ o se•.t pt•ocetli 1.e1H.u. 

O prv.,ect.o ê t • :>!!guinte. {Le.} 
Peue it mesa qu~ intlutt no ~enti1.lo t\a com

missiio dar q uauto nntllS o seu parc:cet· sobre 
tlSte pro .• ect.o, p rque }):t l ·ec.· que as opiniões 
ole:sta ea.mara. lh.: ~ão i'<W OI':Wc:I<>, riso.o que 
umito imet•t:s~n m n:i(, s·, á orllem como a. te it 
O::ll!lS,olidac,:;"t" 1ln H.epub:ic-J.. 

O e~p~o'ito public .. telll estn.lo o.t.tr ibulndo 
com a intcr,·en..,üo dos mi!it"-l.l'eS DO$ negwios 
politicos; eutr·~l alltllC:Uc:> não tec·m clo.lo outra. 
llttençiio sin:'io cvntr ibair pa.m a,1uchr a con
sol:dar csw. ~1·a.w!e o:•I'U. que se e.tr. ctuou em. 
•Õ de 00\'CIUbro 1h1 lSH!>. e deste rnodo julga. 
intcl'p~ctJ.l' os :;emimen r.os da at·marl.a c do 
exe/cito. qut:: j;·~ ~tl tt•eto pt·onuuda.L'.o em ma
lllfestus e nH~n&~g<ms dit•igidu. a seus Cilmara
d ... s e em pt'\onuncmm<::Ht J nos <live1ws esta
(\os, aimt · no Rio Gt<lll!le congr;~tulaodo-se 
pt:la n,:<cen~.ão do actual governo e pedinclo 
q un.nto Mtcs ns collectividades mihtares se 
u:tra.s' em tlêl poli tica . 

Pot• occ:a.siào dtl. discm&"io j u~tilic:1.ri~ melhor 
o seu proced.me:Jto. 

Fica. sobre a mes:\ p..'l.;·a. ser j )Jigado obj~cto 
de delibaaçfLO o seguinte 

PROJEC"l'O 

O CongrGsso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Nenhum militar em aetividade 

pode-;~d. exel•cer cãrgo a.lgum politic_o, quer de 
eleiç-ão popular, quer àe nomeação. 
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Art. 2.• O militar que acceitar cargo de que 
trata o artigo · anteFior, entende-se ter re
nUnciado á sua. patente. 

Pa.ragtka.pho unito. A fitlb de renuncia 
expresEa. induz t~. refvrma immediata com as 
va.ntn.q-cm que por lei competirem ao refm·
ma.do, sem ~Hreito ao reg·l'esso <to serviço 
a.ctivo do exercito. 

Art. 3." Exceptuam-se, ua.s disposiçt;es do 
art. 1•, as commissües teclmi.cas e scientific •s 
ou diplomaticas prevista~ por lei. 

Art. 4:' Revogam-se as disposições em con-
trario. · 

S. R. - Sala uas sessões, 15 de junho de 
1893. - Frerlc1·ico Sol<m. 

O St·. Badarõ diz que pediu apalavriJ 
pal'll. dirigir uma supplica á mesa. Desde o 
anno pa~sado que Yein do Senado para e~ta 
casa. um projecto restabelecenclo um artigo 
do Co<ligo Penal, ja revog<tdo pela Constitui
ção; aq uelle que pune os ministros de qual
qum· religião, caso celebra:;sem casamentos 
antes da pratica. do acoo civil. ~e projecto 
tem estado aqui pairando sobre a· consciencia 
publica como uma ameaça permanente. Si 
1osse unicamente uma ameaça., ainda poclel'ia
mos viver mais algum tempo sob a sna. acç;í.o; 
mas no estado de S. P<lltlo jiL a magistratur-J. 
rest~belecen o :~ 1·tigo do Codigo Penn.l e di
versos ministros d<L religião c;ttholie<t estão 
neste momento sendo Jlro.cessado.;. 

?.la.is uma vez <leve uechwar :·L Ga.Inat·a que 
os catliolicos que te~m assento nesta ca.'ltl.. 
não Yeem pleitc:u• n. causa dos privilegias ; 
vecm pedir o cumpJ•imentQ exn.c~to de um;L dis· 
po~ir;:io, cous;L já venciutL n:~ Constit.u iç:i.o, ;~ 
comphJt.~ e absoluta libet•,ladc CSi>lrittml. Mas. 
si ~aquelle esta.uo o principio constitucional 
est<~ sc•fi'rendo o ataque n. que se ;ttabn. de re
fet·ir o orad0r, cumpre-lhe pedir ú. mc~n. <ttlc 
fiubmet;t.n. :i consitlera~.ão {\o. Camnra. o lll'O· 
jer.to cuja 3'• di~ctts55o já est.."'t. cnce1·t~\dn .. 

A Ca.m;,~.ro lm de te1· n. coragem das suas 
opin lc~'Cs , ha lle cnfrent1.r com ;L Cünscieuci;t 
naci<Jual, iremús pleitear a causa da Consti
tuição pera.nte o Sr. Vice-Presidente da Re
puOlica, de quem e o orarlor um dos mais 
obscuros amigos e a quem deseja no seu go
verno as maiores felicidad~.s. !\fas. pede .tam
bem. n. S. Ex. para. ficar :J.ttento it voz do 
paiz, por·que, perdida a cuma nas instàncias 
ordinarias, sú resta o appelio para os comi· 
cios populares, e em toda.:s as q uestees em que 
a igreja. catholica. tive1• de pleitem· a sua 
ca.1tsa fol:;ará. mui.to em encontrar como ,juiz 
o povo. 

O Sti. P~IDE.'iTE. -O pedido do nobre 
deputado será opportunamente attendi<lo. 

O Sa'. Benedic~e Lei~e diz que 
lendo o rela.torio apresentado uaimamente 
pelo Sr. ministro rla justi~-a ao Sr. Vic-Pre· 
sidente da Republica., lib encontrou a noticia 
de que o go...-erno ia aposentar todos os juizes 
que se a.clH\tn em disponibilidade e que não 
ibntm aproveitndos nem na Ol'ganisação da 
magistratura 1edet•al nem na Ol•g-J.nisação da -
ma.gistrJ.tura dos estados. E~tã. convencido 
de que Qste modo de pensar elo Sr. ministro 
não ê um proposito de ferir a a.x·t. 6• das dis
posi,.ões tra.nsítori;Ls da Constituição. Está 
com:-encído de que o S1'. m~nistro tem 11 este 
respeito as melhore..; int·)nções. porem ao 
mesmo tempo acka-se convencido de que a 
disposicão do art . 6" se oppüs terminante
mente a. este procedimento, que, se.,rrundo. pa
l'ece, deseja ter o governo para com os ma
gistmdos que se acham em disponibilidade. 

Quer no exposto, quer na lettra do art.· 6". 
o direito dos magistrado:; que não foram 
aproveitados está completa.mente garantido. 
Com efl'eíto, si se attender ao espil'ito dessa. 
disposição, clle;:ar-se-ha ao re:;ulta.do de que 
o tiro do legi:;lador constituinte !oi gar3.Jltir 
a magistt'll.tura. que, por efl'eito da. resolução, 
ficou de certo modo desorganisada, po1· isso 
que a magistrlttura era unitaria e com o es
tabelecimento da Repubtic:~ passou-se a. ter 
<lu3.S magistr:~tm·as : rn<L:.rist l':ttura · fe1le1·a.l e 
magisCt'll.tura •los t~st:.tdQS, :>enrlo a pt•imeira 
Ol';.!u.n isa.d;~ llelo Ouverno Fet\ero.l e a segunda 
pela vuntLole livre c independente do~ estados 
:L.Utonumos. Por outro l:ulo, n:t proprm lettra 
dn nrt G" t•ncontra-se ~~rgumento bastante 
li •L·t~ t\ tin·or t\a tlontrina. 11ue cle1ende o 
Ol'lldor. · 

Cóm em~ito o a1•t. G" est:t,bel<-ce <luas cn.thc
gttt·las <lejuizc~ . ; ,iuiz~,; com mn.ísde 30 :~nnos 
c ,iu ir.t:~t:l com men11s de 30 a.nnos de serviço. -
Aus prim~it•os o legísln.<tor constituinte con
cedeu que podassem ser :~po;entados CJm to
dos os \'Cncímenl,os,mns quanto aos segundos, 
entt<ndentlo qn t~ ain<ht mi.o haviam prestadu 
totl•.•S os set·,·iços que pudinm prestar a.o paiz, 
ma.ntlou que tussem :1.proveltad.os ou a.posen
t<ulos com ui'l.\en:ttlo 1•elativo ao tempo de 
S!:.ll'\' tt.oO. 

·.O l'O., si, como U.iz o nobre ministro da 
_justiça,, os magist r-J.dos qne'não foram apro
veitados devem sel' todos aposentados, per
gunta: a que se reduz aquella expressão <lo 
art . 6'', que diz - aproveitados ou aposenta.- . 
dos com ordenado relativo 1 

Si o governo tem o direito de aposentar 
todos os magistrados que não foram aprovei
tados, pergunta : quando e que elles poder-J:o 
ser aproveitados? 

Além disso, na ultima parte do M·t. 6•, a 
Co!llltituição diz que- a despeza com os 
jui1.es aposentados ou postoi; em dispo-
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nibilida.tte correrá. por conta do Governo 
Federa.!. 

Ora~ qua.es são esses juizes postos em dis
ponibilidade~ São exacta.mente aquelles que 
não for:t.m aproveitados nem na. organisa.ção 
da magistratura federuJ , nêm na orga.nisação 
da -çtagistratura dos estados. Mas daqui 
tira-se uma. conseq_uencia. logica que não 
resiste á. analyse e e que ha uma chtsse de 
juizes em disponibilid<tde a cujo pagamento 
o Governo Federal tem de occor1·er. 

Si 11ão fosse isto o 1ina.l do n.rt. e~ nã.o 
diria que o governo teria de pagar a.s despezas 
quer com os aposentados quer com os postos 
em disponibilidade. 

A: vista disso pa.1·ece que seria um o.tten
tado contra a. Constituição o facto de se 
estabelecer a aposentadoria forçada para os 
juizes que não 1oram aproveitados. O or.~dor 
não acredita que o governo rea.lise semelhante 
intento. 

Acha que o nobre ministro, levado tal vez 
pelo desejo de fazer economia ou por uma. 
interpretação menos razotwel da disposição 
do art. 6•, tenha :sido inclinado a sustentar 
doutrina. opposta. á que sustenta. nesta. 
occasião. 

Convence-se, porém, de que S. Ex , re· 
flectindo melhor sobre o caso, >Oltll.l'â. atra.z 
e deixará de impor aos magistmdos esta 
aposentadoria. forçada que vem pl'iva.r a ma
gistratura. de um direito que lhe está ga.ran
t ido pela Constituição. 

Quando em. 15 de novembro o gGverno 
provisorio se dirigiu ao paiz disse que a ma
gistratura. set·ia garantida. 

Ora., a. Constituição. que não é mais do 
que a consolidação dos princípios republica
nos proclamados pela revolução, não podia 
deixar de proteger essa classe, e, ii agora 
o governo vem aposentar a força. magistrados 
que não teem culpa de não terem sido a.pro
veit<l.!los, elles t.erão o direito de pergun
tar :-Mas então que fôrma de gorerno é esta 
que não cumpre o que pmmette ~ Si u. Repu
blica. prometteu que seria ga.rn.ntillo o 
nosso direito, si a. Republica prometteu não 
tocar na magistratura. como vem agora 
essa. me~ma Republica ferir os dit·eitos dos 
magistJ:ados que -tão bons serviços teem pre-
stado~ . · 

Com vencimentos qua.si ridículos. sotrrendo 
perseguições de chefes politlcos intra.nsigenteil 
nas localidades, com fa.miUa.s enormes, sem 
poder educar seus filhos, a ma.gistratura., vi
vendo nestas condições preca.rias, prestava. 
entt·etanto ao paiz os ser,riços mais relevan
tes. (Apoiados.) 

Raro e1·a o caso de accusaçã.o provada. con
tra. o:s nossos magistrados, por prevaricação ; 
e.m regra pôde-se dizer que a lllctgistra.tura. 
bra.zileira cump1·iu sempre o seu dev-er. 

O Srt. S . .\ ANDRADE-Honrava o pa.iz. (Apoia
dos.) 

0 SR. MORAES BARROS- Em f~"'l'a. (Apoia
dos.) 

0 SR. BENEDICTO LEITE diz ttUe quem Yê, 
a respeito de ma.gisti"J.tura., o que se passa na 
republica. norte aine1'ica.na não pôde deixar 
de orgulhar-se com o procedimento da magis
tratura. do imperio ; em todas as classes ha 
bons e m:í.os, e pôde ter ha vi'lo algum erro, 
mas na. sua generalidade a magistra.tura.sa.bia 
cumprir o seu deYer. 

Não acredita., portanto, no vexame aos di
reitos desses dignos fnnccionarios ; está con~ 
>e~1cido de que o governo não realisa.rá a 
<tposenta.doria forçada dos ma!fistrados não 
~;proveitados na justiça. 1ederal ou estadoa.l; 
acredita. que o governo voltará a.tra.z, si por
ventura te .. -e essa inten~.ão, como parece que 
teve, em vista do que d.i~e em seu relatorío 
o Sr. ministro da. justiç-a.. Entretanto. parece 
que é de~er do corpo legislativo· enfrentar a 
questiio, porttue em todo caso o governo ver 
se-ha. forcado<~ ftcar dentro dos moldes que a 
tei lhe traçar . (Apoiados.) 

Pol' isso tormulou um projecto, que lê. 
0 SR.. MORAES BARROS- Como ficam OS Va· 

lidos 1 
O SR •• lo;\o DE SIQUEIRA. - Fic.-un no. posi

~~o que •~ Constituição lhes traçou. 
O SR. BE.'>EI.IICTO LEITE diz que explicou o 

intuito de seu projecto, que acompanha os in
tuitos do legislador constituinte quando t•efe
riu-se a duas clas~cs de m:1gh,tl'ados : o:> que 
contam mais e os qne conta.m menos de 30 
annos de serviço. 

Em caso algum elles podem ser aposenta
Pois e esta. a fórma de governo que vem dos forçadamente, salva t\ hypothese unica. 

desconhecer os direitos mais sagrados de uma da invalidez. segundo o preceito geral da !e
das classes que mais merecem dos poderes pu- gislação: os que tiverem mais de trinta. a.n
blicos ~ nos de serviço podem recusar qualquer com-

A magistratura no tempo da. mona.rehia. missão que o governo lhes . de, e 1•equerer 
pre:ltou c.s mais relevantes serviços <i. pa.tria a aposent.'ldnria com todos os vencimentos, e 
brazileira. os qne ti \'erem menos tle 30 a.nnos de serviço, 

Em gru.nde parte es$a. ci.vilisação que\ em(!ua.nto não fo1·em aproveita.dos, contilrua
existe nolnterior do pa.iz roi le\·adu. pela ma· ; rão em disponibilldtt<le pel'cebendo to1tos O$ 
gistratur<\. ~e11s onlenados ( .\ pa.-tes.) . 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1910512015 14:02- Página t7 de 30 

. 262 . ANNAES D.A. CUIA.RA 

.. Remette o seu pro.:ecto á mesa ; e quando. 
depois do parecet· -•a commis•ão, elle entrar 
na. OJ·dem dos trabalhos, terá opponunidade 
deju:;tificaJ-:<~ mais amplemente. (.l•Imt9 br.m, 
muito bem ; O OradO!' e CO•~tprim.~nlado,) 

Fico. sobre a mesi\ para ser julgado objecto 
de delibet-a('.ii.o o seguinte _ 

PRO.TECTO 

As bases desta instituição já. 1w.vi3.m sido 
lançadas no det~reto de í de n:wembro de 
1890, do gove1•no provisorio, e no art . 89 da 
Constituição da Republh·a. 

O resultado do nosso estudo consta do pro
jecto que venho fundament·lr ligdra.mente e 
submetttn: ci. consideração da casa. 

Sr presidente, a necessidade de s~ tornar o 
or'.:.a.mento uma 'l"erdade. de se tise:alisa.r a.s 
operações de receita e despeza. pubEcus, afim 
de que ('las se ~tl'<>ctuem de inr.eiro accordo 

o congre:;so Nacional decret..'\ com as di:<110sições da lei, · t~m-~e iqtposto 
me.~mo aos govemos autocraticos. 

Art. 1. ~A apos~?ntadoria. de que t.rata. o .1\ bistoria finar.ceira de tot1· s os povos cul-
art. 6• das disposições tt·an.,itot·ias da. Con~ti- tos nos revehL essa. necessidaJe e no~ ('nsinli. 
tuição Ft:!det-al St:!rà. regulada pda seguint•· corno os governos .·a teern atten<tido, submet
fórrna : tendo os (•xactores, os recebtdores e depesita-

§ 1° Os juizes e deeembargadores nomeados rios dos dinh~·iros puhli o~ á um~ iu,pr:cf.lloju
até a dat . !laqueUtt con tituição, que não ti- d;ciul'ia. severa e independente. além da 'Vi
verem sido aproveit:.l.r1o:; nas primelra s nome- gilanciao.dminist;•ati.va do,;sttperiOt·es biera.r
ações p:1ra. a magistr<\tui'a federal ou do.; es- chicos. a q11c estrLO subordinados. 
tado~ e qnP. contar•em ma.is de 30 annos du A experienc1a. tlas nações acleant:J.das levá. 
tUercicio teem desde logo dil·eito ã. a.posen- a todc•s os esvb.·itos a. convic<:.:.1o de que o or
tadoria e com todo3 os vencim -ntos. ~.amemo só nã.o e uma burla e o pai·lamentó 

§ 2." Os ju.zes e de~emba.l'gad.ot·es nas con- um "'imulaci'O. quand) entre os Jjud~>res L9'
diçiíes a cima mencionados e que contart'rÍl gi~lativo e Executivo, ~ntl'e a a mioistraçãó 
menos de :~o a.nnos d, p,x,·rc cio teem direlto e os cotres pub;ico:> uma. entidade existe, cor
.il. a.posentadoria, no caso rle inv:~.lisler., com por-nc;ào ou mng,stratura, indepeudf:nte, ex
ordenado r-ela. ti ""0 ao t mpo de ~er,·iÇo . t•-n.ulm o.o g\werno e que fi:;ca.lise todos os 

Art. 2.• Re\'Ogam-se as d~lJOSiçf1es em con- seus actos que possam interessa1· as finanças 
tl'3l'io. · ·publicas. 

Em um re~imlm J>Olitico como o Msso. em 
S.<tla da.s se:;sões, 15 de junho de 1893 - que os minisr.t•us nà(• Sào re...:pon~a,·Qis, não 

Benccticro Pc1·eira Leite. 

O Sa·. Leopoldo ele Bulhõe~
Sr. presidente, a. C(lmJTIÍ='Si'io ue Ol'Ç.llnento 
examiuo•~o·.· l!ec:l'eto re:;ulum.-nr.u.r n. 1116. de 
17 de dezemh.ro de 1~0'2. expediclo pelo P11d··1' 
Executivo em vil'tutlc da autorimç:'10 que lhe 
10i dt~t!a pelo decreto n. 9f:l(l A, de i de nu
Yembt·o de 18911, e pc-las leis ns. 23 e 26, de 
30 d,~ outt1b1·o e 30 d ... clezeml•ro de 18!.11. 

Censider1tnrlo, Sl'. presidente. f(Ue esse d"
cretu n. li t ti foi pOl;to provísor'tamt:nte en1 
execnt:.ü.o a.tk det1nitp·a. appru>at,~'tú do Con
~r~S@ Na.,·iomtl; considet·antlu que t•lle trata. 
de U•ll M~umpto de alt<~ ÍltlJ)Ol'tu.ucia. sobre 
o qual C0nvem Qt1;) quanto a.nte~ o Congre::$0 
se pr.,nuncie, afim de d;~r estttbiliua.de e soli
dez a. uma instituição q11e ê consiJeradà u. 
:pedra angular das tina.nt;as tla. Rt>publica: a 
commi~são de orçamento vem om~recer a Ca
mara. dos Srs. Deputados um projedo appro
"Vando ac1 ueliP. decreto, com ~mendas q tte o 
estudo d;~, materia. l!te sugg-e1·iu. 

.O tr<~.ball:o da commiss~~o consi~tiu em Ye
ritlcar si o J)ensamento do lt"gi,:JadOl' tbi fiel
mente desenvolvido pelo Podet· Executivo. 
qu:J.ntlo este usou da autor-isa~~ao que lhe foi 
dada para. complecar a orgamsa.ção do Tribu-
nal de Contas. · 

\'ivNu d<~ c,.ulia.nça. parlai.1eDtaJ.' e a re3ponsa-
bilidade pr~sidencial só em c;;sr::s gr-J.ves, se- . 
gundo pu.rt'ce, se tot·nará. tlfe:.:tiv<L, sobe de 
r,.onr.o a. tlt'cessidade da corpor·:u;ã.o a. que al
ludimos. ~ rJJ? pena. du. nullin•·ação e absoluto 
desp1·estbio do Cong-res.~o Nacional e do ine
vitltvel vi i:~mento das 1nstittü~:ões. 

Na Ru~sia, oude d•·scle .862 os tina,nças dei
xaram de ser secretas. enoumro.mos a tlscali· 
saç;.io d>~ orçam,·nto confiacla. a mna- corpo'ra.
ç:i o autonontn., que te10 lodas as p r~>t·Ciga.tiva.s 
t.IP. um miniSte1•io, extrauha ti. influencia. dos 
minist1·os do Czar . 

Nn. Allemanha a íuncção flsc:.tlis.1rlora das 
despeza- publicas e desempenhada. peht Com
missão (l;Js llivi.das do lmpel'iu e :pela Côr·te de 
Contas. 

Os memhros desta. Côrte ~üo eleEtos pelo 
conselho fo:Jderõ.Ll ( buwle:<!'O.:l!) . quf< exerce a 
5eu turno uru:.\ fiscalisução SUllerior sobre 
toda a. administração. 

Na Prussia. os membros d::~. t.u.mara. de 
Couta.s ::ão inamoviveis e em reh.torio annual 
commuo!cam ao Land;;tag todas ;U; violações 
das leis finàncei1•as. Kcnhumn. ordem de paga
meuto e alli cumprida., diz Stour·m, sem o 
vis1o pi·evio do;; curador-es das ce.ixas. ~ ~ 

Em França. a Camara de Conta;; dati do 
seculo XlU, gosando semp1•e de muHo presti-
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gío e largas prerogativas. e aoompanhanrlo as ~s ~as despeza.s e r~'.ceit.as verdadeiras. O 
vicissitud·s por que teem passado c\S institui· p:i!llc ·lro todo o muntlo o conbece-votltdo 
çõeS desse paiz. l•eus ~tlle como ê cxecutacio rodos nós sabe· 

Os sells memb~os perten,·ü1.m ontrora. ao rno,- como~ o segundo tcxh a. g ·nre o ignora, 
conselro do rei e es ~eus primeiro' p ·esiu!!nt.es rn:ts cada ciJa(lii.o por sua. p1·opl'ia. conta· 
foram príncipes, ma.recl•·~es, gL~a.udes cban ajuíza. do que sejêl. ~> 
celler<'S, que er·a.m ouvido..; sobre .1l-S questões · • T r·ilmHal de Contas em Portugal, Sr. pre--
governamentaes as mais i.mpot•t.a.ntes. sideotl·. tio lia pelo (lecreto de 10 tle novem-

En\'1791, foi ~;:;to. ca.mnra transformada. em bro de 1849 attribuíçõ• s m•dto resulctas; em· 
uma. com missão eseollriúa no seio da. a.s em- b r1t o me~mo úeçreto em seus at•ts. 15 e 18 
bléa COnstitulnte; SOffreu depoiS Otltt•a re- c\ec\arasSe; 
formll.-continuando a se1· uma. commis~ão · « O Tribunal de Contas toma. Jogar imme
pat·liunent.:1.r, ma.• compostJ. de pessoas esü·a· día.t:\mente depois do Supremo Tribunal de 
nhas ao corpo legishttivo, nomeada. pelo .Justiça. O !'eu presi<lente e vogaes gosam das 
Sen<tdo; nas mãos de ~a.p"Jleã.o, (inahnente, m ·Stnl\S l1onrns e p1·er·o.:ativas que teem. o 
em 1804, teve a organisaç,io que <~tê h~ie presidente e juizes d~::te ultin~CI trihunal. » 
con;er~·a. . Mas a lei de conta.hilic1a.rle pttblic..'\ de 25 de 

Em 1822. as suas a.ttribuições pa.rla.menta.- ju ho de 1881 ampliou-lhe a esphet-a. de ac
res for:cm de..:envol.,.ida.s, tiJmtm<lo i\ in,;titui- ç:lo cnníet•indn·lhe o ex:<1.me }:H'é\·io d3.l: ol'
çã.o francamente o ca.ra.ct.er de auxilia.r •lo llt!n~ de pagamento. ll re i:;tro ~ob reset·va.. no 
coroo t:gislath•o. «Gr-aças ;\ esta e a. ontt-:~.s e:too <lP. insist(mda. pot• parte do guverno , m
institnicões financeil"a.s· que creou, pondet'í\ ~nmbintlo-o de torna•· eife,:t·v;\ a. n·sponmbi· 
Casahianca, N<tpoleão fez ces...<:ar os ahusos lichule dos ordt-nador s sec·tmdarios, chef~ 
seeulares d ·s finanças rla. a.nti~l m"nt\rchíu. e u;.lS rep3.1'tiçcies de cout;~b\lí.datle, etc... .. 
as de5orden;; du. anarchia rev .. lucionariu..» 81ío estas as dispo içàes a. que nos refert-

Ern Fr.~nça, porém, o Tribunal tle Ccmh$ mos: 
tem-se conservado estaciomlr·io ultimamente. « Art 15 As or.lens de -pagamento serão 
sob o po.nto de vista. d:t ll.:>calisaGi[o dos orde· remetr.\du.~; u.o Trthlm<ü de cont.~..~. o qna.l, 
nadot·es de des:•E".zas. nii.o a..Imitr.inrlo ain(Ja. t• a.c::.l·an·lo-a.s comprehen•lilla:< d~\tltr·o da atltúri· 

· ex•me p•·eoin jã <:onS:tfl"l"J.·!O ~·ela ltditl.. R ·1- st~~<iiO leg;\t e <:o:1torme~ ao a.rtigo do orça.
gica, Chile e mnito:;; outros plttzes do velho e mento t\ que veem reret·illas, lhes l)urti. o visto 
do nov.o continente. e as t(tt•,\ t•e.gístr ... r. 

De Flt\ÍX atfh·ma. que a esoo respeito a. Com o VÍ$t<l a.o Tribuno.! serão mn.nd;tdas 
Fra.n9<1- está rua.i:s lltra.zada do que a pt'o;•ria. tmga.r pel:L direc,,.."i.o get·al da thesoura.t•ia nos 
Russw. e os factos · comprovam n. sua asser- re.~pecti.vos coftes. 
ção. Art. !8. Quando pt>lo Tt•ibuna.L de Contas 

O exame prévio da.s ordens de pagamento (br recuS<l.llo o \'i.~to e o regi~tro o. quatquer 
é tü.o nece-5Sa.t·io que, não senrlo thulo <\O Tri· Ot'(!em de pa.gamento pot•que a. despe;r.a não 
bunal •I e Contas, em Franç-a, foi c~m!eritlo ao estti. a.ntori:>u..'a., ou pol'q ue e:tcede· a. a.utori~ 
ministro d3. fa.zend<l.. A expériencia, t>ot•ém, S.'l.Q<i.o Iega.l, ou finalrneme p01·que está erra
veiu mostrar que essa fu cç-J.o attribuhl;~. :1 !larnente rer~t'idu. a. ~\lgum <trtigo do orça
um dos or~Jà.o~ do gove1·no não tem resultado mento. podení. a m~m;\ orJ.em ser manti.d:l. 
algum e que a fisc;alis::~.ç.ão a ,,r,stel'i, .. i exet·· po1•delibec<J.ção do oon•elho de ministros, d~
cidu. t~o ruido~amente p ·lo Poder Legisla.ti\'0. puis •le a!•reci;~d;l;; as L'ttz•>es qne· t eve o Trl· 
~ ign:lloiente nulla .• D<ihi o.~ a.bu-<os que se bun;ll de Cont;ts par:t <l.S<iiU proce4er. Neste 
ent';\izarn na..,. finanças fra.ncezu.s e que só po· C<\SO, o Tribunal ele Contas não pnder:i. deixa.r 
_podet·ito ser extí• pa.uos com n. reor!.,'ltniSilC:io de registt'àr c de p:·>r o visto, zM;; com re~ 
do Tribunal de Contas. na" c:mdiç•ies em que :;;.t i~:~. e de tuclo t;.rtí. especüJ.l menção no re· 

·a. propõe o abaliSt\do ;•L·ofessot· di\ escol<t dP. Ja.torio que tem de dirigir its camara~ legisla.· 
sciencias politicas, René .StoUL·m. ti vns. » 

As irregularidades que se notam na. e.x- Na Belgica, Sr. pre><iclente, o Tribunal de 
ecução do orçamentO em FranÇtl. ,::ão tiio fr~- Cont<l.S rem uma feiç;;1o ear-acteristica.-e uma 
quentes, o' abusos a que dá logar •~ fá.ltn. de cornmissii:o do parlamento . Os seus membros 
fisctüisaçíio dos actos do governo S<i.o •ão gra •iío nomea•los r.ela. Cama.;·a dos H.eprl:lsenta!l· 
Yes. Qlle Fun k Bre~t<mo. na. :sua P..lit c:t. r.es. pot• ~eis a.nnos, e po<lem ser por elia.. de
lhes a.ttril·ue a. dii:ficulrlade em que se acha. rnittí,fos. · 
UfJ nelle Paiz tle re,.gata.t" a s:m di virla. · O Tribunal uomeiu. e demitte li vrenlf.nte 

« Ha clous orcam~ntos u:~ Republica. Fmn- os :>eu~ ernpt'E'g<ltio.,; ; cort-e,ponrle-se directa- .. 
ce?~'l., obset•va. o escriptor citucfo : um pelo mence com as lUvel'~s admin ist1-açr!~ gera.es; 
qua.l o governo ~ a.s ~m;tra.s e?tahrlec ·mas exa:u.ina. .e liq_uid:\ as contas da administra.· . 
pr·e\"k..es das receitas e tlespezas par<l o e:t· çiW ger-.1l e de totlos o~ re~p-:msaveis; impetle 
ercicio futuro ; outro pelo qual o pãiz salda que o governo e.\.ceda os cred.itos votados e 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 1910512015 14:02- Página 19 de 30 

264 A.NNAES DA CUURA. 

faça. transportes·CJ.e verbas; centralisa todas .Art. 13. Tutti i do.cl·eti reali, qualmtque sia 
as contas e esclãrecimentos relativos â re· il miniúero 1/,a cu: emanano e quatumque ne sia 
ceita e á. despeza do Estado e das provin· t'obói~to, sono presr.ntati allc Corte pei·chi vi si 
cia~. apooga. il ·~>isto e ne sia fatta registl~a~:o ·~e. 

O a.rt . 14 dà lei orga.nica. desse T1·ibunal es- Art. 14. Ove lct Corte ,·iconosca contrar io 
tl>tue: «Attcune m·domumce tle J'é'!feme11t n'est a1le leyi. od ai ,.e{JOlamenti alcuno degU atti o 
acquittlie z)ar le Treso1· qu'apres avoi1· ctê mu- decreti cite le vengono p1·ese1itclti, ricuserd il 
nie du vi::~a r/.e la Cow· de:> Go•llptes. s110 1Jist o co» deli/.Je1·a:;ione motivata. La cleli
. Lorsrqe la Cour ne c1·oit pc's (letJOir dor.ner m,:;ione sarâ trasmessa dal JWesidente. o.l mi-

son -oi.sa, l~s motifs de son re{1'8 sont examinés 1tish·o cui :>peita. e, quando guesto líersista, 
en conseil des ministres. sara prest~ in esame d(~l corisiglio dei ministri. 

Si les 7ninist1·es jv.gent q u'il doit etre J)ctSse Si e.-·so resolverá clte l' atto o decreto debba 
out!·e av. payeme·•t sous lew· respon.~abilitli, auer co1·so , lt' Corte sarâ d,i<tmat·< a delibe!'are 
la. C'our vise a~~ec re.<Jt-ve. e fJ.Jjalora la medeSina non ricono.<cc~ cessata la 

EUe ren(t co .npte r/.e ses ,,,otifs da11s se.~ ob- cagio11e del í"i{uto, ne Ol'll inent la registra:;icn'le 
ser,ation.~ ann•.tetle.< t.<t!X Ch · m.bl'IJ>·.>> (f !li apporrá U visto con riserva. 

A instit uição financeira de que nos occupa.- :Art. 15. L ct n:tponscúJilitti dei ~ilinist~·in?n 
mos, Sr. 'Presidente, tem tido na. Italia. o ma- -oiene mai meto in qualst(tSi caso 1Je1· etfeito 
x imo desenvolvimento e ahi tem-se aperfei- d.ella ,·egi.<tra::ione e del ·~;isto clella C<wte. 
çoado tanto que pôde servir de modelo ao Art. 18. Lr.r: c a,·te ~n geml<!iO di ogni anno 
Bra.zil e ás nações ma.i;; adiantadas. communica agli uffisi di pteziden:;a r.lel Scnato 

A estrucr.ura, a. competencia.. a. autonomia. e clella Oa·me1·a dei De-putati t'elenco delle re
do Tribunal italiano são, póde-se dizer , com- gistl'a~:one eseguite com ?'iser-oa, accom1lagnato 
:pletas e ha.bilita.m a corre3ponder, como tem dalle deli!Jcra::;ioni ,·eZati~e.» · 
correspondido, aos importantes fins de sua. , A lei que creou, Sr. presidente, o Tribunal 
crea.ção. de Contas no Chile ê de 20 de janeiro de 1888, 

· O pre~idente, os presidente.~ de see<:ão e os foi promulgada. por Balma.ceda, que de)l-lhe 
conselheiros desi~ Tribunal são nomeados por regulamento em julho do mesmo a.nno. Os 
:decreto rea.l, proposto pelo ministro da. fa- seus primeiros presidente e ministros for-J.m 
zend.a. após deliberaçii.o do conselho de minis- nomeados l'elo :presidente da Republica., sob · 
tro~ ; ~il.o _pódem ser llemi~titlos; removidos proposta. de conselho de Estado e as poste ri ClT~~ 
ou aposentados cz-otfici!l sinüo por decreto nomeações pa.r<\ preenchimento ele quaesquer 
real, sob parecer de uma commissão com- vt1gas seriio fei tas em vista de uma. lista. de 
posta. dos presidentes e vice-presidentes da nomas apresentada pelo Tribunal. Os em1·re~ 
Camar-J. dos Deputa.dos e do Senu.do. gados são nomeados pol.' proposta. do Tribunal 

As nomeaçõQS, promoções e rsmoçõe;, dos ou do seu presidente . 
emprega.dos efiectuam-se por decreto rea.l,~ob Pelo;; crimes que commetter-em no exercido 
proposta. <lo Tribunal e com audiencia do de :iUM l'uncçües e respondem os membros do 
ministro da fazenda. Tl'ibuna.lperante ú. Côrte dt1 Appella.çt.es. po-

A espbera. da a.cçã.o do Tribunal e a. mais dendo recorrer das decisões (testa para a. 
ampl~ possível, como se vê de SLla lei orga- Côrte Supr~ma; são ina.moviveis e gosttrn das 
nica, que traz o. da.ta. de 14 de agosto de 1862 prerogativas e honras dos membros daquella. 
~: . . _ ~~ - · 

< Art. 10. La COl·te dei cont i, in cM{ormii~i Entl'e as multipla.s attribui<;õei con1erit!as 
df<lla le!Jg& e dei i·e[Jtdamcnti : {11. il ,.i.,con!,., :.1.0 Trllmn:ü, destacamos estas que llte diio o 
[le!le spese !lello sta.to ; v~:ylia alta riscoss iOI'Ic crracter d~:~-a uxillu.r do Congresso- eom 1ls· 
de!le pu bblid1e en.l.-(tte ; cc:Jlict pcrchê la gcs- c:~lisa~i'I.O pt•cwenti vo.: 
tione rler1U o[Jellt: dr:tlo st-tto in •Lr~n!u·o o il~ Art. 5" § !:J·• : ltt(orma,· anrl.ttaltiltrttte al Con
materia sic1 assicw·atr1. con cw~.;;ione o col sin- rp·eso .~i h mcenta de imJer.~ion que, segun 
dicato !li speciali l'eoi.~ori ; acceda e con{I"OJ1ta eZ ct.·tictrlo 89 de la Co;~stit!lcioil, deúe lJresen
i i:onti d ei m.iniste1·i co! cQnto {pmuate clell'wn· ta1·-se po1· et Ejcc~4tivo, estri, o no COI~forme 
ministra!:ione deUe finanze prime~ che siano com los gastos autorisados 1XJr lfJs prest'lmestos 
presentati alle CcmM1·e : yiuclica dei conti ch' i le!Js especial~s. 
debbono re;tdere tutti coloro che ha;mo ma;~eq- X- R ep,·eseittar al p ,·esidente de la R epu
gio d• dcma;·o o di attri calo;·: rlello stato o r.li blicct toclo decret·o ele pago que no està confor
alt?·e pubb/.ich~ amministl·a:;ioni d~>ignate dallc me a las le.yes. 
leggi. Si no obstante esta ~-epJ•esentacion, el P1·e-

.. Art. ll. L~ Oo1·te liquida la. pensioni compe- ·sidentc .ordena;·e su ctw~pli · •t ie.zto, se tomat·à 
tenti per legge t< ca1·ico dello stato, e in C<!SO di ,-a;on d~l decreto objetqr.lo. Den:ro de los 

. richiamo 11e !Jitdic~ dcji•lititJame>tte in se~sioni 11'ei<ltt( dias si,quientes a la. fecha rLel decreto, · 
riunite colie forme pr escrit teper ta sua giuris- darei cuenta de el al cong1·eso o dw·cmte St' 
cli.."'ione co;;tenciose. recesso a la com-ntision conserDadora . 
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XI- Re.wesentar alllli,~i,terio respecti1lo la mentos, o exame a posteriori não cohibem 
incorrecion de todo gasto dec1·etado ,.,orlas os abusos, não impedem a. sua. reproduccão. 
autoridt.((/es admini:<t·ratioos de su dependen- Vou tel'minar, Sl'. presidente, recor
cia, contm1·ianclo el Mticulv 1..55 de t(t con.s- dalldo os antecedentes do nosso Tribunal de 
titcion, sin p1·ejuicio de la ?"tsponsabilidad<J de Contas. 
lo.~ emplearios que hayan hecho el pago. » De ha. muito cogita.va-ile dessa. instituição 

Na Inglaterrra e nos Estados Unidos nã.o entre nós. Em 1845, Manoel Alves Branco 
ha Tribunal de contas. A fiscalisação do em- apresentou â. Camara dos Deputados um 
prego dos dinheiros publicas e confiada. na- project0, crea.ndo esta instituição fina.n
quelles paizes a funcciouarios de alta catego- ceira. 
ria, denominados Awlils, fiscaes geraes e au- O ministro da fazenda. do Governo Provi
ditares geraes das contas publicas. Na Repu- sorio a.rran~ou esse projecto da poeira dos 
blica Americana ha em cada ministerio um archivos, o incluiu na aucculenta exposiçã.o 
aurlit, que visa as ordens de pagamento. Na com que fechou o seu I'fllatoric> e em que fun
Ingla.terra o auditor geral e seu assistente dt1.mentou o decreto n. 966 A, de 7 de novem
ordenam todos os pagamentos e verificam o bro de 1890. Este decreto, um dos mais sabias 
emprego dos fundos. do governo revoluciona.rio, creou o actual 

A tllesourax·ia lhes remette os pedidos mi- Tribunal de Contas, equiparando os seus 
nisteriaes, que são examinados ja quanto âs membros aos do Supremo Tribuna.!. Federal e 
forças e classificacã.o das verbas a que se conferindo-lhe o exame previa, o visto e re
referem, e já quanto á sua legalidade. A gistro sob reserva.. 
commissão ue contas ua Camara opportuna- Reunida a Constituinte e eleita a commis
mente revê e a.ppr ova as contas que lhe são ~o dos 21 para dar parecer sobre o projecto 
presentes. de ConstitniÇ<'ío elaborado pelo governo pro-

«NO Imperio britanico. diz De .Flaix, a !isca- vlsorio, em uma. da.s primeiras reuniões da 
lisacão das desper.as é duplamente exercida, commissão, o illustre representante de Per
antes e depois de realizadas, por um func~io- nambuco, Dr. Jose Hygino,observou entre as 
nario extl'".1uho aos ministros, independente lacunas elo projecto a de não referir-se ao 
delles. e que só tem acima de si a rainha. e a Tribunal de Contas. 
nação.» Formulcu neste sentido uma emenda, mos-

Do que temos exposto, Sr. pre~idente, se trando a convenienciade tornar-se a institui
conclue que a ·verdacle do orçamento de· cão jã creaúa. uma instituição constitucio
pende: nal, afim de ficar ao abrigo dos ;."ll.i-vens das 

1•, de ~revera fiscalisação administrativa legislaturas ordinarias, sendo discutida e 
e judiciaria exercidt• sobre os recebedores e I acceita aq uella emenda logo depoi::. de deba
depositarios dos dinh:::iros publicos ; tida a patie do projecto relativa ao Poder 

2", ue fiscalisação nindtt mais rigorosa, si Executivo. 
possiveltOr e de caracter político, sobt·e os A commissão de red11.cção transportou esse. 
ordenadores primarias e secunclarios das emenda. para. a.s disposições geraes e collo· 
despeza:l, submcttendo-se os seus acto,;, nã.o cou-a. no a.rt. 89 da Con<'tituição. 
só üS que se refe1·em a. p~t;;n.mentos, como os O ministro da fazenda. do governo proviso
susceptiveis de interessar M finanças, ao ex- rio ha••ia nomeado uma commisaão para. es
n.me de uma autoridade estranha :i. u.uminis- boçar o regulamento do Tribunal de Contas, 
tra(,i\o ; m~. retirando-se logo depois do governo, 

3•, de fiscalisa.çiio preventiva em relaçiio não poudl:l completar a. sua Obl'a, sendo 
aos ordenu.dot·es, porquanto são os que m:l.is aqueUe esboço :Lpresentado ao seu successor, 
:l.buso.m, encontrando no prestigio dos ca1•gos e publicado no l'eiatorio do Ministerio da Fa
e nus conveniencias politica.s seguro abrigo zenda de 1891. 
para. evitar a responsabilidade dos seus actos. O Sr. Rodrigues AlYeS discordou da erga-

Os responsa.veis por dinheiros publicos, que nisação dada aos serviços do tribunal pelo 
aliâ.s prestam fian~:a. de ha muito são sub- projecta~lo regulamento. calcado nos moldes 
mettidos a uma inspecção intransigente ; os do regulamento chileno, e mandou elaborar 
distribuidores de~ses dinheiros que indepen- outro projectc, que apresentou ao Congresso 
dem de finança, só davam conta de sua ges- no seu relatorio.~ 
tão no fim de cada exercício financeiro, e do No Chile divide-se o Tribunal de Contas em 
modo o mais incompleto. duas secções, que corr~pondem ás duas 

A tendencia. de todas as sociedades bem or- runccões principa.es do mesmo tribunal :
ganisttdas ê subordinar todas as operacões de e~ame e julumnento das cont:os. O art. 2" do 
receita e . despeza ao exame previo de uma. esboço d11 regulamento Ruy Barbosa. acceitou 
magistratura. especial, independente, rodea- aquella clivisão, como passamos a ver (lê) : 
d:~. de garantias e de. prestígio, amparada. ~Art. 2.0 E:;te trilJunal dividu·-se-ha em 
11elo Poder L!O\g'islati v o. A critica dos par la.- duas secções, uma encar1•egada do exame 

Cn.ma.r:>. V. II 3.1. 
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prévio e da revisão das contas ministeriaes e j destru;da p"~r outro. pela subordinação dos 
··· outra da tomada e julgamento das contas dos! seus m~mbt·os e tios seus empregados. ã. a.uto

responsaveis por c,ltnheiro e valores perten- rhla.:le ordenadOI'a das despeza,s, e CUJOS actos 
·centes á Republica..» elle deve fisc:tli:>a.r. . 

O projécto uo regulamento RodriguE>.s Al- Ha conveniencia. em supprim! r-s~ o. ,, isto 
ves creava quatro dh•ectot'ii'ls e trez sub-dire- e r·•gist;·o sob r~se1·,,? A experwnma .1a ad
ctoúa.s, di~tribuindo os. servic;.os pot· ellas da qniritlv. pelo Tr bunal. nos pnu~o5 mezes r·m 
seguinte fórma. (lê): qw~ funcciona, leva o seu pr<'Sld.·nte a. acon-

«Art. 94 0 presidente do tribunal desi- ~elh;\r a cnmmis -ã.O de OJ'ÇlUn· nto, que COm 
gnará. os directores que devem encarregar-se elle conferenciou lfl.rgamente, que insista 
dos seguintes traballws : p~la. manutenção daquella. va.lvula. de se-

§ I. n O exame rlo que concerne ás despez.as gu m.nc;a.. 
do Ministerio tla Justi<:.a e dos Nego::ios In- Essa instituiciio financeira surge agora no 
teriores e da Industria, Vw.~ e Obras Pu- BI':\Zil. encontra a cada passo difficuldndes 
blicas ; · p ·ra tle-;emp~nha.r a-< suo.:> funccõ~s, é mola. 
. § 2." Identico exame relntivamente aos Mi- intnirn.mente non1. no mec:~nismo da. no!.lSB. 
nistei'i0S da Marinha e da. Gue :ra.; administr'õM;'ii.O: ~!'á exige meia. demasiada. 

.§ 3.• IUentico ex;~me relativamente a.os Mi- qu··rer-se que a. teuha. .. :Oi' mais adiantada e 
msterios d.a Fazenda e dó Exte1•ior ; perfeita do que as nações do velllo e do novo 

§ 4.0 O que concerne a.o mini~terio pu- continente. . 
blico. A :;uppressão do ?'e1i.~ tr·ll .•o'; rcsc1'1'11 e a. 

Al·t. 102. O~ servicos a c•rgo do tribunn.l pot•ta n.berta para. escripturac-ão -!e •lespezas 
são distribuídos p,1rtres sub-directm•ias : em l ivros espechtes, ;::em exame do Tt·ibuna.l 

§ 1.• A I• suh-tlirectol'ia occupar-se-h~ de e para os biil 1/e inrf.,;;Hida•IP. tacHos e des
tudo qullnto respeit:\r aos .\iini~te1·io::> da-~ns- p~rcehidos. os quaes j~t golpearam a. nova e 
tiça. e Neg ·CiO> Interiores e da Iudustria: Via· ut Ussima insütuiçã.o. 

·.·. ção e Obr<tS Publicas; l~m nom~ Lla com missão de orçamento de-
§ 2." A 2• de tudo quanto rP.Speitar a.os ponho sobre ao mcs~ o projecto que apprrwa. 

Mini3terios d!l. Manuha e. ria Guerra.; com algu1o.as moJi.ftc:1ções o regulamento 
§ 3." A 3' de tudo quanto respeik1.r ao;; qne b:tixou <·om decreto n. 1.116 . 

. . . Ministerios da Fo.zenda e da~ Relações . Exte- A commissão liga. :1. mn.xima impnrtancia a 
rlores.>> e~e assumpt'l e a!.!"uat~rl:\ a collabnra.ção da 

Mais tarde o Sr. Serzedello COrr<!a, enten- Cam:\ra par:1. a sua. ~ompleta elucidaçã.o . 
dendo que o projecto do Sl'. Rorh•igne.o; Ah•es . E lia. acrediia ter sana.io os vícios do regu
não sati_,;fazia a,: exigPncias de umn. boa fiwn.- l:tmP.ntn com :1.8 emendas que submette á con
lisaçii.o linaoceira, mantlolt organisa.r outro. sider:~Kão •la C.'\í'a.. 
que alin<l.l \-eiu ter a adhe~l.o do Sr. V!t-e- Concluindo, lle•emos lembrar que o go
Presidente da Republicn e foi rlecretado a Jí verno dictatorial, sob o qual entt·ou e :pa.iz 
de dezembro do a.nno :p~s..'l.do. no novo regimen, enfraqu ceu e _reh\xou as· 
E.~e rtog:tlamentoquo imixou com o decreto molas da disciplina no run··cionn.hsmo. como 

n. 1116, em vir tude do :\rt 18 d:1. lei n. 26 . er.t natu ::d; despert •U e alimentou n.mbicões 
de 30 de tl.ez .. mlJro t.le 1891 . e submllttido á d ·sm:JMLclas. que a.té hqje sitiam e ac.ormen
a.:pprovaç;i.o do Poder Legisla.tivo. E não po'ii 1. tu.m ao{ deposit>\rios rio po1ler. 
deL..:u.r de sel·o, porque nell;:, pot• expre.~:;.n. Os ••rdenadnr<'S de despezas de todas as cn
disposição do art li dó· dt!creto n. 9()6 A. tle t"""orio.' :.rosat":l.tn de cet·tn.s liLcilid1tdes, habi-
7 de novembro de 1890 <GE\ define a oornpetetl- tu~wam-se· a ellu.-'5 e 1n~en ,h·elmen• e h~je v~o . 
cia. se· e~peciflcam as attribui<.;ües do tribu- tr~nsgreuindo n.s lei.,; ot·çament.a.rias e ftnttn
nal, o numero e o ven:,imento dos respe, tivos cei as. n.t't':\.~t.:\dos mnit:.ts vezes pelos postu
funccionu.rios, assumptos estes de na.ture~ la.n tes !mprullentes o temves . 
legislativa.» . Rem sa.i>emos que tt ordem fitH\nceira n~o 

O regulamento, a que nos re1erimos, tem pótle ser re;t:1be!Pcirla e fi rmada de um d1a. 
d?US defei~os ca.pit!l.es: e~orbitou dv. lei or~a- pat·a. o oütro, que os elfeitos tli! .. transforma
ntca cl.o tt·1bunal, confermdo a e:<te 'Ucto al;so· ção política.. por que _p:u;samos pt•o!onga.m·sa 
luto, qu;~nd) o decreto n. 966 A· L't•anca.- :1te hoje, cre<l.n<lo di!liculdn.d:•s nu.o · pe
mente est.a.beleceu o )'··gist,··~ sfllJ ?·~se•-va , isto quem\s ti. regnhll·ida1le da arlministt·açã ,, mo.s 
é, o ~;c to relat'vo: rerceou a autonomia do o arbítrio augmenta a anarchia. U<\8 finan<:.a.s 
tribunal, considerao-to-o uma ~ecçii.n do Tlte- e só o t''~il'peir.o ,~ l f>i att··nuarú. aquell:\s diffi
SOUl'O, pon 'o os seus emprega.• los a discrip:;ão 

1 

culda•les e abreviará o pe1·iodo ingrato que 
do ;!Ove.·no,' cortando a.s rela.~ tio mesmo atr"aves.samos. . 
ttibunal•:om o Congresso Nu.ciono.l. Ser·:~ pa.ra. nós. Sr. presidente, motiv~ (le 

Ass•m, a exa.ggera~ da competencia do 1 orgulho qtie ;\ Republica a lcance pot•.melo do 
tribuna.l.: por um lado, ibi compensada e até I Tribunal de Contas o que a. mona.rclúa so-
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nhou e afinal desistiu de conseguir: a verda· 
de do orçamt>nto. 

Tenho conduido. 

Vem a mesa, e vae·a imprimir para entrar 
na ordem dos trabalhos, o seguinte . 

PROJECTO 

N. :31-1893 

Accrescente-se ao n. 2 do mesmo artigo -
o ca.t·torario e seu a:judante. · 

No para.grapho unico do mesmo artigo. sub
stituam-se o.s pala v!'as - e uma. vez dada. esta 
- pelas seguintes - na. sua primeira. re· 
união e... · 

Sui.Jstitua.-se o art. 24 :pelo seguinte: Os 
emp1·egados do tl"ibunal. com excepção dos 
f:ontinuos e cartoru.rios. ser-;Lo nomeados e 
ter:io accesso por proposta. do mesmo tribunal 
e não poderiLo ser tirados pelo governo para. 
com mi s:;ão a.lgurna . 

. A[.!prova 11a pn1·te 1·elatiwr. ao T?·ibunal de Cort- Ao§ 2" do art. :Jo. depois elas palavras- de 
tus o decreto n. 1i66de 1.7 ·Je rfe:;emb1·(1 · reconltecida.lega.lidade-accre;s(.-ente·se - in
'.lei892 CIJm us alterv.ções que p1·op:ie clusive ns que 1or<=m expecliJa.s por telegram· 

ma.<: pttm dentrn ou l"óra do paiz. 

A commissão de orçamento: 
Considerando que o Tribunal de Contas. 

crC8.<lo pelo decreto 966 A de 7 de novembt·o 
de 1890, foi consagrado como instituição 
constituciona.l no art. S9 do pacto ftlderal · 

Conside1·at1do que o legislador con~tituin'te, 
contil•mando a instituiç-.-io orora.nisa.da. no 
decreto citado, acceüou as b'ises "do acto elo 
Governo Provt~orio e deu-Jhe phmo virror; e 
que portanto aquelle decreto e a. lei or;a.nic:t. 
do Tx·ibunal de contas ; 

ConsideL·a.ndo que o art. ll do decreto 
966 ,t autwisou. o go\·erno a 1:1xpedil• r e
gulamr·nto em dtJcrt·to especial, desenvot
venrlo a. comp(:Jtencia.. especificando as 
attribuíç1ões e estipulando o~ v,·ncimentos 
ao pesrou.l do Tribun::.:l de contas; 
Con~idet·ando que es..~•mtol'imt;iio fbi ainda 

cooftrmi!.tla pelas leis n. 23 d~ 30 uo outub· o 
de 1891 e 11. ~6 de ao de tlellcmiJro do mesmo 
anno, . determinando est:Lque o r;·gulamento 
expect;t!o pelo govet·uo Sl'j~L submct t i tlu ú. 
app t•ov;lr,~io do Congresso Na.r.:ional ; é de pa
recer qu e S<'ja IL(.(opta.do o seguinte 

o 

PROJECTO 

O Congr~sso Nacional Mcreta.: 
Art . 1 n E' a.pprova.do. na l)al'te relativa no 

Tribunal ele Contas. o dect·eto n. 11 66 de 17 
de _dezembro de 1892, com ;u:; alteraç~ues se
gumtes: 

SUb$titua-se o <trt. 18 pelo segui nte: 
«O Tribuna.t de Comas. crettdo pelo lle

creto n . 9611 A lle 7 de novembro de 1890 e 
consagrado pelo art. 89 da. constit.uiçit.o Fe
~era.l. _te!:á <L sua séde na <"apitai Federal e 
JUrrsdlc .ao em toda a Republica.. 
~o a.rt_. 19, em vez de - 12 p:•ímeiro:> es

crlptw·ar tos. 12 segundos e 10 terceiros 
dig-o."se - 15 primeiros, 15 segundos e 15 ter
ceiros esct•iptur-.u-io.s. 

Supprima-se o n . 2 do art. 20. 

Depois do me.<:mo § 2\ accr~scente-~e: 
I. O Pl'e5idente da. Republi<:a., si julgar im· 

presdnuh'el a despeza. impugnada. ~lo tri· 
bunl\l, poder-á. ordena.l·a sob :ma. responsabi~ 
lidade. · 

LI. O trilmnal registrará. então. sob re
~erva, o decreto que a ordenar, levando o 
Utcto ao conhecimenw do Congresso dentro 
dos primeiros 15 di:1.s de sua. a.bertur::~.,esi este · · 
e$Live1· !'unccionando. no dh\ immedit\to ao do 
re~istt•o. ~xpondo úS fundamentos d:t reserva, 

§ .•. Registrar a.s tt~bellas U.e d.istl'ibui!;ã.o de 
credito que ser-lhe lüí.o enviadas pelo::; r e
spectL vos roiLüsterios,atim U.e que inicie-se com 
l'egula.r-ido.de a escl'ipturação no exercicio em 
q m: ellas teem de vigora:·. 

Accrescente·fle del}()ÍS do § 4• do mesmo 
art. 3·:. 

Artigo . •. Nenhuma ordem para. adeanta
mento ou entrt>;;<t de dinheil'O por antecipa
ç:"io a resprms<we;s, gar·autidos ou nã.o por 
llan~.a.. set·á registraiht ~inií.o rl~pois de pre
suvl:~s as contas llu adet\ntamt~nto a.nterior-
imlllte leito. . 

Esses n\lianta.mentos só serão permittidos 
tws c:.u;os de a.l.Jsolutn. nL>eessida.de, ou em vir· 
t lldtl de expressa dbpnsi.;ào da. ltli. 

SubstitmHe o paragr·aphu unico <lo tl.l't. 61 
veto :<eguinte: Os rei!ttlttuJo~ U.est~s exames 
set·viriio de IJase ao r·elo.1 orio qui", a rt'spdto . 
desta. Ji~cali~tu;-d.o. o tribuml rem de subm!:ltter 
annua.lmet.ttJ ao Congre~so Nacional, dentro 
de 15 ui as tlepois de a.lterta a s~>ssão . 

O titulo 2' uo decreto n. 1166 tomltrà a. nu
memc,ão J.e I ; o are. 18, a. de 1", e assim por 
de<mr.e; tàzendo-se do reg-ulamento do Tri- · 
bunal de Contas um decreto especial. 

Accrescente-se onde eomier : 

Art. . . São declaradas prewriptas todas as 
cont..'\$, de t·esponsa. veis, anteriores ã. da tu. de 
31 dedezembro d-· lSRS, uma vez que nã.o 
tenham sido por qualquer modo encontrados 
em ~lca.nce p:.1ra com a. Fazenda Publica. · 
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· Art A t h d'd no""-- ·o caso fica. sa.lvo ao.Congres..<;O a. faeuldade que . • • ~ s con as compre eR 1 as ...... -
.riodo decor[·ido de 1 de janeiro · de 1889 até â. lhe é conferida pelo § I• do art. 17 da Con
da.ta da installação do Tribunal de Contas stituição, de prorogar as suas sessões, não 
serão tomadas mediante exame arithmetico e podia o orador deixar de dar es..<;a attribuiyão 
confrontação dos dOL:Umentos justificati>OS do prazo extraord.inario ao poder que é in· 
das verbas de despezas. vestido ua attribuição de fazer a mesma con-
. Para.grapho unico. Si :por este processo se vocação. 

verificar desfalque suprerior a 100$, ser-á. O Poder Executivo no acto da convocação 
então a tomada das conta.-> processada .pelo determinará o prazo da sessão extraordina.ria, 
modo estabelecido neste regulamento. ftca.ndo salvo ao Congresso o direito de pro· 

No caso de não se verifh:ar desfalque ou rogar a sessão, si o tempo ftxado pelo Poder 
no de sel' este interiol' a ·100$, o Tribunal de Executivo não ib1· sufficiente para dentro 

. Contas dará quitaç.ão ao responsa.vel e arde- tlelles sarem tra.t~1das as materias para que 
· na.rá baixa na fiança.. . houver sido determinada a convocação. 

·.Art. 2. o São revoga.olas as disposições em Tendo em attenção os dous pontos a. que se 
contrario. referiu e em virtude do pr-eceito constitu-

Sa.la. das commissões, 15 de junho de lS93. ciona.l, e·que se atreve a apresentar o projecto 
-Moraes B at-ros.-Leopoldo de BtuMes, re- que envia. á mesa. 

·Iator.-Seoerino Viei t·a. -'-F. Sod;·ê.-Leite e Fica sobre a. mesa. pa.ra. ser julgado objecto 
Oiticica. -Alberto B randa o. -Aristides Mc.tia. de delibera.çü.o o. seguinte 

PROJECTO O Sr. Severino Vieira tem pouco 
que dizer, e é mais forçado a. resum~s con

. siderações com que tem de fundamentar o 
. seu projecto de lei, attendendo ao ade~J.ntado Art. 1•. Os senadores e deputados, du-
.· da bora. ra.nte ti. proxirna. futuralegLslatura, vencerão 

O art. 22 do Jlacto federal impõe aos repre- em cada. s~ssão ordinaria. o subsidio de 
- sentant~s, cujo mandato chega ao ultimo 9:oOO$. que sel'-lhes-ha. pa.go à ra.zão da. sex

a.nno, o dever de preparar a casa para aquelles ta. parte, por mez de trabalho, excepto no ul· 
que lhes devem succeder. E' procurando des· timo mez, ou fracçiio de mez, em que, depois 
empenhal' este devel', que incumbe tanto ao de encerrada a sessão, receberã.o o S3.ldo que 
orador como a. qualquer dos nobres membros houvel'. 
desta Camara, e a elles mais do que ao orador, Paragra.pl.J.o unico.Nas sessões extraordina.
a.inda. pela. competencia com que sobrepuJam rias o subsidio será determinado a razão de 
o orador (lUto ap•,iarlo:s), que vem hoje occupu.r 75$ dia.r io:;. pelo yrazo d~ sessão que o Poder 
a attenção da casa. Executivo fixara no acto da convocação; fi-

O OI"ador podia ser para com os seus :me- ca.ndo sempre salva. ao Congresso a faculda.
.. cessores mais ~-tricto do que se mostrou de que lht~ ê outllorga.da pelo a.rt. 17 § 1• da 

' pa.ra. os actuaes o Poder Executivo. o ma- Constituição . 
recha.l Deodoro da. r'onseca, a quem o COn- AJ:t. ~·-No trienniode que trata. oa.rtígopre
gresso entregou a. facula.de de fixai' o subsidio cedente os membros do Congresso Nacional 
de seus membros ; e, portanto, não podia terão direito á me~a. ajuda de custo que pelas 
deixar de manter no seu projecto o mesmo disposi-.ões vigentes lhes tem sido abonada na 
·subsidio que ora percebem os membros das presente legi5latu:ra.. 
duas casas do Congresso. Art . 3". Revogam-se as disposições em 

Restringir esse subsidio, pareci:t uma falta contrario. 
de cortezia. pl.ra aquelles que devem oecupar S. R. Sala das sessões, 15 de junho de 
no anno vindouro estes Jogares, e ta.mbem 
para..o Senado que, pela. Constituit;:ão, é ob::i- 1~93.- Selle,·üw Vieim. 
gado a acompanhar a sorte daCam<~ra no que 
respeita. ao :;ubsidio dos seus membros. 

· Procurou então re:;olver. no projecto que 
vae submetter á Camara, dous pontos, um 
des quaes tem sido objecto de litigio no seio 
da. representação federal, e o outro deve ser 

___ tomado em consideração. 
O primeiro diz respeito ao direito que os 

deputados e senadores teem de receber du
rante as prorogações das sessões, e o segundo 
refere-se á. necessidade. de se limitar o prazo 
das sessões.extra.ordinadas; e como em todo 

O Sr. R;nrmnndo Bandeira 
diz que fol procurado pol' uma commissão 
de pbarmaceuticos e encarregado de apre
sentar uma repl'esentação pedindo para se 
regularisarem as disposições do § 24 do 
a.rt. i 2 da Constituição relath·as ao e."tercicio 
da proti5são de phal'!'la<.-eutico. 

Não podia recusar-se a e;;te trabalho, visto 
::omo na n·ibuna já se manifestou r~lat:
vamente a. este assumpto, no sentido de pel'· 
mittil' o line exercicio de todas as :protj.ssões, 
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que 'POdem ser a.liâs reguladas por uma lei 
especia.l . 

Em muitos estados se tem levantada ques
tões relativas a. este :ponto. para o qual a 
mensagem do governo chama a a ttenção 
do PoderLegislativo. 

Portanto, é preciso que a commissão de 
sa.ude publica tome em consideração esta ma
teria. e organise um pro,jecto que seja votado 
pela Cama.ra.. 

Deve tornat• bem sa.lieRte que não faz 
seus os considerandos que rundamenW.m a 
representação. 

Esses considerandos inspiram-se em uma 
escola philosophica bem conhecida entre 
nós, que ja nos deu a bandeira da dictadura e 
e guerra civil, e, por maior que seja. a 
"Veneração que tenha pelos directore;; do 
apostolado positivista no Rio de Janeiro e 
por muitos dos seus membros, esta Yenerl\
ção não toi capaz de impedh• que algumas 
aymtmthias que nutria. por essa doutrina 
se tivessem pouco a pouco clesvanecido. 

Vem à mesa.. é lida e enviada à commissão 
de. constituição, legisla~·ão e ,justic.:a a se
gumte 

REPRESENTAÇÃ.O 

Livre cxercicio das p!'ofissü~ 

A.o Congresso Feder-,ü - O che1e do Poder 
Executivo, em sua mensagem M Congresso, 
em 3 do corrente, recommenda·lhe, entre 
.outros a.ssumptos, que não se esqueça. de in
terpretar o ar~. 72 § 24 da nos..~ Coni!tituiç.i.o, 
que garante o livre exercício de todas as pro
fissões moraes, intellectuaes e praticas. 

Ora.. como tal recemmendação mostra eviden
temente que os nossos homens políticos ainda. 
nii.o comprehenderam todo o alcance de se
melhante lei. a commissão abaixo assignada, 
em nome de todos os pharmaceuticos axponta
neo~ brazileir.-s, vem po1· este meio solicit.1.r 
do Congresso a pedida interpretação, que, 
esta certa, ser<i. no sentido nobre, livre e 
digno, unica que comporta em· um regimen 
que deve ser o da mais a.mpla liberdade . 

E as mzões, que tem a ponderar, podem 
t•esumir-se mais ou manos nos seguintes ite~u: 

3•, porque onde o legislador quiz restricções 
elle restringiu. como o fez nos §§ 5° e 11 do 
supra. citado art. 72; 

_4",,porque, si~ liberdade profissional ainda. 
nao e uma. realidade entre nós, é isto unica
mente devido a tibieza dos l10mens que nos 
teem governado; 

5", porque na pnpria Inglaterra, seud.o jã. 
livre;t profissão pharmacentica, é la.stimaYel 
que nós, .livres cidadãos dt: uma republica 
nos mostremos mais retrogra.dos que os fie~ 
s11bdtitos de uma ferrenha monarchia; 
_ 6•. porque. a ~quasi totalidade das pharma..:. · 

CJa.s do Bt•aztl suo de proprieuade e direcção 
de simples pt•aticos; 

7•. porque e~ ta~ pharmv.cias os diplo
mad~ na.tla ma1s ~no quu ml:!ros responsa.Yeis · 
in-Nominc dos que realmente manipulam e 
vendem drogas; 

s•, porque apropr-ia lei já reconhece com
peten~ia. indetlPn\lonte d11 diplom~t, quando 
per~ttte ll ~unpte.s praticos abrirem pbar
mac!a onde Ull.u hllJU. um concurrente diplo
m!l.do; • 

9", que a. tabriC.'l de ta.es diplomas-as aca
demias-tendo deixado de ser um elemento 
de p:,ogresso, desde ~ é_{loca da gloriosn. con
vençao, que as supprtmtu, o sua manutenção 
act~n.l só serve P!Lra augmentar a retrogJ.•a.
daçao e a anarcliia; 

10. que, portanto, mantel-as é manter os 
privilegio~ scie::tistas e metaphysicos quando 
os theolog1COS J<t foram supprimidos com a. 
seplLL"o.ii;Ü.o da lgr('ja do Estado; 

11 , q ne o de,•er de toda dicta.dura é allia.r o 
maximo podet·-ú. roo..'Cima liberdade com o 
lim de manter a. ordem e garantir o pro
gresso; 

1•, porque é lei e como tal deve ser cum
prida., uma vez que resume a.s aspirações pro
gres;istas, não já do Brazil sómente, mas de· 
todo o occidente; 

12. que, finalmente, um dos maiores obsta- ··. 
culo:S it manutenç:ão dessa ordem e á garantia. 
desse pt•ogresso, sendo os privilegies academi
~os, a reterida commi;;stí.o esper:t que o Poder 
Legislativo, mllis uma vez, saiba respeitar 
uma das ma.!s bellas conquistas ref>ublicanas, 
dando ao art. 72 § 24 o uuirn intet•pretação 
~ue comporta. isto e, a da mais ampla e plena 
hherdade proft::siono.l-independente de qual
quer diploma officiaL-Antonio Pedroso Sou· 
to, rua dos Ou1·ives n. 137.-Jo•io Sobral Bil~ 
t.encourt. rua dos Volunta.rios do Patria. n. 107. 
-Bermmlino Jose Al11cs Tinoco, rua. da Con
ceição n. 05, Nitheroy. 

O Sr. Epltaeio Pei!!ili.'Õa diz que 
é portador de duas representações: uma do;; 
lentes substitutos da. Faculdade de Direito de 
Pernambuco e outra do Dr. Jose de Freitas 

2•. porque é da. ma.is elementar noção de 
direito que leis t..1.es devem ser ampliadas e 
nãé restringidas; 
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Moraes Pinheiro, lente de francez do curso Vão a. imprimir para entrar na ordem dos 
annei:o á ffi,~sma. faculdade, trabalhos os seguintes 

Os primeiros reclamam contra o acto ille-
"'al do Sr. ministro da instrucção que man
dou submettel-o~ a concurso pam t•!rem o 
direitr, de accesso a catltedraticos e o segundo I 
reclama contra a su;t exoneraçfLO feita tam
Q.em pelo primeiro ministro d~ inst1·ucção da. 

PARECERES 

PARECER N. 22- l8g3 

actua.l situaçiw. • 
. Os fundamentos destas reclamaçiiesacha.m-se htrl~(e~~e o ?'eqw:i·im?ato ,r o D.·. An~~nio (;,wlos 
:perft~itamente add~zidos nas representações ~·b.en·o r! e .. 1ndrou,, lif()c;hado :e. -~•l'~>·t, ler~e 

. que em,·ia. á mesa c c de esperar que ~com- Jub;lado clrr. F.·c~ldn~~ rl~ n,-~ ... to de s,w 
mi$~:l(l de instrucção a qut-m el!as ••ao ser Paulo e !oCt~al P• ocol: ado1 f~-; ol' elo ?~~s·:•o 
remettidas est~ja d~ _accn_!'dO com 0 pe lido esca.rl_o, pedtr•.d_o qz_w_ s~ rlecfm_e es

0
ar co,nr~' e-

feito. Cas_o, por~m •. assu~ nao aconteçu,, o~t'a- he,~tlt,lo "a_d•'Jitlstç<w. ~~~ w_t: 9 ~lo dec1eto 
dor da. tribuna .]u,tlficut'a :l.:S relll'esenm.çoes. n. 117 de 4 de 1to1Je,Jlb, o de 189~ 

. ·veem á mesa, são lidos e envia.dos á com
missão de constituicão, legislação e justiça os 
ségumtes · · 

REQl.J'ERI!o1ENTOS 

,. 
Dos lent~s substitutos da Faculd<.td~ de Di

reito do Recifti, Drs. Luurindo Ari::i!.oteles 
Carneirõ Leão, Francisco Phaela.nte da Ca 
mará.. Lima, Sophronio Eutichiniano da Paz 
Portell~ e Ma.noel Netto Carneil'li Campellõ, 
re'pr,esentando contra o decreto n •. ll59 de 3 
de dezem!.J1;o de 189-2 que lhe~ tirou o direito 
de accesso a cathedt·~1tico pela rag--<1 da ca

. deira da respectiva secc;ão, etc.; 
Do bacharel.T osé de F reita..s Moraes Pi nl1eiro, 

reclàniando contra o acto 'do governo federal 
que exonerou-o do lO;!<tr de · ~enre cathedra:
tico da lingua. franceUJ. de curso annexo a 
Faculdade de Direito do Recife. 

Fica sobre a m('S:l. par-a ser julgado objecto 
- · de delibera\ãO o seguinte · 

PROJECTO 

O Congresso Nacional decreta:. 

Ar.t. 1.° Ficam di--pm~ados dos direitos de 
e~portaç-iio e dos de expediente, e bem a,ssim 
dos fretes da Estrada. de Ferro Central no 
Br~l, os materiaes destinados a canaJisação 
das a!!uas ~esgotos e qua.esqueroutras obras, 
cõnoornentes ao sa.nea.ment .. das c1dades de 
Leopoldina. e Oliveira., do ~tado de Mi~~s 
Geraes: 

Art. 2. 0 Revogam-se as di$posições 
coíitra,r!Q- · - · · · 

em 

S. R.-saJ.a ·das sessões, 15 de junho de 1893. 
-Gabriet de Maga!Ji1les~-Chagas Lobato. 

A' commissão de constituição. lPgislaç-ão e 
justi~~ foi pr·esente a petição ,,m que o Dr. 
Anton'o Carlos Ribeiro de Andrada Machado 
c Silva, lente jubilado da Faculdade de Direito 
de S Paulo e u.ctual procurad~r geral do 
mesmo estado, pede ao Congresso ·Nacional 
que. por a cr.o legisla ti v o interpreta ti \'O do de~ 
ereto n. 117, de 4 d~ n vembro rle 189Z, 
declare acllar-seo petHonario comprehendido 
na disposi<:ão do ar·t. 9' ,lo citado decreto e 
determine que,cumulativamente com os ven
cimentos do cargo que actualmente exerce, 
llle sejn.m p:tgos os de sua jubilação, drffie 12 
de mar-.:o de 1892. da.ta de;:de a quallh~ foi 
suspenso o pagamento destes por tt•ren~do 
o peticionaria em e~ercicio do cargo de dtr.e
ctor ger-al ch~ set:retaría dos negocias da ía· 
zenda do men ·ionado e-tado. · 

O peticionaria, :-irgumenlando com as dis
posições contidas nos a.rts. 7",8" e 9' do dtado 
dt·creto n. ll7, entende que não prevalece 
contra si a. incompatil;lili lade consignaria no· 
art. 7• citado, nem tampouco está sujeito a 
ficar privado dos v:encimentos de sua .i1lbil'!-
ção. cx-t>ida 2 parte deste art.go. purque, no 
art. 9', o citado dec1·eto exceptil·•U de t-al dis
posição os aposentados que pertencerem ~ 
certa::; classes. como a dos pr·ofessores, em que 
se ach:t comprehemlido. · 

Refere que, assim pensando, requereu ~ 
ministro da .fazenda q.ue o•·clenasse o paga
mento de seus vencimentos de lente jubilado, 
embora s2- achasse exercendo cargo estadoal 
remunet·aclo, o que fui pelo ministro indete
r-ido,em dias do mez de abl'il do corrente anno, 
com o fundamento de aclmr-se o peti~iona.
ri.o, quanto ás conc1iç.ões da. sua jllbH<\çãO, 
sujeito ao prP('eito ela ~ei n. 3394 de 2~ 4e 
novembro üe 1888, art 33. 

~ffeeti vamente. tendo ~ido o peticiou1.rio ju
bilado por decreto de 27 de dezembro de 1890, 
e tendo posteriormente acceita.tlo. car·~o esta
doai com -vencimentos, :ficou privado, · em-
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quanto exercer tal cargo, das yanta.gens da. 
jubilac;ão e:~;-vi do a.rt. ::33 <lo ctta.do decreto 
n. 3394, qu::l contêm <li..:po~i-:ão })erman~nt·~. 
nãorevogada; por-qua.nto, quando o cttad0 
decret-o n. 117 faz excepçõ·,s nJ :l.rt. 9", quiz 
apenas esta.l;elet;e.r como regra que o pt·ocesso 
e preceitos nelle estabelecido~ p.tra a..; aposen
tado::.·ia:>. só ~e upplicam â.s não regula.das por 
leis especi_ru...s,e nã.o crear excepções de ela scs, 
resá.lva.udo-lhes o di.rdito <.le pet·cepção cumu
Iá.'ti va ele vanragens. 

E nem de outro modo sa p0de interprebr o 
citado decreto n. lli, uma ve~ que repri:sentõ. 
elle Ull)a lei o>·ga.nica pa.ra exe~o:u(:à.O 11 .. art.i5 
da Constituiç.ã.o .qu~ COtJ:>agr .• u o p1·incipio d·:
mocratico ela concessão ll.e a.po::;enca.cloria:; sõ
ment.e nos ca;os de invalidez. 

Demais, ainda mesmo q 1:e se podes;; e intet·
pretar o art. 9' cotno cotltendo uma excepçüo 
em fa.vo1' da..<; cl~ ;thi enumeradas; aindu. 
assim tal int~rpret.tr;.ão não p0deriu. ap ·ove.i 
tu. r ao pet1 ciona·:io, visto c1 ue o acto leg<ll da 
sua jubih><;ão é ante1·ior ao det.:~:eto dta.do 
n. 11 '7, e neste ciJ.so prevalece a r<:gr-a, ge1·ul da. 
não l'Eltroacti vidade llas lei:>. 

Pelo que acaba de e:oqJor, o. êommissão en
teqde q1,1e niio . deve ser dereridu. a petição, 
:ficando, entreta.ri to, u.o peticionado · sa.n·o o 
<lireito d<r:recor;·er pPlos meios legaes ao poder 
comJietente pa.I"(I. p;;clir o q uelhe foi clane,..w.do 
pele> alludidu ~espachci, · com o qUal· não se 
conformou. 

Sala. das commissões, 15 de junho de 1893 
-:-Fh;wçtt Curoalho, presideott~ . -Dut·:·a Nica
cio,relator.:-Casi .. i ro J,J.nio•-.-Citarta-~ Lot,wo 
-E[ii!acitJ Pessqo. • .,..... Augu;;•o de Pr~:itas.
Adotphv Cú•·do.:-Ftede;·ic(} Do;·gcs. 

Declara- se1· da competmcia 'lo Poder Ex· 
ecutivo resolve•·, •le a.cco.-do co,a o dec;·et" Lc
.tJi:>latil)o n. 11.7 de 4 de nnve rubro <!e ;[89~, 
sobre tJ ,.e(JW!·i.ne .. to rle Ra.ltlolp!to Ot.-yar•o 
de Figuei1·~cw, 1• esc,·iptumr i9 •l" .tll{at~deya 

·'·de Corumóci, q!.!e pede a.po~~ntaá.~J·ia , 

Tendo o Congresso Nacional; pelo d.ecreto 
n. 117 de 4 de novembro do anno pas;su.uo, es· 

. tabelecido a..-; l'eg"t'U.$ geraes pa,ra aposentado
ria. dos funcci·•narios publico~, a.o Poder Ex
ec'\l,~ivo GOmpete re~olvt'!· lie ~çcor.do çom o 
citado decreta,a. pretenr;ao do supplica.nte. 

N. 24-1893 

Lulefe •·e o :;eq11el'imento de ViccYitc Al'!'es do 
Svccor··o e outras que p~dem. !f·!?'a.ntür. 'de 
ju.•-os de 6 "/.ao C(lpiUtl rlc t .OOO:r;OO$,parà 
e~ploraçTío do 1'1'il)ile.fJiq rf.e (i.tbr icaçao do 
]n·odt.Jclo indv.$t l'ial Colw attificial de que sü() 
CCSSÍOl10.!"ÍúS . 

A commissã.o de fazenrla e industrias, ex
aminando a petição de VicP.nte Alves do Soc
cot·ro e outL'L·S que solicit<J.m garttntr:l. de juro 
de 6 "/o aoc.-~.pital ue 1.000;000$pa.ra le>a.rem 
a. '·!fei to a. explot-a.r,:Uo do pl'i vilegi • de fabri~ 
cação r.lo producto indu,trial Cok e artificial , de 
•tUe são cessionario::s, e 

Attendendo.que o decreto n. 1222 de Hl de 
junho t.te 1~91 , que concedeu t.1.t vriv l~egio a 
Jeeonymo Lopes l.le Castro e Souza., incluiu 
nessa conct:»são r:~vores su!ficient.es para ga~ 
taDtir o exito da explot·<~.ção ; 

Attendcnc!o mai:s que, alem dos faVQl'e$ de 
que trata o mPsmo deci·eto, teem 03 peticlo-:
na._·ios todos os bent~fic\os .e va.n ta.gens a. es;
pera.r de uma industl'ia nova, ass gorados 
p:~los excellentes r~sultados ·d<I.S e:íperi~ncia.s 
ele que fazem menç,ão os relatorios e noticias 
da. iniprcnsa, que llocumentam a sua · pe-
tição ; - . 

E, finalmente: atteQdendo que os .Qn'W! ad- _ 
q uil·idos pelo The:>Ouro Feder~! em Y~re.u.de 
de conqesS(!es anterio1·es m~ito l)ubreca.rre.,rram 
o or<:Jlmento da. na.~~o e impoem a neces~idade 
de evitar garantia::> de jmos ou quae~q uer 
encargo::s que mais u.ugment<::m as dU!iculclades 
fiuaoceit-àS do pa.iz : · · 

E' ue parecer que seja indeferida a mesma. 
peti<;ão. 

Sala u<I.S sessões. 15 de junho de 1893.
M. Ottctww, :pres.dente . - B:lla •·,;tirro Cal'
neiro,reb.tor.-_C<l.,~in.,o elo N l.t$cimrmto.-A. 
Co1'rlia da Cu~ta.-F. Sc!~)lii'lt : . 

Vão o. imprimir para entrar 11a ordem .dos 
tra.bal4.os o~ $eguin~s 

PROJECTOS 

N. 10 .A -1893 

Adia a disC!Issclo do JWOjecto n. 1(), deste anno, 
que tl!ll.t ... era 9.:1 Dens ncio suj ei• os a penli-Ol·a., 
c# guc stju. discutido o p-rojc,cto de Codigq 
Ciuit . · 

Sala. das com missões, · l 5 de junho· de 1893. . A commissão de constituição, Iegislaçãó e 
-:-U.~ " Gae.ta;,,;, Il-~~idente .- .. ·t. Cv·ITect aa·~1 ju~tiça! tendo. exa~inado o p~·(lj~cto du S.r .• 
Costa, relator.-' Ca,siano de Nascimento.- Levv1glldo ~·llguelra,::>, en,u~et"<~.ndo ,a.lgl,l;!ls. 
F. Schimidt .-Betlt<;· )Jlino Ctu·nei1·o. · bens, que, alem dos que constam do art.529 do 
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decreto n. 737 de 25 de novembro de 1850, · 
não devem e~tar sujeitos à ?enhora., é de pa
recer que se aguarde a. discussão do projecto 
de Codigo Ci>'il, para que seja toma.do em con
sideração esse· projeeto. 

N. 29- 1893 

A.uto!·isa o Potlcr E,;ecu.t.i'rio a coneedct• licença 
a Ftancisco Fen·eint de .i.l[oJ'ae.~. par<'- infl·o
du~il· 1zo pai; dou.~ mil tr!tbalhadores li/Je
,·ianos, scgt4J~do as condições qt(C estabe
tece 

Sala das eommissões, 15 de junho de 1893. 
-F~·ança Car1>alho, presidente,.;...A~lolpho Gm·
do, relator .-Epitacio Pessoa.- D!tWa. Nica
cio.-Casimir-e> Ju,lior. 

N. lO- 1893 

Em~mera os bens que, alJm dos 'lue cottsta~n 
do art. 529 do decreto n. 737, de 25 (l!1 no
vembro de 1850, niio e.,-tiio sujcilos ci rje
nhor•J. com as 1·e.stricçiies que éstl/.belece. 
O Con,"'''esso Nacional decreta : 

Art. l." 1\"tã.o pod~m ser absolutamente pe
nhorados, além dos enumerados no art. 529 
do det.!l.'eto . n. 737 de 25 de novembro de 

· 1850 os bens segmntes : 
§ 1. 0 O seguro de vida instituido pelo devcc 

dor em beneficio de pessoa ou :pessoas de sua 
fam.ilia, excepto: 

I, si, ao tem:po da. instituição do seguro, es
tava. fallido fraudulentamente o instituidor, 
ainda. que só depois de sua morte se venha a 
verificar por sentença e..c::;;a circurnsta.ncia; 

II, si,· antes da instituição do seguro, tiver 
o credor obtido cont1·a o instituidor alguma 
sentença, ci vel ou commercia.l, que .i á teu l1a. 
passado em ,julgado, 

§ 2. • A casa, que o dev<:dor tive!.' edificado 
ou adquirido de qualq,uer modo para habitar 
com sua. f.-milia e efrectivamente csti"v~r ha
bitando, assím como a. mobilia e todos os uten
sllios de us<Htomesti.co, que nella t-le acharem, 
salvo si a execução v-ers:1r sobre ltypotheca, 
de que esteja gravado o ímmovel. 

. . Gomri do tnesmo prlvilegio, por morte do 
devedor, emq,ua.n.to nella. habita.r, a 'iuva, ou 
quaLquer herdeiro que. já Yivesse em sua 
<:ompa.nhla.. 

Todavia, si o devedor ou, depois de sua 
morte, a vi.uva ou o herdeiro, exercer na casa 
algum genero de commercio ou industria, ou 
a.lugar ou arrendar qualquer de seus pavi
mentos ou commodos, não subsistirã. essa 
isenção, na falta de outros bens executi
veis. 
. .Art. z.o Revogam-se as disposicões em con-
trario. · 

·camara dos Deputados. em de maio de 
1893.-Leo"Oigildo FUgueims. 

A oommissão de obms :publícas e co1on2sa- c 

ção, ~~noo Dresente o requerimento que a.o 
Congt-esso Nacional dirigiu o·cid.a.dão Fran
cisco Ferrei.m de Moraes, a. 3 de inaío findo, 
vem dizer a Ca.mara, assim cou.-encida como 
respeitosamente, que sobre a mu.tería em 
questão mantêm as mesmas idéas que foram 
emittidM n.o -reu -pa.tecer do anno !WO:>::imo 
passado, quando o mesmo cidadão pediu ao 
Poder Le.,ni<>lativo licença. para, a titulo de 
experiencia., introduzir no paiz 500 trabalha-. 
dores liberianos. 

Em toõ.o caso, convem lembrar que dous 
elementos novos foram agora incorporados ao 
estudo da ma teria: Um, que é negativo, deri
va-se da. discussào · do projecto do ann.o :pas
sado, e vem a ser o escrupulo manifesta.do 
por alguns dos oradores, õ.e ficar degenerado 
em trafico de escravos o servi~:O de importa
ção do lwoonw~; outro, que é positivo, deri
va·se do facto de jà se baver concedido li
cença para. a introducção clotmbalhador asia
tico, ftcando, como excepção odiosa e talvez 
pr~j u.rlicial, prohibida a ilnportação do traba-
lhador africano. · 

Reflectindo sobre o facto (le uma escra.v1sa
ção provavel dostrabalh,\dores itnl)orta.dos, a 
commissão condue que podet•ia eç-ita.l-o per
feita.mente, subordinando a licença p"did:L a 
clausulas taes, que tornas%em ünpossivel <L 
sua consummação. 

Assim, :1. commissão e de parecer que se-ja 
defe1•ido o mencionado requerimento, e oon· 
clue pelo seguinte 

O CoJ1gresso No.cional resolve: 

Art. J.n· Fica o Poder Executivo autorisado 
a. conceder ao cidadão Francisco Ferreiro. de 
Moraes licença. para introduzir no po.iz dous 
mil trabalhadores liberillllos, sob as condições 
seguintes : 

1°, não h:~.vel'êi. onus de especte alguma para 
o Estado; 

2", ao contra.ctante ser·ão impostas clausulas 
taes, que de modo a1gutn permittam confusão 
entre a importaQã<> dos trabalhadores e o 
tra1lco de escravos. 
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Art. 2.• Ficam revog;tclas as disposi~{'>es em I cederá nas colonia:> dtt Unirio úm prazó de 
cmttl'ario. · • terras ele 1.089 ares. . 

Sa.la. das se.:,.si3es, 13 de junho de 1893.- Al'C. ~-·Ficam reyogo.das as uisposições em 
A nttm io Otynllw, presidente. - l'l)a do P..atlo, contrariO. 
relator .-Caetw10 rle :lt!mquerquc.-A. Indio Capital Federn.l, 16 de mtüo de 1803.-
do Bm~it.- J. N oy ueira PàrO.IIa{IUa . .Fi:O>·iano Pci:coto. » 

N. 30- 1893 N. 32 - 1893 

.,,·~~ fi • t c•.·e1 ••• ,·c,·a· dt' Re[/!llc! o }ll·oce.~-~o ele apw·açr1o lia cleiçüo de 
J: • ~w as Ol'Ç':IS (J. f: erra pa.·,, o '· v • p · .1 t v· p ·.1 ·' R '·t· i89'l rc~•'•Cl1 c c •c~ - re~z .. ~n!e u.a ~;ept•u .zca : 

A commissão de ma.rinha e ~uerra, t endo 
examinado a pro-posttl. do p,)der Executi>o 
iixa.ndo as for.;;:a.s de terro p:U"a. o exet•cicio de 
1894, é de pM•eceL' (l ue se;ju. ellu, actopti.tda pel, 
Cam~~l';t, em su1l. Integra, convet•tendo-<l. no 
se,"Uintc pro.jecto de lei : 

Acerescen te-se no logo. r competente : 

O Congresso Na.cional dee1-eta. : 
Art. 1" e seus :p31'!1gT<l.pllos (são os rln. pro-

p!)sta.}. • 
Art. 2• (é o da proposta.). 
Arts. 3" e 4" (são os dá proposta). 
S;tla. das comrois.•ões, Ú'l de jun1:o de 1893. 

- 8•tr·'<l! de 8. Murcos, pl'e3idente. - 1\1,.,.. 
c;ano ,~.;- .11·•[1 :lltlles.'-Fi?'litino Piros Fe1·;·ei?·a. 
-!olí.o dd Silva Rcwmva.-111. Valladao. 

« Art. I." As forças de terra. par<l. o e:xercicio 
de 1804 constarão : 

§ l. • Do:s olllciaes das differentes c:l~-ses do 
quadro do e:xercito. 

§ z.. Dos a.lumnos du.s eStolas milita.r~ ate 
1.200 pr-J.ç:u; e de 400 para as escolas de oiii
·ciaes inferiores. 

§ 3.• ue 24.871 praças de pret, de accordo 
com o decreto n. 56 de 14 de dezembro de 
1889, as quaes podel":i.o ser elevttdas ao dohr·o 
ou m<~.is em circu;'llst:tncin.;; cxtraordin;wiots. 

Art. 2.'' Est:ts fOr\.as~erãocompletach\S pela 
fórm<l. expressa. no <Lrt. Si § 4" da. C<•nstitlti· 
ção e da lei n. 2.'556 de 20 ele ~etembro 1le 1874. 
com as mo!lilh:ações estn.belecid,ts nos ;trts. 3·' 
e 4" da. léi n. :;;g A de 30 de janeiro de 180-2. 

Art . 3." Os >oluntarios perceber(i:o, em
qurmto 1ln·em }>taças de pret, ro.u.b um<t ;;r:.t· 
tiftroçtío igual ti. wetnde úo soldo de pt·imeira 
praça. ; os volnnt:wios e t-ecruta.dos que, 1indo 
o seu tempo de serviço. continuat·em nas fi. 
leira.~. com oa sem engo.jamento, percebel'l.l.O 
um:\ 0'1'3.tificução igual ao soldo de primeiro 
pr-J.ç.a., e, quando forem excusos, se .lhes oon-

Camnt-:1. > .Ir 

A co1nmisslio lle constitu ir;ão, legis1açií.o e 
.Í itstka, em vi:>ta. do rectnel'imento do Sr. · 
Glicerio : 

Considet•:tmlo que, comquanlo a lei n. 35 
de 26 de ,janei1·o da 1802 não se.ja omiss..'l. ern 
relação á apm~J.<.,fu} de votos na. eleiçií.o de 
Pr.:sifleote e de Vice-Presidente da R"publica, 
tod:wia as suas lli8posiç6es não são claras ; 

Consldemnrlo que ha m:ce:;sidttde rledisposi · 
ç:õés cr.Hnplementart>s para tun pr-ocesso de 
a.puraç,iio q uc o:ITereça mu iorcs ;!a.ra.ntia~, é de 
parecer q\te sej•~ submell.ido ií camara dos 
Deputados o se<,'llintc projecto : 

o COn;,-res<O :N'a.cional uecreta. : 
Ar·t. 1. • Pai':\· a eleiç-ão do Presidente e do ·.· 

Vice-Presidente da. Republica, feita a divisão 
elo mnnicipio em secções eleitm•aes, nos ter
mos dos arts. 38 e seguLntcs <I•~ Lei n . 3.5 de 26 
dejaneiro <le 189:?.. o pre:>iüente· do governo 
municip;l.l communicarà. nos estallos ao respe
ctivo pt·esi<lentc Nl gov..rna•lo;·. e uo Di::itricto 
Fecleral M mini~ll'O do intel'ior, o nu mero 
de secçõea em q11e t iver sido tlividic\o o mu
nicípio, e o Districto Fedel':J.l o numero ele 
eleitel'CS de cada sec'{;io. . 

§ 1. '' O president-e ou go\·ermv1or do es
tado, e o ministl'O do i nt criot• . em \·ista. dessas 
communiett\;':ies {<tne reqnisit:n·:io qua.ndo fa.l
t<tremJ organisa6o um qu;l.dro contendo todos 
os m nn icipios ~lo estn.do·e toctoo os llisttidos uo 
Di~tricto Ferler:d, e hem assim, ~unrdada "' 
Ot'dom 11umeric~. o nu mero de secções <1e cada. 
munici].Jio e tlistl'icto e o numero de eleitores 
de carta sec~~"ío. · 

§ 2.• Del!se quadrq remetterii.o-um:~. cópia. 
a uthentic;t·a.o presitleutc rht junt<l. apurarloro. 
do est:W.n ou uo Districto Federal, e Outl".~ ao 
vice-pl·CSidcnte do S~n~lo. 

Al·t. 2." Feita a eleiç-Jo. a mes(l. eleitoral 
ll.tr~1 extr:1 hil' tt-e:J cópia~ dn. act;t e das as· .. · 
sign:'.tm·as do5 ·eleito>·es no livro de presenç:a., 
(\Squacs, depois de o...~ igmtdas pelos mesarios, 
e conceJ"tachs pelo tabcll•ão ou qualquer ser
ventun.rio o.~~ .i nstka on escJ·i. vão ad l!oc. serão 
envia<hs, r egistron(l.s pelo Co1'1-eio. e no prazo 
ma.:ximu 1le tres dias: uma. ao vice-presidente 

~ 
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ilo Senado, uma. no presidente da junta a pu- ' 
radora c uma ao juiz seccion;J.l •lo cst<ulo ou 
ao Supremo Tribunal Federat, mL eleição que 
tiver loga.r no Districto Fooel".:Ll. 
· Art. 3. o Trinta dias depois de iinda :t elei
ção, reunidos na sala chts s:~ssüe$ do gove1·no 

N. 33- 1893 

Rdcva u ywa.~CJ 'ipç<71J em rf'JC :.lCOJ'J'CH D. ll.fa- · 
)•:a tlos ·'-'m?lo~ L1•CélS rw·a ?"~1-CiJVCl' o ?~leio 
soldo ,t qwJ t•:"t t/ircito de 1858 a :1.89'2, 

m:uni_clpal, nus c~.pitae~ dos estados, e no, o rfecretCl n. 2619 fte S de setembro ele 
D1str1Cto F~deral, o p1·esLtlent~ du mesmo go- 1875 declarOtl gne ;).;; pes~oas a quem compete 
'V_erno~ os cn~co membros mau;: vot:<dos., e os 0 •lir·eito (le pP:,·ceJl(,,i'io de meio soldo de offi
cmco ~mmedm~s ao meno< vot?.d~:'·J>ruceder- ciaes do e:xercir.o. poderão lutbilit~~r-se ~m 
s~-ha. a apum~o ~.o: '~otos da.;l~1 \:~l0.~ ~b~~l·- qualquer tempo parn. esse fim. m<t~ sô pe~ce
-v:ando-se as dt:>ll'-'"'Lçu~:;. Ül'5 ~ l ~·-8 · Ult.:~n- berão o meio soldo da dM.a de sua. lla.billto.
slve do <trt. 44 dt~. refer1da le< n. 3:} de ltl92 ção. 

§ 1.0 Sí ial.ta.rem authenticas de um~. ou A JJetlcionari:t D. i\Iaria dos Santos Lucas, 
mais secções eleitorn.es e não foram lll)>:·esen- tendo-se habilitado em 30 de dezembro do 
tados os boletins :.>. que se 1'efe1·e o§ 16 uo nnnoproximo findo (1892) para a percepção 
a1•t. 43 d'~ referida lei. a. junta <Ypmadont ~~s do meio soldo de seu fina.do ma.I'itlo o tenente 
requisit?.l'tt do juiz seccioml rlo est.ado, ou knucioMarinho da.Silvn.,lhllecilloern 11 de ou
do Supremo Tribnn3.l Fede~·=~l. tubt·o de 1853. pede ao Congresso Naclonal re

levar-lhe a. lWescl'ipção em que incorreu ex
ui do cLta.do decreto pm·a pereeher- os meios 
soldos anreriores ú. tinta de sua Ju~bilitação. 

§ 2." O procurado:.· da. Rt~pnblica no Distri
cto Feder·:~l. e o pr·ocur<tdúJ.' s:•cciúnal, no 
esta.do,s.ssistirão como fisc3.es a todo otl-.:tballlú 
de apu1•ação, e th.:áío em segnicla um de:sell· 
volvido rel:>.torio. que remettel·ãr,, sob J.•e
gistJ.•o do cm·rdo, ao vice.pregidente do 
Sena.do. 

§ 3." Da actu, d.a. n.pm•ú;.ão serão extra.hid:.J.s 
duas có}>i:.>.s, as quaes, cler>ois de <~sign<tdas 
-pela junta apm·,;.dol'a. e pelo procur<~d:Ji' dtt. 

· Republic:l. ·ou procul'ador s<:ccimril.l, serão 
1-emettlda.s. no pL-.tZO nnximn de kes dias, 
regiskJ.da.s pelo Gorr<:io. llllL'. ~·.u milüstl•ü do 
interior. e out1•.::. n.o 'l'ice-[n·<:sidenr.e do Se
nado. 

A actll. d~ o.pUl'<l.ç5.o N'>lnetti•Ja ao vice-pr~
siclente do Senado sJrit :>.comp:tnltada de 
toda.s as ;::.uthentica.s npur.:;.das. 

Art. 4. n 0 lll'úCesso de <l.l)Ur:>.ç[o llO Con
gresso Na.cion~.l será reg-n!acln pelo rc:ope· 
ctivo regimento. 

§ 1.0 Si llüca.rem authentic2.s, cujo numero 
de votos -poss.:1. det<lt·min:tr n. cleiçií.o de um 

. dos ca.ndida.tos. on s. nlteru~lo dt1. cl;tssitic;Lç~i.o 
destes, o Con:áasso a.s · re(!Hlsit:.w:'t suspen
dendo o trn.hallw ele apm"a\'ii.<', ate que !iieja 
sati.sfelt.1. a. s(w. raquisi<:i'i.(•. 

§ 2:" Caso não rccilbo:t ess.,.~ au tlten tie;.~s, nfío 
obsta.nte todas as d Uig.:mda.s ernpr·e:;ad:t.s. 
d:tl'á por condu ida "· apu·ra.ç;fí.o com os ele
mentos de c1 ue clis puzer . . 

Art. 5." Revogam-se as disposiçue.s em 
contrario_ 

A commissão de fa.zenda, julgn.ndo ponde
rosos os motiYos ttUegu.Llos peln. peticionat•La 
pantj~t!lie<1.1' sun. tardia h;:t.!Jilltação, e con
sidei·ando que o Thesouro :plenamente reco
nheceu o clireito que lhe assi;;te ao meio ·sol· 
do, é ue p::t. re.::er· que s>:í~t. attenclida. sua petiçii.o 
e oiferece o seguinte 

P1·ojecto 

O Cong-resso Nacional resolve: 

.:\"'tig-o unico. Fica relevad<L a }.lt'escl'ipç-.ão 
em que íncor~·t!u n. Iviaria dos Santos Lucas 
pa1·:~ J)erceber o meio solclo a qne tem clíreito 
de 135:3 a 1892 ; r·e••üga.m-se as disposições 
e1n con t:.:a.l'io. · 

Sala dn.~ com missões, 13 de _junho ele 1893.
JI. Crtelrwo, pre5idente.-:1. Co1•r8~t rirt Casta, 
t•elator.-Q-rg . .;;iaJJo do 1Vasci,:1ento.-F. Sch
i•lidt.- Bclkr·.,üto C(1mail·o. 

N. 34-1893 

..~ltt!oí·í.,·, o Pod(:,· E:~;ecut~.:o a incl~'i'.; n.a r;o;c
tc.!),:•ll. rlo !emp·, dG ser-.;~ço . dr: C'lsi.~til'O 
H~;n·iqw:>< Rod,·i!wcs, co;llnt""ie.>lrc ria offi
C:1'a dr: {(i/"pcdos do m·.~e.1:d de maJ-f.,z/w des!n 
capital, o em qttc se;·citt ca ,llO ope;-m·io 
rl.o m·sciv~l de f/WJJT(! e como ctriilei·,·o 11a 
Em·opa, .~c!fmido os ;·espec!i~:os .>s.<:e>lla-

·sab. d:.>.s commissões, !5 ue junho de 
1893.-Frt:nça ·Carvalho, pr.<lsic~ente.-;1.rl_o!- j . _ . . 
pho Gordo. relator.-Dulm N:cctc:n.-Cu..s:;;n.,-o 1 A comffilSSuo de !:1.zenda. e mdustrtas, :1 

.!~mitrJ·.-C!utff'tS Lovato.- EJliWcfo P.:><.~úa.-1 quem f9i pr~sente (l. peti<·ã:o do contr<1.-01~stre 
Attgusto de Fl·eita:i.-FredGJ'ico Borges. da offi.cma de torpedos_ (lo Arsenal (ie Marmba 
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do Rio de .Janeiro, Casimiro Henriques Ro<lJ.•i
gues, solicitando que seja contt\dO, tempo de. 
serviço que á nação prestou como oper1u•ío 
da ollicina de espingardeiros do"Arsenal de 
Guerra da. mesma. cidade e em commissão na 
Europa.; · 

Attendendo a. que o· peticionaria instrue 
com documentos ·e attestados em devida fór
ma., tanto o que al!eg-a. sobre presta~:;í.o de ser· 
viços,com& a boo. conducta e int.elligencitt com 
que sempre desempenhou os seus deveres, 
consider:l. de justiça o de{erimento da alludida 
:petição e é de :parecer que se adapte em con
sequencia. o seguinte 

PYojecto de lei 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uuico. E' o Poder Executivo auto

risada o. incluir na contagem do tempo de 
serviço de Gasimiro Henriques RO<lrigu-es. 
contra-mestre da. o!l'icina de torpedos do .;rse
nal de Marinha. ue~ta co.J?ita.l, o em que ser
viu como operaria elo .1rsenal de. Guerra e 
como armeiro na Europa, de conformidade 
cõm os re,--pectivos assentamentos; revogadas 
a.S disposições em contrario. • 

So.la. das sessões, 15 de junlio de 1893. 
-M. Caatano, presirlente.- BeUcwmi.tw Ccw
:neiro, rela.tor.- F. Schmidt.- Cas~·icmo d.o. 

--: Nascimcnto ...... A. Co;·rêa da CMtu. · 

~N- 3-5--1893 

.Relel)a a D . Francisca da Se1·"'a Carneiro ]) •t
_tra a rweseripçtla em que Íl1C01'l"etc para p~
cebel· a rli{fel·ença. fie meio soklo (L ryw~ tem 
direito rle 1.871 a 1887. 

ri01-es por ter cahido em prescripr;ã.o, cuja re· 
Ievação Ol'a. petle ao Congresso Nacional. 

_A <:om~íss:.1.o de fazen1la, julgando de in
teil'a .)ustJça o pedido, otr~rece o seguinte 

P;·ojeclo 

·O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. Fica relevada a D. Francisca. 

da Serra Carneiro Dutra a prescrip~1o em 
que incorren partt perceber a differença. de 
meio soldo a que tem direito de 1871 a 1887; 
revogam-se as disposições em oontrario. . 

Sala da.s commissües, 8 de junho de 1893.
A. OorrGa clr.t Costa, relator.-M. Caetano, pre
sidente.- BellaYmino Carneiro.-C:xssiano do 
Na.scimentn.-F. Schmidt. · 

Nada. mais hn.vendG a trat(lr, o Sr. presi
dente designa para amanhã a seguinte oràem 
do dia : 

Vota.(\Ü.o das seguint~ materias: 
Parecer n. 14, deste anno, autorimndo o · 

Poder Ex.ecuti v o·'~ nomeu.r o deputado Victo
rino Monteiro para uma commissão no exte· 
rior {discussão nnica) ; · 

Pt'o.jecto n. 2.0, deste anuo, fixando a força. 
naval -p:ara o exercício de 1894 (3" discussão); . 

Addit1vo n. 87 D, dest.'l.CS.do do orçamento 
~a J.espeza. do Min isterio das. Relações Exte
riores. estabeleceúdo uisposiçíles sobre o corpo . 
consular e respectivo regulamento (<liscu~ão 
unica); · ·· 

Projecto n. 75, do Senado, referenw á. 
liber,lade de direitos est..1.belecida no § 3• 
do n.rt. 72 da Constitui<,:áo Federal (2~ dis-
cussi'í.o}; · 

Projecto n. 238, do Senado, dispondo sobre 
títulos ao portador (2.~ discusS'w); 

-Pro.Jecto n. 106, de 189'2, autoris:.mdo o 
A D. Francisca. do. Serm Carneiro Dutr~t. governo a. rever o. ma.teL·b. relel.'ente ~ regis

filba rlo alferes Alvãro da Serm Carneiro. It~l- n·o civil ~e nascimentos e obitos (I• dis
lecil\o no a.c.'\mpamento de Tuynty, no Pn.l-:.l.· cussti.o); 
gúay, arbitrou .a Thesoumria do Pari~. em Projecto n . 37, rle 1892., declarando contm-
l8il, o meio solclo rle 6$480. ria.s ao art. 6" das disposições transitarias da. 
· Não se conformando com esse arbitramento. Constituição as nomeações pa.ra as magistra.
e allegando haver seu pae fallecido em conse- turn.s dos estados, feitas com exclusão dos 
quencia de molestia adquirida. nt~- ca.mpa.nh(l., magistrados existentes ao tempo da pro mui .. 
re<[nereu em ago$to de 1892 o meio soldo por gnç-;io da mesma Constituição (la discussiio); · 
inteil'o, conforme a tabella de 1 de dezembro Projecto n. 194, de 1892, autorisando o 
de 1841 . governo a. considerar nos quadros etrectivos 

A contadoria do Thesouro e a Directoria do corpo de machinistas da armada todos os 
Gel'a.l do Contenciosa reconheceram o direito machinistas extraordinarios que contam ma.is 
da supplicante e arbitraram-lhe o meio soldo de 10 n.nnos de serviço na marinh:~. de guerra;, 
de 18$, de a.ccordo com a supra.cita(la tabella. com todas as informa<:.ões (I• discussiío); 

Com tal parecer se conformou o Sr. Ministro Projecto n. 2.42, de 1892, autorisando o 
da fazenda deferintlo o requerimento. pagamento :1. Maria Carolina Rheingantz da. 

A supplico.nte, â v)sta disto, r~ce])eu o ac- ~ qua.nt.it~ de 144:99í$S48, como indemnisa~ao 
cresci mo proveniente do . novo arbitramento pelo valor de sua propriedade da coloma São 
ate ll de julho de 1887, não podendo receber Louren(:o, no Rio Grande do Sul (3" dis-
da. ürerença correspondente aos annos ante- cussãO); : . 
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33• sESSb.O E...\1 16 DE JUNIIO DE 1893 Projecto n. 1;;3, de 189.2, opinando no sen
. tido de ser ad~:p~o o projecto u. 1S4 d~ 1891, 

<IUB eleva. a. 300$ a pens:.i.o concedill~ ,, D. ~:111.· PNsi...le.-rcia do s.-. A.rilntr Rios (:t• ,ice-pre-
l'Ía. Gertrudes d.<l. Motta Vieir-J. da Sil~·a, rlentc) e Sr. João Lopes 

· -viuva do Visconde Vieira. da Silva (úi.scus$ãO 
. unica.)_; 

Pro.lecto n. 19, 4e 1391, concedenclo pensão Ao meio-dia, respondem á chamada os Srs. 
á. villva. do desembn.rgado1· Jose Mo.moel de João Lopes, AlltonioAzercdo,Atha.yde Junior. 
Freitas (discussão unica) ; . Thomaz Deltiuo, João de Avellar, Gabriel 
'Projecto n. 241, de 1891 , a.utot•iso.\R\ló o Sal~rado, Fileto Pires, Matta B:~.(..>ellai', Va.len

Pocler Exeeuci,'o :~. concede1' a D. Joa.t.na Ce Nov&es, Hollanda. t\e Lima, Costa. Rodri
Octa.vittn:~o d:t Rocha o montepio ·c.lcb::ildo por gues, R..odl'igues Fe1'uaudes, Heol'iqne de ca.r
seu fá.!lecido i rmão o eapitii.o de l'tag:üa .Joã.o vatho. Luiz Domingues, Benedicto Leite, 
ca.rlos da Souza. Jacques (discussão unícaj; Ch.('Istia12o Cr uz, Anfrisio Fialbo, Nogueira 
. Pl'o,jecto n. 18, de 1893, melhol'ancl.{) n re- Par;1.naguã , Pires ferreira, Martinho Rodri· 

fOl'ma concedida, l'oi• dec1•et:> de 14 de a.bril gues, Justiniano de Se1•pa, Fx·edel'ico Bo~es, 
de lS91 e nos termo;,; do <J.1·t. 4'' elo dec1•eto GonÇ:a!(r de Lagos, N'ascLmento, Benj<lmin .l.:lar
n. 193-A de 30 dejo..neü·o de !890. ao m:tjor l'oso, Almino Alfonso, Mig·uel Castro, Couto 
aggregado à a1•m;t de iufi~ntaria · Antonio Ca1•ta..,.o, Andre C:J.q>lC<tllti, Raymundo Ban
Galdioo Travasses Alves (ci.iscussU.o unica); delr·•• , Oiticica.: Oliveiro Valladão, Augusto de 

Pro.jecto n . 21, deste auno, manr.hndú con- Fl'eita~. Seahra. At-tb.ur Ri.os, Severino Vie
ta.r ao tenente Josl! Diogo Osotio de Almeidn., ira, S:~ntos Pereira., :\Hlton, Francisco Sodre, 
p!).ra e1fe(to da. suajubila~.Jo naE5cola Nav;l.l, S. !\!arcos, Sebastlào Landulpho, Prisco Pa
·O te_mpo qu-e $erviu no e~ercito ll<1 RepulJlii:a, ....,_iso, Francisco (te Ma.ttos, Novaes Mello, 
.P?rdendo o direito. que lhe o.l.Ssiste,a.o solllb Torqua.to Moreira, Ma:;..-rink, Bada.rô, Leonel 
de sua reforma (<liscu$São unica.) ; Filho, Chagas Loba.to, Alexandre Stocluer, 

Projecto n. li, de 1893, autot·ígando o Po- Alvu.l'O Botelho·, Viottí. Dnt\'\'1. Nkacio, J\fanoel 
der Executivo a conceder a. Manoel de Mello Fulgencio, Aristides Ma.ia, Ferreira Ra.bello, 
Mattos,es.crin1o do juizo seccionM no ~,tado da. Fü·miJw Pu·es, RodoliJho Abreu, Benedicto 
Balli<l, seí::> mezt:S de lieenç<t. com Ol'<iell<\•lo. Yallat!ares, Ribeiro de Arantes, N'ecesio Ta-ra
pa.ra tr~ta.r de sua ~:1wle (lliseus:São tmka) ; res, Franci"CO ClJceri.J, Mor:le;; Banas, LOl)es 

Pa1•ecer n . 41, de 1892, julgando qua não Chaves, Dou1ü1gos t.le Mm-.le::: , .Mut5<~, Ali'reU.o 
lia. que deferir no l'equerim.ento de BeUa.rmino Ellis, Ciucinn.r.o nra;;,'ll., VieLa Bueno Alves 
Bra.zUiense Pes,oa. de Mo:llo. ilirector <~poscn- de Castro, Caetanu de .Albu<J.Uerqtte , Edu~tt'llo 
tado da. ca.::;a. de Correcç;io d<L Gaj>ital Federal, Gonç.u.Jves, t:e~:nando Sim.as, La.uro Mnlllw, 
pedindo interpt>eta.ção do acto do Congresso Carlos Ca.mpos. Sclunídt , Victorino Monteiro, 
q. ue .o !1-P. osentou ( <Uscusso.l.o unica); I Per·eiro. da. Costa., Homero Baptista. e Cassiano 

2• disçussão do projecto n. 113, deste anno, (lo NMcimeuto . 
. :fixan~o a. des1'eza do Mi~J.i~te rio dn.:; Relaçutls Abre-se o. sesslto . 
. ExterJOres para. o exerclclo de 1894 ; ' , . · . . _ ·· 

Discussão unica. do:s seguiu.tes llrojectos: E htll\, posta em dt~cu~sao e_ sem delJa.te 
N . 23, deste anno, ;).utorisando o Puder Ex- approv:ada a. a.cta. d.a Sf..'SSaa. <tnte.rJor. 

ecutivo a conceder a. José Alves de Carvalllo, 
chefe de secÇão de contal)ilidade do. c.t.sa. de ORDE~l DO. Dl.A 

· Correcção da. c~3.pita.l Federal, um a.uuo tle 
J,icença, sem 1"encimentos ; 

N. 24 •. deste a.nno, C.)ncedendo a o. ~faria Por fn.lh de numero, é a.d.iada. a votaçfio 
do Carmo Al~ibiad~JS Aro.orim Ra.ngel, vi.u\·n. d~ts seguinte:> mat;•rias: 

. do marechal de campo relorma<lo Antonio Pa.r·ec1er n .. !4. deste anno. autoris;~.ndo o 
~artins de· Anrot·im. Rnng~l. uma pen~o n.n- P_oder .E::ttiCU ti v o l'J. nomear o deputltlo Vícto
nua1 de 1:440$, repartidamente com sna filhr.. r mo ~Ionteir-o p:tl•a. nmu. commiS"St1o no e:!~e
ta.mbem vi.uva, D. Henriqueta Augusta de riot {discussão unica.); 
Amorim e Silv:~.; . · Projecw n. 20, deste anno. fixando 11. força. 

N. 28, deste a nno, a.utorisando o Poder E:t- n:wal pll.ra o exercicio de 1894 (3" dis-
. ecutivo ·a mandar contar ao mu,jor Francisco cussão); 

LUiz M·)reira Junior antiguidade do dito Additivo n. Si D, destacado do orçamento 
~to, de i de jnne)ro {le 1890, sem dit·eíto a da \lespeza do 1\!inístel'i.o da.s Rel •çiíes Erle·,
indemni.sação pecutliaria. de ~pecie a.lgurna.. riores, estabelecendo disposicões sobre o corpo · 

Le<a.nta.-se a. sessão ás 4 horas-e 15 minut~JS col!-sular .e respecti.Yo regularuen.to (discussão 
da. tarde. . umca); . 

· Projccto ii. 75, do Senü.do, rel'erente à li· 
berdade de diTeitos estabelecida. no § -~do 
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art. 72 d'a ·eonstitui~ilo Federal ( 2" clis- ·Federal, pedindo intet•pretação do acto do 
cussão); Congre~so que o aposentou (di:::cussão uoiea). 

Projecto n. 238, do Senil.do, dispondo sobre Anuuncia.-se a 2" discu:;são do projecto n. 
títulos ao portador (2• discus$ãO); 16 de.~te anno, fix<tndoa despez:.t do }.•linisterio 

Projecto n. 106, de 1892. a.utorisando ao das Relações Exteriores para o exercício 
governo o rever a m<tteria referente a.o re- de 1894. 
gisti·o civil de nascimentos e obitos (1' dis-
cussã.o); o Sr. Arist.ides ~laia- Sr. pre-

Projecto n. 37, de 1892, declarando contra- siclente, pedi a po.lnYra para desempenhar-me 
rias a9 art. 6" dasdispcsi~:ües transitarias da do compromisso que tomei no parece1' da 
Constituic,iio as nomea~:ões para as mngistra.- commis~ão, a.pt•esentando emenda que accl'eS· 
turas dos estatlos, feitas com exelusiio dos centa t~ verba - Leg·acues e consulados - o. 
magistrados existentes ao tempo da. promul- q tiantia })recis:~. p3.ra a. lega.ção da. China. 

· ga.ção.da. me.'lma. Constitui<;iio (I' di:>cu;s;i.o); Cume •~ Ca.mat·~já _sabe,está. dect·~ta.da.pelo 
Pl'OJecto n: !94, de 1892, a.utorisantlo o "o-· goven1o a. ot·g<tlll&L\~~o dessa. legaçao, sendo 

verno u. consid··l"d.l' nos quadt·os eftectivos "do portanto iodispensasel dotal-a. com a. verba 
corpo de ma.cltinist<tS da. arm<tda. rodos os ma- tespectint, 
chiuistas . extraordiuarios que conta.m mais . Pedi a palavra simplesmente para isso, la
de dez a.nnos de serviÇ'Ü na marinha. de mentando que tto nhum dos Srs. deputados te
guerra, com todas as informaç:Ões (1~ dis- nha. queri·lo discutir as diver5as e importan-
cussão); tes questões pl'esas a este o1·ç-amento. 

Pr~jecto n. 242, de IS92. autorisa.ndo o pa- O SR. FRA.i'\CISCO GLICERIO- Tal é a con-
g;lmento a l\far ia Co.rolina Rhe!ngantz da fi.a.nç:a que a. CamaPa tem na commissão e no 
quantia do 144:997$848, como indemniznção relator. 
:Pelo vapor de :ma tJropriedade da colonin Siio o SR. ARISTIDES MAL\.._ :\ mim não com
Lourenço, no Rio G>·<mde do Sul (3• diseus.'lão) · pete levantal· outras questiies, e por isso 

P.rofecto n. 153, de 1892. opiuand.o no sen: mando . simplesmente á mesa a minha emen
.. tido de sera.doptado o pro.ie.cto n. 184. de 1801 d 
·que eleva a 300$ a pensão concedida. a. Don;, ''· 
Maria. Gertrudes da. Motta Vieirn. da Silva, Vem a mesa., é lida. e entr'd. conjunctamente 
viuva do Visconde Vieira da Silva (discussão em discu&;ão a. seguinte 
unica.) . 

· Projecto n. 19. de 1891. conceden:lo pensão 
á viuvo. do desembargado!' José 3Ianoel de 
Freitas (discussão unica); · 

Projecto n. 241, lle 1891 . áutot•isando o 
Poder ExecutiYO<H:oncedcru. D .. Joanna Octa
via.nn. d:t Rocha. o montepio rleix:tdo por seu 
1àllecirlo irmão o caiJit<1o de 1'mgatrt .Tofto 
Carlos de Sou1.a. Jncques (discussão uuict\) ; 

Emenda 

A' vet·ba - LegaÇt1es e consulados - accres
cente-se ma.is <\ quantia de 66:000$ para a le
ga~.ão e consulados da Chiua. cr~ados pelo de· 
ereto de lO de junho de 1893. 

Sn.la. da.s S'·ssões, 16 de junho de 1893. -
JIJor<u;s BarJ"n.~. - ill·i.<tidcs M ai" . - Leite Oi· 
ticica. - Alúc1·to Brand<!o.-B. Valk ularas.
Leopolcto r.le B11lhues. - S e'Ve;·ino Vicil·a. 

Projecto n. 18, de 1893, melltOI'll.ndo o. re
forma. concedida. por decreto de 14 de abril de 
1891 e nos termos do art. 4" do decreto n . 
193 A de 30 1le .janeiro de 1890, ao major vem á mesa e e lhln a seguinte 
nggrcgado ú. :1.rma.tle JHfhntaria. Antonio Gal
tUno Tra.vo.ssos Alves (di.scus~ão unica) · 

Pro.jecto n. 21, (leste anno, manrla.nd~ con
tar ao tenente José Diogo ~osorio de Almeirl<~., 
pa.rn. effeito de sun, ,iullilaç-J.o na Escola N<tval, 
o tempo que scrvin no exercito da. H.epuhlica., 
perdendo o direito que lhe assiste ao soldo 

Emcwlu: 

Ao llro,iecto n. IG: . 
Fica :i!nppl'imhlo o consulado de Fl'ttnkfort. 
Sala das sc::;sües, 10 de junho da 1893 .-A. 

]l[o'l!tCMff i'O. 
(le sua reforma (discussão unico.); 

P'rojecto n. 11, de 1893, autorisando o Po- O SR. PRESIDENTE - Em virtude d,) :para-
der Executivo a conceder a Manoel de Mello grapho unico do a.rt . 131 do regimento, não 
Mattos~ e~crivã.o do juiz seccional no e<>tado li póde ser acceitn. esta emenda, ficando ~lvo 
da Bahta. seis mezes de licença, com ordenado, ao autor offerecel-a de novo, como proJecto 
para tratar de sua. saude (discussão unica.) ; I especial. 

Parecer n. 41, de 1892. -julgando que não 
h:J: que deferir no requerimento de Bell;~.r- O St·. Ba.da.ró vae roubar por al~uns 
mmo Brazi.J.iense Pessoa de Mello, dh·ectot• ·. momentos a preciosa attenção (la Cama.ra 
aposentado da qasa. de ColTecçâo. da ~pita! ; pa1•a dirigir um vot{) de a.,aradeci.mep.to .. á. 
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· honrada commissão,pelo parecer que elaborou, 
mantendo, por sua maioria, a legação que a 

·· Republica acreditou junto ao Vaticano. 
Felizmente a boa causa triumphou no seio 

da representação nacional, e, comquanto ainda 
alguns dos nobres deputados, entre os quaes 
pede licença para declinar o nome do Sr. Nilo 
Peçanha, se lembrem de levantar todos os 
a.nnos nesta casa o projecto ele lei pl'opondo a 

· suppressão daquella legação, a Camara dos 
81'S. Deputados, mantendo-a, tem feito a ver
dadeh'a politica. 

· Si alguma vez a legação junto ao Vaticano 
nã.o tem correspondido :i. especta.ti va. do go
verno da Republica, não pôde isto ser levado 
em conta para comprometter a existencia da 
legação, por que isso póde ser defeito do re
presentante individual, mas não da le~o. 

O governo da Republica .13razüeira. deve 
fiCa!.• capacitado de que as condescendencias 

·.do Santo Padre pa.rn. com a fôrma republi 
c.1.na são crescentes em todo o mu11do ; e a 
legação a.lli acreditada só póde, trabalhandCJ 
no interesse deste paiz, trazer í~~cilidades tlO 
governo. 

O orador tinha feito o proposito de 
não oooupar-se nesta tribuna com es...::e in
cidente inconvenientemente explorado por 

.. livres :pensadores. por heterodoxos e pela im
. prensa desta capita.l.-Refere-se á questão da 
~nomeação dos bispos. · 

O SR. VAiL-tDAREs-Ha rnuitos catholicos 
que se manifestara.m. 

·. O SR. BADARó-Tão bons c.1.tholicos que es
colheram o Theatro Polythe..1.ma para centro 
de sua reunião, qun.mlo melhor ficariam no 
consistorio das igreyas; tã.o boll!' c.·lthoticm: 
que nem souberam dar o tratamento devido 
ao Sll.nto Pa.dre, na representa~~ que l11e 
dlrigiram. 

O SR. VALLADARES dá um aparte . 
O SR. B,~l)ARó-E o nol)re deputado, ver

sado como e tambam em theologia, sabe que 
o orthodoxo obedece em tudo e por tudo 
áquillo que em materia de doutrina lhe é 

· imposto pelo seu superior hiera.rcllico. 

-.· .-

O SR. VALLAD.uu:S-Não houve desobe-
. diencia.. 

·· O SR.. BADARó--Em todo o caso o que o ora
dor pretendia dizer é que nem este incidente, 
9.ue a seu ver nenhuma importancia tem por
que sobre elle o governo do paiz não se pro
nunciou de modo a esclarecer ã. opinião pu
blica, podia autorisar .o procedimento do no
bre deputado pelo Rio de Janeiro apresen
tando nessa. casa., oomo uma represalia; o 
]rojecto supprimindo a.quella legação. 

Este projecto esta.va detido no seio da com
missão,e o orador reclamou do seu presidente 
que o distribuísse e o submettesse á conside-

r-.lção ela C3.ma;ra., embora já ti;esse conheci
mento de que a maioria. ela. commissã.o de d.j.
plomacia havia opinado pela manutenção 
dessa leg-ação. 

Era este o fim principal que trazia o orador ã. 
tribuna, render homenagem â. nobre comm.is
são.Mas,uina vez estando na tribuna aproveita. 
a aportunidaue para dar uma rapicla. l'esposta 
nobre representante do Pará, que oooupa ao 
um lagar na diplomacia brazileira,o Sr.Monte
negro. S. Ex., entristecido pelo mão caminho 
que vão tendo a.s cous.1s publi.cas,no seu modo 
de enten~.ler, chegou a aventurar uma phra.se 
por ·uema.is pcrigo~a., e é que o governo do 
pa.íz deseja ter na Europa uma represen
tn.ção de mentirosos, par-d. dar curso a tele
gramma.s inverídicos que tinham sempre des
mentido pel:~. correspondencia levada pelo pri
meiro pa.q uete. 

Ora, diz o orador, nós, que tomamos uma. 
posiç-~o definida do lauo da. Republica., quan-. 
do esta se estabeleceu, devemos-lhe toda. a 
lealdade, todo o esforço de noso;a actividade, 
e, llOrtanto, temos o direito de exigir do nosso 
governo umu. representaç.;í.o que verdadeira· 
mente ~interesse pela Republica. Brazileira.; 
e quení'á.cha.r-se incompa.tibili.sado para de
fender os homens que se acham á frente dos 
negocias publicas, no nosso paiz. retira-se 
de~tas commissõeg, porque não são impostas 
a ninguem; quem não se interessar devotada
mente pelu. causa da. Republica, no nosso paiz, 
retire-se dessas commis~ões, e não occupe 
um logar que póde ser dignamente oc.-eupa.do 
por outrem, que, de hom f:.Taô.:o, preste ü. Re
publica. no e"'ierior, os servi(:OS que presta-
lhe no interior. . 

Porto.nto, o nobre deputado não devia ter 
M'anç:atlo essa proposição, sendo elle um dos 
representantes (la diplomaci<.~., de que o 
no$so governo desejavtr ter, na. Europa, uma 
ma.gistl•atura da mentira, e que a Cama.ra. 
dos Deputados constantemente levanta....-a ac
cusações ao cot·po diploma.tico, pl·incipalmen
te porque não se prestava. a isso. 

!São consta ao orador ai.ndaquu.es sejam as 
imp• sições ou noticias falsas, que pudessem· 
comprometter o credito do paiz, e que o go· 
verno. quer do primeiro, quer· do seg·undo 
presitlente, tenha transmittido para alli. 
Acredita que si a Republica tem sid.o menos 
bem sen·ida., na sua. rep1·esentação diploma
tica, e porque, Oii homens do governo provi
SOl'iO nã.o tiveram a coragem de cumprir o 
devel' r igoroso de, pol' um decreto, licenciar 
todos os servidores da monarchia, uma. vez 
que espontaneamente não se lembraram de 
resignar os seus lagares. · 

Eram cargos de confiança política, e tem-se 
visto exemplo de que, si · estes homens resi- . 
gnassem nessa. occa.sião, podiam depois ser 
reintegrados, por novo decreto e espontanea. 
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conftanç~'l. do govm·no Ncem-ilshbeleddo. Mn.s i Ora, foi exa.cto.ment8 contra este 1)rincipio 
com <\ nossa (liplomucia a[o :>;; (leu isso. e I que houve LliUa..g-ranlle l'evolta. de opinHlo no 
ninguem póue servir bem a uma lbt·ma da I exercito. po1·que entendia-se que não era mo
governo. quantlo não acreditu. nas stta:s viL·- tivo (e legal de certo que aãu er<~o) U<ISt<mtc para. 
tudes. e na. sua esttd.Jilidade. justitie<tr a pretedção causaJa pelàS promo-

Quem não acredit;J. na fStabilidade d:1 Re- çües que houve com o fu.cto político e não 
publica no Brazil nilo pode tmballuu· pur milita.rue intervenção destes olliciaes U:L pro

.ella, e e preciso que OS' que viem.m Ui•S an- clamaçi[o da llepuL1ica. 
t.igos partidos, como o ora.dor, que se compro- A este resptJito tem sido grl\.nde a<liscussão, 
mett•~ramco n :1 n<Jl"a. ordem de cousas,tenha.m como sabe a Camara e sabem totlos, quer na; 
a. cor-.:tgem de dizer nesta. ca:>a que lm ainda imprensa, quer na. cht.~se militar, quer no 
muitos elementos que r\esejam o anniquilla- parlamento. 
menta r.la Republlca, e ê pr~::ciso que tenham O or;tdor e seus comp<wheiros militares da 
a coragem·de a"lft·ontu.r t~>uas as di l!icnldades, Cam<cl-ujá. t~em discmirlo o assumpto ~ acre· 
impondo-a ao respeito do mundo, pela sua. dita mesmo que pende de discussão no Sc
dc•lie<lç<""i.o e seu patriotismo. ( .1I<t<I'.J ocu1, nado um projccto em que :;:c re~olve de modo 
mui!. úem }. geral a quest5.o. 

No~mtanto o parecer f[Ue hoje se submette 
:'t con:::i<.lega(ii.o da ca~a. vem no seu art. l • 
estabelecenclo o direito a conta.t·em os pe· 
ticLonnrios antiguida.<.lc desd~ 7 ele ,janeiro, 
pe1o lhcto dt' terem tomaclo parte nos aconte-

Não haveudo mais q"uem pe(:a a palana. 
e encerrutl.a a discussã.o e adia.thl.. •• vo
tação. 

Annuncia.-se a. tbcussü.o unica do projecto 
n. 23, deste anno, autorisa.ndo o Poder E!:.
ecutivo .a conceder n. .To:>e Alves de Carvalho. 
chefe de sec(,:ã.o da contab!lidade 1.h1. cas:~. de 
Correcção da capital Federal. um anno de 
licença. sem vencimentos. 

Não h a vendo quem peça a :palavra, e en
cerr<tda a. ílis;;u;;são e <t<liada a votaçiio. 

A nu u ncb.·se a. rli~cussii.o m1ic<t 'lo p t·o.;ecto 
n. 2'1, deste anuo. c-:.ncedendn n. Ll. ?II:wia do 
C<tl'lllO Ah·ibiat.les ,\mOI"írn Ra.ngei. viuva do 
ma.rechal !le campo reformado Antonio Mar
tins Amorim Rang-el. uma pensão annual de 
l:44fl$. rep<trtidamente com ~ua. (ilha, tam
bem viUVl.l, D. Henriquctu. Augustn. de Amo
.rim e Silvo.. 

Não lJasentlo mais quem pec;~ " p:d:L
vra, é encermd;L a. di;;cussão e adiudn ~. \'0-

cimentos de 15 ele no\·embt·o. · 
A e~te re:>peito o orador desejaria ouvir a 

illustre commissão, porc1ue pensa. que, a. se 
tomar por base e.o;te criterio, não ~e devia ter 
votMo o projecto que foi ao Senl\dO e quere
celJeu ~ancç.i.o d:t mtüoria. d<~ ;;·ommissã.o, 

Xfio e intuito do ot·auür, vindo à tl-ibuna., 
oontrari<tl' os dit·dtos do otlici<l.l que requer, 
porque act·<:Jdít<t que por um principio ou por 
outt·o. quer se pl'Ot:urc resta.helec~r o direito. 
dos que so1fl'er·am pt·eter-it.:iio em \'irtude elas 
promo~:Cres por serviços relevantts, este l1<1 tl.e 
se1· coutemplado ua lista dos que verü.o os 
seus direitos restabelecidos. 

o que llõl(l pólle, pot•êm, dcixat• passa\.' ues· 
percebillo c este modo de julg:u· dül'erente
mente conloL'mc a pc~:>oa. r[l.\e rcqnel' _ . 

tação, • 
P.,;ns<~ que a L":ommissão deveria in<licar as 

ba.ses sr~~·uras. segundo as rtuaes se pudesse 
. t't•solvet· de modo que. estabelc<.:cmlu os tlirei-· 

Ent1•n. em lliscussli.o umc..1. 0 projecto n. :2ti. tos de on~. nii.u se tleix<l;-;sc.: os tlireitos de OU· 
deste a.nno. :mtoris:mdo o P11der Executivo a 
m:ulllat· contar i:W major· Francisco Luiz Mo- LNS tto ab:Ltrüono. 

· 1 d _, t' ! A Pl'('.i'cn(·:t do ortulOL' na tt•ibuu•~ tw;,;t\! mo-
reira. .Juniol' antigUH:J. e uo t Lto P''~ttl LI! 7 lllt•uto em natla nmi:; impnrta uo que neste 
d" janeiL·o Ll~ 1S90.scm dit·citü •~ int.lemlti~arlto . . . , . pelli~lo it mustrc commiti~ão. pa.l';L. que digu. si 

. pecun:a!·l;L tle e~pccJe al1, uma. ~e , teve J•csolver e:>t:.\ q Ll.·stií.o t:·ndo em consi-
. det~<~ çito a tn·ornoçiT.o pelo !\teto <\~\ p:.trte que 

i!ll St·. a.uul".t.' :l.iht~ E e!• pcue ao St· .1 tom:Ll':tm algum; officiaes no moYimento de 15 
preEidente que se digne n :utll<[ill' f()I'HCCC'l'· llle, f de llOVCLTIUl"O, 0~1 Si OS :'CUS intuitos devem Ser 
~i é possível, os documentos qm~ acompanha.·! ose)..'}lressos no projecto que daqui s~rTUiu para 
ra.m a petição que :>er\-e de b•tse ao p1·ojecto -, o Sena<lo. . 
al)resento<.Iape}•• illustre ~ommh;s.:io.. El'a i:>to o que tinlm tt dizer. 

O. ora.dor ve _neste proJecto 1'eso~v1da. uma\ F·ca :1.diathL a. llis;ussão. 
duv1da. que ex1ste desde a :promoç~to de i de 1 

· 
janeiro no ex:ercito. . Comparecem depois de a.!Je:rta. a ~essã.o os 

Esta promoção íeita em virtude tle sc:rviços i Sr::.. Lim'~ Bacurr, índio do Brazi.l, casimira 
releY<tnte.s fbi em consiueruçü.o ao fi.lcto ! Jtmior, Nelson, .Tosé Avelino, Jo$é Bevilaqua, 
da vroclarmtç5.o •h Republicn., conternplar.rlo ~ A1fredo Bu.rbo&•. Sú. Andrade, Retumba. Gon
otliciaes f]Ue aqui ~e <tCb.<~V<lHJ e que to:mm.1.m ~,;.tl ves Ferr;;it~a., Ju \'encio úc Aguia.l', Annibal. · 
J?<l.rte neste ucontecim~nto. · F;Llcão, Pereir<t ue Lyr<~. Joli.o Vieira,.·:Luiz de 
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. Andrade, Espírito Santo, Bella.rmino car-. Milton, Francisco Sodré, S. ~{arcos, Sebas• 
neiro. Louren<:o de Sã., Theopllilo dos Santos, tião Landulpho, FrancL--co Mattos, Atl1a.yde 
Euclides Ma.lta., Leanílro :'liaciel, Alberto Junior, Ko,·aes Mello, Torqu(l.to Moreira, 
Brandão, Virgilio Pe~oa, Jesuíno de Albu- Mayr-ink. Thomt\Z DHfino, Antonio Olyntho, 
querque, Vinllaes, Antonio Olyntho, Gabriel Badaró. Gabriel de Magalhães, Leonel Filho, 
de Magalhães, .Jacob da PuLxão, Adolpbo Ohag-J.s Lobato, Alvat'O Botelho, Viotti, Dutra 
Gordo, Leopoldo (lc Bulhões. Urbano Gouveia, Nícacio. Aristides Mttia.~ .João de Avellar. Per
Frederico Solon. Correia <1<~. Costa. Bellarmiuo reira Rabello, Ferreira Pires, Rotlolpho Abreu, 
de Mendonça, ilfarciano de }fagalhães e La- Necesio Tavares, Fl'anci,;co Glicerio, Mor·aes 

. cerda. Coutinho. Barros, Domingos de Moraes, Adolpho Gordo, 
Faltam com cnÚs..'\ 11articipada. os Srs. Pe- Murs;:, Alfredo Ellis, Vie•m BLleno, Leopoldo 

dro Cllermont. Arnol'im Garci:t. Tolentino <le de Bulhões, Alves de Castro,lil·bano Gouvé a, 
carva.Iho, Meira. de Vai'concellós, Rodrigo de Antonio Azeredo, Corrêa da Costa .• Ma.rciano 
Araujo, l'ilula Argollo. Zttffi<', Paula Guima- de Mn.galhiies, Edua.rdo Gonçal >es, Lauro 
rã.es, Dionysio Cerqueim, I-Io1·acio co•to., Fon- :\Iüller. Carlos Cn.mpos. Schmidt, Lacerdã 
seca e Silva, Fonseca Hermes, Nilo. Peçanha, Coutinho, Pereira da Costn., Homfilro B<tptista 
Urb:tno Marcondes. Cyl'ilio ele Lemos, Oli- c Cassiano do N<.tscimento (73.) 
-veir-.1 Pinto, Viriato de :11'ledeíros, Joaquim Respondem nao os Srs. In,lio do Brazil, 
Breves, França. Carmlho, F. Wet•ne::k, Fer- Cosr.a Roclrigues; Christino Cruz, Benj<'.min 
reim Bmndão, Costa. Senna, :\Iatta. :\-{:t.-lutdo, Barroso, Miguel Caswo, Couto Cartaxo, Rosa 
Lamounier. Gou~;J..lves Ciw.ves. Americo Luz. e Silva, Gon•i<'tlves Ferreil·a., Juvencio de 
Gonçalves Ramos. Carlos <las Cha.g<I.S, oo-:. Aguia.r, Anuré Cavalcanti, R.n.ymundo Ban
mingos Rocha. Costa i\:lachndo, Frítncí~co deil'a.. João Vieir-a., Espil'ito Santo, Bella.rlil.ino 
Veiga, Palleta., Joti.o Luiz, P<mlino CM·los. Carneiro, Lourenço de Sn, Augusto de Freitas, 

· Carlos Garcia, Moreir-a d<.t StLV<t, Almeida Albet·to Brandão, Alex<tndrc Stockler, Manoel 
.. Nogueira, Julio de Mesquita, Brazilio do::; Fulgencio, Ribeiro de Arantes e Lopes Gim
.' ;Santos, .Assis Brazil, Thomaz Alves c Memm Yes. 
-Barreto. . Deixam de responder il. e:hama.da -para YO

· Faltam sem causa p;\.rticipacht os Srs. 
. Uchôa Rodrigues, José ~!ariano, Pontes de 
·Miranda, Garci<\ Pires. Marcolino Moura, Leo
vigildo Filgueil"l.S, Vill(l. Viçosa. Fróes Qa 
Cruz. Erico Coelho, Almeida. Pereira.. Albel'to 
Torres, Figueiredo • . João Pinileiro, · Pacifico 
Masca.renhas, Domingos Porto, Monteiro d<~ 
Silva, Martinho Prado, Car,·alhal, An.~e!o Pi
nheiro, Alberto Saltes, Fleury Cur-atlo, Borges 
de Medeiros, Alciues Lima; c Fern<tndo Ab
bott. 

Hn.vendo numero legal, :mnuncia-se n. vo
tação do pm·ecer n. 14 deste anno autori
SQ.n!lo o Podce Executivo n . nomear o llepu
. t."\do Victorinot.Ionteiro mra uma. commis..<:ão 
no exterior. -

(O S1·. A1·thm· ll.ios dci:r..z a c'lclei•·a da p•·e. 
siclenoía, gue c occtq)adc! pelo S1· • .Joao Lopes.) 

Procede·se á clw.mnda para. votação nomi
nal. 

Respor.dein ~~im. os Srs . Lim:~. Bucui•y, Ga-
~ briel Salgado, Fileto Pires, Ma.tta. Bacelhtr, 

Valente de Ko\'nes.Holhmda de Lima,Casimiro 
Junior, RO<h·igues Fernandes, Henriqué de 
carvalho, Luiz Oomingues, Benedicto Leite, 
Nogueira Paranagui, ~elson, Plres Ferreira, 
Frederico Borges, .Tose Bevilaq ua, Goi1çalo 
.de Lagos, Alfe~do Bn.rbosa, Ahnino Affonso, 
Pereira de Lyt·a, Luiz de Andr<~de, Oiticica., 
Euclides ·Malta, Oliveira Valladão, Leandro 
!>Iaciél, Tosta., Arthur Rios, Severino Vieira, 

taçiio nominar os ::3rs. Anfrisio Fia.lho. Mar
tinha Roclf'lgue:::. José Avelino. Nascimento, 
Sú. Andr·a.(le.Retumba, Annibo.l Falcão, Seabra, 
Santos Pereira. Prisco Paraíso, Vir<~ilio Pes
~oa, Jesuíno de Albuquerque, Vinhaes, Jaco!> 
d:t Paixão. Ren~dicto Valladares. Oincinato 
Bmga, Fred~\rico :-'olon, Bel!armin9 de ?lfen
donça e fernanclo Simas, 

Compar:ecem clepois de feita a chamada para 
a votaÇão nomina.l1 ·S Sr~.Augusto Montenegro, 
Epitacio Pe:ôso<J., Pedro Americo, Rosa e Silva, 
João <.le Siqueir~, , Ivo do Prauo, Manoel Cae
tano. Manhães B..•rreto, S;unpaio Ferroz, Lo
pes TroYfio, Jncques Omique, Costa. Junio;•, 
Demetrio Ril;eiro e Luiz ~Iurat. · 

O Sn.. I'ttEStDE:\"TE-Votaram a fa.vor do pa
recer i:3 Ses. deputados e contra. 21. 

Não ha,·endo numero. contiú.ila a discussão 
unica. do pt·o,jecto n. 2G deste a.nno. 

Ninguom m::l.is pedindo a. pahwm, é encer
rada a. di::cmsão e adcliada a vota<,iio. 

Estando esg:tada a ordem do diu. e uão ha
vendo numer>:> para. vota:r·se. passa·se â hora· 
do expediente. . 

0 SR.. Jn SECRETARIO lê O seguinte 

EXPEDIENTE 

O !li cios: 
Do Sr ~ Dr. secretario do Senado, datn.do de 

hoje, remettendo, com emend~, a proposição 
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desta Camaro,relativa á fundação de uma col
lonia. correccional, no proprio nacion, l-Fa
zenda. da Boa Visla, na Para.byba. do SuL
A' commi~ão de constituição, legislação ejus
tiça. 

Do Ministerio da. Indmtria.. Via~o e Obras 
Publicas, U.e igual data, remettende a se
guinte 

.ME"NSAGDI 

srs. membros do Congres;;:> NacionaL-O 
art. 19 (lt\ lei u. :3018. de 5 nov-embro de 
1880 dispüe que «O g·o··ei-no não puue, :iem 
autorisação expressa do PolieL' Le<Jisla.t.ivo, 
fazer eontracto.:> J)Ol' temp., exc:edenteao rumo 
financeiro que estb·er correndo, nem para 
serviços não contemplados na lei 'lo orça· 
mento vigente» . 

Po:· força clesta determinação legal, ainda 
subsistente, todos os co:1tractos de loca.ç<t.o de 
predios, onde funcciona.m rep.u·tiçües po;;taes·, 
teem sido etrectuados p:tra vigorar da llata em 
que Sií.O celebr8.(!0S ate O dia 31 ue dezembro 
do mesmo anno. 

. Dabi.resulta. que rara é o contracto cujil. 
remoçilo não importa. em augmento de des
:peza para o estado, facto este que tornn. evi
dentes .asdesvant· ·gens e prejuizos de~ivados 
da apphcaçfio do citado preceito de lei.· 
· ·Em con~q1.1encia do exposto,e uma. vez que 
o intuito da medida · legish~iva. é ampara:· e 
nã.o contrariar os intere~5<'S do Estado. com
prehendeis a necessida.<le l'la adopçílo dé uma 
providencia. tendente a annullar os inc0veni
entes que par .• a administracç;i.o publica. ele
correm t1a presist.encia. da supracit .da dispo· 
siçües, beneficiando o serviço postal com reso
lucçiT.ó :w::tloga. tt Que Joi con~agt·ada no art.7" 
§ 4" da lei n; 339i u\! 24 de no>embro de 
1888, que isentou <ln. applicn.ção liO preceito 
legal ja mencionado os sel"viços l'elativos á 
verba.-Terl"J.S e Collonisação. 

Capital Fedeml, 15 de junho de 1893, 5• da 
·Republica .. -Flol"icmo Pcixolo. - A.' commissão 
de orçamento. 

Do mesmo ministerio, d11 14 do corrent~. 
remettendo, em soluçiío l\0$ officios dest.t 
et'l.m<i.i'a, a inJ'ormaç;Io prestuda pelo di
rector da -Estrada .de -Ferro Central do 
Bral;il, relativamente á conveniencüt da 
a.dop~.ão do addi.tivo n. 19"2 C, de 1892, 
destacado do orço.:'l.mento desse minis te
rio, a.utórisa.ndo o governo '" mamlar ex
ecut.•r diversas o bras na referida Estra.dn., 
e eglt~lmente remettendo o officio da. Ca.ma
ra. ;yrunicip~.l · de Gua.ra.tingnetá pedindo o 
alargamento da bitolla estreita daquella via 
ferrea.; até . a cid<tde de Guaratinguettt, ou 

Ct~IIl!lr:l V. It 

esta\,Uo da Roseir:t., com informa~.ã.o da di
recção da. mesmà estmrla.-A quem f~z are- · 
quisi\~ir1 (commissão de orç~tmento) . . · 

Do !vEnister-io dos Xe;;rocio3 da Guerra, de 
15 do cOI·rente, remettendo o requel'imento, 
informado,- em que o sat•gentu-a.juda.nte do 
9' hatalhiio da infanterla, Joaquim C<\rva.lho 
dos Reis, pede diversos liwores para a clas
se de intbrioN~s do exer·cito. - A commis~ã.o 
de ma.t·inha e guerra .. 

Requerimentos: 
Do Bi!.IK'O dos Funccionarios PnlJlicos, pe

dindo que ~j;>. autorisado o governo a a.de
~tntar-lhe, sob condiçü~:s de juros e reembolso 
que Jurem cs t<\belecido;;, ate 1t0 ma.ximo 
de 600.000~, em pre~l.a,;oos men~aes nü.o ex
cedent<:;.; a 50.000$, 'ficando livre ao banco 
effectuar o reembolso integraL logo c1uc as 
circumstancias da. praça permitt.t\m a elavn
ç~ão llt• seu fundo :>ocia.l.- A' commissã8 de 
or-ç~men to. 

De José Mar1a. Sarmento de Senna, pedin
do para loca.li.sa.e ~m terra.;; de sm\ proprie
dad~, ó. m<1.rgem direito. tlo Rio Negro, esta
do do P:l.l'a.nà, 1200 ramUias de immigran
tes euroJ.leus, mediante certos !lwores q_tle 
solicitt~.-A.' commis-são de obras publLcas. 

De José Poncit\no de Oliveir::~., pedindo 'ao. 
Co11gr<!s~o Nitcional, para os opemrios da.s 
rep~.rtl('ões .do Estado. garantia.~ geraes em. 
relação ·u.o.:> dias reria~los e domingos. - A' 
commissão tle constituiç;"io, legislaç-ão e jus
t iç-a. 

Dos empregados da Jnspectol'ia. Geral de 
S;;.ude dos Pot"tos, pedindo a ugmento de Yen
Yi mentes.-A' com misS<1o de orça mento. 

O SR. PRESIDEX'l'E declara ter o St· depu
tado França 'Carvalho communicado c1ue 
deixou de cotnll<tl'ecer <i. s0s~U.o por haver 
!h.llecido a Sra. stm mfi.e e que a mesa já 
mandou desanojnr S. Ex. 

• 
O St·. Lauro ::Uiullea· VaG apre

sentar à. con!.'idera('ã.O ~1. casa um_ ,Pt~ojecto re
ferente a ,~ssumpto mlllt<ll'. que.):\ teve occa
siii.o de truzet• ao eonlle(;imento tltt Camn.t'a o 
anuo llassado e viu recusadó a.peza.r de ter 
merecido em pa.rte o assentimento da honra
da commis...;:ão de marinha. e guerTa, f[Ue lhe 
o:fJereceu um substituth·o, procedimento que 
teve tamlJem na mesma occru:ião o. honrado 
deputado pelo Pa.t-aná. 

o projecto a. que se retere e que 1oi r ecusa.
do pela casa tevo o anuo passado talvez os 
dousterços dos s u:ffr;1gios e foi recu~o pelo 
facto da . divisão de votos pelos di1Ierentes 
substitutivos. 

Vae l'enoral-o, porque e uma mediGia ·de 
,iustiç~ e necessaria e espera que a illustrada. 

36 
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cominiss;"io de marinh:t e guerra., attendendo 
â~ rechtuii:i.ções que Lhe teem .sido pt'C'.\ient~s · tl 
a;;. que a pt~J.tica tem demonstra.clo. r evo"ue a. 
di:::posi•;ã.o do <Lrt. 6·' d:t lei de 30 · d~ J. a~eiro 
de 1892. · 

'!-'r:\ta o ttrt. 6' da lei n. :39 A dé :30 de jn
nelr~ de 1892, a que se refere. de. uma exi
geucw., a de um a.nno de pratica p<tr:t que 
possa:n ser tr·:'l.nsteJ·ido., pa1·n. o c;s:ado maior 
de L a cla.ssa GS officiae;; aneg·imentauos legal
mente habilitados. 
· Senhores, esta. exigencia nã.o tem c<~ bimen

to nelll utilídade. Não sei sob nue pt•etexto se 
possa co!lo~a.r a disposiç:"io ci.1j;L revogação 
pede, por·que ella. nã0 sa.tidiLZ de modo ne
nhum a uma. e.~i;;encb do se~·viço militar, 
nem. tr-<~.·~ a m<:not• utili.Jade. 

Argnu1eut:u·-se, como oo tem feito. dizendo 
que os offi<:iaes de cot·pos e..,.peciaes· careceul 
<li! ter pratica. ele servi(-o ••rt•eg-imentildo pol'
q ue ta.mbem concorl'em ao_posto de g~:·neml, é 
esquecet' riue esta :pt'tl.1 ica, auquiritln. no posto 
de t~nente, não póde ser invocada pm-;J. gA· 
ral!t~a das habílita~iíes necessa.ria.s par;t o ex-

-- -erctcto do posto de generaL 

Por isso n.pre.><entn. simplesmente o projecto 
que elaborou, P<'-!'<1, qU<'-ntlo vier o J.larecer 
•la respe~tiva commb,i:io, de!entlel-o mais 
tletaUtallamente si ac;;s:) :nel'ecer impugnação 
um projeto que, corno jà disse, te•·e o a.nno 
passado Llom terços dos suffragios desta casa. 
(:lb.~i~o ll~m-, -,,.,cito úe;ü,) 

Fica sobre a m&m. pa1·~• se1• julgado objecto 
üe deiiberu.çü.o o seguinte 

p,-oj~clo 

O Congr<~sso Nacional decreta.: 
Art. u'niéo. Ptl.l"a. pr·aenchimento d;\S vagas 

que se derem no cot·po de csta.clo maior de 
l ·' cla."::le, tic;.~ dispms.\ú.o aos otliciu.es scienti
tkr~mentc ll.a.bilitado:; o anuo de ::;erviço de 
tilt:ü·a. exi;;itlo pelo art. 6'' dt\ lei n. 39 A de 
~O ua ,jt1.neiro tlo a.nno iintlo. 

Sa.ta d<L:> s~c)e:', lG de jun\10 de 1893.
L-:~two J[tllle;·_ 

·- Demais, si c legislador ~xigi.ssc que, ·,et·:nl-
nade o curso da. respectiva arma.fos::e offi.chü · o ·sa·. Pires Fc::--reira obset•va que 
praticar em um est.'l.belecimento- ,·omo são t~.s ci n,1;a-nLlono em que :se vê tt ca5it. já -ça,e 
.nossas escobs de tit·o. O.ind:1 se pollerh1 LLi:r.eL· cren.núo o des•tn ruo ; nií.o obst..,nte vem oc
com veedade que b.:wht utilidade ue;;t:~. -p!'a· cupar a tdbuna, para ü-atar de um a...::sumpto 
tica ; mas (l. peatlca a.dquir-da, no n ::>t~l de impot·t:>nt-:>- o cbt via.çü.o. .. . · 
tenente nos cor·pos arregiment<'l.dos..: .. ppel!<\ Quem p~r·corr·c as linhU:! fel'l'eài; l'tlCOtlhe<:e 
para os seus iliu;;tres coHei::\·a~ miHt;n·es-não que uma da.s causas pdndpaes elas nossas 
póde tr(l.zer ne1~hllln c"n:1ecimento de com· perttiro;-u;.'ties econc·micas é u. mt~ direC\~O das 
mando nem os indispensct VQ[s conhec:mcntos estr.n:l3.S de f'et•:·o, pr-in\:ipalmente a de Jun-
p:--cl.tic·Js l>a.l'n. a. ele\·itdr. po5içii.o tle geneml. dialn' a Sa.nros. 

O qae ;tcontece aos olEciae~ q t1c $l\O _ m;ltl- De.btüde :>e teem. feito todas ;ts ten~tiva.s 
dndos pra.tica.-r ne.sse posto d0 tenent'.', é que, p;u>;t que e::;t1. <:o :rpn.nhia. cum}.n·a. com o seu 
niio só niio adquirem pr':ltica a.lg-ama. como dever ; cllu entende que desde que trouxe 
vão esque<:er até os conhec~menws theoricos para. ci ~eus ca.pit:.t€5, póde fazer tudo quanto 
e pr;~tic·:>~ dos cor·pos t!Sl)e<;hte<:-. o.< ~tutlos que q:rizer. 
inicia.t•a.m nos cut·ws dns escol:LS miHC:Lrcs; Leu em um opusculo, ha _ pouco puulieado, 
de modo qm!, s;;,hindo de uma academia. ten- que si essa compa.nhin. fuoocionasse, não no 
do-se 1H'ep;u·:tdo aos ultimos ;mnus 0t~ o Bt'<LZil , ma• em Londres, ;;erit\ pl'ocesst~dt~ pelo 
tirocínio propl'io dos c::m-sos e:;peci:L'!S a. que menos (ltms vezes por sema.n;t. 
se destin:~m. e•t•!,: olliciaes. si fo.~sem tl·ausle- . E' rn:wiH~sto que ella procura cmba.rl\ca,r . 
ridos para os corpos c~peci es, i:·ütrn sem i.n- wda;s u.s outras empreza"S de e;;tr-allus de lcrl'O 

·... terrupção continua.r lt niesJu;.t ordern de ideas tle S .. Paulo. 
' e COtlbt-cimentos que' tl.t~ Íitm o _oqjec~o do seu . o pt·esldente Utl. .camara _ esteve ha. poucos 

estudo.Mus, como Sll hlz esta ex1gençm de um dla$ em Pa,ulo e ].>ode (hl.r testemunho t{o que 
anno de pl·atle<t. clles vee:n-se obdg;tdos a o ora.dor e.sta llizendo. A cOtnl>anhÜ'- nito tem 
inte1·romper ~1;; :;eus e:>tur,o.:: especi:J.t\S. sem o mn.ter-ittl preciso em orclGrn para. o 1Jom ser-
proveito nenhum quanto às qualiuades prt1.· vi~o dos plMos inclinado~. . . 
ticas q<1e se tev·e e:11 v-ist<t {!at•- !hes. Nfw s~ pótle compreltender lll<iÍ01' desc-a.la· 

O omdor diri~e-s~ primeiramente ti hom•J.Ü(" b1·o Llo qne me pelas e;,t1·J.d<L:> d:! i'erro de São 
commis~ii.o de ina.l'inhn e guerra., porque sõ P;LUlo. 
depois d.o seu p :n·êca• é que a Ca.ma.r<" tomarú Ató se diz ulli que ;mtes de Cll'tharcar é pre· 
conhe<:imento deste pro.:ecto; (:, u.s~im sendo. cisu r:~~m· iu,·ent.;tl'io, pois mts halde.lÇ~ie:;suc~ 
esc~ tr•<zer mú~ considCl'<\ÇÕe~. expla.na•· oo~i \'lLS a que estrt~J :m bmcttitlos os pu.s::;ltgei
mars·o as.-umpto <1ue e bem conheddo tlO$ J'\J>'. lHi~ é t) que >;;tht> illt~1 
memloros da. com.mi.:;::lão, que são todo:; mili- O J'vui.Jt• e nJUllllUlil e cli;n·io c rüuguem 
ta;-es . ma.is 5<.' <ldiUira tl" facto. 
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Já se deu o caso de embarcar-se um ca.va.l
lo em uma estação e chegar ao destino uma 
vacca. parida.. · 

A grande culpa. deste;; 1actos ~be á com
panhia ingleza., q ue,proposita.lmente,desorga
nisa aquella.!; estradas para apoderar-se de 
toàas ellas . 

O orador, porem, tem certeza que todas as 
pr-etenções da. companhia ingleza. serão re
pellidas pelo Ministerio Q.a Agricultura. 

Ou, por onkos termos: 

Cada. regimento de ca. va.lla.ria e artilllaria 
de campauhn. conta.: 

5 ~~pitães . 
8 tenentes. 

lO <1lfe1·es. 

O orador pede em seu prqjecto 50:000$l:>ara · 
melhorar a. Academia de S. Pa.ulo e crear-se 
alli uma bibliothee<t juriclica., onde os mO(-o:> 
,que estudam encontrem os lh·ros que nã.o po
dem ceompra.r . 

Cada l)at.tlhão de infantaria. conta: 
;; cu.pitües. 
4 tenentes. 

10 a l1eres. 

Por este simples quadro vê-se a grande 
clesproporcionalidade entre os officiaes da 
a.rmo. de infatlt.al'ia c as de cavally.r-ia e a.rti
lhal'h>.; ao .. pu.sso que os alferes destas duas 
ultima.< teem accesso rehttivamente fa.cil, os 
de inü'l.ntal'iu. só podem <üca.nc;ar a ptomoc;,ão 
depois ele um longo esta.dio de 10 e mais aonos 
no primeiro posto do exercito. 

Trab. t.ambem ele umu, questão que diz re
speito ao exercito e que é de grande alcance 
pal'a a regularidade e boa ordem do serviço 
militar. com se vê do projecto que lê e envia 
á mesa: 

Ficam sobre a mesa, para ser julgados ob
jecto de deliberação, os seguintes 

Projcclos 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. • Fica o go...-erno a.utol'isado a des

pender no periodo do presente exercício a.té á 
quantia de 50:000$ no predio em que fuuc
ciona. a Escola de , freito de S. Paulo e com a 
bibliotheca da. mesma. escola. 

Art. 2.n RevogÍLm·se as disposições em con-
trario. . 

S. R . - Sala da:> sessões, 16 de junho de 
1893. - PiJ·es Ferrci,·<'--

No exercit0 hu pl'esentemente a. seguinte 
distribuição de o fficiaes su ba.l ternos : 

Capitiles ...... . -•.. . .•...• : . . lSO 
T-enentes. . . . . . . . . . . . • . . . . • . • 144 
Alleres . .. . .. -.. ... . . . .... • . . 360 

Capitães. . . . . . . . . . . . . . . • .. . .. 63 
Tenent&. . • . . . . . . .. . . .. . . 100 
Alft-re~ .... . .... ... . . . . . .. . . . 126 

A r lilhal"ia 

C'apit<'i.es. ... ... . . . .. ....... .. 80 
l •• tenentes . ... ... . ... _ . .. . . 76 
2•• tenentes ou alferes. . . . . . . 120 

E' facto averiguado e commumment.e re
petido o de permanecer· o alferes de infantaria 
estaci.onario em sua ~trreira, emquanto que 
coll~-as seus, pertencentes ás outras a.rmas e 
que for-a.m promovidos na mesma. occa.sião 
daquelle, passam pM antig~~ir/(lde ao posto 
immediato e mesmo ás vezes çl1egam a ter 
clua.s promo~ües. 

Sendo de to<ta justiça re:p..'\1-cl.Ne a desvan
tagem ora existento para os a.lfer·es de in:. 
!antaria, pedem estes w 1icarr.eate que ·nos 
corpo$ onde existe a.penas um tenente pc'r 
companllia, sej~~m os cargos de sec:reta.rio e 
qua.rtel-mt>stre preenchidos por tenentes, e 
não po1' <lli6!·es, como ~e dá. ~ctualmeute, fa
zendo-se as promoções necessa.rias de accor·do 
com ;~s lei;; em vigor. 

Deste modo, liM'eró. no qu;\dro res.Pectivo 
um a.ugmento de 72 tenente$ c correla.tiva
m-mte uma dimimli~:.io de igual numero de 
ollici;(es no quadro dos alieres: o que virU. . 
compensar dgum ta.nto {não i;t M u"l·} a in-
1\:n·io: ido.d·· ue condk~ies em que se acham os 
rel~ridos all'l.'res de inümtar ia., -sem augmen- · 
tar-se o numero do:; officiaes ch :wma, e ~;om 
insignificante a.ugmento de despe~\, visto ser 
apen;L::; de 15$ ·~ di1Terençv. dos vencimentos 
entre a.Ue1·es e tenentes . 

A ser acceita est:;. pmposta, fico.;.~i. mais re
gular o quadl'O dos o!I:iciaes de inf<mtr~oria , 
comq ~~:mto ainda muito interior ao dus outras 
armas; e pa.ss:tril a c.:ntstituir-se deste modo: 
C<\pitli.es. !80; tenentes, 2!6 ; alferes, 288 ; ou 
cinco capitães, seis tenentes e oito aU\:res por 
batalhão. 

Não pedem os alferes de infant..1.ria. que 
n~te ponto seja igualada a su:~ :~.rma ás de
mais , pois essa. meditla, aliás justa, accarre
taria um :n1gmento de 144 postos de oiliciaes 
e~ em consequeur.:ia, em notavel augmento de 
despeza.. 
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Cingh{do-se em seu IJedido ao strictamente 
razoavel, confiam elles que o Congresso Na
cional lhes í<n-<i. justi(,'<l.. 

PROJEcro DE LEI 

O COngresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Nos cor1)0~ das arm;1.s doexet•cito, 

nos qunes existe apenas u·m tenente por com
panhia, os lagares de secretario e qun.l>tet
mestre respectivos seriio preenchidos por olii
ciaes com o posto de tenente. 

- Art. 2. • Fica.m revogn.d;\S as disposições 
em contrario. 

Saia: das _ se~ões da. Co.m;tra dos D~putados, 
l6deJunllo de 1893.- Pira.< F.:trcira. 

Fica. sohl'e a mes.-t,para ulterior deliberação, 
o segmnte 

Requeremos que por intermedio da mesa 
se peçamao Ministerio da. Viaç;lo as. seguintes 
informações: . · · 
· 1", si de facto . se ac110. trancado o telegra
pho aos despachos o:ffi.ciaes do eztado de Santa 
catbarina. ; 
· 2•,- no caso affirma.th·o,o que n.u torisou esta. 
medida de excepção. · 

Sala das sessões, 16 de jUJ,IIO de 1893.-
Jo.cqv.es Our-~ue~-.Demet~·io Ribeü·o. · 

Fica. sobre a mesa, p<tr<t ~er jnJ.,:(a<lo objecto 
de delíbera~,;io, um projecto de lei ·reo-ula.ndo 
o casamento civil. " 

Vae a impr imir, para en tr :n nn. úrdem tl.os 
traba.lhos, o seguinte 

PROJECTO N. 36-1893 

missão lembra ã. Ca.mn.ra dos Srs. Deputados 
a ne<:es~idn.de da supp1•essão do Arseno.l do. 
est\do de Pernambu<.-o, de accordo com a. opi
ni;io do illustreSr. ex-ministro da 1na.rinha, 
que assim se. llxpressa. em o seu relatorio 
pag. 59: 

«No relatorio anterior provei â. evidencia a 
necessidade de e.xclnguir este arsenal, que só 
serve pae.t expor-nos à it•risão de proflSSiO· 
naes conllecet\m·es das condições que devem 
sa.tisfazêr estabelecimentos deste gencro. 

E' incontesta.velinente ímlefensa.vel o At'
seMl tle Pernambuco e, l)ortanto, ·impresta.· 
\"el ao fim principal a que e destinado um 
:wsenal mat·itimo. isto ê, servir de base a. uma 
e sqtmdrD.em opm'll.çues. 

E quõl.nuo não bastasse esta rnzão. outros 
de ot·dem economi<:.:~. acon~ellw.riam a sua. ex
tinc~:;i.o » 

A commissão do orçamento, cú_jo uníco obje
cti.vo e acertar, agu.~rd:\ a discussão, prompta 
a acc•·it •:t quae~qner modificaçõe:~ que possam 
melhorar o projecto que fum a honra de o.lfe-
cer i~ cousítlera\'àO da. Camaro. · 

p,·ojccto 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. L" E' o go•·erno autot•isado a d~"Pen~ 

der com os diversos servi~os do Ministecio da 
Marinha. a quantia de 15.513:595$'110, asa-
ber: · · 

Seceeta.ria de Estado . . . 
2 Omsell:o X<J:vo.l. .. . ~ •. . 
3 Quat'tel Gener-al. -- . . . . 
4 Conselho Supremo . .. . . 
5 Contarlorin ..... . .... . . . . 
6 Cnmmissariado Geral .. . 
í Auclitaria.. . • . . .. .. .. 
8 Corpo da ;,wruada e clas-

139:750$000 
28:400$000 
80:613~0 
35:21~00 

153:350$000 
40 :600$000 
11 : 3.'50$000 

9 
Fixa a clúpe~n. dtJ 71Iinist,:rio do~ NegociO$ ela 10 

se~ n.unexas ......•.• 
Bata.lhlio N;tYal. .....•. 
Corpo de inn.rinlleiros 

nacionaes . . . . .••... • 
Compánhia de Jnvali-

1.638 :080$0:i0 
223:596$000 

l • 194: 032.$000 

63: 221'·~750 

.il{ari•tha Jim·a _o exerci cio <:lc 189<.1: • 
11 

Não tendo sido ainda apresentai.las ;i, com- 12 
missão elo Ol\~'l.mento" a proposta rlo governo 13 
fixando a de.-p~ do i\linisterio d<J, Marinha. 14 
para o e~ercicio de 1894 e as tabellas respe- 15 
ctiva.s, a commissiio 'entencle1.1. offere~er á con· 16 
sideraçii.o da. Camara. dos Srs . Depu:ados o 
mesmo pt•ojecto. que lhe tüt·a apresentado em 17 
1G de ago~to de 1892. J18 

Comprehendendo que :J. nos~a affiictiva, situ- lO 
aç<ío financeira s6 ptide set• melhot•atb p.1uJa.. ! 20 
se em :pratica. ·a mais rigoros:.~ economia. no 1121 
dispendio dos dinheiros pttMic::>s, sobretudú 22 
em relação a despezas improductivas, a com- 1 23 

clos •• •• •• • • ...... . . . . 
Arsenaes ............ . : 
Capitlmla dos p ortos .•• • 
Forç-<1. Nl\vttl .• ...... . . • 
Hospitaes ... ....... . . . . 
Repartição da Carta ~Ia· 

r ititntt . .. ... . .. ... .. . 
Escola. );;,w;~l. ..•..• . .. 
Reformados •. . •. _ .. .. . ·. 
Obras . ...... •. •.•.• . .. 
Et:qla.s . . . •• •...•• ...•. 
Arlllil.mcnto •• •.. . .... , 
.:\ImlÍ\~Ões tle bocca •.. . 
Muni'>ões navaes .. , .• ; . 

2. 657: }OS$000 
25(): -~96~00 

2 .482:341S"'9-24 
24:3: J 03$600 

4us:560$ooo 
199:852.~000 
636:097$336 
300:000$000 

365.)000 
I 00:000$000 

2.4ilt:OOS.$000 
700: OOlJ$000 
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24 Material d~ constrttC\,:Iío 
na'\"a.l ............ : .. . 

25 Combust!vel. ........ __ 
26 Fretes, trato.mento de 

l)raç:ns, enterro. diffe
renças rle cambio e 
commissões de.saqu~s 

27 Eveutuaes .. .. .. ....... . 

700:000$000 
300:000$000 

60:000$000 
200:000$000 

Art. 2. • Fica o governo autorisa<lo ~\ uístl'i· 
buir pelos demais arsenaes d•• Republic<1. o 
pessoal artistico do arsenul extincio de Pcr
n:tmbuco-e addir a tliiTerentes t•ep:1rtiçCes pu
bliro.s t'ederaes, ate que se abL':llll Y<tgo .. 'l que 
pot• elles po = ser preencuidas, os outro> 
empregado~. 

Saladas commissões, 16 <le junho de 1893.
AL&erto Bro.n•h7o, relator.-J[I!l"aes Bc,,·,·os. 
Lei!e b;c;c:ro.-LeoíJ(,ldtJ de Bt!lhúe.,_- 11. V<J.L
lnclal'~s.-F.- Sv:lnJ.-S.:~~rino Vie:nz.-A,·is
tides .illdtt. 

Natla mais havendo a tratar, o St·. presi
dente designa IJara amanhã a segumte ordem 
do rJ.ia: 

Vota~<io das ~eguintes materius : 
Par@cer 11. 14, deste anno. autoris1tUdo o 

Poqer Executivo a nomenr.o t.leputado Victo
.rlno M0nteiro p1Lra uma. commissiio no ex
terior (iliscusaã.o unica) ; 

Pt'(\ject.o n. 20 -de te anuo, fixando a for~'"' 
nn val para o exercício de 1894 (3" discussiio) ; 

AdditiYO n. 87 D, tlc~sta.cado do orçamento 
da despez.1. do 'Mini;;terio das Relações Ex te· 
riores, estab~lecendo dispo$içGes sobt·e o cot·IJO 
consular e respectivo regulamento (discus;.ão 
uni<·a) · 

Proj~cto n. 7;>, do Sen•do, referente á. li
berdade de direitos e:;ta.belecid~ no § 3·• tlo 
art .. · 73 !la Constit uiçii.o FedcL·al (2• dis
cussão); 

Proje.:to n. 23S, do Senado, disponuo soure 
titulos no portador (2" discm&1o) ; 

PrC>jecto n. 106. de 189-:?.; autorisa.nuo o 
governo a rever a materia. referente :tO 
regi$tl'o . dvil de nascimentos e obitos ( l" dis
cus:>ão) , : 

Porjecto n. Zt. de Hl92. decl;wando contr~t· 
rias ao art. 6• das clisposü:ões transito rins d<1, 
Cónstituiç:iío n.s nomeações para as magistr:Jr
tUt·as dos estados, feitas com exclnsüo dos 
mngistrad.:s existentes ao tempo da promul· 

.gação da, mesma. Constitni~:ão ( 1~ tUscuss;,1o) ; 
Pro,jecto n . I 94, de 1892. ~tutorisanrlo o go

ver no 1t considel~"-t' nos quadros cffectivos do 
COl'pü de tn<lchinist.•s da armada todos o~ 

· machinisw.s extrMrdinar-ios que contam mais 
de 10 annost.le Mt•viçona JU<winlt;\ deguerl'a, 
com to•la.s as in fo>rmao;õ,.,:: (1• di$CUSSão); 

P rQjecto n. 242. de 1892. autorisnndo o~
gamento a D. Mari3 Carolina Rlteingantz da 

qunntia. de 14Ül9i$848, como indemni.sação 
pelo valor ue sua propriedade 'la colonia São 
LJUren~:o, no Rio Grande do Sul (3" discus
S<to); 

Projecto n. !53, tle 1892, opinando no sen
tiuo da set• ndopta.do o projecto n. 184, de * 
189!, que eleva a 300$ a pensão conr·edida a 
D. Maria Gartl•tules da Motta Vieh·o.~.da.Silva 
vi1~1'a do Vi:sconrle Vieira da Silva (discuss~ 
umca); 
· PrQjecto n. 19, ole 1891, ~ncadendo pensão 
it vi u ,.a. •i o dcsemba.r-gador José Manoel de 
Freitil.S (1liscuss.1o unica); 

P:·Qjecto n. 24L de !8!)1, a.utot•isando o 
Poder Excctttivo a com:eder <~o D. Joanna 
OcttV\·; nn:l: d:1._ l~o_:ba o mo_n~pio deixado por 
seu f;~llecu1o 1rmu.o, o capttiw de fra'ro.ta João 
Carlos d~ Sou7.a .JncqU(lS (discuss;ío unica)· 

Pt'o'\jecto 11. !8, de 1 89:~, melho1-ando a' re· 
rm·ma concedida, por decreto de 14 de abril 
de 1891 e uos termos do ~rt. 4° do decreto n. 
193 A tle 39 du .ja neiro de 1890, ao maJor 
aggregado a arma de infantariã Antouio 
Gnldino Tl'ava~~o~ Ab·es (discussão unica); 

Pt·(\jecto n. 21, tlcst" '1nno, man~ando con· 
tar ao tenente .Tose Diogo Osorio de Almeida 
para effeito de sua.julJilação na Escola. Naval' 
o. tempo que _se~viu no exercito dn. Republica: 
per•lendo o (breJto que lilc assiste ao soldo 
tlc &U<t rel'orm:t (tlistUi; ão unica); 

P1·o,jecto n. ll, 1893, autoásando o Poder 
ExccuLi v o a conccJcr a :\-rauod de Mello 
Ma.ttos,escri vão do juiz seccional, no esi ado da 
Bahia, seis mezcs de licen~'ll, com orden<ldO, 
para t r';l.Ul.t· _'le sua saudc rdiscussii:o unic-.1); 

Pn.r-ecet· n .. 41, de IS?-2. julgando que não 
hn que df-f.•J'H' no rer1uerunento de Bellarmino 
BrwJliense P<·so;o;.\ de MeJl(l, dírect.or aposen· 
t:l.!JO do. Cll.."l\ de Corrce~;~1o da Cu.pit.:tl Federal 
pedinuo interpretação do acto do Connesoo 
que o ttposentou (t!iscuss5.o unit-a.) ; " 

Projccto n . !G, deste nnno, 1b.:auào a, des
pcza. do }li nisterio d:•s Jlelaçües Exteriores 
para. o exercicio de 1894 (2:• discu,;,sii.o) · 

Pro,jecto n. 2:3, deste anuo, autorisàndo o 
Pci\ler Executivo a conce(ler a Jos~ ALves de 
Cit;:vaU;o, chefe tlc secÇão da. contabilidade da 
Cu.sa de Correcç·ão da Cti.pita.l Federal, um 
ilnno de licenç:a, sem >encimentos (discussão 
unic:1); 

Prqjccto n. ~4, deste a.nno, concedendo a; 
D. M:J.ri~ do Carmo J\l~íbíadcs Amor im Rangel, 
viuvtt do marechttl de cltmpo reformado An· 
tonio Martins Amorirn R:mgcl , um:t pensão 
amnml de I :440$. repat•tidamente com stto. 
:filho.. t;tmbem viuva, D. Henriqueta Augusta 
de Amol'im e Silva (di,;cus.,lo unic.1.) ;' 

Pro,iectCl n. 26, d~te :.tnno, nutor·isando o 
Podet· Executivo n ma-udar cont3.r ao ma.jor 
Fl~tnciseo Luiz Moreir:J. Junior antiguidade do 
dito posto, de 7 de jimeiro de 1890, sem direito 
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á indemnisn.ção pecuniaria de especie n.lguma 
(discussão unica); 

2" discussão do projecto u. 30, deste anno, 
:fix:tndo as !orças de te1'ras pr&.rn. o exercício 
de 1894: . 
, 1" discussão do projel!to 11. 31, deste i.tnno, 
::tppl•ovando, na parte relativa :~o Tribunal ue 
COntas, o decreto n. ll H:i de li de dezemb1·o de 
1892, cgm as :ütemções que :Pt·opue ; 

1" discu.s~o (lO pro,jecto n. 3:2, deste a,nne, 
regulando o }?roces~o de apurn.ç-.ão na cleiçi\o 
de Presidente e V~ce-Pl'esidente da. Republica 

Levanta-se a ses....::il.o as 2 horas e 30 minuto~ 
ua tarde. 

chamada., quando · se votou o parecer conce
dendo licença aó nosso collega o Sr. Dr. Vi
ctor'ino Monteiro. Ccnno isto não é exacto, 
peço pn.ra se i;tZer a competente reclamação 
11a acta. 

0 SR. PRESIDENTE-A reclamação do nobre 
deptttado será attendida. · 

Nü.o hav-endo mais quem peça a :palavra, é 
apptovn.da a acta. · 

ORDEt.f DO DIA 

Por· f<tlta de numero é adiada a votação 
tias seguintes mn.terias: 

Parecer ·n. 14, deste anno, a.utorisa.ndo o 
Pod0r Executl:vo a nomea.r o deputado Vi~ 

34'' SESSÃO EM 17 DE JU1'mo D'& !893 ctorino Monteü'o pa.ra. uma commisS<tO no 
e~.teriQr (discussã.o unic.."\); 

. . . . . _ . , _ _. Projecto n. 20, d~~te auno, ftx:<1ndo a 1brça 
P> estdencw dos Sl s. Jor.to Lop_c, " ..l,tto •• to jutwa.l pa,ra. o ~xerczcw de 1894 (3:• disúus.-,5.o) · 

A.:c;·edo (1'' s.::c,·etanoJ. .-'..dr.litivo n. 87 D, <lesta(;Udo <lo Ol'Ç&tmmt~ 
< . I d<\ clespeZQ, do :Ministerio das RehLQões Exte-
Ao meio-dia res:ponllem <1 chamada. os srs. f ri.«·~s. estahelend~ disposiçws sobre o corpo 

:loã.o Lopes, Anton[oAzeredú,':AtlmydeJtmior, I co~sular e respe~ttvo regulamento (discm>;ão 
Tl10maz Delftno, Gabriel Sttlgado, Ma.tta B<J.- untCa.); . 
cellar, An:?;usto M.onteoegro, Valente ele No- Projecto n . .Jõ\ do :Senado, l'<lferente á li
mes, C:.l.simiro Jtznior, Rodrigues Fernandes, 'b:.wdn.(le ele tlm.nt?s _e~tabelecida. no§ 3° do 
Domingues da. Silva., Benedict0 Leité, Chris- o.rt. _ í2 da. Consbtmça.o Federal (2" dis- . 
tino Crnz Pires .-Ferreir.:1 Frederico Boro·es. cussM); . . . 
Gonçalo de Lagos, Alfredo Barbo"'1.. Benjtl.mili . Pl'ojecto n. 2:38, do SenadO, clispondo sobre 
Barl·o.so. Miguel ele Castro. Epitu.cio Pessoa, 1 tttulo~ ao po1·taclo1' (2'' discussão); 
COttto Cartaxo. Tolen~ino ele Carvalho. RoS<t PL'ctlecto n. 106, de 1892. antorisando o 
e Sil>u, Gonça.lve;; Ferreil'i\ Andre Ca. val- governo a rever a mate1•in. reiel'ente ao re
ca.ntc •. João Vieira. Luiz de '.An~de, Theo- gistl'o ch•il de n:.tScímeÍltos e obito;; (1" dis-
phUo uos Santos. OiÜcica, Enclirl.cs Mn.tta, Iv.o cussã~) ; . · 
do Prado, Olí\·eira ntiiatlii:o, Sen.lml. Arthur Pl'O.Jecto n. 37, de 1892, declarando con
Rios, ~larcolino ~I<) ut'U., ~enrino Vieira l\nl- trari<~s ao twt. 6" das disp:>.siç:ões tmnsito
'Í.!)n, FranciSco Sodré, S. ~Iarcos, Seblstião rias .. (ltt Constituição ~ts nomeações -para as 
Landulpl!o, Prisco Paraiso, Novae~ Mello mag1stra.tums {los estado~ feiro.::. com ex
Torquato l\Iorcil'U., Xilo Pcçanha, Luiz M.u:r:ü clllEiio dos m~isb·ados existentes ao tempo 
Antonio Olyntl_10. Badaró, Gabriel de ::viaga- d~t Pl'Ol~ulg3,<,'ao 1111. mesmu. Constituiç-.ii.o (l" 
lbães, Leonel F1lho, Chagas Lobrl.to, Alexau- 1hscu~sao ) ; . 
dre·stock1er, Aristides Mnin., F~rreira. Ra· ProJecto n: 194, (le 1882, autorisaudo o go
bello, Neccsio Tavares. Francisco Glicerio , verno a comwlerar nos quad1·os e1f~ctivo$ do 
Moraes Bo.rros, Lopes C!m-ves. Domingos 1.Le cor:po_ f.~e machinista~ tl~ a.rmada todos os 
Moraes, .Adolpho Gordo, :Mursa, Alfredo Ellis, mac:hm1~ta.s ext1·acr~tmarros que contam maís 
Cincinato Beaga, Vieira Bueno, Leopoldo de de 10 annos de sel'VJÇO na mn.rin1w .. de guel'ra, 
Bulhões, Alves de Castro, Conêa da Costll.. com tol\as as informações (l" lliscussão) ; 
Bellarmino de Mendonça, Edua..;·do Gonça.lYes, Pr1~íecto u. 24~, de IS9~. autorisando opa· 
Lauro ~1uller, Carlos Campos e Cu..sshmo do game~to a Marm Cil.rolma Rheingantz da 
Na..scimento. quantia de l44:9'tlí$S4S, como incleumisa.çã.o 

Abre-se a sêssüo. pelo valor de sua }?i'Opl·ledade da colonia São 
Lourenço. no Rio Grande do Sul (3·• di.scus-

E' lida e posta. em. üiscussão '' acta da ses· são); · 
são anterior. Projecto n. 453, de 1892, opinando no sen· 

tidn de ser adaptado· o projecto n.l84, de 189 l, 
O Sa·. ' Cine~n.a.t-o n~.·aga- A qut:elcva a :300$ o. pensii.o conceditl;~ a D. Ma.

acta -publicada. no Dia-rio Of(k'rll decla.r;l. que ril1 Gel·ttudes da Mott.1. Vieir-a d:LSih·a viuva 
fui um tlaque~es q_ue niio respouueram à.. do Visconde Vieirt\ dtt Silva (ili:;eus..<:ão \.mica}; 
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PrQjecto n.19, da 1891 , com:ctlendo -pen&io 
â. viuv<t do desemha.r;;a.dor .José )-la.no'.·l de 
Freitas (•liscuS:>'ão uuica.); . 

Prqjecto n. 2.<11, de 1891, n.uturis,•ndo o 
Potler ExecutlYo a concc·<ler a D •. Toanna 
Octaviana da Roclm o montepio deix:~.do por 
seu falleci•lo irmão o ca:1útão cJ.e li·agata .Joã.o 
Ca.rlos de Souza. .Jacqucs (tliscus~ão unica); 

Projccto n. 18, de i893. mellwran•lu l\ l'<l· 
fotm~~. conc:er1id:~. por th,creto d<l 1-1 tle o.ln·il 
de 1801 e nos termo; do u.t·t. 4n tlo tiecreb 
n. 193 A, da:3o de ja.nciro tle 1890, ar) majur· 

A n nuncio.-se a I " disCU!óSõlO do projecto n. 3 I ' 
dest·c ;mno. <tppl'l)vanclo. na narte r elo.tiv:l. ao 
Trihun<l.l ut\ Cont~1~.·o r.l.:cre~:t n. 1116, de 17 
de clr::_zcmbro de 1892, Cüm as alterttç,ões que 
propo~\ . 

:":to h <L ventlo quem peça a. p:'Ll:J. V1'u., é encer
l'lttl:l, '~ di~cns5ãO c o.diil.da a vota<;ii.o. 

Annuncia-se a, I" 1.liscussã.u elo prr\jecl:o n. 32, 
cil~st:: :umo. r::l~U[;J.tFlo r' proces..:;;, de apu1·.•.çüo 
na nb içii.c.l de P;:esillenlo e Vfce·P1·esídente d:t 
Repnbtic:J.. 

aggregad.o ú. arma thl infanütrin. Antonio r;a!- !\"[•, llttvendu rJ tlCm pe,~;\ n palu.vre, é en-
<lin" Trav:~ssns ;\l\'e5 (•liscu~s..i.o uni<:<\); \!(<l'l'ad:l. a discu:;..<;;l.o e adiada. ;1, voé:tçiio. 

(O S·.-• .Jo,To Lopes d•! it~;a a cwlci;·a ela. Jll'esi
'teaci,,, que ê OtX::Ul:X!d a 111'lo S1·. A. A;01·odo, 
1" sccr.:lario.) 

Projecto n. 21, lle:"t~ a.nno, mn.ndan,1o con
tar ao tenente Josê Diogo Osor iu de Alme!da. 
.pa.ra. effeitú de sua.jubilaç:ü.o na EscGiaN:•.va!, 
o tempo que serviu no exercito tl<>. R~: pnbli Ct\; 
perdendo o •Ül'3ito, que lhe a.s;;iste. a.o snl!lo OS~ - Pr:.ESmEXTE __ t.l~l:J.r<L que · ~. vn.e :pi'O· 
de sua. reforma. (lliscussiio uniC..'\): cc•ler it chu.ma.da. <~nm de se . v~r•h_ca1: s1 lla. 

Pr-ojecto n. 11, 1le lS9:3, :mtoris~.ntlo o num<!r·o p:1.1"a. \:ot<t(•to da.:> ma.r.eru~o~ mdJCada.s 
Poder Executivo a concédee <\ i\:lanu~:t de . 11<1• •)1·tlem do t.lu~. 
Mello ~:Iattos, EJscriYfío tlo juiz secclonô.I no Faz-.-;c a c!mm<vh, á qn:i.I respondem os Srs.: 
esta.do d;). B:.~.lti ;;. , seis me.zes de licem;a, com .Jnã.o Lopes, Antonio Azereclo. Aillayde Ju
ordenado, para t;·at.a.1· d~ sun.saurle (tl iscussã.n nior . Tlwmaz Dc:lfino, Limn, Ba.cury, G~.l.'l'icl 
unic.-:t) ; .. S<'.lgndo, Fileto Pires, Indio do Bra.zil, Mutta 

Parecer n. 41, de 1892, julgantlo que nií.o B;\cella':', Angusto Montencgro. Va1ente ele 
. ha que deter ir no requerimento lle Bella.rmino Novo:e~. Holln.ndr.. Li.mn., C.:simiro Junior. Ro
Braziliensa Pessoa de 11-lello. tli1·ecco:;· n.po- drigl.le:l' Fermmdes, Luiz Domingues , Reue
sent.."'.do do. Casa 1le Correcçlí.o •la C;\piloJ dic1.0 L~:itt:. Cllristino Cruz, Anrt·i,io Fialho, 
Féderul, pedinrlo i.nte<•_pter,a:;ão do ucto rlo ~ogucim P:tranaguà. Neb;on, Pit·cs Ferreira, 
Congresso qqe o aposentou (discussão unica.); M:l.l'tinho Rodrigues .. Justiniano de Serp:~.. 

Projecto n. lG, ueste anno, fix:mdo a despcz:1 Fl'e1ie1·ico Borges. .iose A velino. .José Bevi· 
· .do Ministerio das Relações Exwriores para o lnqui1, Gonçalo ele Lngos, AHrerlo Bari;osa, 

exercicio de 1894 (2" discussiio } ; . B·mjamin Ra.rroso, Almino ;Vl<ll1$t.•, 1liguel de 
P rojecto n. 2.'3, (leste anno, o.utorisaml.o o Castr·o, Epitn.cio Pe..'l:>oa. Couto Cn.l'taxo, To· 

Poder Executivú ;t concf:tlei' a Jose .•. !ves tle lentino rlc Carva!h~ •. Rosa r: Sih·a~ Gonr;ah·cs 
Ca.rvalho, chefe <l•.: se<x.:f'w 'la contabllid:u\!: Fert•eim. Andt•ê Cn.v~1.lcm1ti. Annibal Falcií.o. 

-ela. C1tSU. de Cnrrec~i.o 1h\ Capi t:t l Fe!lcml. un1 .JoJI) de ~iqneh-a . Lui;r, de :\.ndratlc , Espírito 
anno tle lic<Jnr;a, sem veucimenk•~ ( lliscus~ã" S:tato. Be!lamüno Carneiro, Oitidca, Euclides 
unica.) ; :!-l<tltn.. h·o llo Prado, Oli• eira Bt-n.nrliio, Lron-

Projccto n. 2-1, de;:t.e anno. concedea1lO ·~ clt·o ~l :wid, Se;th:·a, Arthur RIO>, ::.r:wcollino 
D. M<tri<l. do C•~rmo AlcalJi::vh•s :\mm·im Han- :!-Iottrn .• Sarct·ino Vieira. ;\-Iilton. Fr-;~.ncisco 

. gel, viuva. do m:u·echal •le camp:.i l'C1brm:.l•lo So1!:•c, S. M:n·cos, Seba.~tiüo ·L:indulpho, 
·Antonio J!~trtin~ Amorim Rangel, nma pr.n~ii·) Ft·::o.nci:>co de }!atto~, ~~uva.es :\Iello, Tor-
annua.l de· I :4<10!), repn.rtid:~.mente com su:\ qu;\to ~ioreil·n., Nilo Pe.;anlw.,_ Luir. Mm';.l.t, 
filho.. tn.mb;)m viuv:t. D. Hcnriquetn. Ang-mt:~ Lope'.l Tt·o,·:i.o • .lesuino de Albuquerque. All· 
de Amorim e Silva (discussiio nnic<.~.) ; tonio Olyntho, Ba<htró, Gabrisl Magal!tiies. 

Prôjec:to n. 2(i deste anno, ttl.ltot·i~;t.ndn o Leonel 1-'illto. Chagét~ Lol,tltO, Alexandt·c 
Pode1• Executi..-o a m:1nd:Ll' cnntu.r :w major Stocklel', Ah·.n·o ;,:otcl!lo, Dutt·tt Niencío. 
Francisco Luit. Moreirn. .Jnnio:· anti.!4uid:tLle Aristiues :•.ittht. Ferrl?!irà Rabello, .Rodolpllo 
do dito p:,sto de 7 de .i•meiru J.e 1890, sem "\breu, Be!Jedicto Ynll;tdai'P.S. Xec.:sio Tavares, ·. 
direito a indemnisação pecunia.ria de espccie Franci~co Glieerio, Mm•acs Barros,Lopes Cht~--
alguma. (discus..<:ão unira. ) . •·es, Domingo~ de l\{oraes. Arlolpho Gordo, 

- <) u· - d . to 
30 

Mursa .• All';-(•,!u EJ!i~. Cincinato Braga, Vieira 
Annuncta-sea. -" 1scus!JU.O o P~OJec 11• , Bueno; Leopo1do BuÍhi:ies, .Alves de caStro. 

deste _a.~mo, fix;:mdo ll.S forç::l.S de t et·ra para. ú Urb(l.nO de Gouve:t, Caetano de Albuquerque, 
exerctclO de 1894. Frederico Solon, Cot•rêa da Costtl., Bello.1•mino 

$1) succsssiva.mente postos em discussã.u, tle Mcnrlon~...t , :'YI:m::iano de 1\Ja.galhãe:;, Edu
que li sem debate encerr:vh. fie.mt.lo, por Jà lt.1. arrio Gom:~.tlvcs, Lauro :Muilar, Carlos Cam
de numero, :uliall<' a votaç:ft.o, os arts. 1••, 2", pos, S::ltmidt, Pereira da. Costa, Homer o 

· 3• e 4•. Ba.ptista e Cassiano do Nascimento. 
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-·Faltam . com causa participada os Srs.: 
Pedro Chermont, Costa Rodrigues, Henrique 
de Gal'Võ1lho, ·Nascimento, Amol'im Gt\l'cia, 
Pedro Americo. Retumba. Meit•;.~, de Vascou-

. cellos, Rodrigo de Ara~jo, . Pãulo Argollo, 
Zama.. Pa.ula. Guimarães, Santos Pereira. 
Dyonisio Cerquêira, Hor~acio Costa, Fonseca e 
Silva, F'onseca Hermes, Urbano Marcondes, 
Cydllo de Lemos, OHveira Pinto, Alberto 
Brandão, Viriato de t.Iedeiros, Jü~tquim. Bre
ves. Vi1·gilio Pessoa, França C<Lt'valho, Fm·
quim Werneck, Pacifico :rrascarenha.s, Costa 
Senna, ~Jatta Machado, L.1.mom1ier, Gon~;al
ves Ch<wes, Americo Luz, Viotti, Manuel 
Fulgencio. Gonr;a.lves Ra.mos. Carlos das 
Chn,go.s, Domingos Rocha. Costa }.{<\chado. 
Francisco Vei\'"a., Palleta, João Luiz. Pauliuo 
Carlos, Co$ta. Junior, Garlos G a.rcia., !.Iorei.ro 

. da Silv.•, Almeida :Xogueira., Julio de Mes
. quit-1, Brasilio dos Sa.nto5, Assis Bra.zil, Tho

maz Flores e Menna. Barreto· 
Fa.lta.m sem. c.tus;t participada. os Srs.: UcMa 

.. Rodrigues, S;i._Andra<le, .José J\tari•~nno, Ju
vencio de AgUiar, Raym.undo Bandeira, Lou
ren<;o de Sá, Pentes (le Mirtulda. Augusto de 
Freitas, Garcht Pire..~. L2ovigíldo Fílg-ueü·u.s. 

· Villa. Viçosa, Manuel Caetttno, Manhães Ba.r
reto, Frôes da. Cruz, Erico COelilo, Alberlo 

· . . Torres .. -Almeida .. Pe~eir-J., Sa.mpttio .Fert•:tz, 
11a.yrink, Figueiredo, Joii.o Pinlleiro, li'm·
reira Br·a.ndão, Jaco h da · Paixão. Doulin.t;os 
Porto, Monteiro da. SU.-a, Arantes, Carva.lhnl. 
Martinl.Jo Prado, Angelo Pinheiro, Alberto 
Salles. Fleurr Curado, Bol'ges ele Medeiros. 
Alcides LinM e Fernando Abbott. 

O SR. Pn.~IDE~"TE-Respondert\m ;, chu.rna.da 
9i Srs. deputados, accUst\ndo, porém, u. lista 
da porta. l 07. 

Não h a. \endo numero para vot:u-se passa.
se :i. hora destina.da. ao expediente. 

Não 1Kt eXjlE:diente sobre a mesa. e os ora.
dor:es inscrlptos estão a.uscntes. 

o SL·. p:residente uesigna. a. seguinte ordem 
do dia. para segund;.~,-!'eira: 

Votação das seguintes materins: 
Parecer n. 14, desta nnno, a.utorísaudo o 

Poder Exec_utivo a nomear o deputado Victo
rip.o Monteiro para. uma commissil.o no exte
r ior ( discussã') unica) ; 

· . Projecto u. 20, de.>te anno, ftxamlo a força: 
naval para. o exercicio de 1894 (3• discussão); 

Projecto n. 30, deste anno, fixamlo ;.\S for
ças de terra. para o exercício de 1894 (2~ dis-
cussão); · 

A.dditivo n. 87 D, destacado do or(}amento 
da despeza. do Minislierio da.s RelaÇt1es Exte
riores, estabelecendo tlisposiç:ües sobra o corpo 
consular e rêspectivo regulamento (discussão 
unica.) ; . ~-

Projecto n . . 75, do Senado, referente á. 
liberdade de direitos estabelecida. no § 30 
do art. 7"2 da Constituição · Federal (2• dís· • 
cussã.o); · 

Projecto n. 238, do Senado, dispondo sobre · 
títulos ao portador (2" discnssão) ; 

Pl'(•jecto n. 106, de 1892, autorisando. o 
governo a revel' a materia referente ao regJs· 
tt•o civil de nascimentos e obitos (1• dis-
cus•ão); .. 

Pro,jecto n. 37, de 1892, declarando contra
l'ia.s ao a.rt. 6' das dispo:<ições transitarias da. 
Constituiç-ão as nomen.ções pa.ro as magístra
tma.s dos estarias, feitas com exclusão dos 
ma.gistra.dos existentes ao tempo da promul
gação da mesma Constituição (1" discussão) ; 

Projecto n. 194, de 1892, autor•sa.ndo o 
govet·no n. con~ídei>ar nos quadros effectivos 
do rorpo de Machinistas da. Armada todos os 
machinistas ex:ka.ordfna.rios que contam mais 
de dez a unos de ;;erviço ll<~ marinha ue guern., 
com todas a.s inforínaçües (I" discussilo) ; 

Pt•ojecto n :31, destanno, appro,·ando na 
parte relat iva. no Tribuna.l de Contas o de
creto n. lllô, de 17 de dezembro tle 1892, 
com as alterações que }n·o"{lõe (l" discussão); 

Projecto n. 32,deste atmo,re.,crulando o pro- -
cesso da :tpuraç:ão M cleiç;l.o de Presiuente e 
Yic~rcsidente •In. Republica (1• di~cussão); 

Projecto u. 2-12, de 18fr2, autorisa.n<lo o 
pagamento a =vrnri<t Carol.na. lUléin;..'nnt;. da. · 
,-iua.ni.iu. tle 144:~97$848, como inúemniso.çâo 
pelo nllor de suà propriedade ua. colonia. São 
Lourenço, no Rio Grande do Sul (3• · dis
cussão) ; 

Projecto n. 153, de 189:2, opiuando no sen
tido ue ser adoptu.doo projecto n . 184, de 1891," 
que eleYa a. 300$ a pens:·to concedida <\ D. Ma
ria Gertrudes da Motta. -Vieira da Silvt\, 
viuv<t do Visconde Vieim da. Silv:1. (discussão 
unica.) : 

Projccto n. 19, lle 1891, concedemlo pc~ilo 
:i. \iuva. do de.sembarg;ador José "Manoel tle 
Freitas (discussão unica); 

Pro,j~cto n. 241, de 1891, autorisando o 
Poder l!:xectltlvo a conceder a D. Joanna. 
Octa.vii.\na ,Ja. Rocha o montepio deixado por 
scu·faltecí(lo irmão. o co.pi.t~o de frag<).ttl. João 
Ca.l'los ele Souza. hcques (díscus~ão unica); 

Projecto n rs, de 1893, melhorando "' re-. 
form:~ concedüla, por decreto de 14 de abril 
de 189 l e nos termos do art. 4" do decreta 
n; 1G3 .\, de 30 de janeiro de 1890; ao mo.jor 
a.ggl'egauo á a.rm;_~ de infanta.da, Antonio 
Gtüdino Travassos Alves (diecussã.i:H.miea.); 

Projecto 11- 21 , deste a.nno, mandando con· 
tar ao tenente Jo.sé Diogo 050rio de .Almeida, 
para. e!feito lla. sun. jubila.ç;.1o na. E-,cola. Naval, 
o tempo que ser>iu no exercito da. Republica, 
J>erdendo o dh·eito, que lhe a-~iste, ao solllo 
de sua reforma. (discussft.O unica); 
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Projecto n . 11, de 1893, a.titorisando o Po
der Executivo a. conceder a :\1o.uoel de Mello 
Mattos, escrivão do juiz seccioual no cstauo da. 

· Bahia., seis mezes de licença., com ordena<lo, 
para tratar de sua sa.ude (,li;C;Is~âo unica,) ; 

Parecer n. 41, de 1892, ,julgando qw~ não 
baque deferir no req ue!'iment.o tle ~cllarrnino 
Bra:zilien$e Pessoa de Mello, dil·cdol' a.pos~n
tado da. casa de CorrecçiT.o da Capít:Ll F<'llero.l, 
:Pedindo inte1•pretação do :J,cto do Congl'e~so 
que o aposentou (di»cussiT.o unica); 

PrCiject., n. 16.deste anno, fixando a despeza 
do Ministerio das Relações Exteriores para o 
exercicio de 1894 (2' discussão);. 

P1·ojecto n. 23 deste anno, autorisando o 
Poder Executivo a conceMr a Jose Alves de 
Carvalho, chefe da secção da. contabilidade da 
Casa da. • :orrecção dn. Cap tal Fedel'al, um 
anno de licença, sem vencimentos (discussão 
unica); 

Projecto n . 24 deste anno. concedendo a 
D. Ma.ria do Carmo Alcebiades Amorim Ran
gE"l, viuva. •lo marechal de campo reformado, 
Antonio Martins Amorim Rangel, uma pen
são annual de l :440$repartidamente com sua 
:filha, tambem viuva, D Henriqueta Augusta 
de Amorim e ~ilva (discutiSão unica) ; 

Projecto n. 26, deste anuo, a.utorisanc1o o 
Poder Executivo a manclar contar ao major 
Francisco· Luiz Moreira Junior autig:uido.de 
do dito :POSto, de 7 de janeiro de 1890, sem 
direito . á.. indemnisa.ção pecuniaria de especie 
11lguma (discussão unica.); 

2" discussão do proj-·cto n. 34, deste anno, 
tlxan !o a despeza do Mmisterio tlos Negocias 
da Marinha. pam o exercício de 1894 ; · 

2> discussão do projecto n. 214, de 1892, 
autorí.sando o Poder Executivo a entra.r em 
a.ccordo com Silvestre de Magalhães e a B \
roneza de Villa. Maria e outros, no sentido de 
liquidar com a .. re5:Ponsa.bilidade da Unia:o os 
t ítulos de divida que receberam do Pa.l'%'UU.y, 
depois da. guerra entre aquelle paiz e o 
nosso. · · 

Levanta-se a sessão á I hora da tõ.trde. 

·--

35• SESSÃO EM 19 DE JUNI:lO DE 1893 

p,.i!Sideneia do Sr. João Lopes, 1!1-thw· Rios 
(:i• oice-presidente) e Palleta (ZO "ice-p,·esi
dente) 

l•1nda de Lima, Costa Rodrigues, Rodrigues 
Fernandes. Benedicto Leite, Cbristino Cruz, 
,\.nl'risio Fi:llho, Pires Fer-t•eira, Justiniano. 
de S\'l'Q:~ . Ft·ederico Bcwges.Gonçalo de Lagos; 
xasciment • All'red,, Barbosa.. Benjamin Bar
ro~o. ).iig-uel de Castro, Couto Cartaxo, Sá 
Andrade. Tolentino de carvalho, JuYencio 
.[(, Aguiar, Joã.o de Siq].leira, Luiz de An
dt'<ld,, Tltcophf!o dos St\ntos, Oiticica, 1~:\U• 
<lt·o l\I;~ ciel , Sen.bru., Ar!hur H.ios, Garcia. Pi- . 
res, Santos Pereir·a, rr,mcisco So(lré, S. M:\r- · 
cos, Sebastião L·mdulpho, Vill:\ Viços:t, Prisco 
Paraíso, Novae~ Mello, TOl'(lUato Moreira, 
~ilo Peçanha. Manhães Barr·eto, Oliveira 
Pinto, Virgilio Pe:;soa, Fr·inlÇ:\ Carvalho, Luiz 
Murat, Mayrink, Antonio Olyntho, Batlaró, 
Chogas Lolmto, Alexa.ndre Stockler, Dutro. 
Nicacio, .Manoel Fulgencio, .Aristides Maia, 
Rodolpho Ahreu. Necesío Tava":es, Mnrtioho 
PnHlo Juniot•, Francisco Glicerio, Mames 
Bar•r•os, Lopes Chaves, Adolpho Gordo, Mur-sa, 
Alfredo Ellis, C<wlos G:trcia, Cincinato Braga, 
Vieira Btteno, F leut·y Cur:ldo, Urba.no Gou
vêa, Caetano r.le Albuquerque, Correa da · 
C.osta, Bel !:ormino de Ment.lonça, Lauro l\1uller, 
Schmiut e Cassiano do Nascimento. 

.Abre.;se a sessão. 
E' lida e sem debate approvada a act::l. dl\ 

sessão "nterior. 

ORDEM DO DIA 

Pol' f••lb de numero e ~diada a votação das 
~eguinte:: materh1s: · 

P:u·ecet• n. 14, deste anuo, a.utorisn.ndo o 
Pode1· E:xecuti v o a oome<.\r o deputado Victo
riuo J\Ionteil'o pn.m uma comrrtiSsüo no exte-
rior (tl!scussii.o unica) ; . 

Projecto n . 20, de~te anno, fixando a fol'ça 
nn.v:l! para o exercício de 1894 (3" discussão); 

Pro.jecto u. 30, deste anno, lixando as for
çns de term pal'a o exercicio de IS94 (2" dis
cussão) ; 

Ar.lditivo n. 87 D, destacado do orçamento 
da. despeza do Ministerio das RelaQües E~te
riores, estabelectmdo disposições sobre o corpo 
consular e respectivo regttlamento (cliscussão 
unica); 

Projecto n. i5, do Senado, referente à li~ 
bed<~de de direitos estabelecitla no § 3° do 
art. 72 da. Coo~tituição Federal (2"' discussão) ; 

Projecto u. 2:38, do Senado, disponclo sobre 
tltulos ao llOl'ttt•lor (2" discussão); 

Projecto o. 106, de 1892, :wtorisando o go
verno •~ rever a mi\teria r eferente ao registro 
civil de nascimentos e obitos (la discussão) . 

Ao mei~~ia. . res].)oi1dem á chain ada. os Srs. 
João Lopes, .Antonio Azeredo, A tha.yde Ju
nior, Thomaz Deltiíl(). Gabriel Salgado, Fileto 

. Pires Pedro Chermont, M:a.tta. Bacellar , Hol-. ' . . . · . 

Projecto n. 37, tle 1892, declarando contra.
ri:\.5 ao nrt. 6° das disposiçües transitarias 
da. Constituição as nomeações p::wa as m:õgis- : 
tratUl'i.~S (lós est.1.dos,· ·feitas com a. ~elnsã.o 

C~UÍ!Il'll . 'V. li . .37 
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dos ma~strarlos exi...:;tentes ao tempo da. pro
mulg-c~.Cão d~ mesma Constituição (l" uis
cussão); 
. Projecto n. 194, de 1892, a.utoris!lndo o go
verno a co!lsider,>r nos quadros eiTectillos do 
Corpo de Machinistas d<\ ·Armada todos os 
machinistas extraordilmrios que contam mais 
de dez a unos de serviço na mrtriuhn.de guerra, 
com todas as ioformações W di:scus~ão); 

Projecto n. 31, deste anuo, approva:1cfo n:1 
parte relativa ao Tribun::;l de Contns o d··
creto n. 1116, de 17 de dezembro de 1892, com 
as alterações que pt·npüe (I" discus5ào); 

Projecto o. 32, deste anno, regulando o pro
cesso de apuraçi"to n'L eleição de Pre:shlente e 
Vice-Presidente da R.epublica.(l" discus.;.ã.o); 

Projecto n. 242, de 18'd2, Mtorisando o ptt· 
gamento a Mari~- Carolina. Rh_eingan!z, •.!'' 
quanti~ de 144:9~1$848, como mdemmsaç.:·w 
pelo valor de sua propriedade da colonh s_:-to 
Lourenço, no Rio Grande do SLü (:l' dis
cussão); 

Projecto n. 153, de 1892, oplnanrlo no sen
tido de ser adaptado o projecto n. 1S4, de 1891, 
que eleva-a 300$ a pensão concedíd<t a. D. Maria. 
· Gertrudes da .Motta Vieira d:1 Si! va, viuv<t do 

• Visconde Vieira da Silva (discussão unica); 
Projecto n. 19, de 1891, coucedendo pensão 

á vi.uva do d~emba:rgador José J11ànoe( de 
Freitas (discussão unica); .·.. ·· 

Projecto n. 241, de 1891, autorisundo o Po
der Executivo a coneedet• a D. Joann:L Octrt
via.na.· da Rocha o montepio deixado por seu 
fallecído irmão o capitão de frag;tta. J"oií:o 
Cat•los de Souz'l. Jacques (discusS:."io uuica.) ; 

Projecto n. 18, de 1893, melhorando :t re
forma concedida, por decreto de 14 de nbril de 
1891 e nos termos do ·art. 4• do <lec:reto 
n. 193 A, de 30 de janeiro de 1390, :10 major 
.aggreg-ndo a arm:• de inf:•ntaria :\ ntonio Gal
dino Tr~1.vassos Alves (dist~ussão nnie;1); 

· · Projecto n. 21. deste anno. mandan•lo con
. tar ao teaente José Diogo Ozorio de Almeida.. 
para e!l'eito de sua jubilação na Escola. Naval, 
o tempo que serviu no exercito da Repul1lica, 
-per·deudo o direito, que lhe assiste, ao soldo 

·· ae sua reforma {discus..<:ão unica.) ; 
Projecto n. 11, de 1893, a.utorisando o Po

der Executivo a conce(ler a Manoel de ~1:ello 
Ma.ttos,escrivão do juizo seccional no estado da 
Bahia, seis meies de licença, com ordenado, 
para. tratar de sua saude (discussão unica.); 

Parecer n. 41, de 1892, julgando que não 
ha que deferir no requerimento de Bella.rmino 
Bra'Ziliense Pessoa de .MeUo, director aposen
ta-do da Casa de Co~recção da. Capita.J. Fedel>al, 
pedindo interpretação do acto do Con~resso 
que o aposentou (iliscussão uniea); 

Projecto n. 16, deste. anno, fixando a des
peza. do ~!inisterio . das Relações Exterio1·es 
p~;_~~ exercício, de 1894 (2:tdiscussão) ;. 

Projecto n. 23, deste anno, autorisando o 
Poder Executivo a conceder a Jose Alves de 
carvalho, chefe de secção da conta.bilidade da. 
casa de Corr·ecção da C'•Pital Federal, nm 
anno de licença, sem. vencimentos (discussão 
unica.) ; 

Projecto n. 24, deste anno, concedendo a. 
D. ~laria. do Carmo Alcebiades Amorim ltan
"'el· viuva do marechal de campo reformado 
Antonio ).!artins "Amoritn. R.a.ngel, uma. pen
('ãO annual (le l :440$ repartidamente com sua 
filha, tambem viuva, D. Henriqueta Augusta. 
de Amorim c Silva (discussao unica); 

Projecto n. 26, desta anno, autorisando o 
Poder Executivo a mandar contar ao major 
Franci~co Luiz MOreira Junior antiguidade 
do dito posto. de 7 de janeiro de 1890, · sem 
direito á inde.mnisa.;:.ão pecunial'ia de especie 
a.lguma (discussão uuica.). 

Annuncia.-se a 2' discussão ào }?rojecto 
n. 36, deste anuo, fixando a despeza rio Mi
nisterio dos Neg-DCi.os da Marinha para. o e-x.
ercicio de 1894. 

O Srt. SE.-\.BRA-9 Sr. presidente e a Ca.
mara n~ se admirem de ouvit-o tra"ta.r do 
orçamento da marinha. Vae apenas fazer um 
requerimento em relaç:ão ao deba"te, requeri
mento que tem por fnudamento a moralidade 
economica e a lei. 

Pela. Constituição e pela lei de responsabi
dade ao Podel' Executivo compete enviar á 
commissU.o e a Ca.mtwa o oroa.mento e as ta
bellu.s explicati vrus de cada. orçamento, para 
sobl'il esses dados a commissão formular um 
projecto de lei sobre as despezas publicas. Nã.o 
procedeu. porem, assim o Poder Executivo; 
e a commissão de marinba, tendo de formular 
o projecto de lei das despezas deste ministe
rio para 1803, fel-o base..1.da. nas despezas do 
anuo corrente, confessanrlo que assim proce
deu por não terem sido en....-iados a esta cama
ra dados sobre os quaes se podesse basear 
parn. formular o projecto de lei do anuo vin:
douro. 

As despezns pal'a. o auno de 1894 devem ter 
sido muito maiores que as despczas do. deste 
anuo. Assim pois, não se podera sobL'e taes 
bases formular sinã.o um orçamento artificial 
e inverídico. Requer, pois, que o parecer volte 
à commissão par-a solicitar do poder compe· 
tente bases para o orçamento da marinha 
do anno de 189:1. 

Esta. de accordo com o esph'ito de economia 
da commissão, mas não póde concordar com a. 
extincção do arsenal de marinha de Pernam
buco, que tem presta.do va.liosissimos serviços 
a este paiz e que, portanto, não pode1·á ser 
extincto sem grave injustiça. Pede, poi~. ·á 
commissão que,.·examinando:- de novo o seu 
parecer, corrija a sua injustiça.· 
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Fica sobre a mesa o seguinte 

Requeiro que >'olte á commissão de orça
mento o projecto n. 36 que fixa a despeza do 
Ministerio dos Negocias da Marinha, até que 
sejam presentes a respectiva commissã.o a pro
posta e as t<•bellu.s para confecção do orça~ 
mento da despeza. 

Sala das sessões, 19 de junho de 1893.
Seabra.-Fleury Curadt~. 

Veem á mesa, são lidas e remettidas á com
mis,ão de orçamento as seguintes 

Emendas 

Ao prqjecto n. 36, orçamento elo Ministerio 
da. Marinha. 

Accrescente-se a.o a 1 t.l" n. 12:-Arsenv..es, 
mais 10:500$ para a escola. de nautica. do 
Pará. 

S. R.-11[rmtcru.:_r,rr·o.-Ma!ta Bacella1·.-Va
le11te de Nocae.<.- Hollanda Lima.- Pedro 
Cker·mont.-Ircdio do B,·a::.il. 

Ao :projecto n. 36, orçamento do Ministerio 
da M~ioha. 

Ao n. 12 do art. 1•'-Restabele~.a-sea verba 
para e pessoal e material elo arsenal ue Per
nambuco.-S. R.- Sala das ses.sões, 19 de 
junho de 1893.-Go;~çalo~s F~lTeh·a.-F. Ba.
darô.-J. Viei1•a.-Pecl1·o CAermont.- Jli.quel 
Castro.-Bltstos do Nascimento.-Olioeí;-u Pin
to.-Joao de Siquei1·a.- Vú·oilio Pessoa.- Sa 
_,J..,,d,-ade .-Lo1i= d.e A.1ld1·ade.-ol. AzeJ·edo.
Manlri!es Bn1·1·cto.- Raymundo Baadeir"·~ 
Fleury c~~~·trdo.- Cliriseinn Cnl;;.- Epitacio 
Pessoa. - J.l{artinlw Rorh·igt,es.- Jesuinu de 
AllJuquerque,- EoJ)Írito Santo.- BHzilio dos 
San~os.-Solon.- ..-lndrc Cavalc(t>~ti.- Tolen
tino de Carvalho.-Rosae Silva.-B. S. 1\Im·
cos.-Theophilo do.• Santo . .;.- P1·i.sco Pa1·ai:;,o. 
-J. J. Seabra.-Costa Rodrigues.-CoHto Car
taxo.-Novaes Mello.-Garcia Pi?·es.- Juven
cio de .4.guiar. -Caetano de Al/;uquer~~e.-..-1n
frisio Fíalho.- Gonçalo de L-1[JOS.- Manoel 
F~~(qencio.-Lui:: lJiLwa.t.-1. de Se1·pa,-S~:n
tos Pereira . ..,...Lopes Chu:oes.- BeUarmirto ele 
11ilendonça.-Se1Jastifto L. Mccú-cvlo.- Jacques 
Ow·io~te.-Lourenço de Sá.- .Demetrio Ri
beirÔ.-A.ugJ!sto Freitas.-I1111io do Bra::il. 

Fica adiada a: discussão. 
Comparecem, depois de aberta a sessão, os 

Srs. Lima Bacury. Indio do Brazil, Augusto 
Monteuegro; Valente de Novaes, Casimir0 Ju
n,ior, Luiz Domingues, Nogueira Paranagua, 

Nelson. Martinbo Rodrigues. José A. velíno. 
Jose Bevilacqua., Almino Affonso, Epitacio 
Pessoa, Rosa e Silva, Gonçalves Ferreira, 
André Cavalcanti, Raymundo Bandeira, Espí
rito Santo, Lourenço de Sá, Olivetra Valladão, 
Augusto de Freitas, Tosta, Zama.. Severino 
Vieira, Leovegildo Figueiras, Francisco de 
Mattos, Sampaio Ferraz, Jacques Ourique, 
J esuino de Albuquerque. Gabriel de Ma.ga· 
lhã.es, Alvaro Botelho, Viotti, Cal'los das Cha
gas, Palleta, Fet·reira Rabello, Benedicto Vai
LadiJ.res, Domingos de Moraes, Almeida No
gueira, Brazilio dos Santos, Leopoldo de 
Bulhões, AlV'es de Castro, Frederico Solou, 
Marciano de I11a,n-a1hães, Eduardo Gonçalves, 
Carlos Campos, Victorino Monteiro, Pereira 
da Costa, Homero Baptista e Demetrio Ri
beiro: 

Fttltam com causa pal'ticipada os Srs. Hen
L'ique de Carvalho, Amorim Ga.rcia, Ped.J.'O 
Americo, Retumlxl., Meira de Vasconcellos, 
Rod.rigo de Araujo, Pa;ulo Argollo, Dlonysio 
Cerqueir<~. Horacio Costa, Fonsec:J. e Silva, 
Fonseca Hermes, Cyrillo de Lemos. Alberto 
Brandão, Viriato de Medeiros, Joaquim Bre
ves, Alberto Torres, Furquim Werneck, Vi
nhaes, Pacifico Ma.scarenhas, Leonel Filho, 
Costa Senna, li-Iatta Machado, Lamounier, 
Gonçalves Ramos, Domingos Rocha, Gonçal
ves Chaves, Americo Luz, Costa. Machado, 
Francisco Veiga, João de Avellar, Ferreira. 
Pires, João Luiz, Paulino Carlos, Costa. Ju
nior, Moreira da Silva, Julio de Mesquita, 
Lacerda Coutinho, Assis Brazil, Thomaz Flo~ 
res e Menna Bn.rreto. 

Fn.lta.m sem causa participada os Srs. U choa 
Rodrigue~, Jose t.fariano, Annibal Falcão, 
Pereira Lyru, João Vieira, Euclides Malta, 
1Iarcolino lvioura., Paula Guimar~es. Fróes da. 
C1·uz, Almeida Pereü·a, Figueiredo, João Pi
nheiro, Ja.cob da PaL"ão, Fe1•reira. Brandão, 
Domingos Porto, !lfonteiro da Silva., Ribeiro de 
Arantes, Oarvalh<d, Angelo Pinheiro, Alberto 
Sa.lles, Fernando Simas, Borges de MedeirQS, 
Alcides Lima. e Fernando Abbott. 

O SR. 110RAES BArotOS !Pe~a Oi'(lem) ):lede a. 
palavra unicamente para communica.r a mesa 
e á camarQ. que o Sr. Severino Vieira., com
quanto não se ache presente, não deve ser 
considerado em falta., porque, na qualidade 
de membro da commissão de orçamento, acha· 
sem~ Secretaria. da Justiça e ~egocios Ip.te
riores, colhendo esclarecimentos para. formu· 
lar o respectivo orçamento. . 

Conseguintemente, está em serviço impor
tante de sua commissão. 

0 SR. P RESIDEi\"'TE - A Garoara. fica intei• 
rada.. 

Annuncia-se, kaverido numero legal, a. vo
tacão do parecer n. 14, deste anno, autori• 
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. · · sando o Poder Executivo a nomear o deputado 
· .·· Victorino .·Monteiro para uma commissã.o no 

exterior (discussã.o unica.). 
0 S.a. llELLARl'tllNO DE MENDONÇA (pela 01'· 

dem) requer á mesa se digne de consultar á 
casa. si coocede preferencia para serem vota
dos em primeiro logar os seis projectos que 
na. ordem do dia succedem á. esse parecer. 

Voms.:...oh ! Oh! 
· O Sn.. BELLAlUUNo DE MEl\'DONÇA. pondera. 

que a mesa sabe que uma da.s funcções mais 
importantes do Congresso é a decretação das 
leis a.nnuas ( ap()iadas ) ; e exactamente 
entre e..<;Se:S projectos · exzstem orçamen
tos. a lei que trata. da fixação de forças de 
terra. e outres projectos mais importantes 
nos resultados que podem trazer para salvar 
a situação que atr-avessa o paiz do que a no
meação de qualquer ministro extel'ior. 

- Accresce ainda. a circnmstancia de que uma 
votação nominal absor•e grande tempo de 
trabalho, e si evitaria com esta pret~ren

. ·. cia; que requer, não so esse desperdício dí.l 
tempo como ainda o adiatliento de votações 

. importa.ntis;;imas. . . 
.Requer, por tanto, ao Sr. presidente que se 

digne consultar á casa. si consente na: prefe
rencia. a que se refere. 

· .· .OS&. PR.ESIDENTE-A ··mesa, certa dos in
. · ~tos do nobre deputado em seu requeri-
. meuto, sente toda. via não poder acceita.l-o, 
porque tra.ta.-se de uma votação · interrom
pida., por falta de numero que vae proseguir. 
(.{poiados) . 

0 SR.. BELLARMINO ll'E 'ME::-.'DONÇ!.-1-ras re
queri a V. Ex. que consultasse à Camara.. . 
- OSR. PRESIDENTE-Não posso submetter O 
~ueriJnento de V. Ex. á casa. porque esti~ 

A tora. da. ordem· regimental. 
~ . o SP.:. BELL.-\.R~TINO DE ~fEi'\DONÇA- Não e 

votação interrompida. 
0 Sn.. PRESIDENTE- Perdõe-me V. Ex.; a 

mesa pede .. a V. Ex. que tenha a bondade de 
não. continuar porque já formulou o seu re
querimento, e jã. hoave sobre elle decisão da 
mesa. V , Ex. · sabe que não pode fallar dua.s 
vezes p_ela ordem sobre o mesmo objecto. 

· · , O Ss. BELLA.IWlNo DE 1\-IE!'>DoxçA-Si v. Ex· 
me nega.r a continuação da palavra pela or
dem, outro qualquer membro da Camara. pe-

. dirá ·a palavra. · 
O SR. PRESIDE.vrE-8i V. Ex. prosegue no 

seu discurso, apezar de já. haver formulado o 
· requerimento póde continuar ; si, porém, 
·quer.fazer uma. refota.ção ,das observações d.n. 
mesa, não pôde continuar. 

. . O SR. BELLARMlNO DE ME~'DONÇA. - Não é 
e~ _refutação da. mesa, mas. em s~stentação 

do regimento da rosa. Esta. tem sido a praxe 
e é a.lettra do regimento. V. Ex. fará. o que 
entender,a.ca.rretando com a responsabilidade, 
mas tenho res.'\lvado a minha respon~abili· 
dade e a da opposição. 

O Sa. PRESIDEl'iTE-Chamo a atten~ão, da 
casa para o incidente. A mesa não costu,ua· 
fazer o que entende, mas o que o regimento 
prescreve. 

A vota~ do parecer n. 14 foi interrom
pida, não uma vez, mas tres vezes, por fülta 
de numero legal. (N~Lm.eros()s ap()iados.) 

A mesa. não póde acceitar o requerim(mto 
do nobre deputado, por ser contrario ao regi
mento, que prescreve regras po.ra alter;l.Çã.o 
da 01·dem do <lia, e pt'incipalmen~ pot• im
portar interr~itO da. votação iniciada em 
sessão anterior. 

Procede-se á chamada para votação .nomi-
nal. · 

Respondem sim os Srs. Lima. Bacnry, Ga.· 
briel Salgado, Fileto Pires, Pedro Cbermout, 
Ma.tta Ba.ce!Iar, Augusto Montenegro, Valente 
de Nova.es, Holla.nda Lima, Casimiro Junior, 
Rodrigues Fernandes, Luiz Domingues, Bene
dicto Leite, NogUeira Paranaguâ., Nelson, Pi· 
res Ferreira, Frecler•i.co Borges, Jose Bevila· 
qua. Gonçalo de Lagos, Alf.'l•edo Barbo~. AI
mino Atrouso, João de -iqueh·a., Luiz de An
drade, Oiticica, .Oliveira Valladão, Leandro . 
·. :a.ciel, To:>:ta, Arthur · Rios, Severino Vieira, 
Francisco Sodrê, Leovtgildo Fi!gueír;Js, S. 
Marcos, Sebastião Landulpbo, Francisco tle 
Ma.tto~. Athn.rde Junior, Nova.es Mello, To r· 
quato ~ror-eira. Nilo Peç~nha, Fr·ança Can·a· 
lho, Ma.yrink, Thomaz Del6no, Antr1nio Olyn
tho, Bada.ró, Gabriel de Mng:.\lhã.es, Chagas 
Lobato, Al\"a.ro Botelho, Dutra Nicacio, At·is
t ides Maüt, Gat·los da.s Cha.,nas, Ptületo., Fer
reira Ra.bello, Rodnlpho Abreu, Nt'ccsio Tn.
-ç-a.res, Francisco Glicerio, ~Iot•nes Barl'O•, Do
mingos de Moraes, Adolpbo Gordo. Mursa., 
Alfredo Ellis, Ca.t•lus Ga;.·cia. Almeida No· 
gueira, Cincina.to Brago., Vieil'a ·Bueno, 
LeOllOltlo de Bulhões, Alves de Castro,l'1•ba.no 
Gouvêa, Ant(•nio Azeredo, Correia da Costa., 
Mm•cíano rle Magalhães, E(luardo Gonçalves, 
La.mo Muller, Carlos Campos, Schimidt , Pe
reira da Costa, Homero Baptista e cassiano 
do Na.sc;mcnto (76). 
: Respondem ntio os Srs. Indio do Bra:z:il. 
Costa Rodrigues, Christ ino 'Crüz, Ma.1'tinho 
Roch-igues. Justinia.no de Serpa, Jose Ave
lino. Nascimento, Benjamin Barroso. Mi:,tuel 
de Co.stro, Epitado Pessita, Couto ca.rtaxo, 
Tolentino de carvalho, Rosa. é Silva, Gonçal
ves Ferreira, Juvenclo de Aguia1·, An(h.'ê Ca
valcan~, Raytmmdo Bandeira,Esph·ito Santo, 
Lolll•enço de Sã., Theophilo dos Sa.ntos. Au
gusto Freitas, . Seabra, Zam~ Ga1>Cia Pires, 
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• Santos Pereira, Villa Viçosa, Prisco Paraiso, 
Manhães Barl'eto, Oliveira· Pinto, Virgílio 
Pessoa, Luiz 1\Iurat, Sampaio Ferraz, Jacques 
Ourique, Jesuíno de Albuquerque, Alexandre 
Stockler·, Manoel Ful;encio, Benedicto Valla.
dart>s, Martinho Pl•:. do, Lopes Chaves,13ra.zilio 
elos Santos, Fleury Curado, Caetano de Albu
querque e Bellarmlno de :Mendonç-.a (43). 

Deixam de respomle1• ti. chamada para. a. vo
tação nominal os Srs. Anfrisio ·:Fialho, Sá 
Andrade, Viotti, Frederico Solon, Victorino 
Monteiro e Demetrio r<ibeiro. 

Comparecem <\epois de feita a chamada os 
Srs. Bellarmino Carneiro, !vrilton, Manoel 
Caetano, Urbano Marconrles. Ivo do Prado, 
Erico Coelho H Lo:ves Trovão. 

demonstrar cabalmente ao paiz que não vem 
aqui guiada. por outro interesse que não seja. 
o legitimo, de ver l'e'>guardada. a. lei, a paz, 
a honra e a prosperidade desta. nação. 
( Apoiados.) 

O SR. BE:'<'EDrCTo VALLA.D.-I.REs-Sobretud<J a. 
paz publica, de que tanto carecemos. 

O S:t. BELLAIUlli'iO DE ME."lDONÇA • •• que 
talvez venham a perigar com a desastrosa 
nome~.üo que a camara. ainda h a pouco aca
bou .de conferir. 

A minoria reserva-se o direito de não sub
metter-se outra vez a. actos absurdos e despo
ticos como aquelle que S. Ex. acaba de p~ 
ticar, desconsiderando assim uma. parte não 
pequena da Camara dos Srs. Deputados. 

. 0 ·SR.. BELLARMINO DE MENDO~ÇA. (para 
uma. explicaçrio pessoal) -Passado o inci- o Sr. Presidente..,.-0 tom e aspa
dente havitlo no começo ela votação que o Sr. lavras do discurso com que o nobre deputado 
presidente entendeu proceder depois do re- pelo. Paranâ. acaba de referir-se â .Pe~ do 
querimento que o orador teve a honra de presidente da. Camara. P'trecem ebmma.r a · 
apres~nt.u. 1· e que foi recusado, :vensa. que tem possibilidade de uma explicação satisfatorla. 
dado individualmente e com t<:>dos os seus as. Ex. 
amigos a prova mais cabal de que nunca :fi.- Em todo caso colloco acima da paixão eom 
zera.m obstrucção (apoia·'os) para que se vo- que s. Ex. fallou o dever que tenho de de
ta.sse o parecer conceuendo licença. no Presi- clara.r que a recusa de seu requel'imento não 
dénte da Republíco. para nomeo.r o Sr. de· importa nem podia importar desconsidera
putado Victorino Monteiro ministro :ilo Es- ç.ão a. s. Ex. Nem os meus a.ctos. nem as mi
ta.do Oriental. nha.s pala.vra.s, publica ou particularmente, 

Entre!:ãnto ficou bem clarD e bem patente nesta. cadeira ou fóra della, •• utorisam a. sus
que pelo menos a decisão do Sr. presidente peita de que alguma vez tenha faltado ao 
visou suboMinar todo~ os outros assLtmptos acatamento que me merecem todos os roem
importantes que se achavam euccrrados(apoV!- bros desta. casa.. (A.poiados .) 
do.<) e que deviam ter votação, antes da vota- Dada esta explica.çiio, protesto contra o qua.-
t:ão deste parecer. · · lifica.tivo de violação do regimento, dada pelo 

S. Ex. collocou, pois, todas n.s graves func- nobre deputa.do á. decisão que proferi e nem 
~ües do Congre..o::so em um plano inferior á s. Ex. poderâ. demonstrar que ta.L violi1çã.o se· 
nomeação pelo Presidente d~ Repuhlica de um deu. (Apoiados e n:io apoiado$.) 
cidadão pat-a um cargo qualquer. Deu a. op-
posi~ii.o a prova a. mais cabal 4le que não Não é exacto que a mesa. tenha ].JretendidG 
que1· sa.hir dos limites constitucionues e de subordinar a. vota~.ão do parecer todas as deli· 
que 6 uma. verU.adeira opposiçã.o, uma oppo- beroç.ões da Ca.mara. 
sição legal. Na ordem da precedencia, quanto á. discus-

Fica, pois, com o Sr. presidente a respon- são,o parecer n. 14 occupa o primeiro logar 
sa.bilida.de deste ftwto anomo.lo em que S. Ex., (apoiado.~). e e por isso que em primeiro 
apoi~l.do no regimento. ma.s violando-o clara- logar figura na. ordem do dia. (.-1poiados 6 
mente, desconsiderou um dos membros da apr:,·te:;.) 
Ca.n:iura.. não se digno,ndo submetter á con- Desta. ordem só se tem apartado a mesa 
sideração da mesmo. um requ_erimento qu·e, preferindo para. a votação as ma.terias de in
em nome do orador e no da minoria de um teresse publico, quando com estas conc~rrem 
grlÍ.po não p<>queno, foi apresentado. as de interesse privado, o que não se da com 
Fk~ p<\tente mais. uma vez que não é só a do parecer. (.4.parMs .) 

fóra do Congresso Nacional, onde campêa im- Por ultimo, a mesa tem a. declarar que não 
~une a. dictadura.1 mas qu,e ella estâ. ~Le facto lhe caberá raspónsa.bili~ade ~~ subme:t~r-se 
ttLmbem ~ta.belec1dadentro .deste ~ecmto. ou não a. nobre minoria as dec1soes profer11ias, 

Ao conf1 on~r com esta ~hctadm a (e o ora- mpre h-0 de ser de accordo com 0 regi-
dor pecle perduo para reteru·-se nestes termos. que : ( 4. '"'. a.dos ) . . 
á pessoa do Sr. :presidente, a. . quem indivi- men • -:c-la • 
dualmente acata e venera porque muito lhe . (O Sr. Joíio Lopes deixa a cadei1·a da.presi
mel·ece, vê-se) !orçado ., declarar que a. mino- dei!Cia, que e occupada pelo Sr. Arthur Rio$, 
ria desta vez submetteu-se porque precisava. 1° 1.'ice-presidtmte.) 
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Lido e submettido a. votos. é approvado em 
3" discussão e en'Viado á. commissão de redac
ção, o projecto n. 20 deste anno, 'fixando a 
força naval para o elr.ercicio de 1894. 

A pedido do Sr. Bellarmino de Mendonça, 
veriftca~se a votação, l'econhecendo-se terem 
votado a favor 99 Srs. deputados e con
tra 9. 
Annuncia-s~. a votat:.ão de "{)rojecto n. 30. 

deste anno, :fixando as lbrca~> de terra para o 
exercicio de 1894 (2~ discussão). 

o S:a. P.RESID&'IlTE declara que vae submet
ter a votos o art. 1°. 

O SR. MoNTEi\'EGRO (pela o1·rl e11~) requer que 
a votação seja feit& por paragraphos. 

Consultlda a ca.sa, e rejeitado o requeri
: mento do Sr. Montenegro e postos succe~iVa
: mente, são appro.-ados, em 2• discussão os 
' artrs. }0 , 2", 3° e 4•, que são os seguintes : 

Annuntm-se a vota~.ão do project~ n·. 75, do 
Senado, referente á liberdade de direitos esta
belecida no §3• ·do art. 72 da Constitui~·ão 
Federal (2" discussão.) 

Sã.o successivamente lidos. postos a. votos a 
approvado;; os o.rts. 1°, 2P, 3", 4°, 5•, Ô0 , 7°, 8", 
9• e 1 o, que são os seguinws : 

Al't. 1. o As a.$sociações que se fundarem 
para fins l'eligiosos, moraes, scientificos, artis
ticos, politicos ou de simples recreio, poderão 
adquirir iudividua.Udadejuridica, inscrevendo 
o coutracto i'ocial no registro civil da círcum
scripção, onde estabelecerem a rua séde. 

A1·t. 2." A in~cripc;:.ão fa.r-se-ha ã. .-ista do 
contracto sociiJ.l, compromi~so ou estatutos 
devidamente autbenticados. os quaes ficarão 
arclüva.dos no registro civil. 

Art. 3.o Os estatutos, bern como o registro, 
declararão : 

l) a denominaç-ão, fins e séde da associat;;ao 
ou instituto. 

2) o modo pelo qual a associação e admini
stra:da e repr~sentad..'l. activa e passivamente 

§ 1.~ Dos offi.cia.cs das di.:fferentes classes do em juizo, e em geral nas !IUai relações para 
quadro do exercito. - com tereiros ; 

< Art. 1." As forças de terra Jlara. o e.xer
cicio de 1894 constar-;to : 

§ 2. 0 Dos alumnos das escolas miiitares até 3) si os membros respondem ou não subsi~ 
1.200 prac;:.as e de 400 :pal'a as escolas de diariamente pelas obrigações que os represon
o11iciaes inferiores. . tantes da associaçáo contrahirem) exp:cessa. ou 

§ 3. o De 24.877 :praças de pret, de accordo intencionalmente em nome desta.. 
com o decreto n. 56 de 14 de dezemoro de ~-· 4. 0 Antes <1a. incripção, ós estatutos 
1889, as quaes poderão ser elevadas ao dobro ser-d:o pul.Jlicados ·integralmente ou pot ex
ou mais em circumstancias extraordinarias. tracto, que contenha as dccla.ra.ções meneio-

Art. 2.0 El.ita.S forçasse1hâ.o completadas pela nadas no art. 3• no jo1·naL o!ficial do E,tado, 
fórma ex:pres..qa no nrt. 87 § 4° da. Constitui~ ande a associação tiver a sua séde. 
cão e da lei 2-?56 de 2.6 de setembro de 1874, Art 5." As as;;ociações, assim constituidl1.s, 
com a.s modiftca.ções estabelecidas nos a.rts. 3~ gozan1 de capaeidade jul'idica, como pc;;soa.s 
e 4° Ela. lei n. 39 A de 30 de janeiro de I$92. distinctas dos re:"pectivos membros, e podem 

Art. 3.• ,Os volunta.rios perceberão, em- exercer touos os direitos civis I·elativos aos 
9.uanto forem prn.c.-as de -pret, ro;ti.s uma. gra- interesses elo seu instituto. 
tdica.ção igual :"t metade do s(l!do de primeira .~rt. {i " todas as alterações que soiTret'em 
praça. ; os voluntarios e recr\lt.:.\dosque, findo os estatutos devertio ser publicadas e inscd~ 
o seu tempo de serviço, continuarem nas fi- ptas do mesmo modo, sob pena de não pode
leir.a.s, com ou sem . engajam~mto, perceberão rem ser oppostas contl'<t terceiros. 
uma gra.titicaçiio igual ao soldo de primeira Art. 7. • Sal v o decla.r-J.çfio em contrario nos, 
praça., e, quando forem excusos, se lhes con- estatutos. 
eederá nas colonias da Urrião um prazo de I) directores ou administmdores reputem-
terras de 1.089 ares. se revestidos de J?Oderes lla;ra praticar todos 

Art. 4. o Ficam revogadas a.s disposições os a c tos de gestão conce1•nentes ao fim e ao 
em contraria. objecto da associaç,ão ; · 

Depoisdeconsulta.l!a a casa, 0 Sr. presiden- 2) nãQ pOderão transigir, renunciar direi-
te declara que o projecto passará a. 3" dis- tos, nlienar, hypothecar ou empenl1a.r bens 
cussão. da. asseciaçãa ; 

. . . . . 3) serão ob1•igados a p1•estar contas a.nnual- · 
L~~o e submetttdo a votos, e reJeltado o mente a, assemble geral; 

additivo n. 8_7 _IJ, d.estacarlo do_ orç.amen:to da 4) todog: os associados terão direito de votar 
d0speza do :Mini_sten? ~as rela.çoes Exter10res, na· assemble<t geral, e as reso~uções serão 
estabelecendo dis_postcoes sobre o corl!o co_?.- tomadas por maioria dos votos dos membros 
snl.ar e respectivo regulamento (dJscussao pt·esentes. 
11Illca) • Art'. 8. • Si os directores ou administrado-

A pedido do Sr. Alfredo Ellis, vel'ifica-se a res não prestarem contas no prazo do art. 7°, 
votação, sendo con.fu·mada a primeira. n. 3, ou no prazo que os estatutos ma.r~rem, 
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poderão ser citados por qualquer membro para 
prestal-as em juizo. 

Art. 9.• Os direc:tores ou administradores 
serã0 solida-riamente responso.veis pa.râ com a 
associação e os terceiros prejudicados pelas 
infracçues do!! estatutos ou por excesso do 
mandato. 

Nestes C<:ISOS a. associ~.f(o scra responsavel 
para com terceiros, si tirM proveito do acto 
ou si apprQval-o posterim·mente. 

Art. lo. As associ,1çües extinguem-se: 
1), pela terminação do seu prazo, si !orem 

por temp1J limitado ; 
2), por consenso de todos os seus m"mbros ; 
3), cessando o fim da associação ou tornan

do-se impossi vel preenhel-o ; 
4), perdendo a li.SSociação todos os seus 

membros; 
5), nos casos previstos nos estatutos. 
E' submettido a votos e approvado o art 11 

e a emenda do Sr. Radaró. accrescentando·se 
após a pn.Ia.vra -«dissotvidm>- a. ph?-ase. «ou 
ercli,~cta». • 

Art. 11. Dissolvida a associação e liquidado 
o ]?assivo, o sald® será partilhado entre os 
membt·os existentes ao tempo da. dissoluç~o, 
salvo si os est.•tutos prescrei"Crem ou a ll.S
sembléa geral hou \•er resolvido, antes da. dis
soluç-ão, que o saldo :.:eja. transferido a al0rum 
estabelecimento publico ou á ontt·a associação 
nacional que promova fins identicos ou a.ua.-

1ogos. 
E' annunciada a votação da emenda do 

Sr. Badaró, suppr~ssiva do t~t·t. 12. 

O SR. BADARó-Entend.ia. que era do seu 
dever dnr esta explicaç:;:"í.o. 

Submettida. a votos, c regeitada a emenda 
do Sr. Badaró e approvaLlo, l)Ortanto, o art. 
12, qne e o seguinte ; 

Art. 12. Yetificando-se o caso previsto no 
art. 10, n. 4, os bens da associaão conside
ram-se vagos e passaram a pertencer á União. 

São successivamente li(ios, submettidos á 
votação e ttpprovados os arts. 13, 14, 15 e 16, 
isto é : 

Art. 13 • As associações que promoverem 
fins illicitos on que se servirem de meios il
licitos ou immoraes serão dissolvidas por sen
tença., mediante denuncia de qualquer pessoa 
do povo ou do mini:>terio publico, e proceder
~e-ha a liquidaçiT.o judicial dos bens, nos ter· 
mos êlo O.l't. lL 

Art. 14. As associações não gozam do 1.Je.. 
neficio de restitmçã.o e lhes e vedado con
tractar com os seus clirectores ou administra
dores. 

Paragrapho unico. As dividas activas e pas- · 
sivas, os·direitos e encargos reaes das asso
ciações prescrevem segundo as regras g·-ra.es 
do direito. 

Art. 15. As associações que não adquirirem 
personalidade jm·idica., nos termos desta lei, 
reget·-se-hãn llelas regras das sociedades civis. 

Art. 16. As ilSsociaçües fundadas para os 
fins declar·ados no art. 1•, que tomarem a 
fórma anonyma.. serão em tudo sujeitas ã.s 
leis e decretos relativos ás socidades anony
mas. 

O SR. BADARÓ (pela ol·àem) diz que o n. 4 
do art. lO está regulado pelo art. 11 e. 11ma. S11bmettílla a ·votos, e regeitndo. a emend& 
vez que a. Camara a.cceitou o. cmetHla corre- do Sl'. Badaró. sup[H'ossiva do art. 17 o, pur~ 
sponuenteaccrescentando depois da. pn.ln.n~- tanto, approvado o l'elbrido artigo, que é o 
ct:."ot~:,las- :J.S pal~Lvra~ -ou ,•o:tincl<(•-csta. seguinte : 
matari<J. está. regula.do.. tornando-se cscu,;o.uo Art. li. Subsiste, nos termos da.<; leis em 
o a.rt. 12. · vigor, o direito do Estudo sobre os bens do que 

O que se determina <i que, em relação ús ~e acham de po~se ns confissões religio~as. 
corporaçf,es que se extinguirem nas hypothe-
ses pt·evisf.as no art. 10, os bens se>guirii.o o O Stt. BADARÓ (pera orr/em)-Decl:l.ra. ao 
destino da,tlo na sua con,;tituição interna; Sr. llresidenle, iJ.Ue esse artigo importa revo· 
terão <~.pplicnção no paiz e não poderão set· gn.~,~ão exp1·essa do art. í2. da Constituição. 
desvirtuados em outros flns. Pela -votação da Camara ficaram restabele· 

o SR. PRESIDE~TE-Peço ao nobre deputado c,idas ~s ~e~s de mão-morta, aliás abolidas pela 
que se restrinja as suas obsel'vações. const1tmçao Federal. 

o SR. BADARó-E' 0 caso : morre uma pes- São successinmente lidos, _post?s a votos e 
soa deixando em testamento um;t verba. para; approvados os arts. 18 e 19, rsto e : 
a fundação de um llos]?it<~l ou casa de cari-l Art. lS. O registro de que trata. o art. I• 
dade. Mais tarde, si a corporação que cleu desta. lei será feito em livro especial, a cargo 
execução a ess<~ verba des.<tn~~:~~·<!cer, o fundo do oflici<d do registro de bypothecas. 
sobeeexistente da associnçáo sc1·<i. :tpplicado á Art. 19. Revogam-se as disiJosições em 
instituição dt1 natu1·ez:t daquella que teve em contrario. 
vista o testador. · Depois de consultada a ca.<:a, o Sr. presi· 

O SR. PRESIDE::-.'TE-V. Ex. estã. infl'ingindo dente declara que o projecto JlUSSarà. a 3• dis-
o regimento • cussão. 
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Annuncia-se a votaç:M, em 2" discussâo, do 
projecto n. 238, do Senado, disJ?ondo solJre 
titulos ao portador. 

São successivamente lidos, submettidos a 
votos e approvados os arts. 1", 2•, 3·•, 4•, 5•, 

. 6•, 7", s·. go, 10 e 11, isto e : 
Art. 1. o O propriet:nio de títulos ao porta

dor; que delles for desassado por motivo 
estranho á sua. vontade e á dispo~ição da lei, 
podera obtel' novos titulas, e impedir que a 
outrem sejam pagos o capital e os rendi
mentos. 

.Art. 2. • Perante o juiz ou tribunn.l do 
domicilio do devedor o proprietario allegarâ. 
em petiçã.o as circumstancia.s em que foi desa
possado, declarando a qmmtidade, nn.tureza, 
:v!"l!lr J!Ominal e numera.Ç<"lo dos titules ; a 
se!'le, s1 h ou ver ; e, quanto possi ver, a época · 
e legar em que os Mlquirh•a, e em que rece: 
]lera. os ultimas ju1·os ou dividendos. 

.Art; 3. 0 Concluirá pedindo a intimáç~o : 
Do devedor ou seu representante, para. que 

não pague o ca]lital nem os juros ou divi 
dendos. 

Do presidente da Junta dos Correctores 
para que não seja.m a.dmittidos os títulos em 
negociação da :praça. 

Do' detendor dos títulos, ou de quem inte
ressado for, para allegur o que lhe convier. 

Art. 4. 0 O juiz manda.rá immediatamente, 
íàzer as intimações. e expedir edital. ma.r
.cando aos terceiros interessados o prazo de 
um anno para dizerem de seu direito. 

Art. 5.• Deeorrido o prazo de om anno, sem 
opposição e si houverem sido distribuídos dous 
-dividendos, poderâ. o requerente ser alltori
za.do o. perceôer os juros e div-idendos ven. 
cidos e que se forem vencendo, e o c.1.pita.I 
que se tol'Da.l' e:~t:igivel, mediante caução. 
· :1-z:t. 6." A C<l;Uçàa com~rehendern. o capital 
ex1g1vel e a 1mportancm das annuidades 
vencidas, sendo a do ultimo auno comput.1.da. 
em dobro·. Não será_ julgada sem o.udiencht 

_ do ministerio publico, ou de um curador a. 
Urle. 

.Art. 7. o Dous annos depois do.. autorização 
póde ser le"1antada a caução relativa aos 
juros e dividendos, permanecendo, quanto 
ao capital, por mais dous annos . Pa,ra. as 
apolices da divida publica o prazo seeà de 
nov0 annos contados da autorisa . .ç~ão, salvo a 
di~posição do art. 16 lettra d. 

.Art. s,o Si o requerente não puder ou não 
quizer prestar caução, serão depositados o 

· ca.l?!_tal e rendimentos el.i.giveis, os quaes sõ 
derao ser levantados depoí:s de decorrido os 
prazos do artigo antedente. 
. Art. 9. • Si se traza.r ~ómen.te de coupons 
destl.cados dos. titulas: o prazo sera o meemo 
marcado para Juros e devidendos no art. 7". 

Art. 10. Os pagamentos feitos de accordo 
com esta. lei importam quitação ac devedor, e 
os terceiros que se jul!!u.rem prejudicados, só 
terão acção contra aquelle que sem justa. 
causa. si tiver apresentado como proprietario 
dosa passado . 

Art. ll. O de.-edor, a quem forem apresen
tadas os titulas denunciados, e obrigado a, 
apprehendel-os e communicar a oceurrencia 
ao juiz. 

Posto a votos, e approvado ·o art. 12, que 
é o seguinte : 

Art. 12. Si um terceiro se apresntar ·por
tador dos titulas denunciados, terú. 'Vista 
para contestar, :ficando suspensa qualquer 
autorisação conredida para. o recebimento do 
ca.pit.\1 é juros ou divi.den(los 

A pedido do Sr. Zama, verifica-se a votação 
reconhecendo-se terem votado a favor 86 
Srs. deputados e contra, 22 . 

São succPssi v a mente lidos, postos a votos e 
approvados osa.rts. 13, 14, 15, 16 e 17, isto é: 

Art. 13. E' nulla a negocia~.ão de titulos 
furtados ou extraviados, feitas depois da in
timação â. Juula de Correctores e da :publicação 
do edital, e o arlpuirinte só terá acção contra 
c. vendedor e o Corretor que tiver intervindo 
n..1. opera~ã.o. 

Art 14. Si não houver contestação no_ 
prazo de tres aunos, contados da publicação 
do.edit~.l, l!Oderã. o juiz ~rdenar que ao pro
przetarlG desa :-:assado . :::e.1am passadas dupli
catus uos titulas l.'eclttma.dos." 

. Art. 15 .. Ia_de)lcndentemte d~ despo.cll..o, po
ra o p1•oprlo mter~a(lO, por s1 ou por otHcial 
de justiça., ftt.Zer ao devedor e <i. Junta. dos 
Corretores a intimt\ção (\o u.rt. 3•, pOl' meio de 
notas em duplic;\ta, em um de cujo.~ e.um
pla.res ser:i la.nçn.do o scietHe dos intimados 
ou certidão .do officiu.l. Taes intimações, 
porém, deverão ser ,,udicia.imente rectitlcadas 
dentr-o de seis di:ts, sob pena de nullidade, 

Art. lG. As di:5posições desta lei si. apU
cam aos seguintes titulas; sempre que forem 
ao portador : 

aJ recibos e cheques ou ma.udátos passados 
pa.r::. serem pagos nil. mesma Pl'ttÇ.(L em virtude 
de conta corrente ; 

li) as acções e obriao.ções de compD.nhias, 
obser\"adas as 'disposj~,ões das leis sobre socie
dades anonymas ; 

c\ lettras hypothecariasemittidas :por socie
dades de credito re:tl, nos termos da lei ; 

d) apolices da divida. publica, quando não 
regidas JlOr leis especiaes. 

A1~t. 17. Revogadas as disposições em con
tl·nrJO. . 

DepoiS de consultad:.. a casa., o sr. presi
dent~ declara. que o projecto passará a 3" dis
cussao. 
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L~doe submettido n. voto•, é r~jeitado,, em 1 Submettido a votos, é a.pprovado, em 1-
1" dJ.Scu~sã.o, o projecto n. 106 de 1892, auto-' discussão o projecto n 194 de 1892, a.utori• 
rlsando o gove!·no a rever a materia. refe-1 sando ó governo a considerar nos quadros ef
rente ao regi,tro civil de r.ascimentos e 1 fectivos do Corpo de Machinistas da Armada 
obhos. tbdos os machinistas extraordinarios que con-

A pedido do s1•• Nilo Peçanha, verifica-se ta.m mais de dez annos d~ s~rviço Ela Ma.rinha 
a votação, recon h e endo.se terem votado a fa- de Guerra, com toda~; as m!ormaçoes. 
vor 48 Srs deputados e contra 71. Depois de consultad<1 a easa, o Sr. :presi-
Annuncia~e a votação, em 1 ~ cliscus~ão, ao denti:l declara que o projecto passará á. 2a 

pro .. ecto n. :n de 1892, de~ht • anrlo contrarias discussão. 
ao ar-t. 6" das di.~poslções transitarias ch Con- Lido e submetti !o a votos, é approvado. 
stit11ição as nomeações para as m:'l.~irtratu- em 1" discus~ão, o projecto n. 31, deste anno, 
ras dos Estarlos, feitas com exclusão dos mtl.· appl'OVando na parte relativa ao Tribunal de 
gistrados existentes ao tempo da promulg-a.- contas o d~creto n. llt6, de 17 de dezembro 
ção ela mesma Constituiçã·..). de 1892, com as altera.çõé's qi.1e propõe 

O SR. JusrL."';"'A.J."o DE SERPA (JJela orrle,,.) diz A pedido do Sr. Serpa verifica.-se a. votar;ão, 
que, auoptado o requerimento do illustre de· reconhecendo-se terem votado a favor 91 Srs. 
putado pela Bahia, o resultado será que o r!eputa.dos e coutra 18. 
pl'lõecto terá. duas prim~iras (Uscussões e que, 0 SR. MoRAES BARRos (pela 01-dem) requer 
portant ... IJede que u Sr. presidente consult~ 1 t 
a ca~a si consente que o projecto Yà ante:J t\, dispensa (e inters icio. 
c9mmis..-'ão para que o trabulbo ou parecer Consultada a casa, é approvado o requeri-
que deste vier, entre ua segunda e não mais mento do Sr. Moraes e Barro5. 
na primeira discussão. Lido e submettido a votos, é approvado, 

O SR. P ~IDE~TE decln.ra que não pócle em·l" discussão, o pl'ojecto n 32, deste anno, 
acceitaL' o req ubrimento porque elle U.evia regulando o processo de apuração na eleição 
ser formulado no rle urso da discus~ão. de Presidente e Vice·Pl·esidente da: Repu

0 SR. JUSTINIAXO DE SERPA diz que trata
Se d'uma quesr.ão de ot·dem que a Camara 
póde acceitar ern qualquer occasiiio ; mas 
que a mesa delibernrâ. como entender. 

O SR. CrrAGAS LoB,\l"Q (pela orr.l~m) diz que 
pediu a. pn.lana simJJh·smente para. declarar 
que o precedente estu.belecido em casos iden
ticos é que, "m vez elo projecto. ,·ota-se o re
querimento. assim já tf·m dl'cit:lído a m~1., e 
que não e mais do que is.~o (') que pecle o il
lustre deputado que acu.b:t da assentar-se. 

O SR. MILTON (pela m·clem.) apr·e:<entei ore
querimento pat·a o projecto ir ã. comrnissão 
antes de se1· vot:1.do em primeira discussão, 
porque podia acontecei· que a casa o rejeitasse 
logo nesta. discusS<1o, e a Camara seria iohibi
da assim de tL•ata1· da materia na presente 
ses;;ão;ficando cons~guintemente a idêa preju
dicada, o que não q u~w de certo a. Ca.mara. 
(--l.jJoiados.) 

O que pretende é que a commissão apresen· 
te o seu trabalho para que u. camara tome-o 
na devido. consideração. 

Portanto, de accôrdo com os precedentes, <l 
com a sua propria. intenção o orudor -pede e 
continúa a pedir que seja o requerimento vo
tado antes do projecto. 

Lido e SlJ,bmettidO a vOWS, e apprCTV'adO 0 
requerimento do Sr. il'Iilton apresentatlo na 
sessão arrterior. pedindo que o projecto volte 
á commissão de constituiç~1o. legislação e 
justiça. 

C:lmn.rn. v. n 

blica. 
A pedÍ.do do Sr. Bellarmino de Mendonça, 

verifica-se a votação, reconl1ecendo-se terem 
votado a favor 87 :5rs. deputados e contra 
')-
~. 

Depois (le consultada. a casa., o Sr. pre.<>i
dente declara que o projecto passarâ. a z~ 
discussão. 

Annuncia-se a votação, em 3' discussão, do· 
projecto n. 242, de 1892, autorisando o paga
mento a Maria Car .. lin · Rheingantz da quan
tia de 144:997$848, c.-omo indemnís;t~.do pelo 
-;a.lor de sua propriedade !la coL•nia S. Lou
renço, no Rio Gr-ande do Sul. 

(O S1·. Joao Lop11s i"Ccwume a cadeit·a d<: 
zwesidc;~eía) · 

O Sr:.. PRE~ID!l:NTE-A vot..'l.ção que ae segue 
é secreta e deve ser feita. por esphems~ de con
formidade com o regimento, mas, como o meio 
pratico de se proceder a essa votação e nomi 
nalmente, por isso vae proceder-se á cha
m:tda. 

0 SR. NOYAES MELLO (pela arr/e,n) pede que 
o desculpem si discorda da. opinião do orador. 

Não se trata neste projecto de um interesse 
particular e individual, e só nesta hy-pothese 
póde ter lagar a votaçãJ por espheras, porque 
o :1rt. 154 doregiruento (tiz. (L!i.) 

Pede q11e a Cn.maro. lhe permittirâ. dizer 
que não ae tra.t:l. de um ru.vor pessoal, tra
ta-se de uma. divida do Estado, que elle foi 

3S 
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obrigado a paga.1'. em >irtude de sentenç..1. ·de 
arlJitt·a.merltO. 

achando-se com esso requerimento na mesa, 
e h:wen<lo fltli.a. de numero na cvsa . 

O governo. nito tendo verba no orçamento 
p&.r-<1~ occoi'rer a. essa. despe7.a, dedt1.ron :\. parte 
que solicitasse do Congresso autoris:tçâo p:tra 
esse fim, por is$0 que est.a,va exgotada n. verba 
de immigração, unica por que se podia. fazer 
esse pagamento. 

Realmente, não sabe como a mesa. poderá. 
resol\'cr esk1. questão. 

O r \lqnerimenio quer que o projecto v-olte 
á commissãr.>. Mlm de revel-o. 

N~o se tmta, pois, de um favor pessoal, mas 
. <le ha.bilitar o governo a pag:ir aquillo (). ne 
elle deve. 
. o SL-t. Plt.ESIDEl'i"TE-Peco ao nobre ueputa(lO 

que.não discuta. a m<.~teria e fvrmule o seu re
querimento. 

O SR. NovAES MELLO respondo quo o seu 
requet•imento e para. que <t m~a.. em •e~ de 
submetter o projecto á >ota.ç,no por esphera.s. 
o submett.-1. pelo modo symboJico. 
· · O SR. Pru:~siD&wr:- Pondero a ·v. E::t. que 

~, á. vista (lo art igo do regimento que o nobra 
deputado m<.>.smo citou, tt u1esa. niio pode 
eximir-se de 1b.zer a ..-otação por meio de 
esphera.s de accor,.!o com es::e artigo. Tr11ta-

. ... se de uma •:ausa. que a.proveitu. :1. um i.ndi.-
.. v-iduo, logo a. >Ot:t\'fiO deve ser feita conforme 

]?receitni1. esse r,rt.igo tlo regimento. A me~a 
não é júiz do di:·eito que MSi.sLe á pessoa. tl e 
quem se trat:.t. Yae-se fazer "' cha.mqda p<tt·a 
a. >otação. Os nobr~s depmad(•s que acc~itam 

. o.projecto. lançarão na urmL uma. esphet'<\ 
b~nca; ~ qua nio o acceitmn lançt\l~:to ua. 
urna uma espllera pt-et\\. · 

O SR. L\.URO l\'luLT,ER. {j?ela ordem) per.le 
á mesa que mande ler o pa.t·t>cer da c.-om
missã.o antes da. Y0:3.ç5.•) . pm· iss~1 qm, tendo· 
se considerado o IJrO.Jecto como tra.ta.ud•• do. 
interesse indh·irlual, o que nii.'l lhe p:n-.·ce 
jU::to, é oom qm: os nobres dt·ptlT;Hio::: conhc
ça.m o pare~r no cp.ml ,·em ex <Lmd:tn. ~entença. 

·' que 3. petic-ionari:t te,•e a. :;eu 1\n·o t·. 

?' 

Depois de lítlo o p:wecer·. errectn~\·se a. VO· 
taç-lo. recol11endo-se 99 c.>plteras. 

O SR. Pn.ESlDEXTE-E' a primeira Yez que se 
procede a YOW.<;ii.O \)OI' ~phera.s ; Yel'ilicou-se 
que toma muito r.em[.lo cada umn. des,a:> 
-votações. entretanto, havendo mt ot·uem t\1) 

dia nn.da. meno~ da 15 pt'Ojectos de interes$e 
individU<tl, a. set•em vot:tt!os llOr e~pllel'as. a 

· m~~· vae providencial' pn.ra. q_ue :Lmanltã a. 
· . v:ota.ç.ão :J?Ossa ser dada nus lnwcu,la:.-, sendo as 

esphera:; recebidas pelos contínuos. 

O requerimento ê o mais justo do mundo, 
pois a ln'DPJ'iil commissão couie:-;sa que apre
sentou o pro.jecto de (lespezns do Mini~tC!rio 
dit M;Lrinha, sem tabellu.s. sem propo,tas do 
g·orerno. sem cou;:a. alguma, o que não de· 
\•ia 1(uer, sobretudo em um regimen como o 
actun.l, em que Presidente tlu. Republica e 
rcsponsavd por tudo i;;,;o. 

U::-.r Sa. DEPUTADO- A propo-t.a e a.nuua.. 
como o orç>.a.mento. 

O Sn.. Z"\)1"\.- V. Ex., :pois, será. obrigado a 
eleclarar en('ert-ados o requerimento e a. dis
CUSS<"i.O. 

U)I SR . DEPt;T,\D:J d;i. um ap3.r te. 
o Sn. Z ,DLA -Então a soluç-.ão racciona.l e 

e~t'~ : fic<t encena.da a. di5Çussiio do requeri
meu to e ad ia.ht a. d.iscu~ã.o ' lo projecto para 
Q\lanrlo houve;: U\\1)1(\1'0 ; e isto O q\le -peço 
que se {':l.ça. p:tra 1icar su:>pensa. a disou:;sti.o 
L(o _pt·ojectJ. ató que a Co.mt\r a se pr onuncie 
sol)l!-e o requerim<:nto. -

O 3n.. PR.ESIDE;>;TE - O a.l '' itre lembrado 
por V. E:c tem sido Pt'il.Xe seJ,"llida pela. mesa. 
nos 1·equ~:~x•imentos ofi"erecidos nos termos do 
do nvl)re uipl.lt:l.UO pelaBILhia. · 

As::im sendo. fic<t encerrada a discussão do 
reCJU<ll'imento e adiadil. a. discussii.o do pro.jecto 
p;~ra depois d:t Ctuna.ra se haYer pronunciado 
sob\· e e li e. 

:\nnnnch.-se a 2' dlscus::ã.o do pr0,jectn 
n. 2l4. de 18·. 2. aut,.·risn.ndo o Porlel' Execu
th't) a: cntr:Ll ' ·(·ilt acccmlo com Silvestre de 
\!;~"a l hile:> c :~ i~tl'nnez;~· de Villa. i\I:>rit\ e 
Õnir~~~. no ~~~ntido ele liqnid<Ll', com a re.~pon
s:Lbililh>dc ,l; União, os t i tu los de llh·ida que 
recel.let·:~m do l'::w:.\.gnay depois da. guena en
tre :.q netiE: puiz e o nu;;so. 

Vem à mesa. e lido e entr n. con,junctamente 
em discussik) o seg-uinte 

O Collgresso Nacional rcsolYe:.i 
Não lln.vendo numero para a votaçã.o, con

. tinúa a. discu,são do })rojecto n . 3ô de.ste 
anno. 

A1•t. L" O goYerno lJernmta.rã. por a.pollces 
nttCion::es tte' 4 "/o a;; apotiees paragu<.>.yas 
dadas a. p:~g~\memo ao:>parUcula.1·es pelos pre
,juizos du.5 in Y;\Si}e.;; em l 864 c 1865, em ?.1a.tto 
Grosso c Rio Grande do Sul. 

E' lido. apoiado e posto em discussão o n 
quer·imento do Sl'. ::5e<'l.ln·~"· 

O SR. ZA)L\ (pel<t or!le1;1 ) >ê a. presidencia. 
em um posição muito difficil, neste momento, 

P>\1':\gl':lpho 1mico. Paro e::cecuçiio desta. 
lei o Poder Executivo emitt irá as a.polices 
de que trata o artigo acima.. 
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Art. 2.• A permuta será feit..'l. ao por·tador, 
emittindo-se as novas apolices do ...-a.lol' d~ 
um conto de l'éis e fra.cção precisa a comple
tar o Yalor inscripto nas que forem permu
tadas. 

Paragrapho\mioo. Para o pa.gamento rlos 
juro~ venr.idos desde a. data ela emissão das 
a.polices parn.guayas até á dt\ perm nta. o 
govel·no entl·ariL eni. tJ.Ccordo com o~ in
teressados_ 

Art. 3.• O Poder Executivo entenrler-se-ha 
com o.governo do Pa.raguay sobre o tratado 
de 9 tle janeiro de l8i2, na parte :refel'ent.e it 
divida dos; IJ<'I.rticulares, accordanllo como j ul
ga~· mais conveniente, para assegul'ar a inde
mnisação ao Brttzil. 

Art. 4. 0 Revogi1.m-sc as disposições em con
trario. 

S. R.- Sala das sesst:es. lO de junho de 
1893.-Demetrio Ribei;·l) -fàeumo de Allm
gue1·que.- .·tn{rüio F<(!lho .- Tolcn!ÚlO rle c~o·
oollto. - Couto Cartu..-r.o . - Oco· C: a Pire.< -
Sea.b;-cr,. - .!.Yascimc,•to.- "liigw:l O.c~t;·o.
Cost'' Rrr.il·iJl~Cs. -B !!Urtr'tii i;;_t> ri e Jlt:J!rlo;u;:cr . 
- B1·a;;ilio cln.< S,t,Hos (menw quanto ao 
parag-raplto unico uo art. 2' ).- Fn:rlcl'ico 
SolJ''· 

Vem iL mes!l.. é lido, ~poiado e posto em dis
cussfio o seguinte 

Requeiro o adiarnento da. diseusS<"io do pro
jecto n. 214,por 48 h oras. 

Sala das sesslíes. 19 de j t:nho de 189:~ .
Ro,·a c Sil'l)ti.. 

Nilo li::wenilo quem peç;t a pn la YJ.';t. e lil1Cer; 
ra.rla. ;1. discms;i.o do rcq ne1•i m en tL' e ad i. a da a do 
pro.;ecto. 

Exgottl!.d::l.S n.s materia.s Mn d :scussüo e nã.n 
haveúdo numero pam vota~·-:;e p<l.Ss;t-se á 
hora. do expcdtcnt·! . 

O Sr. 1" SECRETARlO h': o seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr . I • secret.'lrio do S('nnd o:.. de I i do 

COl' l'ente, communica.nclo ql.Je nq·uella. c.'lm;tm 
enviou a sa.ncç:io n. propooiçã.o dei'tl. C:.\ffi(l.l':\ 
autorisando o Poder ExecutiYo a pagar n.o b:l.
ch,trell\fanoel José Chaves:, professor jubilado 
de plülosophia tio curso annexo ti. F•wulrhule 
de Direito de S. Pa.ulo. os \·encimentos inte-

' graes que percebia clnrante o exercício cles~e 
carg-o, bem como a índemnisal·o dtt importan
cia. das gra.tificacões que deixou de receber 

desde a data em r1ue foi jubilado. - Intei
ra.da.. 

Do Mínistet•io dos N'egocios da Guerro., de 
15 do corrente, remcttendo o requerimento 
em que o.ln·ig;.1.deiro gradmvlo reformado do 
exercito Joaquim Antonio Xavíet• do Valle 
pe1le melbor~tmento de reforma.. - A' com
missão ue ffi<l.t'inha, e guerra. 

,Requerimentos: 
De Art1lur ..:-\.mbro;;io Heredia 'de Sà., 1• offi.

cial <i~ -Dit>ectoria Geral de Estatística, pe
uindo um anno de licenç-J.. - A' commissií.o 
de l)etiçioes e potlcr<'s. 

D:! Lourenç:o Pereira da. Silva, ;~.posentado 
llO lobru.r d;; 1·• escriptur:l.rio da Caixa da 
Amortísaçii;o, pedindo que seja. contado, pa1·a 
os de7idos effdtos, o tempo em que servtu 
naquella. repartição como carimbador ele no
tas. - A' commissü.o de fazenda. 

Do Dr. Hent•íqne Aut1·an da Ma.tta e Allm
querque. o.:>5iSIL•n t.e de dinico. pediatrica. da 
fac;;llfade de Medi:::ina, pedindo proroga.çã.o 
da licen(.'a em cujo goso ~e Mha . - A' com-
mis,ilo tle peti~::.ão e podm·es. · 

Do;: lentes C:ltiledraticos do curso annexo á 
f:u:uldade de direito cirl Recife, pedindo equi· 
P•\ro.t)io de s'~us ''encimentos aos do Gymnasio 
Xacional. -A' commis&\o ele orc;:amento. 

De Francisco Soter Gomes-da Silva, . guarda 
dtt Inspectoria de Sautle do Porto do Rio Gra.n· 
de llo Norte, pedindo augmento de vencimento. 
-A' mesma commissão. 

O Sn.. BEr,T.AlUIL--;o DE 1\·IE:'\'Do~ç . .\. envia á 
me~a o requer inumto do Dt•. ~\lfredo Co.rlos 
~~ ülle" de Campo~. tenente-coronel· do corpo 
de eugenh€oiros, llCtlindn 1·eint('gra<:-J.o no lo
" :li' tle lente c<l.r.hedratico 1m Es.::o la l\Iilitar 
do Rio Gmnde (.]_,, Snl, do qU"'-1 foi exonerado. 

Depois ele lido. é o requerimento remettiuo 
ll~la mesa ;i, commissii.o de constituic;,.,"i.o, le;;i.s
!a:;ào e ,justi<;:l. . 

0 SR. L AURO ~fULLElt ( [•Cltt orr{cm) COlU· 
runnic:t crue o Sr. Dr. Alb~rto Torres. d~pu
ta.do pelo Rio de .Janeil•o, tem deixado, J?Ol' 
uoentc, de compn.l'ecer tts :oessões. 

O Sn. E PlT,\CIO Pr-:ssoA ( ]Jcla o1·dem ) 
p:wticipn. qm~ o seu collega de repre::;ent..'l.c;,f(o, 
o Sr. Retumba. enc:u·rogou-o de communi
car Ú C<l...<:t1t que deixar:i. r] e comp:lrecer its ~eS
<:ÕeS dur:\nte aigum tempo, por se achar 
gr<J,vemente enft-1·mo. 

O SR. PnE:SlDE:"TE - A Ca.mara 1kn. intei
ral:.1. 

O SR . BELT.AR)II:'>CI DE ~IE:\'DO:'\'ÇA. ( pela 
o;·de;n ) - Sr pre$iclente, nosso colleg-.t por 
s. Paulo, o Sr. :Moreira da Silva., l)ede-
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me" 1JOl' teiegramma. para communica.r a 
V Ex. que por wotivos imperiosas e nrgen
tes se ausentou ba dias inesperadamente e 
assim julga que V. Ex. pod€a·i, justifica.r 'as 
!alta& que elle tem commettido ás sessões da. 
"camara. e teró. a. inda de commetter. 

. (\:i." ub,-t , 111e, sdndi•1-se a qnestii:o qne prell
dl'· o pat>l<liiJento e a llnçiio i11teir" pam ia-

Encarrega-me tambem o Sl·- Vinhaes 
de par~icit-~~r a V. Ex. que ~or moti>o de 
melest1a de1xou de comparece? n. sessão de ho
je e deixarâ talvez de comparecer a mais 
algumas. 

0 SR. PRESIDENTE - A Camara :fica intei
rada. 

O Sr. Devilacqua. - Transfor
mada em uma questão politica a votação do 
pa.recer n. 14, deste anuo, entendi caber-me 

· votar - Sim. 
0 SR. BR.: ZILIO DOS SANTOS-~r. presidente, 

peço a v. Ex. que comulte á Cama.ra, em 
occasião opportuna, sobre si me concede a 
exoneração de membro da commissão de or-

. ç;~.mento, 
· Motivos pessoa.es, para. mim muito pondero
. sos, me obrigam a solicitar esta graça da 
carnara dos Srs. Deputados . 

O SR.. PRESIDENTE- O:pportunamente sub
metterei a consideração da Cama.ra o :pedido 
do Sr. deputado. 

(O Sr. JolT.o Lopes deixa. a Mrleira. da. lll"e
sirtenci~t, que e occttpada pelo $?·. Palleta, 2• 
1Jice-p?·esiàer~te.) · 

O Sr. Luiz 1\lura't, ·vem ainda ma1s 
uma vez tratar, mão grado seu, de questões 
politicas·. 

Antes, porém. de entra.r. pro:priamente no 
.assumpto em que se acha compromettido o 
seu estado, dese.ia que fique bem claro qual 
é, em relação ó. politka. actual, o modo üe 
pensar do seu partido e do che1e da política do 
seu estado. 

:Bem sabe o orador que, nu. occasião em qne 
a bancada do Rio de Janeiro não compaJ·eceu 
para votar a denuncia contra o Sr. Vice-Pre
sidefLie tia Rej)ubtica, insinuou-se qne 1mvia. 
feito uma retirada menns dig-na. 

·A bancada do Rio de Jane1ro, rtue o nr;Pkt· 
representa.. é a continua n. set• O!'pos:ci' •n'~t". 
;1peza.i' de não ter comp;1reddo a uma v .. Ja~·:in 
que julgavam inoppor1 una. e é nii" i-ô 
po1· votitica como tan,bem por sciencb1 e plr-

r; i '.!il' um ~nl]•e nn \.acuo. . 
Pr•·t.:·ndi•t-~e '!e ::;o ·ru•~ n op:•osi~:<:1o pn les:'d 

con~eg-mr Lie!tel1c:os salnt •t-e.;· d1t <~!•f·es"'!l
taçã•• de U:11<L medi.!•~ qne wlo \ ottia te1· f .rç:t 
no nwm!:nto, não lentl" elementos pm•a rle-
1 er:1.11_1' :· mats tarde os ..rr.·tt"" etiptlra,los 
pelo illn,;tre autor f],, p1·oj0cto ~ ~~~sit:va
'll<"llte. não. 

D~s:1ppar·eceu a questã.o nacíoniil Jlar~ só 
fic:•r tlH p.3 a de ordem illl1il·idual. 

To(l?~ os que j)Orliam conconer p:1m a 
corpor•Jticação do bom srmso forartl esqnecidos 
pal't\ se fazet• do reciuto tla Camara unn e~
pecie de pDlco par" a repre;;enta~·ão de fM·ças, 
em que o ora.dor não pó•le collaiJot·llr nem 
npc•iar. 

Digam embora que a oppnsiQfi.o do Rio de 
Ja1wiro recus(lu-~e porqne accnsavam ao 
ex-governatlor desse est,do com "ffi<1 po1·ção 
de porleres que so po r:>ri:un ser fot:jaclos em 
ambito cerebral tHUltO str·,cto e muito l'e. 
C[ueno. 

Aproveita n occasifio pm•a rleclamr que a. 
opposição do R.io rle Janeiro niio pHrl<l nad;l, ; 
elht tem um progr .. n;ma e d•:•nt1·o ddle h • do 
agir e ha de vencer. · 

En~pn•,m-se o,; que pens;n" IJUe a rettrad;, 
da opJiÔSição do Rio de Jttnei;·o foi urna zurn
fx,ia ao seu chefe. 

O orndM e seus· eollegtlS de b."l.nca la est.-1Õ 
com os principias IJ.Ue sn::;tentnram desde o 
rlin em que o tl'a.nshor,Jo.rnento r!íiS poclel'es 
"Y"S":il1•11 Clll UllJ;L '[ll'CHnlõ•r 't'iolcnta. e rorte 
1o 'as ~:; constitnições, de:;truindo g-o~·~.wn:t
dores, llOtn~·llS pre~tigioSOS, a SllõL hont'.• ro
)il ica, a SIH\ dig-ni,Ja.de civiCl• e smt le~eoda 
,]e cor·agoem. 
· Por·t:~oto, o orador e seus companheirns 
não estiic>, nem nunca esti\·eram mnis perto 
ela rn:1 Lar~a de~- Jonquim. . 

To•ht <l CaiiJt~m ··onlwce o racto historicci, 
pr·Mnntht\lle11te poetiúo, tla Cltt'tell:l ena.morz,rla 
·le Lnir. XIV.IW•· em orei Sol.o runndo 
pr~>str;n•;•·S ·-lh•~ ;IIJS pés. 1\I:\iur foi, porém, 
~no ndu d,.,;,•,·n :• chounuoa de·sa h11milde 
1111!\liPl', !J<~l'C! · ,;·~111rtr-!h~ Oti ll!timO:> e(;])<tS Ja. 
~1);1 p:•Í\'ií·•. 

Lniz X l \ J' 0.'fi'Oil ~om bso qne lu\ uma 
•·(•11E · ncitr,:• ,Jn "I·gullto. qnc é o <.:orncão, 
lrl"t"'"'":-"ivt:l à~ !netas politic:;S, qu~ é o amor. 

. lo~ophia. 
Disse o orador no principio d<t sessãr) q ne a 

questão que deveria. OCCUTJal' toclos OS c·spi
ritOS iotelligentes e sensatos era a ce::.s:>ção 
de lucta:o fratricidas no estado do Rio Grande 
do Sut. 

A l•:•ll•:;od<\ fluminense oppo.:ic!OtJist:t, obe
.!,~cendo à pa.!u VI'a <In. or-ien1 do seu chr~fe 
!"'liticQ e reconhecendo com elle a iJI(•pportu
ni·l:,df.\ rla. denunci<J. apre~entada: C(lntn\ o 
Sr. Vice-Presi1lente da. Republita, optava. 
t<llnbern· pelo ,-orn~.ão qu~ lhe <.licta,,•a seme
lhante procedimento. 

O chefe do partido autonomistn 1lo estado 
do Rio. o Sr. Dt'. Franci:;co Portella, com
prehendeu que havill. um melo de servir á Re-

Nesse sentido procurao convergir as atten
ções de alguns de seus amigos. 
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·publica. que e!'<\. não pretender· nnda a~or:1 .. e 
ar·r·e:rlmen t" u as s11t\S í\Jrça;; e prep~ r·on -SA 
par:1 o pt·cHimo pleito eleitoral em out nb1·o, 
pleito dt:! qne ha ·•e :;a hil· ;1 Rej)Ublir~a S<:nh;1•L • 
pêlo:; r"i'"··licanos cl:\ prop.t~·a oda .. . 

n. 848 de li de outubro de 1890 e 23 do ae
creto n. 1030 de 1-í de novembro do mesmo 
anno . · 

Reenrrla il Camara o pl'úCe•limento rl'w 
tem ticlo o e~·g-<w ·t·tnl.dot· do e~t..do d,, í{i· 
cle:>1!e qtltj 1: ·i a peaclo o lo l" ·•ler,_ p • r·a 'rne :;c• 
vej' llClll d tHjllillltO pa tric .tiSHJO ~~~~h·! .Jarlo 
prov;tsc• de qtiantv olesint•'l'e,;.-;o! ~;~ nhtU!!)tâin. 

SêdCJ do poder· l . diz-s, dp ' r UH L•lkrJ• <> .. 
deputHolos .. utonorni.;la:;. ~:ir'. ,;:. l hl 'I"'' :'é~ •. 
d~ pnc!er é cs-a CJIIC CS[ll'l'a ll ,. : •• ,.,, ,.,._,,,ntAtct•· 
tlus Ut'll<l~, r!t·ix"''"o enthut·:. · · ,.,.;a !o rln l{.i" 
etúre,:11e, C•> mo o e:;tà a :r• "'". tllll h•u~o~n1 
que pa.deee da. nevropathia, úe que .fu.lia.m os 
criminalistas italianos . 

O partido autonomista tem um lemma, que 
· é a. COnstituição ; o qne elle d<'s<'.ia é a ver

dade da Repub!iro.. Cmn semelhante pro
. gramma.. ha de impedi!' que se venlw, a re
petir aqui o caso da. arvore de Timão de 
Athenas. 

Arvore que florescia no jardim de Timão e 
em cujos galhos se suicitlcl.vam todo~ os que 
iam buscar ó. mortl>! o consolo dos males que 
so1Iria.m. Ann:unclou-se em certo dia. que a. 
iam deitâ.l' a.btüxo na primeira. mànhi~ e que 
era p1•eciso apl'Oveital' o momento. E no jar
dim de Tiroã.o de Athena.s agglomerou-se a 
multidão da desgraçados que não que:riam 
perder a. occa.sião. · · . · 

O orador e -eus companheiros agglomeram· 
se agora.. não pa1-a morrer, mas para.luctar, 
impedindo que se :venha amanhi.í. cortar a 
arvore da Republica.. (Jluita bem; .. ,-uito úe11t. 
U OYa•Jo.- d "ui~o f ;·Licita•lo.) 

(O S1·. Jotio L opes assmne de no·uo a 2li'esi
dencia.) 

Fic • .''\ID sobre a mes.'t, pa.ro. ser julgado oh
jecto de dclilleração os segttintes 

l'ROJECTOS 

-
O Congres~o Nacional decreta : 
.Art 1." Sflo tl!mpor:tria.s as 1'unccj(íes de 

todos os or~iios elo ~linbtt>rio Publico. tn.nto 
da justiça f~de1·~l como da loco.l do Distl'icto 
Feder:~ol, respeit3.dos os direitos <tdquiridvs 
pelos funcciona:i s <teCuae$. Assim serão 
conservados sómente emquanto bem ser\·i· 
. rem o procurador geral da Repnl•lics pe
ra.nte o Supremo TribuPa.l Feder.\l, o pro
curador e sub-procttrador do Districto Fe
derr..l junto ú. Corte de Appella~.ão e Tribunal 
Civil e Criminill e os procuradot·es seccio· 
ns.es. 

&\lu. dM sessões, 19 de junho de .1893. -
.-1ri.<tirüs M-·ia.-A,lto,io Ulyn../w. - Necésio 
Tc1. ~:aYe<.-Rorlolpho .4.bn:M.-Palleta. 

O Congr~so Nacional decreta. : 

Art. l. ~ São restabelecidos para se exerce· 
rem l'elo Ministerio ela. Justiça. e Negocios ln
t riores, as attrihuições relativas ao presidio 
de Fel'nando de Noronha.· definidas pelo Reg. 
n. 9:356 d1· 20 do janeiro de 1888 e alteradas 
peJo decreto n. 854 de 13 de outubro de 
1890. 

Art. 2. õ Revogam-se as disposições em con· 
tr>•rio e e.>pecia.lmente o decreto n. 1371 de 
14 de fevereiro de 1881. 

.Sala. da.s sessões, 19 de junho de 1893. -
A1·islides :Maia.-:- A,ttonio Oly,ttlw. - Nece.· i.o 
Tavaí·es.-Rodolplw Abreu. 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1.• Ficam equiparados os vencimentos 
tlo pes oal artístico e mo.chinistas do Arsenal 
de Marinha do Pará aos do Arsenal de Ma.
rinha da Capital Federal ; revogàda.s as dis
posições em contl•ario. 

Sala das sessões, 19 de junho de 1893. 
il1 alta Bacella;·.-J{nntene{ll"o- - Valente r! e 
No"Vaes.-J,ldio do Bm.:;íZ. - Hollanda L ima. 

Veem a mesa as seguintes 

DECLARAÇÕES DE VOTO 

Declaro que, si estivesse p1•esente, votaria 
contra a.li~nça do Sr. Victorino Monteiro ... 

Sa..la. das sessões. 19 de junho de 1893.- Sei 
~111d,•aáe. · 

Declaro ter votado contra. touos os artigos 
do projecto n. 75, do Senado interpretativo 
do § 3" d o art. 72 da Constituição Fooeral. 

Sal:l. das sessões, 19 de junho de 1893. -
Couto C ,,·taxo . 

.Art. ! .0 RevoganHé. as disposições em con
trs.rio e del'l'gam-se e>:pPci~lmente t.s que se 
oppõe M a.rt. 1°, arts. 21 e 23 e ao decrt:to 

Declaramos ter votado contra o art. -17 do · 
projecto n. 75, vindo do Sena;do, o q':"al ma.nd~. 
subsistir, nos termos das le1s em v1gor, o dt
reito do Estado ~br" os bens de que se acham 
de posse a.s confissões religiosas . 

Sala dJ.s sessões, 19 de junho de 1893. ;__ 
Jg,,a. io .Tostu.-Santos Pereira.-F. Bu.da., ô. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 14:04 +Página 14 de 27 

.... 

302 ANNA.ES :OA. C.A.M:AR~ 

~----~------~--------~------------------------------------------
Vae a imprimir para entmr na. ordem dos violencia, di:<em os documentos que a com 

trabalhos o seguinte nüssü.o tem ú. vista., instava-se para que o go 

PROJECTO 

N. 39 -18Q3 

Dêspâe sobre o decl·cto 11. 1.1.67 de 1.7 de le
:;emb;·o de 1.892 e eM p;·ovidencias sovl·c 
emissões bcmca.yia.s 

verno p1•ovesse d.c remedio a :>itu[L(.:ão a que 
h3.Yiam chegado os cstu.belecimentos de cre
tlito que se declu.raYam amea~'ados de um 
de.~a$tre geral, tendente a tudo abalar, tudo 
>tl'ruimw com <\S mais de~ol:i.dora.s conse
qucncias. • 

Premit1o 1le todos os lados, instigado peLL 
irnprensa, po1• commis.><1o da. praça. que a. 
ellc se dit'igiu pedindo-lhe urgente proví
den<:i<< par'' impedir a catastrophrJ que des-
c"·e,•erom nu. representucão enviada, entendeu 

A' comruissão de or(:amento foi presente a o governo estar tle:1.nte de uma dessas si
mensagem na qna.l o Sr. Vice-P1·esidente ela. tua.r,,;1es em que a. sulv<wão publica se impõe 
Republica submette á considern.(,'[o do Con- e em que Jlenlmm goYerno, certo da respon
gresso· Nacioual o decreto ex.]_ledldo pelo Po:1m.' sa.biUchlde ímm·~n::;a. a. ne~<~t· sobre si, deixa de 
Executivo, sob n. llGi, em li de dcozembt·o a.gir. em hora. tenha. r1ê submetteN·e ã.s con
de lS9~. pa.ra solüçlto da. questão b:wcnrin.; sequencias do seu acto com o .julgamento de 
esse .decreto autorísa a fD:s:Lo do B;1.nc? da Re- outro podei' ao quu.l uli.o se recusa. de prestar 
puhhca dos Est<tdos Umdos do Brazll com o contas. pe~Uudo justiç:a p01r~ a inteuçiio que 
Banco do Brazil, dá outra::> J?t·ovil.lenci3s ~obre o dictou. 
erni~sõ~: e .1oi publica~o ~a(l r•:{er~~d~~nt do Foi ne~tas condi~ões, sob esse motl\"O pon
Con,re::;::;O, como o decl,ti?- a men~n.oem e dero~issimo •le querer <\(!Ltdir ('L Uffi('L Ci..'ise 
co~:sta d,o ~r~.· H>. tl~ prop~w clecre:_o. A men- terrinl annunciacl:.• de todas as pa.:r
s::·a.".em leier .... -~e ,to~ con~ldemn.do~ q~~ pre-~ tes, gnb(lo pelo n.n:Ol' elo bem publíco, em 
ce~e.l:1 ao d~creto e .ao rel~torlO do~~. ex.- nome ~lo quat se lhe di•·igiam todos, a.ppel
mmt:>tro da. ~~z~nd~ para. s~rem por e_:~s elo- !ando para. o p:l.triotísmo dos enca.rreg-a.l.los 

. cume?tos ap1eC1:"d~~as razoes que le>ara.m o 0 gonlrno, in.st:>.t.lo para, desW. vez sem COU" 
gov~r.no a expedir e~~e .acto,. acon~~llmclo por tesrx.'l.('t'io, ma}' da gra.nde lei d<\ salva.~ão. 
~otn ~s d: orde!ll publlc,:" a. mter111: na. q1.ws- publica q LLe explica, quando não justifica. 
t,to e ~azei .~ reiorr~m ~-o"'_ ba~cos: - • , touo~ os exc;ess!)~ do llO~.el' puhlico, que o 

. Sera.. P?rta.nto, d. '\1st,, d<ts :azoes ex_t~:;:-· gcNernn ra;;ol\ten i11tarvir, sabendo que 
d1~.~s ne~s~.s d~~mentos .que ~ c?~1m 1~'L? ex.ol·Tltr.il.n das suM att1·ilmições, con1ess:J.n.· 
ten• de fo.:' mnl:J..l ,o seu l)~recer, tr,tzcmclo ~~:t õ.o-o, com a mais honros.'1. das franquezas, 
Ca~~ra do:; Srs. D, put..'Ul?S o estudo ~ue .Lz no proprio corpo do dec~·2to e appellando 
do a~sumpto , em ctunpl'Imento ao mand.~to puraoCon"l'esso Nacion:J.l erojul"u.tnento final 
que da mesma. :recebeu. d 6 ·teto " 

Deve declara.r que, no estudo qlle T"ae íltzE~r, 0 eu ' . · ?. • • . _ 
a commio>são deixa,l'·Se-hu impressi.onn.r, u,c•ora. con:o t1.gm entrctan to , Por que mspn·aç<tO 
como na. sessão elo ;mno p<~.ss 1do, menu.; 1fela~ se deixou _ _Icwa:l' nesse )?asso, de tama.nlla. 
sua.s opiniUes do que pelo rest:.t!Jeleciruento i'eSl)OllS:l.lnlld~<~le ? 
das finanças do paiz, pelo credito publico em .:\ Camal'a. s:\.u;! que duas co1·rentes de 
jogo nn, pt·eseute occn.sião, ;tmeaça.do de pro· opiuiii.o se !1:mna.r.o.m dur.1ntc <L discussão do 
funrlissimo aba.lo s\. o Pof\er Legi:4u.ti.\"o, 1mil:o ;mno p:t:<S:.t1o : uma que propunha (1, enc~tm

·Co petente, nfi.o acuLlir ás clHlicul,h\des m••ito p:.t~iiú das emissões h<mcarias pelo Thesomo 
sérios em que está empenhada a fortuna. pu· NtWiiJna.l, e estu. era a tl.:t commissã.o do or<,;a
blica. mento, e outt•tt que pugnava ]?ela reorga.ni-

A Camara dos Srs. De1mtn.dos, ])OI' pro-vo- Sa.i,:ü.o •io Banc:o d3. Republica. dos Esca.dos 
caÇ[o da sua. commissilo do ot•ço::J.mento. i'eitn. t:.:niuos do Brazil, como o }>I'imeiro instituto 
com um prqjecto de lei que tendia a. reguht- de emis~l\o, crea.<;ão da Republic<J. em seu 
risar· a moerla. fidttcíariu, 11<.1.\-ill. •lebatülo 1on- inicio e ao qmü, garantia-se, estavam presos 
gamente a questão clmmadt< ft.nanceh~ ou das inte1·e:>ses de ordem superior. Trlumphou 
emissões bancarias e a.pl_)rovara. o projecto esht segunda opinião com o prcdeato 
que substituíra ao formuta.do pela, commiss:Io. votado e remettido ao Senado, embora pr~r 
Seguiu a proposição para, o ouLro ramo do fundamente contraba.lanç~ailas as clua.s opi
Poder Legislati.vo e :J.lli deixou de ser· dis- niões pelo :parecer una.ninie da comm.issão do 
cutida. p;:~r encerrar-se <t sessão, fiC<1ndo sem orçamento e peb insignificante maioria com 
solução a.ssumpto tl.e t<\l tmnscendenl'ia.. que o proje<:to desta fõra substítuiclo, si le- · 

Encerrado o :pa.,·lamento, começ..1.ra.m ns vru·mos em conta. os "'iOtos declarados poste
reclamações da praça. a erigir uma. :-:oluçii.o riorln~nte iJ. votar;ão e q_ue se abstiveram de 
(lue acudiSbe á crise manifestada. com a maior comparecer ao escrutinio. 
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Entendeu o governo que convinha acceit.ar O go•erno cedeu ó. corrente das opiniües 
essa. opinião t1-iumphn.nte e rcorganisa.r . o fo1·maúa. uo r ?C.lot' de si ; o seu acto, se deve 
Banco dn. RepubUca nos mol<les que a maioria ser estudado sol> o ponto de vist.:t da. critica. 
da Gam:1ra lla.via. julgado conveniente est.1.- sever·J. tio Corpo Legislativo que tem de jul
belecer; consulte-2e o projecto remettido ao gal-o, mcr<'ce a nttenuaç:ão pal'a quem agiu 
Senado e ver-se-h•~ que :1 ](lé.'1. capital cles;;e tleante ile males avolumados, exaggerados de 
-projecto é a idéa ca-pital elo decreto de 17 de J:ll'Oposito, cu_jil- re.,ponsn.biHdu.de bl\ de }lesar 
dezembro de 1892: sub~tituição do lustro ])an- sobl'e os quo gov<:rna.m, quer· deliberem no 
cario por apolíces que pertenceriu.m ao Banco sentido contrario aos mal c!:! por conj ul"ar, 
da. Repul;lica, .unilormiHv;ão. por este, das quer a.ssistam impassíveis ao de>calo.br·o de 
emisst;es bancarias, complemento do . (-a,pital tudo. atê das proprias instituições, como hão 
ap()lices :por 111eio dos _juros dttS que substituis- se deixou de clamar e hem u.lto a esse tempo. 
sem os lastros, reorg:mi~açü.o, em fim. d~ Passou enttetant:o esse período agudo da cla.
Ba.nco da Republie<\ para que e...<::se in~titnto mores e sustos insistente e geitosamente de
pudesse continuar a ser v regulador d<t moeda clart<dos. Está it prova jú. o plano preconisado 
fiduciaria.. como o Sttlvador tltJ.s finanças nacionaes; f,,i 

A es,e plano, para o qual httVi11. a supposi- reorg-anizado o bMco e é hoje 111n. só o pos
ção de ser o melhor JWr estar a1nparado com suidor Ja. moeda 1iduciaria.; pretende-se que 
a opiniüo da. Co.mara dos St•s . Depu til dos, o foi con.jur-a.da. :l crise momentosa e ameaç-.udora 
governo suppoz d.e vant:1gem augmentar, da propr-iu. Republico. e é rl.eante da prova. ti
como grn.nde meio ele solidificar o novo insti- rada, dos l'esult<tdos obtidos que n. questão 
tu to, o. reunião desse banco v. outro e~tabete- ,~olttt ú. aprcdaçÜ•J do Podr:r Legislativo; que · 
cimento de ct•edito, respeita.vel pelo::; C<ll>itaes '" commis&io do orçamento tem de analysar as 
por elle mrw imentados, e .:nsticuint!o ambos di::posi<:óes do decret·• {te 17 de dezembro e 
uma aggremiaçi"io capaz de ~l v;.u· todos os pronul}.ciar-se ~ol •re ellas. 
intereses emjogo. conjurando a. crise, Iiber- :\cet·tou o gon!rnú com o decreto q11e l'ro
ta.ndo a praça. e fortalecendo a r-iqueza pu- mulg;ou? Expu.udlu-sc, íorl:.ttleccu-se tt rirrue.,;a. 
blica, no interior como no exterior. publica, deu-se ás emis:>0es b<tncu.rias base 

E como se annunciava. que industriàs, em seg.um, como act·e<litou alcançai-o o governo 
condições do mu.is prospet·o futuro, l>•·eci;>a- com o clei:reto tle 17 de rle-.reml.Jt·o ~ · 
V:lm O.}.Jenas de um pouco de alento pam se E' o que a comJUi:>são pede licença. <.i.-Camara 
desenvolverem. dotando o Jk'\ÍZ de produé<:;.1o :pm"11 t•studa.r, dando a. sua opinião sincet"1l. e . 
compensadora de todos os su.crificios po~siveis despreoccupnda dl:l outt-o assuwpco qtte não o 
de f~tzer em seu heneficio, o governo deixou- int-.::resse pttblico . 
es arrostar _por essa. per:;pecti \'0. de u.ugmento 
na riqueza public.1, depenclent0, seguntlo ch\· 
mavam ;;~penas ele ·um au.~ílio retribuiuo, 
multiplicada.mente em futuro muito pro
ximo. 

«Urgia, entl·etanto, provi~lenci.ar, (o}iz o re
latol·io do Sr. ex-ministro da fazenda., p~•is. 
que tudo nnnunci::~ o h;·ach; ü5 titu!os tinham 
descido a cota~'ues intimas, o munerariu h::wia 
desa.pp;.1recido e o exc~·s~ivo tetraltimento cnt 
comprovado .pela. alta. dos juros do tlinlwh·o, 
mesmo para :LS tran~tC{.~)e:> mni" :segm-as ; o 
cu.mbio, tht>rmometro iu1allivel do mti.o estar 
geral, annunci!wa. a cll:lYaç-.ãu da tempt:raturu. 
percmsora tl~ to1·me:O.r.a. » 

Vê-se, destas linhas. como foi forte a. pres
são exercida sobre o governo pelas cil'cum
stancias desse momento para. r esol >el-o n t1.gir; 
conhece-se como foi veuc\d::~ a. resistencia. 
op:posta. pelos pQderes constituídos, d8We um 
a.nno antes quando começara a debandada. das 
grossas especulações feitas em titulas na pra<;>.a 
do Rio de Janeiro, quando se annuncia.va. 
francamente uma época de prospet'idadc 
nunca. excedida, a abalax o organismo na.
cional e abrir os horizontes mais largos ~o 
futuro economico deste im.menso, fertilissimo 
e grandiooo'pa.iz. 

n 

Srm desconhecer tJS lJoas intenções e as dii~ 
ficultlatles do mommto em que 1oi expeditlo o 
u•.~Ct'cto, senttl a commi:>s.i.o ter de aflirmar 
que os motiYos det('l'lllinitivos tlessa, merlidn. 
extt•aoJ·din:,riaptn·tlur:.tm com mais gravidade~ 
;;i as ct\.usas wi;:int\.'<~f' 1lo tlect·eto Ü)t'nm "1l.S 
con:-:i:!ll:J.lhrs no réhttorio uo Sr .• ex-ministl'o da 
llt;r.cmh c cit::ltlas acimu., cumpre t\.CUllir com 
mt~tli•lt\ noYa pn.t•t• debellar os mt\les q1.1e o 
~O\'eJ'lW p1·ettt~ndcu conjurar; cumpre mais, 
rtuu.nto antes, mutlu.r· de rumo, tLlrJ.nclomw os 
recursos tentados, pois que a crise, longe de 
est;u· debcllada, apresenta.-se míl-iS agud•1, mais 
aggra.vadtt pelos resultados p<ttenttlS, impos
siveis de ser cnco~rtos e n~gndos. u.o <:onhe
dmento de todos: os títulos est<i.o ainda mu.is . 
baixos, o rett·uhimento do nuntel':lrio é actu
almente mais pt·onunciado, a alta dos ju_ros 
é mai:> esmagador<t, o c-ambio. na sua. ba1xa 
desola.dnra, nçcUSl\ mais forte p1·essão na. 
atmr.spbera de que ê thermomett·o iniallivel, 
na -phl".\Se do l'ela.tot•io. · 

Parece ii. commis~ü.o que se pód.e l'egistra.r, 
desde logo, uma proposição relativamente a 
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· situação das nnança.s da Republica e da. praça i cumentos publicas dignos de fé. O decreto· de 
do Rio de Janeiro; o decreto de 17 de dezem- 17 de dezembro autorisou o banco a emittir 
bro del89:?., expedido pelo governo para re- 100 000:000$ ele bonus, em auxilio às indus
solver a questão financeira por medidas am- trias; ninguem negará que essa emissão tem 
plas e seguras W considerando do decreto) unicamente como garantia, IJara fazel-a en
nada solveu, nenhum fortalecimento deu à trar na circulação, a responsabilidade do 
.riqueza publim, no interior como nas rela- governo que lhe deu o curso legal e por ella 
ções extr,riores do paiz, nenhuma vantagem e tão responsavel como pelas notas que o 
trouxe para a praça, nem foi alcançado ne-- banco emittiu ; não póde ser posto em duvidJ. 
nlmm dos fins a flUe elle ·quiz prover; ao que esses titulas, verdadeira mass,. de pa.pel
contrnrio, o que se póde notar hoje é estar lnnecla, por mais q11e o governo decrete em 

_ elJvol vido na crise o credito nacional, a for- contrario, hão de ir recolher-se ao Thesouro 
tuna publica, a correr as aventuras da vida Nacional em pagamento de impostos, cotuo já 
de estabelecimentos particulares cujos inte- está succedendo. E' esta a primeira parcella 
resses se procurou amparar. .. .. dos compromissos. Constüte-se o relatllrio do 

Este resultado era Jacil di.> prever, .fatal e Sr: Rodrígues Alves, á pagina 46, e ahi se 
inilludivel; e a commissão pede permissão verá que a somma do papel-moeria do Estado 
para lembt·ar que ella. o annunciou como con- era, em 1892, de 167 .000:000$; o relatorio do 
sequencia inevita.vel do plano adopta.do pel!i- Sr. Serzedello accusa a elevação desta cifra a 
maio: ia da Camara e acceito pelo governo 215.111 :964$500. havendo. portanto, a di1re-

. como ponto capital do decreto de 17 de de- renÇtL para mais de 47.500:567$, segunda. 
zembro, a ser deduzida dos sacríficíos impos- parcella de compromi:::sos pa.ra o tb.esouro 

- tos a receita publica para que o Thesol.Jro publico. Na exposição que a. commissão fez á 
Nacional pudesse accudir ao desperdicio do Cama.ra dos Srs. Deputados, a. di vida dos 
_capital do banco e às emissões por elle louca- bancos du, Republi'a e do Brazil era apenas 

. mente atirada.s na praça, a troco de papeis de ôl.OOO:Qi.)O$ (vide.ánna.es da (amara;vol.7" 
eriu:ompleta. desvalorização. pag. 216) ao passo que o relataria do Sr. Ser-

À Camara deve estar lembrada de que, em zedelloaccusa n suaeleva~.ã.oa.l23JH2:484$345 
setembro do anno passado, ao expor a situa- mostranr'.o a di.ifer"'n~.;a de 62.612:484$000 • 

.. ção fuianceira da Republica. com a maxima. A com missão jul:.:a. de p?UC.encia nãll a.ccei· 
franqueza, com a mais· extremo. da.s solicitu- tar esta cif;-a total de diffõt'enç·, para a sua 
des ao pa.iz, a commissão de orçamento de- demonstração,· por não. ter dados po~itivos 

-- Clarou, com a. prova dada. immedíatamente, pa1>a affirmal-a, embora. ess~ documentos 
· que o Thesouro Nacional estava a cavalleiro officiaes; póde, entretanto, argumentar na 

da situução, encontra va.-se na posição origi- melhor hypothese, acceitando a explicação 
nal de -vantagens de não estar envolvido na desse augmento na liquidação d!\S dividas dos 
situação desespsrado1·a em fJ.ue se achavam bancos emisso;·es, autorls,da pelo arr.. 15 do 
os principaes banCQs da nossa praça, não ti- decreto ; por isto, acceitando a. totalidade das 
nha compromettido o credito publi~o. era dividas_ dos bancos dtl lll.OuO:OOO$ (vide 
credor e não devedor, a sua divida de pa.:pel- •xpo~kao á pagina citada.) e compttl'ando a 
moeda era. relativamente diminuta, podia com a divida accusada no ultimo balanço 
enfrentar a criSE; apenas com o sacrificio, do Banco da Republica do Bt'êl.Zil, de 31 de 
para a nação, da emissão bancaria, conhecida maio rr·oximo passado, na importancia de 

· de 346.000:000$, que IJOdi!l- ser notavelmente 143.434: l43:li307. ~llará a düf~r<:>n~ . de 
reduzida pelo r<>sgate feltõ com os lê!Stros, 32.434: 1 ~3$307 a ma1s na parcella da d1 VIda 
ouro e apolices, que os bancos tinham depo- do novo banco 1Jara o Thesouro. . 
sitàdos no Tbesouro Nacional. , Rec..tpitulando estas consequencias ja. co· 

São passados ciuco mezes e meio depeis do nhecida;;, teremos: 
decreto de 17 de dezembro de 1892 e a situa· 
çãojâ Bâo e a mesma: intentou-se essa reorga
nisação r!o banco -pelo tão preconisa.tlo sys-

Emissão de bonus ....... .. lC0.000:000$000 
47 500:5tii~OOO 

·tema do amparo aos interesses t•espeitaYei~ 
que nelle , stão envolvidos e j<\. a. fortuna. pu
blica esta empenltada em perto ele duzentos · 
mil contos de réis. sem que haja uma só van
tagem colhida desse auxilio a estabelecimen
tos de credito que psrtencarn a limita do nu
mero na pa1·t1cula1'es, á cus~ dos recursos 
do Thesouro que são de toda a nação. ' 

t\em se supponlu~ que é :fitntasia o que a 
commissão adianta ;· ella assevera com dados 
poâtivos que lhe .. são . ~nistrados · ]?Or do-

Pa.pe·-moeda. do estado •.. 
Attgmento das dividas do~ 

bancos ..........•...... 

Sommando ........ . 

32. 434: I43$ooo 

1i9. 934:il0$000 

It:to sem levar em c•·nta os sacrificios a 
exigir da receita. publica para o pagamento 
dos jut·Ç>s da_, apolices de 2 1/2 "/o ouro. que 
o a1·t. 4" do decreto manda. emittir em sub
stituição dos la.tros, ao cambio do dia. em que 
se fizer effectiva asubstttuicão e que o art. 5• 
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manda. escripturar em nome do Banco da Re· 
:publica do 13razil e destinado a cobrir a (liiTe
rença entt•e o valor dos depositas e o das no
tas, mas que o b::~.nco poderii. empregar nas 
suas transaçues, na iórma. elo art. 6" do 
de~reto. 

ConYém tornar conhecida ela Cam:1ra dos 
Srs. Dermtados a ~omma de vantagens 
que o t."l.nco tem a colller da substituição 
desses la;,tros pelas apvlices do juro de2 l t2 
ouro, vu.ntagens que significam uma contl'i
buiçfto da. receita pul)lica, paga por toda. a 
naç:ií.o. 

Os lastros depositados no Tltesouro, re
presentam as seguintes q·uantias : 

Apolices ..•....•••.• 
Ouro .............. .. 

81.201:500$000 
9:5.850:528$392 

Somm<.\ndo. . . • . • . . . 177.052:028$392 

(Relataria do Sr. Rodt·igues Alves, pag-.25). 
Como o ouro e substituído ao camlJio do 

dia, tomando o cambio de 11, media, a v-igo
rar nas ultima.s tabella.s , ou o. preço dos 
sober;:.nos a 21$818, teremos que a di!Ierenç,a, 
desse om·o, no valot· ele 113.276: l54M53, 
elevara. a somma de apolices a ser escriptu
raclas em nome do hanco u. :?90.328!182.'?845, 
cruusi o dobro do capital elo ba.nco. 
· impõe-se ao Thesouro o pagamento tlos 

•juros ele 21/2 °/o ouro, anntlalm_ente, por 
essas a.police;;, o que exigirá, de iccrescimo 
á despeza m·çamentaria, para o l.1anco, a 
quantia. de 7.258:204$571, em ouro, que, 
se :persistir a taxa cn.mbial a.cim::l., ate ~~ 
substituiç::to dos lastros etevm•ú, esta. verba. a. 
accrescar no orçamento da despeza. a 
15.830:950~. unicamente para amparar os 
desvios e a.im~Gs que o governo reconhece ha
verem sido commettidos pelos dous hlncos· 
fu;;louados. 

. Recapitulando o calculo acima, p:,1.ra. melllOl' 
compr<:hensilo : 

Lastros depositados e por substituir : 

Apolicas... 81.201 ~500$000 
Ouro. • . . . . 95.8.50 :528$392 

Som mando. 177.052:028$392 
Dilr~re n ç a. 

do onl'o 
ao cambio 
de 11 ... 113.276~154.$453 

Qne ele>tt
r-:í.o a som
lllõ1 do:o 
la.stro;; a 
sub~titn
ir 1> o L. 

apolices, 
C:~.mara V. li 

nn. mrmn. 
clQ a.rt. 4" 
do de<'re
to n. IIG7 
de 17 de 
dezembro 
de 1092, 
pelo. cam
bio dotlia. · 
em qul;l 
se fizer 
elfecti va 
a substi· 
tuiç-.ão n. 290.328: 182$845 

Que,aoj uro · 
de 2 l /2 
"!v ouro 
pagos se-
mes trai-
meu te, 
exigirão 
para o 
se r v ir:.o 
da rlivido. 
nc:va,n.n-
nualmen-
te....... 7.258:204$-571 em ouro 

Que pelo 
cttmbio de 
11, repre· 
scntií.o. . . 15.835: 950~'73:3 

Ate completo,Ne :t dilrerença. 
entre os htstl'OS substitui· 
dos po~ apolices .......... 290. 1.3! :755$064 

E as emtssues ............. 34õ.llo:960$000 

Ou....................... 55.384:204$936 

Si em menos d<l seis mezes j:i. são estes os 
compromissos :n1gmenbdos ao Thesouro Na· 
cional. f[l1er dizeL· <lO povo brn.zileiro, em be· 
neficio uo IJlLllCO, a C;tiDLtra. poderit a.valia.r 
qu;1cs os l)QSávei~ <le provir da remessa dos 
S<tlt1os enviatlos pelo Tbesouro, tlurante a exis· 
tencia. d:.me lJ(I.nco que jit nào poude pagar n. 
sua divida antarior, e dos juros exigidos a 
receita puWea si esse banco puder, um dia, 
torn2,t'-se responsn.vel pel.> sua. emissão e hou
ver de entrar no gozo (lo enorme ropital 
garantidol' da nota, mas forma(lo com o pro
dueto do imposto, no v;,tlor de 346 mil conto!: 
de 1:eis juros de 2 l/2, ouro ! 

De modo que o the~om•o :publico, ou a na
ção bl'n.r.ileiro.., hn. de forç"1r o curso das notas. 
tlo banco, obrigando o seu acceite na circula
çi'i,o pclu. gurn.ntia sua unica; ha de paga.r a 
diiTeren<;.a do capital depo~itado pelo b:mco 
para poder em i ttir no tempo e no triplo (e nós 
sabemos que esse c:;.pit:.tl está desfalcado por 
em:p1·estimos <IID ouro que o banco nunca 
pagou); lta:de envial' os saldos da. receitu. pu
blica para. o banco jogar'com elles em s"eu in-

S;J 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 14:04 + Pág ina 18 de 27 

-306 ANNAES --DA:-C AMARA 

- tel!esse particular; .h a de pagar-lhe os juros i do fundo de resgate para. as notas em circu
das '• :polices de que o b3.nco podera dispa r va.ra.Jlaçã.o, esse plano -visa, va a consolidaÇ~.i.o dessa 
suas despez~!l; ha de dar-lhe :prazos long·os 1 divida. nacional, cuja __ imiJortancia seria, 
para o pagamento da sua divid-a anterior; ha I pouco a pouco, paga com a PL'Opria reaeita, 
de fazer-lhe abatimento nos juros dessa di vi- pelos recursos do fundo de resgate, de pro
da, dinheiro entr~ue ao banco e que desfal- prleilade do Thesouro e de.>tina.do a extinguir
cou a renda do erario; ba de proporcionar-lhe se quando extincta estives~e a divida; refor
o lucro de 3 •;., ditl'eL·ença entre o juro que çado esse fundo de resgate, a retirada do 
o bonus paga e o de 7 •;. que recebe dos papel-moeda seria uma realidatle,.feita com a 
emprestimos ;rtécem mil contos de reis; ha propria receita, .compensado o sacritlcio ex-

,, de pagar-lhe, em apolices, ouro, ao cil..mbio igido á nação pélas vantugens advindas da 
anormalmente baixo, ouro e apolices que Q_ diminuiç-ão lenta e progressiva do papel
banco adquiriu ao par e do qual gowu uma moeda, apressando a moeda fi·luciaria. 
emissão no duplo e triplo; !la de soff'rer as Quando, por effeito do pagamento desse em
consequencias inca.lcul:.weis do cambio a prestímo contrallido com a naç;_to contribuinte, 
lO 1/2, porque o regulador da moeda ftducia- o papel-moeda estiv~e restringido a par
ria não tem meio de apreçal-a, modificando ~• cella relativamen~ diminuta. poderia reali
relação cambial dessa moeda sua, delle hanco. zar-se o resgate to tal, entrando fru.ncamente 
para a moeda estra.ngeh•a.: tantos sac1·ificios, no regimen da conv.:rsibilidat.le da nota, s:i 
tamanha somma de b.enificios fia de de1•ramar ltouvesse persistencin. em seguir o plano, 
nas arcas do banco e, afinal. ha. de entregar· acompanhando-o da verdade dos or;;:amentos, 
lhe o capital inregral em apolices, ouro. recon- do equilibrio da receita e despB7.a e do se-vero 
struido desde o primeiro real á custa da nn.- cumprimento das verbas orc;a:nentarias. A 
ção, tormndo·O rico de empobrecido que estã, ('SSe tempo, isto e, quando O papel-moe~a. es
dar-lhe ouro a manclleias sem. compromissos tivesse resgãtado. o capital em apolices, cor~. 
a. que não o obriga, abarrotal-o de ourô que respondente a tot."'lida.de das emissões em cir
não é seu nem elle fez diligencias paru. attl'a- culação, sendo espechllmen te destinado a esse 
hir e depoi,; de reconhecer que o banco chegou resgate, ficaria extincto_ por haver cessado a 
ao estado de -precisar de tantos au:dlios para applicação especiâ.L a que er-J. destinado. 
poder viver p~?· causa de gra;Ules lr~t,so.- O lim, portanto, a que tendia o projecto da 
praticados em sua fuwlaç,zo .e primitiva ·or!Ja- commis;;ão, er;t o lJag:.\mento da di vida pre- -
nisaçao, como o declara o Sl'. ex-ministro sent-e, de pap3l-moeda, com .os recm·EOS da 
da fazenda,' á pagina 70 do- seu relatol'io e nova di vid<l. cont1·ahida em apolices ou accres
affirmados pelo tl.scal que o examinou, o Sr. cida á di vida nacional, de modo a ·estarem 
Ewerton de Almeida. extinctas ambas completamente, após certo 
-, Confessemos que, apezar de grandemente numero de annos, facilmente cal(;ulaveis pelos 
rico em recursos o paiz onde isto se affiema. juros de 4 l/2 °/. papel, possível de ser au
pela palavra do go-verno, tornar e1Iectiva gmeutados os recur5os U.o fundn de resgate e 
tão enormedadiva será uma gr:J.ndissilll3. ini- adeantado este éom receita orsJ-inaria ou com 
quidade feita ao povo, que 1Ja de pagar a sacrificios leves impostos i~ na1,.:ã.o. -
prodigalidade do benefic10 e nem sabe a com- , A mellida decretad;1 pelo governo, abando
missão si a nação bra.zileira á supportarã.. nando o que este plano tinha de -va.ntajoso, 

Ili 

Não cabendo, noô\ estreitos· limites de um 
parecer de commissão; a a.nalyse de todas as 
considerações feitas no rela.torio do Sr. ex
mfuistro da fazenda. em defesa da resoluç,ão 
tomada pelo governo para ·aec1·etar as me
didas Cflntidas no decreto, a commissào en
tende que não de,'e deixar sem protesto seu 

· as referencias desse relatorio ao projecto 
apresentado na sessão do anno passado e 
sobre o qual, affirrna o ministro, foi mode
lado o decreto ; sente a commissão que t<i.o 
mal houvesse sidú comprehendido o ponto 
capital do plano seu, tão mal interpretadas 
_fo~sem as suas opiniões. 
. Propondo a encampa.f;ão das emissões ban
ciirfu;spelo Thesouro e a snbsequerite crea"ção 

dà ao banco a -posse desse capital, com juros 
de 2% ~~~ ouro, em pagamento de emissões 
que não são mais suas e sim da nação que as 
possue, reconstituind.o esse capital ô .. custa da 
propria nação; a moeda fiduciaria., divida do 
banco que não póde pa.gal-lt, to:ma-sa capital 
credor p~rtencente ao proprio banco por ella 
responsa-vel, em compensação dos lastros de
:positl1dos no Thesouro e que, po1· serem a 
garantia das notas emittidas, deveriam logica 
e n~.talmente p~l"tence:;:· ao Estado que contra
Iria a divilla nova com :1 ouriga.ç.ão de pagai-a 
retirando-as •la circulação. A di vergencia 
:profunda, incontestavel dos dons planos ma
niresta-se nas consequencias ja possiveis de 
apt•ecíar na execu~'ão do pl:!.no do governo: 
pelo projecto da commissão de or~:amento a 
retirada do papal-mosda seria certa, feita pela 
Caixa da. Amortização, desde logo, ate que o 
cambio subissf), restabelecendo a normalidade 
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das taxas, segundo aS disposições da lei de receita publica enviado:; M baneo, não presf,a. 
1846 e aconselhasse a conveniencia de não ra- elle cont.asda a.pplicaç:ão divers;t pot· elle da.Ua. 
tirar mais pa.pel da circula~·ão; esta retira(l:;t. :.tO ouro que lhe J'oi confiado ·para fim deter
seria feiro com a a.pplica;,:5.o dos l;~.stro:; b:J.n- minado e, o qu9 é mais rlolot·oso, ~~.s !inunça.s 
ca.rios. r~curso:; do TL1esouro como ftcavam d;\ Repliblicu, estão rednzi.t1às ;'~ JU;LÍ.S desolu.
B9ndo, e a. ma.ss-1. do pn.pel ficaria de 1\l.cto re- dorn. da~ a.pprehensõe3. peh•lep1·ecia~;Jo enor
duzida, diminuída es5a divida e igualment~ a missima que a sua moeda fiducia.ria a.ccusa 
da emissão de apólices pertencentes ao fundo com a deorçssiio cambia.L 
de 1·esgate. · p;ldG a"commissão ·ciar ainda a prova. im· 
· Mant ida, como foi, a emissã~ pertencente media.tll. da di vergencln, protundn. dos dons 

ao banco, embor~ nôminalment.e, :po1·que só a. pln.tlOs no resultadu que sel'ia, obtido dt! cad:~. 
re$ponsabiliclade do Tlleseul'O a gn.ronte. de um delles, a.imla (leix;mdo de p:~. t·te a ineffi
posse aquclleda t0dos os privilegios a!Iirma- cn.ci:~ do resgate n.mrma.do pélo art. 18 do. 
dos pelo decreto, o governo, para re:gata.r o deceeto com o não cumpriment.o da obrigação 
papel~mo9rlu., teve de en•·iar para o b:wco os ditdu ao l•anco. 
seus proprios recursos; a.pez..1.r. porem, dessa. Ap;:>Iictl.do;; os rectl!'S03 rle cem m\l conto~ 
remessa, apollces no valor de 28 .414:000$. ~" dos la.'jtros bancarios M r <:Egate úo pa.pel
juros de .{ ouro e 5"/• pap31 de cem mil sobe- moeda. a !livid[l. elo Est;;.do por esse p~pel d~ 
ranos (avisos do Ministerio da Fa.zenda de 9 e -:urso fOl'Ç<tdo estaria diminuid<l. dessa som ma. 
de 20 ·de fevereiro de 189.:), O· bMco. sem e as <tpol1ces corl'espondentes a e~stl. quantia 
ligar imporbncia ã o :~era,o;[o. apenas resga. tou potlia.rn ntio ser emitr.id;J.S e os sens juros 
a somm~ minimn. de 2. 12i:OOO$ (1·ela.torio nã.o seria.m pagos ao fundo <le Nsgate, na iór
pag. 76), não se abalando tles5a. pequeníssima m:1. cl.l plano da co1nmissti.o do ot·ça.m'3nto ; 
cifra, a pezar dtt grandeza do ã~sumpto e dos pelo mecanismo do clecrJto, ll:l.ssn.nclo as a.po- . _ 
recursos_u. elle entre:,'lles, nem mesmo éom o licas a. ser propriedade do ba.Mo, em cujo nome 
appellosupplice <1 ue o ministro lhe fez« a.o se1•ia.m escriptumd•~s (n.rt, .. 59), eífectua.do o· 
pat.riotismo do seu presid.e!)te, it sua vida in· re•ga.te de cam. tle <luzento3 mil centos de 
teira da serviços :.i. nação r, para cumpt;ir· essa réis pelo Thesouro, o e<tpital pertencente àO 
rigoroso devet• resultante de uma verdacleit·•~ b:n~co subsistiria. sempre o me;:mo, a fbrtnn:1 
commissã.o mercantil . · nn.cionâ.L continu;u·ia n. pagai'. ·sempre, os 

Hqje póclc-se a!Iirmar que a. vot•;tgem dos mesmo5 juro; :1.0 bu.nco, esse capital nunca; 
iúJ.xilios prestados ao ~1.nco pelo Tilesourojô. sel'i~ climinuido, apezar de ser a divida do 
devorou mais esse r ecurso em ouro, pois que papel moada. divida do banco, que já. gozou 
o banco, commissàrlo infiel, app!:cou a. quo.si da emissão f<~ittl.. A divida lorna.t··se-hia. ca.
tota.lidade desses cem mil soberano~ entre~ues pita.lllil.l'l.l. o deV'edor e, em vez (la obriga.çã.o 
com applieaçã.o esp<Jcia.l, ma.is de 85.500 <1.0 de p:tg-•\L·a, elle tornar--se-l1it1. c~·edor do s!?.U 
serv-i()() da di>ida internit.. que o art. 1 1 do credor, t•ecluzi(lo este ao p:.1.pel de uevedor de 
decreto de 17 de dezembro incumbe o b:l.nco um ca.pita.l em bon. espec!.e, responii:l.vel pelos· 
de fhzer, pa.ra • que se lhe enviariam os s:tl(lo:; j ur.·os tle 2 1/2 "f,, em ouro. · · 

· do Thesouro, utílisa.Rdo no resgab apenas Hn. 111a.is ainda: o§ l" do art. 7" do decreto 
13.500 soberanos. (Vide Jornal elo Comme1·c;o n. 1167 .obri&~ o governo, qutmdo for deter
de i de junho corrente.) minado 6-resg:Lte ele notas em circub((fiO (não 

Póde-se avaliar, por ahi, como serão cum- declar-a. si 110taS elo TllesOltl'O ou bancarias) 
pridas os outras disposições do 1lecreto, aq uel· pelo deposito existente no 'l'lle.;:onro, a. repúr 
Ias em que a fortuna publicâ. foi empenha.cht. n:.1. a di[et·en~t entl'e o v:.1.lor rl:J.s apolices c llO 
tarefa ingente, ingra.ta. de que1'e1· ampa.t-ar out•o lleposit.1.do pelos b:<ncos emissores, ao 
esse estabelecimento cho.ma.do- de cr:;dito. camhio do dia dt1. entrega das apoli\!es. bem 

O Tesultado de tudo isto ·foi que, tendo como a diiTeren~\ entre o vo.lor dasta.s e o di\S 
a.ffirmado solemnemente á n<1ção e ao extl'a.n- deposit.'1.<la.,; pelos ba.nc~s, apnra·lo o cle3t3.S 
geiro que retirariíl. da circulação, dentro de pela meclia dt\ cotação, durante o mez anterior 
um a.nno. a. quantia de cem mil contQs de ao emqne:s~ rea.!is:woresga.te (§ 2• do mesmo 
réis (<trt. 18 do decreto), tenclo-se proposto <t artign). 
cumprir esta promessa, ã. razão de cinco mil As operações que este artigo autnrisa são 
conto3 por mez, e:;tii.o pa~sadQs se;s mezes de um a.b:;urdo que le>a á Sll<l. nã.o compre
após o dect•eto; recursos foram tlestina(los hen~ão. o Thesouro substitue os aepo5itos dos 
J.:~<Wa resgabr p::lrto .de quarenta mil contos, ba.nco:s, ouro e apolices, po~_;tpolice,;; de 21/2 "/• . 
entret<\Uto a palavra. do. govemo ntio poude om·o· e-;ses depositC!S lhe ·ncam pe1·t.encen~lo e 
ser mantida, O Se\1 compromisso niío fbl n- a.S not;\S em circulit<;ãO p;t .. ->:;<UUâ rcSpOUS:>.bili
speitado e a Circula.<,® diminuid:J. de 2.178 da.de do ba.uco, sendo ga.t-:.tntia dess;~s M a.po--. 
conto.s de ~·éis, re~g'\ta.dos com ouro'S<\lüdo dQ lices suhstitutivn.:;; uos lastros. ·Si o Thesouro' 
Thesoi.lro, esw. augmentll.lht de · 47 .500:56i$; mandat• resga.tu.r notas por esses 1a.stros, que 
nao se S3.he que .fim tiveram os saldO$ da são seus .n~o mais il.o b:1nco, ha rl.e repôr ~ 
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d.ifferenç<1 entre o valor desses lastros e o das tuil-o á sua custa : mais singular ainda e· a 
apolices que o substituem~ E' o que se depee· ingenuiuade com que esse credot•suppõe ma:.S . 

. llende da disposição do art. 7n' com a distinc- garantida:). sua di. vida ue dous devedores que 
ção teita. entre o fundo de garantia e o d·'tlo- não lhe podem pagar, autoris<tndo-os a sacar 
sito ex~tente no Tllesouro: A nação contri- o dobro do que já lhe devem, com a sua ;p
buinte dever:'t pil~ar juro;; das a,police;; em tti- mntia e tornando·OS depositarias de todos os 
das em subst)tuíçU.o aos lastr03, base de seus rec:ursos em saldo, com a obrigação de 
emissões no duplo e no tt·iplo e ha de pugar restituil-os quem não pode pagar a divida an
ainda por m:~ndar .re:õgn.tar essa.s not~s com terior. 
:recursos seus, pt•ovindo dos impostos qne o . O paiz pude a.:preciar desde logo a conse-. 
povo pag<t par~t o serviço da de;peza pubüca. quencia clesse mo~o original de garantir di-

. Haverú justiça, hn.verá equülade, lOJÍt·<t ou vidas: aquellt\quc o Thesonro teve receio de 
simples respeito aos direitos de uma nação ver perdida, era. de 61. OuO:OOO$ em setembro 
inteit"a por um estabelecimento de credito que de 1892 (exposiçã-o á commissão geral dn. Ca
as>inl <'· explo1·a, segund<L vez, depois de tel-a mara ó. par;. 276) dos <tnna.es, voL VJI); es-

. tornado possuidora de uma moella desvalol'i- _tava em 123 578:9:DS.'>43. a 20 de alJril de 
sada e de consequen~ias lan:en~a.veis? . 18U3 (relatori:J Serzedello, pag·. 64),ji~ estava 

O relato rio d:\-nos u. conhecer os receios de em 143.434: 143~307 a 31 (le maio (b<tlanço do 
q_ue o g01'eqto foi assalt..'ldo peltt dn·itl[l, tios B<tnco da Repul.llica do Bl'azil) ; a. responstl.l.li
dous bu.ucos f'usiona.dos ao ThesoUl'o publico e li(la.de do Thesout'o já é mais de 18.140:000$ 
dechwa ter proctu·a<lo g-tlmntil·a com a. fusão pOL' ;.onu~ emLtticlos (mesmo balanço) ; o com
dos llou;; instituto;:. de et•edito D-utoris)dn. pelo pt•omisso por liuHus do decreto de li de ela-

.. art. 1 o do decreto: « os bancos emissot·es eram zembra che,crn. a lOO.OCJO:OOO$ e 11ão se sabe si 
deveclores <l.O Thesouro Federal de avultauas a cil'ra estar-<·~ mals: elevaütt, j{t hoje, com re

. sommas, díz o relator-lo ú. p:1g. 71 ; <"l.uoptadtt messas nova.s de saldm em (;Onb corrente, na 
uma solução rallica.l e dada. a liqüir1ação do- fórma •lo de.:reto n. 1167. 

· · .• est<tbelecimentos. não seriam ~ómente os~~ A disposi.-,:.ão do art. 6" do decreto, clescul-
ciouistas os prejudicados; o primeiro pr~juc1i- pe-nosa Camara a. ·dureza da palaYra., é uma 
cado, abstrallindo mesmo dos eifeítos desas- irrisã.o ; o governo substitue o~ lastros pÓl'. 
trosos do l:rack, seri<t o Thesouro Fecleral». n.police~, ao cambio tio dia, na integralidade 

Póde a commissão lembrar á · Camu.ra que claquelles, r1estimndo os ,juros de 2 lf "/. ouro 
a divida não est~ mais gM'antida. hQie. por dessas apolic<'s a. cobrir a di:treren('a entr-9 o 
"Ser de um só banco, em >ez de serem dousou val .. r dos delJQSitos e. o das emissões. «Co· 
muitos os devedores ; os fu.ctos attestam elo- bej:ta a di!l'er~nça, o Tlle:rorn·o tleixarà de 
quentemente que elb está mais augmentada pagar jmos »,diz o artigo, mas ap1·essa.-sa a 
e entretanto menos ampatadn .. Cumprz notar ucc1·est:eutar: « O fuudo tle garantiu. poderti. 
ainda, que ella augment;J.. to(los os mezes, ser, entretanto, empreg-ado nt\6 transaeçütls 
·como ee p6de verificar dos r.ous Lalanr,:os pu- do b<wco >) •. 
bli<pdos pelo Banco da. Rep!J.ltlica uo Brazil .e E' claro que nunca, em tem110 algum, o 
correspondentes aos meze;: de abril e ds maio· banco Lleb::arã. cobrir es:oa. dill'erençn. e q u<l 
comparados esses clous l)alanços, clelles ~e vê st:mpre, em to(lo t9mpn da sua existcncia-. ·O 
que <t conta, corrente do mez rle abril com: o Tltesouro ha üe])aga.r os.jm•,,s clcssas a 1 olices, 
'Thesouro era de 10.884::~82.'3140 em 29 de r1u:mdo m~iecesse apptova~-ã.o do Pode1· Le
abril, ao '])asso que em 31 de maio_ (balatwo gislu.tivo iniqnidatle tamanha. Outra incer
dessa. clat.-<) está elevada. :;~. 11.6!2:044$625 o p1•etaç:ão, que não est:l, sel·is. sopllismar o fim 
que d:i. t\ (\iiferen~:a de 7'!7:737$525, 1m1 um a qúe se destina o fundo <1e garantia, que é 

. mei. não faUando naparcella de 50.000:000$. have1• no Tllewnro tantas apolicfls, quant~l.s 
de divida que apparece (le novo no balanço as notas em circulat;ão. 
de maio, soiJ a rubr-ica. de r./ de Jll'(t_;o ·ti.co, o Esta richa ele 'consolaçilo, de não pagar o 
que eleml'ú a rliv-ida, em :31 de rmüo, a ma.is The>:onro juros das apolices quando o banco 
de 50. i2i: 787$:525 1[0 q_ue a. 29 tlê abril. qttô;;c,· deixar tle applicu.l-os <i.s suas trans· 
· Não deix<t (le ser sing-ular o meio dt.~ g:tran- n.cçü~s, mnita. homogeneidn.rle tem com essa. 

·ti.r melhor ns (1ivi<1as, reunir os del.oitos de dr· Olttl~a. promes>a. de conversibilillade das noüt'i, 
-varsos incEvi1luos em uma. só 1irma., composta. quttnüo o cítinbio se consal'Yar a 27 thn'll.nte 
(los dous que mais de\·em es3 declaram em se- um a.nno, promessa que tem sirl.o ponto da 
rias diílicnldades pura. vi ver; mais ~Lngub1r nuüs ~evera l'eJmba no.s .. tliscnssues do pru:la· 
ainda e o systema. de pl'etendee gamnth· di vi- mento, ped•·a de escan(lalo 1lo d•'.Cl'eto que 

· - elas fornecendo ao clevedor 11ovos reeursCts üe organizou o Banco J.a Republi.c;.\ dos Estados 
que elle precisa p:~.ra arr:tst.'l.r uma. vida muito Unidos do Brazil e que entretanto resm·ge no 
gasta ,já, e em Yalor superior à tota.lidade c}ecrato de 17. dé dezemb1·o c\c 1893, sob o 
fl:ód.ebito anterior, creaudo-llle um capital de al't. 12, aggra.vada ain(la com a resul'rei<,:iio 
que ocretlor ,.~ae pagarjuros pa.ra_ reconsti-. da lei de 29 d~ m;tiolle 1875, e elevad<t ao. 
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dnplo a som ma. ele papel-moeda. que c go>erno i ciado fr'3.ncament.e hostil a essa, cr·ea.çiio, re
é·antorizado a emittil· par-a novo auxilio ao 1 jeitàtla.pelO$ mestt·i~S em fina.nc;,-as e inadmissi· 
banco.. · j vel~m uma. rell~lb~ca federatlva. Dispensa.-~a 

A C•\mara tem-se prommchtdo muito elo· · por 1s!o a (·ommtss<Áo de demora.r-se em const· 
quantemeuta contra esta. disposie;ão; a com· d~raçoes sobt·e est~ ponto do dec_rt:tn;_ct\be-lhe, 
missão do orçamento só :póde lemlml.r·lhe as nao obstan_te, cons1de_!ar que, st razoes de or
suo.s decl:l.rações anteriores sobre esta medi- dem snperlOl', qt~e na.o lll\ nenlnuna,. ac9nse
<.ln., tão falsa, tão fallaz, tão dlgna. de stygma- llHl~em ~ cr~ao de ~m banco llo _Estado, 
tisação como a anterior que, entretanto,llle é mmto ma!S racwna.l ~ertn_; cha~;tt· C'lpl~CSllO· 
superior nos eft'eitos IJerniciosos que IJolle pro- "?~para a sua. or~amsaç~~o soltdit , _sa.tha, sem 
cluzir . Ytcws, do que :l.ccer ta r os compromissos de \11ll 

· banco que ta.nt;) está custando ao Thesour., 
O ort. 13 permitte ainda, dep:1is dus dispo- par .... sobre este fundar um iu.,tituto n.balado 

~:>ieões anteriores, ao bt1.nco emitt.ir papel a.o nos -sem alicerce.~ . E 0 go·;erno já tem na~ 
portador e á viS~"-. D<\ razflo do duplo do de- mli.os, por um 1·elatorio 1Hto a. seu mandado, 
posito em ouro e con versiveis em moeda me- a. prova Je Cl ne gL·ave.;; abli'~O~ roram pt'U.tica· 
tallica. Não ha. quem acredite que use úo di- dos nn. funda(~1o e primiti vn. orga.nisaç;_V:> do 
reito de emittir notas conversíveis um insti- Banco <h~ Republica dos Estados Unidos tlo 
tuto que a~ tem de curso forçado, a render- Bt'<Uil. assim como que a c..·wteira do B;mco do 
lhe juros o deposito q•re elle tem· }Jara ga.ran- Bt'<lZil estava comprometti{ht, c:Jmo o declara 
til-n.s e de onde lhe veem recursos fa • to3 par·" 0 relatorio Serzectello, ;,i p;t~'"iO<\ íu ; não serio. 
::s suas tran~acções. P•u·a que, entr·et<tnto, a fu>ã.o de compromissos taeil dos dons bancos 
não restasse duvida. alguma de-que só o The- q ne consLituit'alll ba.se solida. pa.ra uma insti- · 
souro Nacional é o re:.ponsavel peln.s actuaes tuic;ão reproYadu p:.>la seiencia financeira, 
ou 'Pelas futuras emhsões do banco, já o :u·t. ainda quando firma.do. em capital isento (le 
s• do decreto di.:>poz que, no caso dn. liquida~ t·esponsabiliclade. 
ção-forçarla ot! A:\llG.-~. VEL do banco, o gover- Apezar da.s it·r~guhwidades assim frt\nca· 
no assumirá a responsal)ilidade da:; notas em mente declaradas !)elo governo em um do
circulação, fazendo:se represent.w como credor cumento publíco. dá. elle n. esse banco a pro- -· 
prefereucial-sôíllente pelo {<m<lo de !J(l1'lmlia, prieda<le ua.s apolices, om·u e pa.pel, deposita-

. resgatara u.s notas com outras suas até o va- do.s pelos buncos regionaes em garo.ntia das 
lar do fundo de -garantia e l'eSJ_lmvlctá zleto suas emiso:ôes; fal-o sem respeito aos direitos 
1·e~to da cmi.•sL7o, si esse não for sufficiente. desses bancos M . que lhes pertence, sem con· 
· Pa.rece que 1m muito a receiar dessa nova. sideraç•ão aos prejuisos que lhes causa, s·em 

.medida, embora a obrigaç-.ã.o d<\ conversão, attender que elles sofl'rcm a. pena J?O~ cu_lpa. 
sempre feitl'l., sempre illudi.da, nunca obser- que não commettera.m e, suprema. lOJUSt lça, 
vada e ant:-s convertid<\ em novos onus para em 1ã.vor uaquelles que commettera.m erros, 
a. fortuna publica, representada. pelo The- })ratica.ra.m irregnlaridade:5. são autores de 
souro Nacional. graves abusos, <:ompromettero.m a. sua._ CU._!· 

teirt\. Q;; bancos reg;onaes teem uma. emtssao 
ba.~ead•\ em apolice$, de ta.nto por tanto; não 
são devedores ao Thesouro, não reeebera..m 
delle :tuxi li o algum. T0em dil•eito, p~lo decreto 
de li llejáneiro de JSDO ([UC os instituiu, aos 
.i u::oos d:ts :Lpolices flUe d;·posit~mm pa.1•a emit· 
tit· somm\\ igual ao v•ll"r nomtnal des:;n.s. · 

Convém· accentua.r os :perigos que ficam 
:pendentes sobre o Tllesouro da, faculdade de 
110der o ll3.nco resolver a. sua. liquidação ; esta. 

. disposiçiio colloca o Thesouro sob t\ dependen
cin dos accionisLas do banco, o.s quaes, resol
vendo liquidai-o, atiraram scbre o Thesouro 
os onus proYiHdOs da. dül'erenç-a. entre. os 

· actuaes emissões e o fundo de ga1·antia e tam
bem (las nova~ emiss<Jes que o lmnco po<lerá 
fazer no duplo do ouro que del_)ositttt'. 

Comprehende-se que semellw,nte fuculLhvle 
de emittir, havendo o direito tle liquidar ami
gr.u)clmt mesmo (vl·çadttoumte com o <lireito, 
para o Thesouro, ele concorre1• como credor 
apena$ pelo fundo de garantia, )_)ode ser ~ü(l 

• um bom negocio a tentar o roncO' para. es..~ 
Jiquitlaçüo. da qual so prejuízos ter.i. o The
souro publico. 

A nomeação do presidente e vice-presidente 
e de um director iaz o governo imm.iscuir-se 
na vida. interna do banco, tornando-o um 
banco de Est..1.do; a C...ma.m tem se pronun· 

E;;::as apoiices teem -llnje cotação superior á. 
base da emis~ão e ;Llguma.s, de ca.piwl ouro, 
rep1·esent.u.m ca.pital muito snperiot· e que va.L 
2:.01' snhstitnitlo por n.police;; d 11 rundo de ga
r.·ntia. escriptm·aclo em nome do b:mco, :t · 
render-lhe· jm·os, avolumando esstl capital. · _ 
E' justo pl'iv:Lr o \·cl'Cladeiro proprietario ·de 
todos os seus direitos ll<Ll'<~ convertel-os em 
va.ntagens tL qw>: o lilvorecido núo_ tem titulo 
algum que explique esse verd:tdetro t:sbulho · 
feito aos bn.ncos depositante-: <les~as n.polices 
e que o fizeram conlit\.do;; nn.s di~p'lsições le
ga.es que os ga.ra,utir:tm e os chamara.m a Esse 
deposito na-.; arcas do The~nl'o ~ .Julga a com
mi$são que não deve fa.zet•-se-lhes semelhante 
in,iustiç.a. 
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·' -A·.emissão de cem mil_contos em bonu:~ para 
. auxilio âs industrias merece estudo especial 
por parte da. commissão de orçamento. 

Estn. disposição do ,,rt. 9• do decreto n. ll6i 
. deixa. bem conllecet' a capítul:1çiio ulcanc;a.da 
do governo ]_lor uma tenta.tiva que, m'-'.is úe 
uma vez, surgiu nas 1ina.nças da. Republica, 
:pretendendo impor-se em nome de interesses 
· que . sabem clamar muito e não desanimar 

.. com a rejeiç;.1.o da medida pelos poderes con
stituídos. 

A Camum S:J. be q llf. na sessão do a uno~ !>:1.5· 
_ sado lhe foi :pt·esente um prQjecto sobre au

:x:ilio ús in rlmtrias, largamente dbcutido c 
por ella. l'ejeit~do em 13 discu~ão, por grand~ 
maioria, logrando obter apena,; lO ou 12. votos 
fávorn.veis. · 
. Nes~o. discus:;ãf) foram longamente a.prech\· 
dos os inconvenientes de semdh<~.nte medida., 
que virin-act.uar como um íàctor a mais para 

. a perturba.çã.o da moedn. tiduciurín, .iâ tão des
Vàlorisada.; os perigos da. dist!'ibuiçã.o délSS..'t 
enorme qua.ntht foram demonstrado3 , indíta
·dos os abuso'sque ella poderia produzir e como 
:.seria. l.lm .elemento novo ao jogo desení'l'et\do 
·da. praça eésa. entralla de sommil. tão avultada 
-na . totu.lidacle do ]Ju.pel que :1· es_pecula.ção ti
. nha. creado· em dous u.nnos de febre e de o.gi-
tação no paiz. . . · 
·· TrataYa·se então de cem mil conto5 de -pá.· 

-pel..:ino ·da, a ser distribuídos pelo · governo, 
cuja responsabilidade seria. mais e!fectiV<l..cUjos 

. escrupulos seriam mais severos. no ·exame 
das condições em (fUe se a.chassem as indus
tria.s fa"orecidas; seguindo a tradi<;:üo honrosa. 
de resistencia a.o a.ugmen to de pa. pet-moadã. que 
(l.comp::mha....-a. a Canmra. dos Srs. Deputados, 
ella condemnou peremptoriamente o pl'ojecto, 
dando aS'lir.n um u.ttesta.dn eloquente d tt reso
lucii.o de não ma.is avolumar <l. cift·n. da moeda 
fi'duci:tria, causei em ciente d:t ruma. d:ls finan
Ças da. Republica-
-.: O governojulgolt não ir tle enco11tro n. esse. 
:v'oto solemne do ramo do Poder Legislativo, 
mu9-ari.do as condições dos titulas a emittir, 
concedendo n. emi~s;.i.o ao banco, em Yez de set· 
·ello; directamente feit:~. pelo Thesoilro. rlo.ndo 
1io l'o.pel o caracter de ti tu!. s, com .i uros a. 
.percelict· semestralmente e com' o.mortisnç:ü.o 
,nci .. prnzo de 20 annos; julgou ma.is conjurar 
;os perigos do a.ugmento da. moeda. fiduciaria., 
.decretando q11e esses titulas nüo seriam }>apel
moeda, como si a sua. decla.rn.<<i.o pudQsse timt· 
à emissão o r.:::~r~det• que lbe é proprio p:!los 
.etreitos que ella. prOduz. 
· Não pôde. porêm, rugir ás meüidas comple
mentares dessa emissão e que .v-em deixar 
patente como se _trata. de verdadeir-o }>a.pel.
. moeda.; e do mais p~udi(·ial pó r vencer jUt'9S, 
pois desvirtua.,se a. natureza dos titulO') que 

disse a.utorisa.r, qu~ndo adia. o começo da.amor
tisa.çiio ·para o segó.ndo quinquennio, ou :por 
lO annos (al't. 9"), quando impõe aos títulos o 
recebimento nas repartiç.ões publicas !Xlora 
:pagamento dos impostos (§ 1"), quaudo os au
torisu. a circular (§ 2"), quando, cmfim, pune 
0. Íahifi<:~JA,{LO dO CarimbO COmpl'Obatol'iO dO 
pago.mento seme;;tral do jure com as penas 
do crime de moeda falsa.. · 

O curso legal foi imposto a esses titulas, e 
a Ca.mat'(l. sabe ([ue o curso forçado lhes está 
sentlo dac1o de modo franco, como ás :proprias 
notas do b:tnco e ás do ThPsouro. 

Já. se póde apl'eciar os eif~i.tos da entrada 
desses titulas na. circula.\ilO, onde elles estão 
send.o m<tnuseu.dc.s como moecl:~. para. todas 
as tt-.J.nsacçi'Jes e como títulos de credito pelo 
de~conto que j<i. est'lo · soffrendo, embora, a 
perspect iva do juro a receba r no primeiro se
mestre que está a tinda1'. · 

Outt·o eff<~ito da Cl'Qa(,ão d.css_es títulos eni 
beneficio do banco póde ser verifico.do no 
mC:Jdo pelo qun.l essa distribuição està. sendo 
!eita; o art. 9• do decreto decla.ra expressa
mente que a autorisa<;ão da emissão e dada. 
com o fim tle occorrer ãs industrias nacfonaes 
que tenham condições d~ vitalidade: a pri· .. 
meira corp~ração a ser bonH!cada íói a Inten
dencia ~lunicipal desta capital, que ninguem. 
)·a ser intlustria e, quando pudesse ser ns

stm conSiderada, nüo poderia ter condições 
de Yit.a.Iidade. Recebeu, entretanto, um auxi
lio rle 10.000:000~. por um conkactú sob a ga
rantht das . rendas do Di;;tt'icto Federu.l, que 
não podem constituir hypotlleca e muito me
nos penhOl' mercantil, no. forma. da. legisla.ç;i.o 
em vigor. (Decreto.n. 9549, de 23 de janeiro 
de 1886, arts. 7" e 11, avisos ns .. 120, de 24 
de maio lle 188:3 e n. 468, de 24 de setembro 
de 1881.)" -

Logo na primeil'l.t transacç;Uo feita. , o ba11oo 
demon:c:trou não ter competencia. nem criterio 
pm~~ execut:.H· a. disposiç~1o do. arL O" do de
creto, l'esval:tn,lo desse conwa.cto p:\ra outi·os, 
em que atê tts sua.s propria~ ••cçüe:,; l'~cebeu 
em .c.1.uçtí.o. · 

Abstrahindo do5 ahnsos commettidQs já 
nes~a. derrama de P•t:pel·moeda., a c:ommissão 
}leuc llcenç;t pa: .. a perguntar com que dir~:~ito 
se impõe iL no.ç,ao o pagamento de juros por 
essfl .pn.pel, que não representa. capital do 
l;anco. cujos ncc;onístas não concorreram com 
parcollo. alguma. pa.ru. ~ses títulos que signi· 
ficam um vet·d:tdeiro <::tpital destinado a. re
prescmtar mais um i'.:~.ctor na riqueza publica, • 
quando falia-lhe o ca.r<J.cteristico essencial da 
'ri(j.U<!Z:l.. 

E o trabalho empreg-ado pelo hn.nco para o.d
quiril' esses titulos não e outro U:lem da im· 
pre~ão e dt\ ,as5ignatura. dos seus direct~
res. 
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Si o papeÍ-qtoeda, representativo da divida. a. metade ou:: o terço, realidade d~-~~p;estim.Ó 
do Estado oom o povo contribuinte e susten- resultante da alta cotação de todos os pro
ta.do pela. prom~ssa ga.t-antida de .t>agal-o em duetos no mercado ou da taxa cambial a. que 
mais ou menos t~mpo pelo Estado. não vence fizeram compras para a. montagem dos seüs 
juros; si a.s notas bancarias, representativas ma.chinismos. · 
do capital em deposito no Thesouro, reforçado O banco lucrará. com certeza; mas as in
pela carteiro. commercial do banco emissor dustri:lS serão sobrecarregadas enormemente, 
não venc) juros, de o nele vem 0 privilegio nií.':! poclendo resistir a essa verdn.deira usura 
desse papel, que apenas representa uma con- de credor agiota, que empresta metade J)ara
descendencia, para não chamar t1m abuso, do receher o dobro, a ,juros aggra.vados na móra. 
poder· publ(;o, de .vencer juros que uma parte e cl)m hypotheca superior ao emprestimo. 
da n~.ão lta.de pa.gae a essa Jlequenina porção Du.lli resultará. que as industrias em >erda.--
de cidadãos que represe:t;ttam o banco, para. deiras c.1ntlições de vitalidade não querer-Jo 
que est e pague com elles 4 "/ •• ficando eom semelhante emprestimo, que será. vida. pa.ra o 
3 o I v de que se apropria, sem razão algum•~ banco ·e a ruína, a. miseria pam ella.s; virão a. 
pa.ra. tão odioso monopolio ~ acceital-os, o que já est:.i. acontecendo. as que 
. Com qu'e direito aiuda lw. de esse papel pe- resultaram <la especula.ç:ão e que ainUa. <l.pro
netrar n;l.S repartições publica.s, substituindo veitat-d.o deste ultimo recurso para ·conti· · ' 
a. moeda 11acional c:om que se pagam os im- nua r o jogo do qual nasceram e em que con
postos. qua.ndo o b·anco que os emitte não tetn titmam a viver. 
ca.pital que os gamnta, não offerece ao menos Eis-por que a.commissão de orçamento julga. 
as condições de credito bastantes para. que que não deve ser approvada. pelo Poder Le
se confie no seu pagamento? - gislatiV'O essa. emissão que, si fascinar algu-

Vê-se corno se trata de papel-moeda mais mas in<tustrins possíveis de viver, lro:de arrui· 
:pernicio::;o que o proprio p;tl)el .iá desvo.Jo- no.l-:is, servindo unicamente para alim.enta.r 
risado do banco e como a su<t entrada na cir- as que riã.o roem possibilidade de vida e con
cti.laçft.O ha de prejmlical-a., como jã. o fez. tentam-se com essa moeda falsa. nos seus prin-
. Dem3:is: essa. emissão de bomts .em empres- cipios. . .. . · 

tlmo a mdu~trw.~ •.. quantlo ellas Vlessem real~. Convem lembra.r uma. uitliculdade a surgir 
men~ a ~er .a.t;xtl~adas ou conte~plad.as na em pouco tempo, em resultado dessa. emisSão 
S?a dhtr!l~mç~_o, e uma. ve:d~deu.•a .e l~ctua- e que ca.usarã. séria pel•turbação ás rela.eões . 
ltflca.~el. e:-tor:>ao qu~ se 111~~ faz, arr~sta.mlo- d (l _Tbesouro publico, si esses botlWi forem ter, 
as apreJutzo c~r.to .e arrumado r em n.w pouco . na. sua. miJ.i;•r parte, á.s repartições publicas 
tempo. o que e Ja.ctl de demonstrar. em pa.!!amento dos impostos •. na. fórma. do : 
Receben~o esse pa~el.pe~o seu v:ator ~o.mt- art . 9\ ~ to . - . · . . 

nal, com o J?ro tle 7 % •• a.s tndu~tr1as clen~am Pa,''at':.l. 0 Thesouro com· esses titulos aos 
os ~us ben~ em . hyD<?oheca ou pc~h.or mer- fnncciono.rios publicas c as demais despezas, 
cantil, em _valor r:n.rerwr- ao· empre::ottmo que como receito. que ::õii.u~ 
e.trec&uam; esses títulos teem, entrel~'l.nto, va- . _ 
lor nominal, papel, quando OS bens teem v&- ~U~l·(\a.l-os:h~ em uepostto, por na.o poder 
lor real, terras,-mn.chinismos ou outros,senuo em~ttil-?s ~a1s ~ . . 
incongruente por isto que estes fiquem sujei- No prtmetro caso,dtm::amellesde ser titl!fos 
tos àquelles por somma infet·ior. . . . P!l-ra tor~a.r-s: pa~I;,m,oeda, ha;endo du~da. 

Como os IJomes siio rlrulos pa.ru. s~rem applt- Sl devetao ~er pa..,O:> pelo valor no~mal 
ca.dos pelas industrias, na qmLlidalle lle ou com o llesco~to cor'_l;·espondente aos ~uros _ 
moeda fiduciarilt, e como~ mcied~\ fi,luci:wia que vencem e a cotação da praça.; obrJga-se 
estâ. depreciada., e claro que os devedores hiio o seu curso contra a lettm do decr~~· que 

·de sofft•er as conseq uencias dessa. depr<'-<:i:t~~io, apenu.s lhes qen o c~rso le~al ; el\es trao en
logo que os _houverem de applicar aos seus contt·~w nt~ cu•cula<;ao as d~fficnl_~lades r~sul
inte1·esses. o que se -realisal'á ou pela eleva- tante~ do valor :pelo _qual Imo de ~er rec~btdos, 
ção d.os productos nacionaes, em conseque11• autor~Cl.do o cula.dao a. r·e~elhl-os, VIndo a 
cia dessa. depreciação, ou ua compara~ilo d<Jssa deprecmr-~!: corre~do a abr1ga:·-se de novo 
moeda com a mOé<la extrangeira, si houve- n~s repa.r.tlçoes p~bhcas, onde o ~e.n valor no- .c. 
rem de P<Lgar pro<luctms vindos do exter·ior . nnnal esta {,rarantldo, com p~JUlZO para o · 

O emprestimo, porem, subslste e ha de ser TL1esouro. . . , 
pago no futuro; no momento em que a moeda N'o ~egtrnào caso, -Jta;vera um desfalque na. 
fiducial'ia comecar a aprec:.ar-se, os pl;oductos receita publica e o Thesonro tm·nar-se·ha_ o . 
industriaes começarão a baixar de valor, as possuidor de títulos que elle mesmo gara.n~u. 
industria.s ter'l.i.o de receber menos pelos 6eUS dimin.uidll$ as contribu.ições orça.mentar1as, 
artefa.ctos e entretanto hii.o · de pagar os juros reduzidas apenas aos Juros, que o banco 
e a a.mortisaçã.odo emprestimo pelo seu yalor pagará., de seis em seiS mezcs. por . esses ti~ 
nominal, quand o por elle3 apenas realiearom tulos. 
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Em ambos os casoi teremos uma perturba- s~jam escripturadas em nome do banco:-q~e 
ção a m11is na . círcula.~;ão ftduc!a.rio., jâ! -tão niio t~Ill mais a emissão, que alJ:1nJonou: o seu 
desvalorisaêla e que tudo aconselha a restringir direito, :p~ando todos os o nus á conta. do 
e 3i:sentar em bases solidas, longe de ampliar Thesouro,- para· quem é logico que passe a 
e desvalorisar maiS. outra. parte do serviço. · 

IV 

Da exposiçã{) feita sobre os factos que se se
guiram á execuçüo do decreto,conllecz-se á evi
dencio. como o banco esti~ vivendo úe recursos 
quellle tem dado oTIJ.esotu·o, sob a. tutela. do 

· Estudado assim o decreto,sob o :ponto de vista ministro ela fuzenda, peada a sua espllera. de 
da. critica severa. e infie:rivel, cumpre reco- acç;."io para cuidar re..<tlmente dos ~us inter-_ 
nhecer, não obst3.nte, que se póde acceitar o e;;se$.l'epresentados na en01•missirna somma. 
seu lado bom, julgando-o de vantagens in- de 600.264:875$22-:i (mais de sei>~.:CUL(IS mil 
contestaveis:: tirou a; prova do plano que mui· contos de reis) dil. suà carteira e c1ue elle pr<~
to se impunha, da possiYel reor·ga.nisação dos cisa li<LUi.da.r, ao menos parti. tt<:udir t\0 seu 
bancos de emi~o e desbravou o caminho da capita.t e aos seus deposit.autes. 
reforma. :financeira, unica. possivel nas ;•<:- A .tntela. administrativa sú lhe se-rve ue 
tuaes circumstancia.s, pela uui!brmisa.~·ão das em bar<l~,o~ pa.rà nttender u.o ser-vi\'0 d~~ non1. 
emissões, :pela conversão dos lastros banca- emis::iio para auxilio ús iiJ(lustrias; q nando 
rios, em a:pollces. pela li~uidação das dividas eU e mesmo está. preci.sando de à LtXilios , e }_)ara. 
dos bancos, pelas circumsta.ncia.s f:J.ceis em o serviço da divida interna, c1 ue é incapaz de 
que collocou o parl<imento para. deliberar fa.zer, l)Or 1lüta de recurso;;, como o prova o 
sobre a. reforma sem os receios dos prova- desvio ele applicuçii.o c1ue deu aos 85.500 sobera.- · 
veis e ari.nunciados desast.res, a. cla.va mais nos confiauos p:tra. o resgate do papel-moeda; 
formida.vel op:posta, na sessão do anno passa- sua. administração está, portanto, desviando 

· do, ao plano da commissão de orç-amento <la. a. attenção pa1·a ser\iços estranhos ao ee,t·pro-
Ca.mara.. · · - · · · - -·~- prio capital e á. muita acti>irlade -rcclil.ma.da. 
. Pa1~_ece que muito reduzido estâ·ô numero pela liquidação da. sua ca1;teira. 
dos que suppoem ainda que as emissões bán~ Libertado das emissões, entregue aos re.:.. 
carias a cargo do Banco da Republica do Bl'a- êursos das suas carteir<Js, tendo de zela.r só-

·. zü se-jam vantagem para elle ; o bam·o deixou mente pela su<'t. vida. intima., corto..Jo o cor
de ser OO.nco de emissão, pois que 6 :ut. g• do dão umbellical que o -prende . aind<\ ao Thc- .. 
decreto extinguiu a faculdade de emissão do sou-ro, é posslvel que aqnellà massa · enormê 
Banco da Republica, sem que Lo~e dada. nov:J. de papel pl:lssa ser movimentada em beneficio 
nas clrcumstancias dus emí:ssües j;üe:üiz:\das do banco e elle possa revivei·, culdando seria
ao '- novo instituto l'esultn.nte da fusão dos mente de Equltlilr de vez os mitos ueg·ocios 
dous. dos sem dous antee2ssor~. l'econstituindo-se 

A l'esponsabiliclade que o art. 5·' do uacreto como banco de dellOSitÔ e descontos, I]_Ue hoje 
lhe clã, por ass·umir a das notas bancarias e re~lmente. -
em clrcutaç,fio, não ha. quem· o conteste, é O .Thesouro nacionat, por sua Yez, :tl•,ttará. 
pura e . simplesmente nominal, ' desde que o de to1•nar uma realidade o resgate do papel
banco é prtvado do direito de emittir outras moeda., constituindo o fundo especial e man
de curso forçado como as anteriores e o The- dando proceder a elle directaruente pela. sua. 
souro é quem se ineumbe pelo <\rt. i' <le or- Caixa de Amoriiza('.ão, de_ modo a reduzir, 
denar o resgate das not.u.:>, quando julgar isto pouco a pouco, a moeda ftduciaria, apres
conveniente. sando·t~. 11a1-a desfazer ess..1. anormalidacle de 

.Si ao banco é tirado o <tirei to de emitt-ir . e a taxa. cambial que lhe esgot..'\ os recursos com 
·· iniciativa de resgat..1.r notas, si ella não póde as despezas que tem de fazer no exterior -e : 
· a.ugmentar ou restringir o. circula.ção fiduci:u-ia. no interior, mas que exigem a moeda. de ouro. 

existente, func~ões que o governo reassumiu A commt~são entende que cumpt'e tor11a.r o 
:pelo decreto de li de dezembro, com acquies- resgate elo papel-moeda real e · e:ffectivo; que 
cencia. do banco, é <:!aro que elle não t! mais a pala. vra. do governo, que repi·esenta. à Repu
o regulador da moeda. fiduciatia, desistiu dos blica, st>ji mantida com a (·xecu~'ll.O certa. e 

. direitos que llle eram outorgados p8lo d€creto inilludivel do que affi.rma; qtje as leis sejam _ 
' de sua organisação e hoje não é mais do que respeilacbts por todos, começando o respeito 

um banco de depositos e descontos, com a. re~- pelo proprio poder que as põe em ex· 
:ponsabilidade nominal das emissões, pelas eeu~ão; ctnenão ltaja individuo ou c.>-OriJOraçií.o 
qúaes -é responsa.vel realmente o Theaouro alguma coLloeadé1 fôra da lei, a alc-ançar do 
publico. · govemo decretos e medidas f<)ra do cqmmum, 
_ Ma:ís uma razão paraJlii.O poder ser admissi- que envolvam a fortuna publica, em a ventu
veLqueas apolices emittidas para substituir j ra.s desa.~trosas em nome de ::.l.tos intere::ses 
o repr~sentante das notas - em . cil'culaç,ão em jogo, -porque não ha. interess!!s !lOS3iYeis - . ·... . . 
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de sobrellOl'em-se aos da. collectivi<lade, que e mos annos, alli est~o a augmentar a re
a nae~o hra.zileira tegida. pelo gra.ntle prinei- eeita. publi<.m., como a.ttestado eloquente 
pio da igualdade da lei paro torlos ; que a lei de sua pu,ju.nço., os 6'1:'a.ndes recursos de 
du.s despezas puhlicas seja uma r•·alíllade na que a. 1or~una. pubiica. c.lispõe, assegu
sua applica~ão aos servi~os determinados, sem ram a nova era de prospel'idade em que os 
desvio da receita para ampamr assoyiações sacl'ificios ho,ie impostos estarão vantaJosa
que são de particnlares e emqun.nto podem mente compensados e a naçii.o libertada da 
alcanç:ar os recur,.os fu.ceis do Thesouro pu- situac;<1o intoteravel que <t op1)rime actuat
blico e que nilo pertencem ao governo, que mente. 
e:ondescende em entreg;\r o que é da Na.<,:uo Ha. tre.~ a.nnos que esta quesk1o das emisroes 
contdbuinte, não cuidam absolutamente de bancarias impõe-se it c:)gica.ção do Poder Le
reot•g:l.nisar-se com os seus proprios recul'o gish\tivu; nestes tres annos a situaç:ão mats e 
sos, de procuL·ar c<witalliqnitlando os papeis m<Lis se tem aggravado e a commissão leml>ra · 
da sua caroteim, embora com prejuízo. tornan- que eHa o tem sempre a.nnunciudo. 
(lo-se casas de negocio, em summa, por prer~- Todos os rectusos teem si•lo postos em pra
:rírem ser suc:cursaes do The$ouro Nacion;ll. tica IJM'o.J. lhgir it soluç~o radi!!al, ft·a.nca. e 

A commíssão do Ol'<;'.amento insist~. por- mlic<t admissivel para um pa.iz que cogita do 
mnto, nas suas idéa.s apresentadas o anno fntnro e tem confiança na sua pro-peridade de 
passado, pedin(lo ú. Ca.mara dos Srs, Deputados nação rica e livre; todos os recursos teem fa
a votação d0 orçamento. que ella esforç.'1r-se- Umdo. augmentando mais a crise e as diffi-
11:1. em a.present<tr equilibrado e ao governo a culrlades ua vida · parJl. todas us classes da 
obserl':~.ucítt das disposiçõ:!s orcamental·iilS, naç:J.o bmzileira.. -
com o ma.ximo escrupulo, com o maior cul- A (}I>al·n.~oão de um emprestimo externo, o 
d(v!o, que foi contrahido p:l.l'O. a companhia Estrada 

Estas medidas : emanc.:ípar o Thesouro dos de Ferro Oeste de ~linas e cújo producto ficou 
ba.ncos emissores, resgate re<1.! e cifecti 1'0 e <\, di;;po~ição do govemo, na delegacia do the
ininterrompido do 'Panel-moeda, votaçitodeor- som·o em Londres. {teve~ia ser um. fa.ctor a 
~menta equilibrado, e certeza. das disposi- mais para. melhorar a situação; esse recurso, 
ç:oes do governo brazlleiro em não s ~ afastar entretanto, qne não estava comprêhendido na. 
das verbas votadas, a commi:ssão tem n. cnn- l'eforma de 17 de dezembro, fu.lb.ou tu.mbem, 
vicção de poder amrmal-o ,·t Camar~<l. dos Srs. não conseguímlo influir de modo algum no 
D_eputados: ll1.T':io voltar a conJhnç.a, quebra- li)l•talecimen to da:nela.ções commerciaes, coma 
rao a anormahdade da taxa cambial; voltar[~ esperava o governn. · 
o numera.rio retrohido, baixal"l a taxa. do A c:>mmíssi1o app<1lla. aíndu. uma vez para o 
ju!'o e o Thesouro libertarú. a nação de..~• dif- Poder Legislatiw e 1)a.ra o governo, p:opon
ferença de -valor· da moeda. fiduciaroia, que lhe do-lhes um projecto d<! lei que, na sua opi
consome todos os recursos, que a empobrece 1 níiLo: lhe parece solver a crise e, libertando o 
todos os dias, tornando impossivel a vida p.wa Thesou1·o Nacional, g;wantirú. a prosperidade 
tadas as classes socines. da nação; os tres primeil'OS artigos expU-

Conta acommissão que a. vet'dade dos orç.:.t- cam-se com o que jü. rui feito; nã.o é -possivel 
mentos se torne uma l'ealida.de. pela. confiança fnl:,'Ír ú.s consequencias ji'~ pu r e5S(lS factos de 
que lhe inspira a in~tituü;ão nova., n. m<üs terminadas o Silo medidas que em nada '(lre· 
bclla da Repl{illica., a ma.is util nos seus re- judicam .no plano 11.H•ruulado no projecto e ao 
s11ltados, o mais pod<lrosn auxilin.r do gNverno. eontrorio o 1l\cilitam,ussentamlo as suas ba.ses 
que.· o orienta no uispendio dos dinheiros pu- nos ru.~tos jü. consurnmndns. . . 
blicos, que o pt·evine dos desvios da:> vel'l.•as, SobJ:e e.s.,s IJo.ses o. commissão · assenta. o 
Que o garante na ouserv<lncía da lei, que o seu Jllunn de eff!lctivo a 1·eu.t 1·asga.te do papel
ampara no t!esca.mba.r para. as desp~·zas extra- moedil., feito l>Cl<) Thesouro, peli1 sua repar-
legaes : o Tt·i!!uMl ({c C:o11Ut.• o • h:ão competente e com a res]_)onsabilidade das 

Si a conthn~a Yoltar, como tem a com~ notas que se pt·opõe rcsgata1·o · 
missão de Cl'çamento plena convicç-~tD de <J.UC O l,)aragt•a.pllr) uniClCl do art. 3° a.ttende ao~. 
succede1·á. si fo1'Ctn [1.doptadtts estas medida.<:. direitos dos.I.Jancos regionue:o, su.tisülZendo ao 
a;; industrias eilcontt•a.r5.o ;;.ux.ilio 110 capit.'\l que é de restl'icta justi<:~\., sem ra.vor algum_ a 
confi:wte, abundante e fe>·tuisadot, dispen- esses estabelecimento~ de credito, que não sao 
snndo com eno1•mes vttntagens esse :trl'emedo o~ cul]Jados da situação merecedora. de so~ 

. de dinheiro que enti'U.·lll.es· pelu.j;J.nella como Iuc:J.o. o 

expediente de vid<t. mas vai leru:::as de Cumpra dar destino aos bom1s, CUJa :Prova 
mm·te com a hypotheca dos seus bens em já estú. tiro~ do. com a perturbaç.ão que esses 
valol' infe1•ior ao real e por titulo sem si~:,'Ili- ticulos-moedo. estilo co.usa.ndQ. na circulação; 
ficaeti.o. . a commissã.o propue o meio que lhe pareceu 

As 1bt•ças vims de:>t9 Fa iz que, a pezal' de mais a.cc i ta Yel para que elles :;:ejam retirados 
tol\as as 10\\C\ll'as f~itns nEstes dous ulti- da circulação, sem abalo nem inju::tic;;a :p~ 

C:\mar~ v. U 
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aquélles que os acceitara.m por moeda -legal, 
. . confiados na. palavra. do governo. . 
. · Providencia igualmente para a retirada de 
parte da massa. · enorme. de papel bancario 
existente, o que, estú. certa, concorrer-.i. para. 
dar-lhe valor, obedecendo nisto a printipios 

· que são leis sagradas pela experiencin, sempre 
a. produzir os resultados pretendidos a.gora. 

·Propõe finalmente a revogação das disposi
ÇÕ€5 do decreto contrarias ao plano que í'or

. mulou e a da ultima parte do art . 8" n. 5 dos 
. estatutos do Banco da. Republica. do Brazil e 

que não estit ex_{lressa. no decreto de 17 de 
dezembro; ella. e conc:edida. aos· bancos de 
emissão pela lei bancaria de 1888; mas não 
deve ser concedida :l bancos d H depo,ito, ha
vendo até opinião muito respeitavel de. que 
nem á.quelles deve sel'.facultada. · 
. Certa. das suas opiniões, convencida quanto 
aos resultados a. obter . do plano que o:ft'ercce, 

· a. commissão do orçamento julga cumprir o 
seu dever, desempenhar-se do manda.to con
fiado pela. Camara. dos Srs. Deput:tdos, ofi'e
recendo á sua. consideração o seguinte , 

tinuará a pagar, de accordo com o decreto 
n. 167, de 17 de janeiro de 1890, os juro~ das . 
apolic~ por elles depositadas em garantia das 
emiss~. podendo entrar em aeco1•do com 
esses bancos para liquidar esses juros sobre a 
base dos que llouver de pagar, na fórma do 
decreto acima, do volor das apolices ao par 
e do temJlO flUe lhes faltava para o gozo das 
suas emissões, . 

Art. 4. • As apolices a que se refere o ar
tigo antecedente constituir~~ divida na.éioO:al 
com ·o fim especial do re~oate do papel-moeda. 
serã.o escripturadas no Thesouro Na.ciona.l e 
depositadas na Ctli:x<~ da Amortisação sob o 
t itulo cl~ resgate do papel-moeda; ~:eus juros 
serão especialmente destinados a retil•ada das 
not..'\s em circulttção bancarias e ·do estado. 
assumindo o governo, desde logo, a responsa.
bilídarle daquellas. 

§ 1 • o governo 1~~ra substituir por notis 
suas. dentro do prazo de doze mezes, M no
tas dos bancos actua.lmente em circulação. 

Este prazo poderá ser proroga.d.o por de
creto do Poder Executivo, submettido ao co
nhecimento do Congresso Nacional. 

PROJECTO 
§ 2• A substituição começará. pelas notas 

(los Bancos Emissor de Pernambuco e de Cre
')· dito Popular, as quaes deverão est.1.r retira-

O congresso Nacional decreta : . das da. circulação e sem ·valor algum dentro 
do prazo de seis mezes da data da. presente . 

Art. 1.0 E' approvadc o decreto n. 1167, lei, p1·azo que podera ser proro:,rado na fórrna 
_ d_e _ 17. de" setembro de 1892, na p;trte .em dopara.gra.pbo antecedente. .. .. 
· que· autorisou a fusü.o do · Banco da Re- · Art. 5." o resgate do papel..:moeda sel.".i. 

:publica. dos Estados Unidos <!o Brazil · com feito annua.lmente com os seguintes recur-
o Banco do Bra.zil, reduzido o seu capital a sos : -
150.000:000$000 . . d l' b t•t t" d 

Art. 2 .• E' a.ppr·oyado 0 mesmo decreto nn 1", os .JUl'C'S n.s apo 1ces. ;;u s 1 u rva.s os 
-parte em que extingue a faculdade emissora lastros e escrlpturadas na forma do a.rt. 4•, 
do Banco da Republica dos Estados Unidos salva a. disposição do p<~rogr-.tpho unico do 
do Brazil e demais bancos emissores a este in- a.rt. 3", emquanto ella vigorar; 
corporados, na fórm<l. do art. 4' do decreto 2", opet·;•ções de credito autorisadn.s na lei 
de 7 de dezembro de 1890, bem como a. uo n. 40, de ll de setembro <le l'.!4ô c que o go
Ba.nco de Ct-edito Popular do Brazil, ct-eado verno fica a.utorisado a fazer ; 
pelv decreto ·de 23 de dezembro do mesmo 3", quantias pagas pelos btmcos. das suas 
a.nno. divi.dus ao Thesouro Kacionn.l, jâ. liquidadas 

Art. 3.• E' approvado 0 mesmo decreto na ou por liqui.lar, na. fót·mtl. do art. 15 do 
,parte em que $Ubstítuc 0 last-l'o met.'\llico e <lecrcto de 17 de dezembro de 189-2, que fica. 

. o de apolices dos bancos emissot·es por apolices approYado n·~sta parte; · 
de 1:000$; estasapolices sel'"lo, po1·em,de juros 4", ~onsigna~'ão ou renda com applica~'ão 
,de 4 o; ••. pagaveis por seme<>tres, em moeda especial, a.nnualmen e votada pelo Poder Le· 
corrente nácional. derogado assim 0 a.rt. 4o glslativo pa1·a. o resgu.te do papel-moeda; · 
desse decreto. A substituiçito do ouro por · 5", juros e amortisa~~i.o dos IJontõs emittidos 
apolices fa.r-se~ha. ao cambio do dia. em que pelo Banco da Republic:;~. do Bra.zil e autori
se realisar esta ope1~a.çü.o, devendo ser ex- sados pelo decreto n. 116'7, de 17 de dezem
tinctas a.s apolices que ainda o Thesoúro hro de 189-?. ; 
possuir das que foram depositadas pelos § 1. • O governo promoverà., desde logo, a 
banccs emissores para g-arantia das . emis- retirada da cit•ctllaçã.o de l 00 .000:000$, gra
sões. dualmente e na proporção das necessidades 
· · Paragra.pho: unico . Aos bancos que tinham do mer ~ado , podendo sttspender esta. operação, 
as · suas emissões sobre apolices da divida si as eon veniencias da praça demonstrarem 
:PUblica e não eram devedores ao Thesouro a necessidade de não retirar mais papel da 
Nacional po~: qualquer titulo, o go'Verno ·cõn- circulação. · · 
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§ 2.• O serviço do resgate se operará pela S. Lourenço, no Rio Grande do Sul (3~ dis
troca. das notas por ouro ou pur apolices das cussiio) ; 
que pertencerem ao fundo de resgate, -notas Pro,jecto n. 153; de 189:?, opio:w:lo no sen
que se1~J.o jnciner:ulas me~almante na Caixa titio tla ser adaptado o p1•ojecto n. 184, de 1891, 
da Amortisaç:Jio. que clern u 300$ a pensão concedida a D. Maria 

§ 3." Resgatado o pa.pel-moeda, este fundo Ger·tl'n<les dt• Motta Vieira ua Silva, viuva do 
de res~te e:x:tinguir-se-lla, extinctas· tambem Vísc:otHie Vieir·a tia Silva (discussão uuica); 
as apolices e as· outras taxas que o consti· P1·ojecto 11. l!J, de 1891, conccLicntlo pensão 
tuem. :'l !ill\':l. do uesembat•;r.l.llor Jllsé Manoel ue 

Art. 6. • E' limitada á. quantia de 20.000:000$ Freitas (tlis~ussão unica) ; · 
a da titulas emittidos :pelo Banco da. Repu- Pt•ojecto n. 241, de 1891,-:autorisn.ndo o 
blica do Brazil com o nome de bor.us, devendo Pod~r Executivo a concedet· a D. Jon.ona 
o gover·no procedex·, desde logo, á sua reti- Octavi:ma. tla Ltoclu o montepio t!eixao.!o por 
ra.da. d2. circulaç,;io pelo resgate dos mesmos sau fu!lecido irmão. o capitàe d~ fr·agata. João 
com os recursos do fundo de resgate ou com o C.n·los de Souz<\. J<tC!.ptes (discussão unica) ; 
recebimento desses titulas em pt\.g'a.mento dos Proj~cto n. I 8, de 1893, nH:I horando a re-
impostos: . · fi.n·m:L couct-ctida, pO!' decreto do 14 de abril 

Esses titulas serito recolhidos ao The- fh 1891 e no;; termos do art. 4• do decreto 
souro Nacional e ficarfio perteí1cendo ao fundo n. 19:~ ,\, do 30 de jane i t•o tio HiüO, ao major 
de resgata, que recebe1~á, o juro delles, até ;q;gregado il arma. de inft\ntaria Antonio 
~ompleto pa,rramento, devendo ser-retirn.cbs GaJcli:1o Travassos Alves (discussão unica) ; 
da. circulaçã-o e incineradas na Caixa da Projecto n. 21, deste anno, manJando con
Ámorti;.:a~~1o as notas dadtls em pagamento lar ao tenente José Diogo Osorio do Alme!da, 
·dosjuros e da amortis<wJ.o desses títulos. pm•a elr~;ito U.e snajul:Jila~ilo n:t Esc,•la N<~va.J, 

Art. 7.• São re\•oga.\las todas as mais dis· o temp~ que ser~riu no exerci to fi<~ Ropublica, 
:posições do decreto n. 1167, de lí de d~zem- per,!en !o o direito que lhe :\SSiste :tQ soldo 
bro de 189'2, a. u ltima. parte doai·t .. 8', n. 5 de sm~ refl'rm;i (discussão uo.ica.) .; _ 
dos estatutos do Banco da.Republica do Brazil, PJ'ojecto n. ll, de 1893; <tuto~isando o Po
na.·parte em que c.~meça.- no caso: de cor- der !xecuth·o a conceder a Manoel de . Mello 
Pida ... , até o fim do numero, bem como to- .i\1attos. escrivão tio juiz o seccional no estado 
elas as m:!.is disposiçõ<ls que e;;tiverem de en- da Bahia, sds nwzes de licença, com ordena-
contra ás da. presente lei; . . tlo, parn. tratar de su;t snude (c.liscus;.:ão uuica); 

Sala das commissões, 19 de junho de 18!)3. Pr~j e;~o n . ~3 •. deste.ann.o •. ·a·Jtorisando o 
-ilfo;·aes Ba•·ms,presid~nte.-Leiree Oiticic,r, P.o.let 1.xecutn:o :' conc~de1 .t Jo~é _.A:l:es U.e 
rela.tor.-'F. Soclrc, ven"éido .(quanto á emjs. C:•rvull\C), cl~~~~ ~~~t secç,t~ ú~ .cont.tl.nhtl.\de da 
sc1o dos bol/us, comta.Hto que 5E\iam distribui- C.tsn. de Ç?,ll!:!CÇ·~~ da. c.~~~'·:l .Fcder:_~l, U_!ll 
dos pelos Estados por meio d·)s bancos re..,io- an!1o tlc lir:t::nç;~, :sem :vcnct.ncn\JS (<h::.cussuo 
naes ou pela.s repartições ftsco..es da Unü1of- nn~~n).; 

9 
. . 

A 1·istides !tia ia _ Leo Jolrlo de Bul!tiJes.-.:1l· l I"OJ~cto n. -4, tle::;te . anno, con.cedeodo :~. 
.berto Brcmciü:o,'_ . se:/e!'illo 'liieira _ B. Val- D_. jlarmdo C.n·mo A1l:cl.nades Amor·1m Rangel, 
la1a 1·es.(com restric :r o) ' ....-Jn~·a do u~ar·ech I! de. campo reformado A~-

. ~L • tonto l\lurtmsde :\mor·un Rangel. uma pensao 
annnal Lia 1:4C:O$, retmrtidumente com s ua 
nllw, :tambcm VÍ\l\'<1 , D. Henriqucta. Augusht 
de Am\lrim e Silv:\ (discnssão unicn) ; 

Não luwondo mr.is nnc.ln. '' tratar, o Sr. 
presidente Llesign<~ pnr·n a!IJan!Jã a sc;;uinte 
ordem do ui;t : . . P rojecto n. 2ô, deste armo, a n torisnndo o · 
· Votação das segui.:tcs mn.tel'ias: Pili1Cl' Executivo a mandar coutüt• no majot• 
Pro.iecto n. 16; d~str.fanno, fixando a L1es- Fmn ~isco · Luiz . 1\loreit'•l J•.inivr antiguidttde 

peza do Ministcrif) cbs Reb1ções 1~xteriores rlo dito posto, de i de janeiro de 1890, sem 
para. o cxe1•cicio r!e 1894 (2~ discns&1o); dir·eito a int!emnisnção pecunia.r·ia de especie 

. Raque1-imento do Sr. Seahr<\, pedindo que al;.:um•~ (•li:;cussiio ullica) ; 
o projccto n. 36, tieste anno (or·~·ameulo do Pal'ecer u. 41, de 1892. julgando que não 
Ministerio da :\farinha), volte il cotumissão de lhl que def<~t·ir no •·equeriinento de Bollar
Ol'Ctunento; mino Brniliense Ptlssoa qe Mello, director 

Requerimento tio Sr. Ro::a e SH v a, peàinr]o aposer.tndo da CaS<l de correcçiio da. Capital 
quo a di.:;;cussão do projecto n. 214, da 1892 Feder~ll. p~clindo interpNtacão do acto do 
(titulo àe divida do Paraguay) l:ejt~ arlia·h~ Coug-t-e:>so que o aposentou (discu5são unica); 
por 18 horas ; Col!tinuaçã.') tla 2" diseussiio do projecto 

Pro,jecto u. 242, de 1892, autot•isando o pu- n. 34, desttl armo, lixando a despe:r.:1. do .Mi
gamento a 1\Iar·in. Carolint:~: Rlleingm.ttz da uisterio dos Negocias da Marinha para- o 
quantia de 144:997$848, como indemnisação exercicio da 1894, caso não seja approvado o 
pelo valor de sua propriedade do. colonia de .requerimento do Sr. Seabra.; _. 
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2~ discussão do pro}~cto n. 31. doste anno, 
cpprovando, n:t parte J·e!ativa ao Tl'ibunal rle 
Contas, o decreto n. 1116, de 17 1k; dezem!.ro 
do 1892; com as alteraçues que prl)piie; 

Discussão uoiea do l)n.rcuer u. lO, deste 
a.nno, ad ianrlo a discus~ão do pt•oj eoto n. 1 O, 
deste anno, que ennmem os lJHJs não sujeitos 
á penhora, ntê que seja discutiUo o projecto 
do Coàigo Ci \' il ; 

Contiunaçãoda 2~ 'liscussãodo ]lrojeeto n. 214, 
de 1892, ::mt01·isunuo o Porlet· Executivo a e.n
tmr em ncCOJ•rlo com Silvestre •la :Magalhães e 

. a Bnronezn. de Vil la l\lal'ia. e ot1t1·os, no sentidt• 
de liquidar com u responsullilídadeda. Unlão os 
ti tul~s de dívida. quereceber:1 m d(l Pttra.guay 
depots d:~. guel'l':l. entre aqU<)lle p:üz e o 
n f'Sso, caso não seja :tpprovndo o requeri
mento do Sr. Rosa e Silva ; 

.. l" discussão do pro.;ecto 11. 25, deste 
·:~nno, fazendo extensivas as dísposiçtíes do 
decreto legislativo n. 18, de 17 úe outttbJ·o de 
1891, aos offic!ues do exenito reformados an
teriormente â sua. promulgação. 

Discussão unica dos seguintes pL"ojectos : 
N. 61 de 1892, revertendo a D. Herundina. 

Maria ·Ferreira ca,•alcanti o meio ~oldo e 
pensão que percebin sua mãe D. Vir~inia Ze
lJamles Ferreira., viuva do major do exercito 
Pedro Affonso Fcrt·ei!'a; ,., , 

N. 62 A de 1892, opinando no sentido de 
'llão ser arloptado o pr[\jecto n. ô2 deste anno, 
que concede o D. Tllerez:• Florentina de Cao~ 
talice; irmã do cnpitão de fragn.t:t Fmncisco 
Flaviauo de Canta !ice, morto no nnufrugio rio 
couraçado .Solimões, uma pénsão menj;;at equi
valente no rot~io soldo daquellil pn.t~~nte, se
gundo n ta beiJa. uctunl, e envia a commissiío 
ae far.end<\ O requerimento ed(1CUmentos para 
que seja. resolvida a pretençüa l'elàti va uo 
meio soldo. 

· · .3Üvautou-se a se~~ão às 4 llot•n.s e 15 rninu
t"ó~ d:l. t;trde. 

36" sm;s.,\o E)I 20 DE .Tv"NllO DE 1893 

PJ·eside11cia do:; SJ·s, Jotio Lo)Jc,~ e Paletta 
(2" vice-presidente} 

.. Ao meio-dia respondem á c1wmada o~ Srs. 
J~ão Lopes, Antonio Azeredo, Atha:ydeJunior, 
Lima Bacury, Gabriel Salgado, Matta l'lacel
lar. Augusto M:ontenegro, Hollanua de Lima, 
Costa. liodrigues, casimi.ro Ju:i::úOl', Henrique 
de carvalho,Lruz Domingues, Benedicto Leite. 
Pires Ferreira, ·l.:la.l'tinllo Rodrigues, Ju.sti
ui~no de Serpa, FredeJ.·ico Borges, Gonçalo de 

Lagos, Nascimento; Alf1•edo Ba.I·bosa, Benjí!t::
min Baa•roso, Almino A.!fonsn, Miguel de Cas
tro, Couto Carta.xo. Tolentino de Ca1•valho, 
A.ndre Cavalca.nte, Joilo Vieil'a, Luiz de .'...n
dn.lde. Espirito-Santo, Theopllilo dos Santos, 
Pontes de Miranda. Oiticica, Seabra., Zama, 
Arthur Rios, Santos ~ereir~. Milton, Fran
cisco Sodr·é, S. Marcos, Francisco de Mattos, 
Novaes Mello, Torquato Moreira, Nilo Peça
nha, Manhães B:.wreto, Oliveira Pinto, Virgí
lio Pessõa., Ftança Ga.1•valho, Badaró, Alexan
dre Stockler, Cos~a. Seima., Dutra Nicacio, 
Manuel Fulgencio. Aristides li'Iaia, Costa Ma
chado, Paletta, João Luiz, Necesio Tavares, 
Fraucisro Glkel·io, Domingos de Mo:raes,. 
Adolpho Gordo, Mut•sa, B1•azilio dos Santos, 
Leopoldo tle Bnlhõe3, Alves de .castro, 1Jrba.no 
Gouvêa., caetano de Albuquerque, Frederico 
Solon, Corrêa da Co~ta. Bellarmino de Men
donça, 11-Ia.l:'cia.no de ;Hagu.U.tã.es, Lauro MuUer, 
Carlos Campos e Schmitlt. · 

Abre-~ a sessão. 
E' lida. e sem debate approvada a acta da 

!Se.ssão anterior. 

ORDEM DO DIA 

O Ss. PaESIDB:>~rn-Por falta de numerQ, 
fica adiada. a votação ·das ma terias consi
gnadas na. ordem do "d.ia e esta.ndo dependente 
da. votação do requerimento de Sr. Se!l.bra a 
continuação do projecto de orçamento do Mi
nisterio da Marinha, entra em segunda dis
cussiio o projecto n. 3!, deste anno, appro
vando, na. p11rte relativa ao Tribunal de Con
tu.s, o decretou. ll!G, de 17 de dezembro de 
1892, com u.s alteraçõe."l que propõe. 

O Sr. Fa·ança Carvalho- Este 
'{lrojecto ê o desenvolvimento de um :p~:eceito 
con!titucionaL e basta esta >:imples eo.unciaç.ão 
par(~ comprellender-se que não por.:emos pre
scindir neste assumpto ua. audiencia. da com
missão de oonstituic,:ii.o, legí$laç;1o e justiça; 
porque rea.lmente nada mais ê 0 pl'ojecto do 
que uma rei organi.el1.relativo.mente a. um pre
ceito constitucional que tem de ser desenvol
vido, e os preceitos constituéionaes não :po
dem ser o.pplicados sem as leis organicas. 

Peço, portanto, a V. Ex. que consulte a. 
Camil.1'<l. sobre si consente que o projecto 
volte á commiss~o de constituição, legi'Sta
ção e jllstiça, como é de lei . 

Vem it. mesa, é lido, dpoiado e entra con· 
junctamente em discuss.:i.o o se~uinte 

R.EQu"'ERDIEl\'1'0 

Requeremos q~1e oprojecto n. 31, relativo 
ao Tribunal de Conta.s, va i~ commissão de 
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constituição, legisla~rto e justi~a, pi!.ra da.r m<J.is urgentes. E' necessario que a Republica. 
parecer. knh;L '<:ssa instituiç;i.o, a sna mais bella insti-

Sala das sessões, 20 de J"unho de ISOS.- tui~~ão, aquella que toma conta ele todas as 
despezas. fisca.lisa a lei de orça.mento e orienta. 

Fmnça. Cal"lJo.lho.- Dutn~ .Nic(tcio.- Frede-· 0 governo. • 
rico Bwges.-Casimü·o Junior·. Tl'ata-se de uma das mais impGrtnntes at-

O Sr.OiHcica-Nãojulgoque oshon
rndos membros da conimissão (le constituição, 
legislação e .i ustic;a tenllam razão na pi·opo
siçã.o que fazem para. que o projecto relativo 
ao TI'ibunal (le ContM seja remettido aquella 
commiss;i.o, porque não se trr.ta. da lei orga
nica daquelle tribmal. A lei organica etlm 
decreto do governo provisorio que creou o tl'i· 
bunal e deu as suas attribriições. Este-decreto 
dizia c1ue o governo expediria o regulamento 
par~J. o tribunal e o governo, dentro de uma 
:J..ttribui.ção constitucional, expediu esse re
gulamento e ê o que esta submettido á con
sider·ação do Poder Legislativo. 

Não se trata, d~ nova l.ei, porque a lei or
ganica do tri bun;J.l existe já; agora. tra. ta.-se de 
um regulamento de fl\zenda que não póde 
afastar-se d:J..lei, e tanto isto ê verdade, que 
a commissão modificou ess} regulamt-nto de 
accordo com a lei organica. do tdbunal. e d<t 
qual elle se tinha afi1stado. 

O Sa. FR,\l'iÇA CA1tv.u.no dit um a.p_arte. 
O SR. OlTlCIC.\.-A lei organica ja existe, e 

e o decreto n. 166 A, e portanto, agora só· 
temos de apreciar o regulamento expe(lido 
pelo governo. 

A lei organiea disse-o goYerno expedira 
rega lamento em dec1·eto espeeial. . Ora, o go
verno, "1a:;endo· a reforma d:ts rep:trtiç·ões tle 
fazenda. iucluiu o Tribunal de Contas como 
um capítulo dl:issa relorma.. . 
· Essa reforma vein ú. approv:tção do Porler 
Legislativo e a commissi1 ·de or;;amento, en
contrando n:t retbrma esse capitulo sobN o 
Tribum.l de Contas e venclo r1ue no. lei Ol'ga.
nica se dizht que o regulamento desse tri bu
nal seria da.do em lei especial, <lestacou da 
reforma. esse capitulo e dou parecer sobre 
elle, pedindo uo Congresso CJUe o appro
vasse. 

Já SEl vê, :port:tnto, que não sa tr"ta. ~.c 
uma lei organic..< e tanto que o annc> P<l.ssado 
já a commis~ã.o ·'estinou verba p3.ra esse tri
bunal, entendendo que elle ja est.:~..va crea.do, 
1'altanclo-lhe D.penas o regulamento. 

E' disto, poü:;, que se trata e acho, por· 
tanto, que a commissão de or~\.,mento tenha 
toda a· competenci;J. paro examinar o regula
mento, pedindo a sua approva.ç-ão com as mo
clificaçces neceEsarias _parn. pol-o de uccordo 
com u. lei que ll1e deu origem. 

. Julgo c:l.esnecessario que o projecto Yà ú. 
commissão de constituiç.ão. legísh.tç:.ão e jus
tiça., me:smo porque ema.teria. urgente e das 

tribuições do Congresso, porque o tribunal 
não é mais do que um u.eposita.rio dessas 
attribuições para prev~nir o governo e orien
tal-o quanto ás despezas decretadas pelo Con
gresso. co· mo adiar, portanto, ·a ela.bora
<;ão desta lei que vem fi;;:caJisar o orça-
mento ~ . 

Eu pediria, pois, a illnstrada commissão de 
constituição, legislaç-Jo e justiça que, accei
tanuo <J. verncidMle dos fãctos, isto é, tratar-se 
üe um regulamento e não de uma lei orga.· 
nica, estwle o parecer em discussão e abste
nha-se de perlir que o reg-ulamento lhe seja 
submetticlo para dar novo p •recer. 
V~jo todos os dias clamar nesta Camara 

contra os despenlicios dos dinheiros :publicos 
e agora queremos adiar a organis.:..ção deste 
1ribunal que é o fuca.l das üespezas e que po-.. · 
dera :tmanllã orientar o Poüer Legislativo, 
colloc<J.ndo-o a pa.r de todas as despezas. 

Julgo que serú dos peí.ot·es efreitos qualquer 
adiamento. 

0 SR FRA .• -...:ÇA CARVALHo-Afianço a V .Ex. 
que não ha ic.'téa_ protelatoria. 

O Sa. OrTrcrcA- Pe~·doe-me ; passar o 
project.o a 2.·• discussão em que l'!e acha pn.ru 
a commissão de constituiçii.o, legislação e jus-
tiça, importn, um adiamento. · 

Demais, aind;l, luL outr:~ cons:t: n:t 1" dis· 
cus::ão, qna,ndo se tr;.~.t;wa. da necessidade e 
convenicn ia, . deste projecto, a commissão 
de c()nstituição e justiç;~ n~o proferiu pala~ 
n•a. ; jalgou-se habilitada :\ discutir o 
a~sumpto, inc.lepcnr.lentemente do seu po.recer 
e:>peci:-~ol, isto e, deu po1· prr,,...-ada com o seu 
silencio a convenienci:t e utilidade do :pro· 
jecto 

O SR. FR,\XÇA CARYA.LI!o -Possn garantir 
a V .Ex:. que ia mos pedir o auiamento quando 
a di:>cussãoencerL'OU-se. 

O Sa. O~TICICA- )Ias o facto é o 11ue act\bO 
de narrar . 

Mas agoro, na 2> discussão, qu:mdo se 
tem de discutir uma po1' uma as dísposi-. 
c'ões do proj ecto e y0rificar si . el~as siTo 
ou não de vantagem, e que a comm1~sao, que 
ja devitt estar habilit;:t,da pela P discussão, 
vem pedir o adiamento. . 

Mas, p'rgunto a V. Ex.: esla em dis
cussão todo o projecto? Nesta, za discussão 
discute-se at·tigo p1.1r artigo, e~t..i em discus
são o art. l o e como e que, a. proposito 
do art. I o,· a commissão Yem pedir que_ volte 
todo o projecto ao seu estudo? 
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Isto só poderia. ser feito _na P discussão_ 1 mas peco para ponderar a S. Ex. que as 
O p::mlil• que ~onvém de1xa.r claro e este : j commissões trabalham nas sua.s.salas raspe 

n[í,o se trata . de uma lei organica., m;~.s de. ctivas,e niT.o é fóra das praxes déSta casa que, 
um ~egula.mento, e o:; regulamentos das re- mesmo independentemente de requerimento, 
pa.rtlçpe~ de fazend;1•s;1o da competencia da vão prcuectos a mais ue uma commissão,tanto 
comm1ssao de orçamento. mais quanto, por motiv-o de o.usencia em tra-

0 SR. FR..U'\'ÇA. CARvA.rno-V .Ex. tem mul- balho rlas co~nn~.issões, muitas vezes os se~s 
tiplicado uma porção de vezes o mesmo a.rgu- membros de1xam de apresentar ta.e• requeri-
mento mentos. 
. · , . Qual é o receio do nehl'e deputado~ Que a 
. O SR.. OITICIC,\. -.E porque deS~fO que commis~5.o dempre o seu pareced Mas a com-

V. ~x. _fique. convenCido.. _ missão não c:•stuma demoral' os seus tThba-
A VISt:J. disto,_ Sr. presalente, nao s~ tra.- lhos, e quando demore ha o recur.:;o re"i-

tando de uma. le1 regulamentar, e tcn l-o o mental ' e 
pi'Qiecto partido de uma commissão compe- · 
tente da Camara., niio vejo mottvo pa1·a que 0 Sa. FRANÇA C,\RYAJ.Uo-Comprometto-
se adie mais uma vez o projecto. me a dat• o parecer em tres dias; não ha in- · 

·O Sr. Fr.•aneisco GliceJ•io
Sr. pl'esídente, não sou infenso a.o prt:iecto 
apresentado peta eommissão de orçamento, 
mas não vejo ra1..ão para qne o projecto não 
vá. á comnüssâo de constitui.~ão, legislação e 
justiça., pa.ra üizer na p~nte que entende com 
a sua competencia. _ . 

0 Sn.. Fn.A.'\ÇA. CARVALHO-Si acham inutil, 
su:pprimam-n 'a: 

o Sa. F:RANcisco Gr,rcEaio-Nü.o descubro a 
razão pela qu:Ll o nobre (lepu~ado por AlagOas 
impugna esse requerimento do nobre depu
tado pelo Rio de Janeiro, e peço a atteneüo de 

'S. "Ex. para a seguinte observação: si- lei 
·existe, não ha neces~idade de nova lei, salYo 
si se pretende mõdifi~l-a, e então é indi.s· 
pensa vel o pa.t·ecer da commi~são de jus
tiça. .• -
. 0 SR. Fat~.Nç,\. CARVALUO-Apoiado. 
· · 0 Sn.. FRANCISCO GLICERIO-.•• e Si se trata. 

simplesmente de um regulamento, os regu
lamentos não úelJendem de a:p:pt•ovar;.ã-9 do 

tu i to protelatorio. 
O Sn. FRANCisco GLICERTo-Entendo, pois, 

que a propria commiSsão de orçsmento não 
deve fu,zer opposiç-J.o a que s~u, ouvida a. 
commisstLo de justiça sobl'c esse :p1•ojecto, que 
aliás ê util, é indispensavel, e conta com o 
àpoio daCama.ra. (<l.ftrito vem.) 

O Sr; Rosa e Silva-Começa. por 
_J?elli:r it mesa uma informação~ r~jei.tado o 
requerimento do noln·e deputado pelo Rio de 
Ja.neil'O; n. (Üscussã.o (la m:J. te ri;). principal 
fica encerradn., ou continua. o debate? 

O Sn.. PRESIDE:-\'rE-Prose.,nue a discussão 
doat't. 1•: 

O SR. RosA E SILVA.:_ Nesse caso limita.-sa 
a. declarar que apoia a impugnação levantada 
pelo illust1•e tnembro da commissão de orça
mento ao requerimento apresentado pelo no
bre deputado pelo Rio de Janeiro e aguarda
se para, em occasiií.o op[}Ortuna., tratm· das 
emendas offerecidas pelo. mesma commíssão. 

Congresso. - O §r. Fran{~n Curvnlho-Sr. 
O SR.. FRA .. ~~A C.-mv.uno- Mui.to bem. prosidente, ás observações qu~ fez o illustre 

(Apw·tes.) tcarle1· da màio!·in. nad;~ tenho o. n.dditru.·. 
" o SR. -FltA.NClSCO GIJ.CE!UO-Na. l" uiscussiio o ~1'1.. VAT.T.A.D.\l'I.Es-Nü.o !!questão política.; 
não ficoU. bem daro q uc a. lei (lo Sr. Sene- não a.ppelle pa:ra. a opi niã0 do tcader. 
dello, que estabeleceu o Tril>unal de Conta.s, o sr~. FRANÇA CAn:VALllo-Ma.s em todo o 
estivesse de a.cco1·do com o. l~ttrn. e o esph·ito caso quem t:.ülotl foi o ü~(t<le,·. 
da. Constitui<:ãO; c por isso não acho rrur.oavel O SR. VALT •. "-DAaEs-Ma.s não fàllou nessn.-
que o nobre deputado se opponlla a que vá â 
commissão de legislação e justiç"-1. esse pro~- qualidu.de. 
jecto, ao qua.l, como disse, não me opponho. O SR. FrrA_,..;çA CAltvAJ.rro-Estra.nhou o no-

Um projec~o como este, porl!m, deve c:aptar bt·c deputado palas Alagoas que a commisSão 
as 5ympathias geraes da Camara. por mter- de justiça só se lembt•l1.sse em 2·· discussão de 
medío de audienciu. das commissões a cujo requerer que o pr·ojecto lhe fosse remettido. 
exame estão sujeitas as ma terias de que elle Devo declarar á c:J.sa que a commissü.o tinha 
trat<l, e que si cabem de facto à commissão previa.meute combin::vlo apresenta.t• esse l'C· 
de orçamento, igualmente cabem à commissão_ querimento, mas por ina.dvertenciadeixou de 
de legislação e j us~iça. íazel-o .. 

:Est'l'anhou o nobre deputado que oreque- V. Ex. sabe. que op~ojecto passou. em l" 
ri. me rito nüo fosse apré,entad<;J em l" discussão; 1 di..scussão e foi approva.do sem debate~ mas a 
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commissão reserYa.-se o direito de n.presenta.t• 
hoje o ·seu requerimento. · 

N""u.o ha inconveniente em ir á commissão, e 
ate e conveniente, porque a commi.ssii.o, du. 
qual fuzem parte distinctos deput:tdos, pôde 
trazer mu.is esclarecimentos. - · 

U!II SR. DEPUTADo-Mas podem esclarecer 
·da. tribuna.. 

Abt·eu, Benedicto Valladares. 11oraes Barros, 
Lope~ Clw.ves, Cincinato Bra.,n-a, Costa Juniot. 
Ma.rtmho Prado, Alft-edo Eliis, Carlos Garcia 
Almei1lil. Nogueira.. Eduardo Gon~.a.lves Fer: 
nanuo Simas, Pereim da Costa. Home;o Ba
ptist:~. Cas:siano do Nascimento' c Demetrio 
Ribeiro. 

O Sa. FRANÇA. CAt:.VA.r..uo-A attrihuiç[o 
das commi:>Si:íes não ê essa, mas e cstud;.~.t na 
sala de sun,s sessües. e ni.i.o de momento. 

O SR. OITlCICA-i\Ia.s póde estudar e trazer 
pa.m vqu1 suas idéa.s. · 

O SR . FRANÇA CARVAr.uo- St• . presidente, 
trata-se de um assumpto (l<J. maxim;.~. impor
ta.ncia • . 

Devo declnra.r que não sou in!enso M pro
jecto. e, p~lo (;Ontt~J.rio, entendo que é de ne
cessidade, que não póde senlesconhccida. . .. 

O SR. VAJ.LA.DAREs - E niio pôde set· adi
ado. 

O SR. FRANçA CAltvAt.no . •• e que não pôde 
ser adiado, mas vejo que está. assa.lta.ndo o 
animo dos illustres deputados o receio de que 
a commissã.o este.i~• empregando cs;;c alvitre 
como prot.elatorio. · 

Já o disse e repito que absolutamente nã.o 
ha idéa de protela.t· ; e o governo, por stm 
-vez, desejn. que este projccto 11ej:.t traduzido em 
~- . . 

E me comprometto,em nome d~t commissiio, 
a apresentar o nosso pa.rece:-, dentro em pou
cos dias. 
Trata-s~ de umo. lci importn.ntc; nlg-um es· 

tudo ma.is não é pot certo ocioso. 
E$pero quo a illnstre assembll!a não recuse 

suo. a.ppt·ova~,;i.e ao requet·imento, ue con!br
midad(! com o regimento, par<\ que o projecto 
v<i. ú. commissão. 

Nilo ha.ven(lo mo.is quem pe~.a u. pu.1ana, é 
encerrada. :t discussão elo requerimento uu 
Sr. Fr.1w;~ Ca.rmlho c utüt·os. 
Compare~m, depois ele a.l,er-ta. a. se;;s:."i.o. os 

Srs. Fileto Pires, Thomaz Delpllino, Indio do 
Bmzíl. Pedro Chermont, Valente de Novaes, 
Rod1·igues- FerntJ.ndcs, Cht·istino Cruz. Am-

·. frisio Fia.lho, Nogucita Pa1·.:~nn.guã, Eelson, 
Josê Bevilaqua, Sá Andrade, Pedr·o Americo, 
Ros;.\ e Silva., .Juvencio de AgUi:J.r, .lo;i.o de 
Slquei·rn., · Bellarmino C:u·neiro, Lourcn<;o de 
Sá., Oliveira Valladão, Augusto de Freitas, 
Severino) Vieira, Tosta, Garcia. Pio es, 11-[arco
lino Moura, Sel>a.stião Laudulpho, Pires e Al
bU<Luerque, M<~.J\Ocl C:\etano. Ul·ba.no Marcon
des, Et•ic:o Cnel110, Sampaio Fe!'raz, Jacques 
Ourique, .lesuinn de Albuqtterque, Antonio 
Olin~ho, G;tbriel clll Ma~ttli.Jü.cs, Alvnro Bo
telho, Amet·ico Luz, C:.J.rlos ll:l.s Chng:u;, Do
mingos Rocl.m, Ferreira lt:l.bcllo, Rodolr•ho 

Fa.~t·1m com causa. participnd;l. os Srs. JO$é 
A.veltnn, Amorim G-J.rcia, Epita.cio Pessoa, 
Retumb<o, Gonçalves Ferreit·a, Meira. de Vas
concellos. Rc)tlrigo de Ara.u,jo, Paulo. Ar
gollo! ~uul;L .GuiiJ?at·ã.es. Dionysio Cerqueira, 
l..eovlglldo Fllgnen·;\S. Horaci() Costa, Fonseca. 
e Silva, Fons~ca. I~~:mes, Cyrillo de Lemos, 
Alberto Bt>O.nd:.~o. V1rm.t.o de Medeiros Joa
quim B_t:eves, Alberto Ton·es, FUl'quim We~
neck, \·mhaes, .Mattn. Machado, La.mounier. 
Gc>nça.lvc,:s Chaves, Viotti, Gonc;alves llit.mos, 
Franci~co V~iga., .ToJ.o de Avellar, Ferreita 
Pír~. Panlino C<u·Ios, Moreira du. Silva .Julio 
rle Mesquita, Lacerda Coutinho. Assis Brazil, 
Thomaz Flores e Menna Bn,rreto. 

Faltam sem C<l.Us:J. pa.rticipada os Srs. 
Uchl!a Roclrigues, Nogueil';l. Parana.,"1lá., Jose 
Mo.rmno. Ra.ymuado Bandeira., AnnibM Fal
cii.o, Pereiro Lyra, Euclides Malta, Lell.n· 
lh"O i\bciel, Pl'isco P::u.':~iso, Luiz Murat, Frócs 
dn. Cruz, Almeiuu. Percila, Lopes Troviio, 
Mayrink, Figuei1·edo. ·.Toiio Pinheiro, Pacifico 
Mascarenha.s. Leonel F ilho Cha"a.s Loba.to 
.l:icoli da P<~ixão, Férrcira.Brà.nd;1o, Domin: 
gos Pol'to,Monteiro da Silv-J.,Ribeiro de .Aran
te.<>, C;~,rvalhal, Angelo ·Pinheiro, Vieira 
Bu0~0, Alber·to &tlles, Flem•y Curado, Vi
ct.ormo Monteiro, Borges de Medeiros, Alcides 
Limo. c Fernanrlo .Abbott. 

Submeüiuo a votos, é a1>provado, por 62 
w,tos contm. 46, o r~cp1erimento do Sr.Fron~~a. 
Cat•valho e outros. 

Annnnci:.t-se a vot:tçiío, em 2" discussão do 
pl'Q.iccto n. i(), desle anno, lixando a <lespeza. 
do Mi!J~Sterio das Relações Exteriores p:m1. o 
exet'Ctcio de 1894 • 
. O Slt~ PRESioBi:I<'TE dccla.m que lta no pro
.Je:·to <\emenda apresentad<l,cm uma. das sessões 
anteriores, pela comllliss;l.o de orça.m~nto. 

E' submettillo a vote:; e approvo.do, salvo a. 
emenda, o seguinte art. 1" e unico: 

Art. 1." E' o Pl'esidcnte da. Republica au
tori.sado a despender pela l'eparti~'ão do Mi
nisterio das Reb.\'.Ões Exteriores, no exercício 
de 1891, com os serviços clesignndos n:~s se
guintes verbas, a som ma de L 629:99'>...$000 ~ 

1 Sccretõ.l.ria ele Estado, moeda. 
do p;~iz................... 190:692$000 

Z Lcg:•~·ües c consulados, ao 
cambio dc27 ü. por 1$000 .. 1.049:300$000 
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3 Empregad"Os em di.sponibili
. dade, moeda do paiz ...•..• 
4 Ajudas de custo, ao cambio 

de 27 d.llor 1$000 ........ . 
5 Extraorclinarios no exterior. 

ao cambio de 27 d. por 
1$000 •...•...•.• : •...•.•.. 

6 Extraordinarios no interior, 
moeda do paiz ........... .. 

7 Commissã.o de limites, ao 
cambio <le 27 d. por 1$000. 

ANNAES DA CA1.IA:RA 

1 que receberam do Paraguay depois da 
60:000$000 , guerra entre aqnelle pniz e o nosso, caso não 

! se-ja approvado o refJ_ueJ·imento do Sr. Ro!>a e 
90:000$000 -~Silva. 

O SR. ROSA. E SILVA (pela ordem) pede a 
ôO:OOO$OOO ~~~~~ Jlara enviar á ~esa. mn requeri-

10:000$0 )0 Vem á mesa, e li(lO, apoiado e posto em dis
cussão o ~eguinte 

170:000$000 

1.629:992$000 
Reqt~e ''iinento 

Requeiro que solJre o pro,jedo n. 214, de 
1802, se ouça a commissão de orçamento. 

Sala das sessões, 20 de junho de 1893.
Ro$a c Silcll. 

Posta a votos, é app1•ovacla a emenda da 
commissão de orcamento, mandanrlo aceres
centar :1 ~erbtt -Legações e consulados- a 
quantia de 66:000$ para as despezas da lega
ção e consula(los da China. 

Não h:wendo quem peca. ~t pl.lavra, e encer
Depois de consultaLht a casa, o Sr. presi- ra.da a. discus:;ãu. 

dente declara que o prajecto, com a emem1a. 
está adaptado em 2• e p:tssa.rá. a 3• <li~u...~w. Poslo a .-ato, é approvado o requerimento, 

sen~o por isso enviado o projecto â. commissã.o 
Annuncia-se a votação do requerimento elo de orçamento; . -

Sr. Seabra., pedindo que o projecto n. ·.ati · · 
deste anno (orçamento do ~1inisterio da Ma- Annuncia-se a votação, em 3• (liscussão, do 
rinha) TOlte a commissão de orçamento. projecto D. 242, de 1892., autorisH.ndo O P,:'\ga

mento a ~ra.ria C~roEna Rheingantz da quan-
0 SR. MORAES BARROS (pela c)·dcm)- O ti:1 de 144:997$848, como indemnis:tção pelo 

relator tla ·· commiss:.i:o, nlo tendo tabellas valor de stn propl'iedt~de da colonia S. Lou
para fol•mular o or~.amento do ~Iinisterio r~nço 110 Riq G1·ande elo Sul. 
da Marinha., procurou conferenciar com o · 
Sr. ministro respectivo,· mas, não t1ndo São recolhidas· 9i espherLts bl'~ncas e 21 
occ&sião para. isso. apresentou o pl'ojecto, pt•etns. 
certo de que, dep(ds da sua. apresentaçü.o, E' approvado em 3• discussão e Bnviado à 
a commissüo conferenciada. com o Sr. mi- commis;:-;.1o de redacção o projecto n. 242, de 
nistro. 1892. 
· Essa conferencia est..1. nmrcada P:J.t'.:t ama- Su.ieit:t-se i~ vota.ç-ão, Qill discussão unica, 

nh1L e, J.)or isso, em nome d~L commissão, opr:üecto n.l53, de 1892, opinando no sentido 
declaro que acceito o lW!llerimentu tlo S:c'. d~ set' a.dopta.dn 0 projecto n. 18-1, de 1801, 
Seabrn. que elev;\ ·~ 300$ a. pen;;ão coneedida a D. ~ra.-

Submett.idu a .-otos,e :qJprovadu o requeri- ri:~ Get·trudes da ).Iotb Vieira. d:L Sil.vn, viuv•t 
mentt~, sendo JlOl' isso o projecto r~mettid0 iL do Visconde YieíeJ. da Silv-:1. 
conunisstio de Oi'Çl\mento. Recolhem-se 99 espherns. 

Anmmcia-se a. votaçilo do reque1·imento <lo Niio lt:?.. ''endo numero, procede·se àcllama.dn., 
Sr. Rosa c Silva., perlindo q uc a <lisaussão 'l"critlca.ndo-~e terem se ausentado os St•s. 
do projecto n. 214, de 1892 (titulas un. Lim<l Bilcm-y, G;~briel Salgado, Fileto PirP.S, 
diYida do Paraguay), seja. udi:J.d<~ pot· 48 Ju4iuiano de SPt>pa, Al!'redo Barbosa, Juven
LIOras. cio dll Aguiar, João Vir:il'<J., Luiz dã .A.ntlracle, 

O SR. RosA E StLYA (pela o1·dem) requer a Espirito Santo, Rodrigo de Araujo, Augusto 
·retirada do seu requerimento. de Ft·e:t(l.s. ~Ianuel Caetano, Franci:>co rle 

Consultada a c:1sa. e concedida a retirada. do tllctttos, NÓvaes Mello, Torquat•to :11-IOl'eirn., 
requerimento. :Manhães Barreto, Jesuíno de Alburquerque, 

M:trtinho Prado. Cost..1. Junior, Frederico 
O SF... PRESIDE:>;TE- A' vista d:~ decis[o da .Solon, Cot•rêa. d<1. ·costa e Pereim da Costa. 

Camara sobre o requerimento do Sr. Rosa , _ . . , . ... , . 
e Silva, continúa a 2•discussão do pl'Ojecto ;/O ~<;r. ~ou.o. Lo~ e~ ~etJ,a a c~_det. ~~ (la rn c
n. 214, de 1892, autorisa.nd0 o Poder s._lenc~,, ~u.e c ocw_paJa pelo Si, PaUeta, 2•' 
Executivo a entr.:t.r em accordo com Silvestre, 'Vtce-prcs~clentl3.) · 
de ),!agalhil.es e a Baroneza .. de _Yilla :Maria [ Por _fo1.ta. de ~ umero, fica a~iada <l yota.çií.o 
e .outr0s no sentido de hqUidar com a doproJecto n.l.,3, e das demmsma.ter1as con· 

. :responsa.bilidàde da União os titulos de divida ~ signadas na. ordem do dia. . . . 
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Annuncia-se a discussão unica do parec~r 
n . 10, deste rumo, adiando a discmsão do 
prQjecto n. lO,deste anno,que enumet•n. o;; bens 
não sn.jeitos á penhor·a, até que seja discutido 
o projecto do Cotligo Civil. 

Não havendo quem ~zc;~ a palavra, é en
cerrada a discuss<io e adiada a votactio. 

Anuuncio.-se a. 1' 'discussão rlo projecto 
n. 25, deste anno. fu7..endo extensivas as dis
posições do decreto legislativo n. 18, de 17 r~e 
outubro de 1891. aos oillciues do exercito 
reformados anteriormente â. s.ua. promulga
ção. 

O !!!ha. ~Joi'to de Siqueira- Fui 
o relatul.' d::~. commissão de fazenda que deu 
no anno passado o parecer em í'a vor da pre· 
tenção da filha do major Pedro .:\.ffonso Fer
reir<l.. E' verdade que o nobt•e deputado Ce· 
sario Motta pedilt por e...~ occa.sião que sobre 
o n.~sumpto losse ouvida a. commissrro de or
çamento, mas tendo es;oa deixaclo ele apre
sentar o seu pitre<:er, em vir tude da.lettra 
do regimento. forçosamente esse projecto tem 
de ser submettido ti discussão e votação da 
C<\lUara .. 

Não haven<lo quem peça a palavra, é en
cerrada a discussrro e adiada. a votação. 

Annuncia·se a discussão unica n. 131, de 
1892, revertendo a D. Herundina Maria Fet'· 
reira Cavalcanti o meio soldo e pen~ü.o que 
percebia sua mt:íe D. Virgínia. Zenande;; Fer
reira, viuva. do major do exercito Pedro 
Affonso Ferreira. · 

0 SR. PIRES FERREIRA . (pela ortle1n )-Sr. 
presidente, este projecto foi discutido e encel'· 
ra.do o. anno passado. Depois de encerrado, 
pediu-se, a requerimento do Sr. Cesarío 
Motta, que a mesa. · manclasse esse pro_jecto ti. 
commissão de orçamento para dar parecer. 
A~sim,' pe:~-o a v. Ex. que me informe si o 
projecto ·>em com o parecer da. commis...<:fi.o de 
orçamento. 

O SR. PRESIDE~TE - Tenho a cleclarar ao 
nobre deputado que não ha na. rnesn. infor
mações de qualquer das commíssües a. re
speito. do projecto. 

O Sa. PIRES F'ERRB!R,\ - Tendo t\ eommis
são de fa.zenda. d<tdo no atmo pasrode par~cer 
1àvora.>el a respeito da. -pretenç.ão a que se 
refere este projecto, pediu o Sr. Ceso.rio 
Motta. que sobre elle fos:>e ou>ida a. commis
são de Ol'Ç"\mento ; mas 11ito tend.o esta com
missão. dentro do pra.zo legal, api·esent.vlo o 
seu pa.recer , deve prevalecer o da com missão 
de fazenda que ora se discute . 

E' possivel que a. Cama.m não se recorde 
de quem e o major Pedro Affonso Ferreira., 
mas quem ler os jornaes de ll de junho t!e 
certo saberâ.-que este official foi um dos que 
mais se distin~iram na batalha naval do 
Ria.chuelo, morrendo a bordo da canhoneira 
P a1·ahyba em defesa do pavilhão nacional, e 
portanto não é de justiça, quande depois de 
tantos a.nnos a. imp.-ensa. ~tlir a protecção do 
governo -para os valentes que se distinguiram 
naquelle combate, e que hoje são em pequeno 
numero. se deixe ao desamparo o. fillm do 
um otllcin.l ti.o patriota.. 

Peço à C;~m:tm tod:t a, sun. t\ttcn~tio, e~pc
rando que não deixe na miseria a. fllha · tlt\

. quelle brioso . soldado . 

Todos sabem os l'elevantes serviços que o 
major Pedro Affonso Ferreil'a prestou na 
campanha. do Par_.gUt\Y, e portanto não é um 
fu.vor que a Ca.mar;l va.e ützer á filha deste 
benemerito da Pu.trin .. 

As leis militares ordenam que o meio sol11o 
e pensã.o concedidos t\ vittva, do oficial morto 
em campanha., revertam em iã.vor dos filhos 
menores ou nas filhas de1;a.mFo.radas, e neste 
c:aso está u. filha do 1ll.llecido militar. 

E$tou certo que n. Ca.ma.ra. nã.o negarâ., 
posso assim dizer. esta esmola. ... 

O SR. PmES FERREIRA- A Camara não é 
~a. de miSericordia. e approvando e;;te pro-
jecto não d;\ uma esmola. -

O SR. JllÃO DE SrQuEmA-.-Digo esmola, por
que o. pretendente está mendigando o pão 
da caridade . · · 

Não havendo mai;; quem peça. a palavra, e 
encerrada a dis;cnssão e adiada a. votação_ -
: Anntmcia-se a discussã.o unica do projecto 
n. 62 A, ele 1892. opinantlo no sentido de nií.o 
ser adoptarlo o ptojecto n. 62 de..."Se anuo, que 
concede a. D. Tllere7.n. Florentina de Canta· 
!ice, irmii. dl) capit:i.o de fragat;\ Francisco 
Fltl.viano de Cttn.t.alice, morto no na.uft•a.gio do 
conra.<;ado SolituiJe.~ . uma penstí.o mensalequi
v;tlente ao meio soltlo l\aquclla patente, se
n·undo a tabella. uctmtl, e envia á commissão 
de fazenda o requerimento e documentos, 
pai':\ que seja resolvida a pretenção relativa. 
ao meio soldo. · 

Não ha.,enclo quem peçn. a palavro., é en
cerrada a discuss;,i.o e alli.:td.a a vota.~.ii.o . 
E~ota.da a. ordem do dia., passa.-se ao expe

diente. 
(O Sr. João Lo1~s reassume a cadeira da 

íWesidc11cia.) 
O Sa. 1° SECRET.\RIO lê o seguinte 

EXPÉDIENTE 

Officios : 
no Sr·. I• secrctari1> do Senado, dn.tado de 

llontem. communic:~nclo que nqnella. camara 
e11viou o.o Presillente da. Republica., pa.l"a.:a. 

4l 
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formalidade da. promulga.~fio, o :mtographo 
não sanccionado do decreto do Congresso 
Nacional que considera como lentes substi· 
tutos das i\.tculdatles de medicino. os ex
adjuntos que passu.ram a. prep~tr~1.dorcs e os 
a djuntos actuaes que não foram contemplados 
na ultima reforma.- Jnteira.da. 

Do mesmo senhor, de igual data., com
muuica.ndo que. 11or otlicio do i\linisterio da 
Guerra, de 15 do corTente-, foi restituído 
áquella ca.mara o autograpllo, sanccionado, 
da resol u~.ão <lO COu;;-resso N:10iooal. man· 
danclo pagar no alferes honorario do exercito, 
Antonio Pnes de Sá Bo.rreto, a qu;mtia. rle 
2:592.), por ditferen~:a de SP!do que deixou de 
r eceber em tempo . .:- Inteirada.. 

D~--rERRO, 19 - Presidente Camara. dos 
Deputados - Ri() - Assumi hoje governo 
deste csta.clo pot• ter sido pronunciado pelo 
juiz seccional art. l J 2 COdigo Penal, presidente 
Machado, que submette·se por amor ordem 
publico.,pois pronuncia attentauo constit u-içã.o 
catharinense, l>Orquanto chefe executivo es· 
tt\do tem mesmas gal'antia.s que o du. União, 
só podendo se1· processado pela assembléa..
Ely:;eu Gt!iZ!umne, vice-pr esidente.- Intei
l'ada. 

O SR.. PEDRO AlrERrco envia ú. mesa um l'e· 
querimento dos guarda.-; c serventes da Escolo. 
Nacional de Bellas Artes, pedindo augmento 
de vencimentos. 

Depois de lido, e o requerimento enviado 
•Do mesmo senhor, de igual da.ta, remet· pela mesa. ú commiss1í.o de ot·çamento. 

V.ndo, com emendas, a pl'Oposi~'to dcstt ca· _ . _ _ 
m ara que appro ''<l. ns divisões do:; dlstricto3 _E' env1a.do •~ conumssao de f~encla: o ·requ~
eleitoraes, organisadas pelo Pode1· ExecutivM> rtmento do Banco dos Fu~cc10nar10s P~bh· 
-A' commissãü de constik~i ç:ão, legislação e ~os , que_ n._l6 do corrente tmha. si<lo enYlt\do 
justiça.. · a comm1~ao de or~mento. 

Requerimentos: 
· · O §1~. E11•ieo Coelho-I>ed.i a pala-

. D:t. cempanlüa: dos guardas da alfandega, vra __ para subrnetter á considera.ç:ão da Camara 
}Jedinuo augmento de vencimentos. - A' com· .11m }H"Ojecto de lei sohre casamento civil, que 
-mis~ão de orç."U.mento. · altera algumtl.s disposições do decreto n. 181 

Dos bedei:> da Faculrlade de i\fedicina do Rio de 24 de janeiro de 1890. -
de .T.tneiro, pedinuo ~:quipa.raç:;.i.o (te seus ven· Aguardo a pri1neira dbcusõão do projecto. 
cimentos aos do (3ym m~io Na<:iomtl.- A' no caso que u asscmbléa o :\ceei te como objecto 
mesma com:ni:ssJo . de suas delilJeraç,ões,afim de justifical-u ponto 

Do alferes honomr·io Domingos .Jo~ de por }Jonto. 
Souza, guat·da. do s:tlão da. E5tra.ua de Ferr·<i Hoje limitar-me-hei a. criticar vo.rios topi- . 
central. peclindo apo:;entacloria.-A' e:ommis- cos da lei vigente,demonstr::muo a necessidade 
são c:e fa.zenda. do Congres5o 1-ep:u·:tr qutmto antes os defei-

tos dt~ obra legü!:Lti va do governo pro viso· 
De Arthur Amhrozino Heredi:1 de Sá. 1" rio. 

olli<:ial d:.t Dircctod<t <..;era.l 1lc Estatística., 11e· Em synthese clit•et que o decreto de 24 de 
- uindo tt-es mczes lle licenç:t. com t(){los os ja.neiro c inc:\)Ugt·ucute com :t comJuista civil 
vencimentos, pm-a. tra.tar de sua sauue.-A' do casamento,6 uma lei ma.uca.; visto como si, 
c01i1missão de peti(;iles e poderes. l)Or um ludo. dá 0nsa.nclw.s it desunião dos 

. De lllarh.\ Au~u~t:~ Tibul'cio de Souza, pe- con.j ugcs e:i.separação terminante dos bens do 
(:indo que n. pcnsiíll.que lhe !oi conceditl<l., seja. ca;:al, IJOr outro lado 11rohibe que O!: foragidos 
contada. desde a data. do f•tllec mento de seu do c;u:amento, n:t 'ntenç-ão de jama.is ::;e rccou
mari{lo, o bl'igadeiro A n1 0l)Í0 T1btll'cfo Fel'· ciliur·em, possalil constituir porventura novas 
reira de Sou za.. - A' comolis::ã.o de 1U2enda.. fu.milias legitima:;. 

Quanto á. analyse, . não desejando tomar 
Telegrammas : muito tempo à Cama.ra, vou. me cing·ir por 
DESTERRO, 19 - Presidente Camara. dos emquanto il. dous pontos ca:pitaesda lei,quanto 

Deputados - ·Rio - Nesta data. passo o go- baste pal".l. motivar a apresentaÇ;ã.o do pro· . 
verno ao meu substituto, 1'' vice-pt·esidente, jecto. 
Ely~eu Guilherme da Silvtt, visto ter sitio Comec,:arei pelo art. 71 e i2. Resa o art. 71 
pronunciado tr> art. 112 do Codigo Penal. (lendo) que « ta.mbem será annullavel o ciisa· 
conforme s~ntenç:a proferiua. pelo juiz sccc!o· mente quatHlo um dos conj~tges houver con
m\1 no summario de culpa in5ta.Ul·ado por rle- sentido nelle por erro essenciu.l em que 
nuuciu. do deputn.do i'cdel'a l Feli})pc :;chmidt. estivesse a. respeito da peSSOlt do outro» e no 
E' um a.ttentado <:ontru. a a.utonomia esta· art. i :!. o leg-isladot· de 2:1 lle janeiro de 1890 
doal e UIUD. Y!olunCÍll. ao Podei' ExecutiV<• do fi;;Ur(l. as hypothe:;es llC Cl'l'O es.:enciu.l acsLes 
e'>t<ldO, ao que me submett,,, em res11eito ú. modo~ (lr:nd'•): « ~ 1 "~ a ig·no1·anchl<lo sett es· 
·o1-dem publica.- Tenente JJI. .T. lllaclwdo.- t:ulo; § 2'', a. ignorancia de Cl'ime iuaíiançavel 
1nteirada. _ _ .· _ · · · . e não prescripto, com.mettid~ _Por ~11~ ~~~es 
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o Sn. Eruco COEL!Io-Qua.l e a outra.~ ·do casamento; § 3•, a ignorancia. cle defdto 
pltysico it•t•emedia.vel e anterior. como (), im
pntencia e qualquer mcMestia ineura.vel ou 
tmusmissi vcl JlOr contagio ou hera.nç;.a. » 

O Sn. Aoou•no GoRDo-A que v. Ex. a.ca- · 
bou ele d;,r. 

. Srs. deputados, antes da lei de 13 maio, 
chamada propriamente a. lEü :mrea, o direito 
civil hrazileiro uistinguia em rigor dous es
tados de pessoa-o de li1Jerdade c o de es
crovidão, 

0 SR. VALLAD.'.RES-Nii.o ha.via o estado de 
solteiro e ti e casado ? 

· O SR. Earco COELHO - Mas a. expressão -
estado de 11essoll. ern empregaut\ ta.mbem pt~.ra 
designar a condi{-ão soei;ü de solteh·o, ca;;;:~.<lo 
ou. viuvo. 

Pois hem, si t1.bolida a escravidão, o voca
bulo-estatlo, constante do§ l" do art. 72, só 
:póde seL' comtwehendido do ponto de vist..'\ 
dessas rela(iões de ih.milía, noto que a dL;;}10· 
siç;.1o de lei. que estou aualysando se acha. em 
contr:1di•;iio evidente com o art. Gl, }lOr
quanto o legislador prodsorio considC:;l'Olt 
nullo para to:las o;; effeitos o acto nupcial 
acaso realisado tt despeito de ca,"ll.mento an
terior, niio annullado ou dissolvido. . 

O S1~ . Ernco CoELno-A respeito da. condi
çilo de ca&ado demonstrei que não se -trata de 
casa.mento anm.tllavel, mas es$eneio.lmente 
nullo. Em. relação tí.s concliçúes de solteiro e 
viuvo, a prohiuic;J.o tle casru· não existe; o 
<:onsorcio é-V:.\lido. A questi1 t da tlesvirgin
úade e a unicn. i11terpreW;ão razoavel, disse 
ha llOuc:o. Diz o digno deputado paulista. que 
se :póde emprestar à pala..,.-rn.-esta.clo- sigm · 
tica~ii.o dive1·sa. daque\la. que sustento, o que 
eq'l.livale a. reconhecer S. E..'i:. que ha. obscuri
dade no texto tla lei, ].)restn,ntlo-se a falsas 
in tet'l)t'etaçõe~. . . 

Um<1cousa é o c:>.samento irre.,..ogavelmente 
nullo, sem e1feitos ate no tocante â. proLe 
(a;:·t. 61), outra causa é o casamento annul
la.vel (;ut. i2), que garante direitos aos Hlltos 
e, dados certos requisitos, pude vir a. serra.-

., üficado. 
Da.Ili concluo que o legislador de 1890, com 

emprcgm• as expres..'>i;es '-'Jguoro.ncfa. de es
tado, no§ rn do art. 72, não quiz se l'elet·ir 
à condiçüo de casado, como motivo de casa· 
menta a.nnullu vel por erro essenehtl, mas 
sim a circumstanciu diversa. 

A phr;~se nmbi,!;ua-ig:·ora.ncia tle seu es
tado. entende com a tlesvirginduclc da rnu
lluw ? Acho que cst<t ê a un'icn. versão intel· 
ligente do s r· do a.rt. í2. 

O St~. Aoor.rno GoRoo -Os · trib'tmn.es de 
S. Paulo o.ssím o teem interpretado. 

O SR. Emco CoEvw - Pol'ém como quet· 
que se interprete o vocn.btllo, tt reuac<,fto dtL 

lei pude da.l.' lagar por confusa tt erros j udi
cia.rios. 

Si um tribun:~,l instruido, como o men
tionado pelo digno representante de S. Paulo, 
adverte que o§ l" do art.· 72 se refere á des· 
'Virgindade, conforme acabei de interpretar 
p~r . exclusão, juizes menos atilados poderão 
talvez negar a annuUa.ção ele c..'\So.mentos, 
~pezar desse motivo, ou pelo contr.n·io,. nn-
nuUar ontro:> a ptetexto dé que o conjuge 
fÕl'õ.l. t\lf,rum tempo e;:cl'<\V(I, c 1'101' con~cgniut.o 
consentir que pesso •s legitimamente crusmtus 
contrn.hun novos enbcas. 

O Srt AnoLNto Gor:no-Ni'io · à a uuicn. in
terpret;aÇãó. 

Antes do passar acleante, fat'ei a.inda uma. 
reflexão· sobre o § l •, a qual t~m cabimento 
nos §§ 2" e :~· do mesmo ilrt. í2, quero falar
da. ignot·ancia. do erro essencial. 

A nulliflcação do casamento, segundo o dis
posto no art. i2, depl!ndo não só dos fa.etos 
em si , mas t:l.mbem da verificação da circum 
stancia do controhente i~norol-os, até o mo· 
mento de se casar. 

Por exemplo, a. desvh•glndade é um facto 
tlc averigu:l.~ão no alcance da perícia medica 
em tempo opportuno, a ignoraneia articulada 
pelo outro con.juge,dado esse motivo de nulli
dade é materia. de verifica~·ão muito susce
ptivel de ih\ude; pois dependerá. de decla.ra
ç:."i.o escripta. ou verbal do m<LI·ido, de onde se 
evidencie seu conhecimento do facto antes do 
ca...<:amento, as:>im como da prov(). t estemunhal 
ou como quet• que seja, da cohabita.~.ão illiclta. 
tlo ca&\l: assumptos de fa.cil CX})loraçü.o pela 
mentirL 

Em rQsumo, a seiencia ou a ignolkJ.ncia do 
conjugc: com refet·ench• ao3 motivos de nulli
d:ü\e do art. 72, ::;emto de provt\ difficil D du
vido:;a em. matel'io. de tmnanhu. re:>ponsabi
tiMulc jmliciariu,. ni.io deviam re~er as hypo
the.scs üos §§ l", ·2:, e 3'. Os 1il.ctos c . so os 
1Mtos de t\preciação fiel devem ser defini{los 
em tei. 

No li,\ 2.• do art igo que critico encontra-se o 
ca.so de cl'ime inaflanç:a:vel e não preseripto, 
con..o circumstancin. dirimente do casamento, 
;i, cli.scree;ü.o do conjuge illo.queado na sua 
boa 1e. 

Pergunto, pol' c1ue não o crime afian~.aveH 
o SH.. VAti,ADARES-0 lcgistadot·· teve em 

Yista a g ravidade do deiicto. 
O 81:. Et:rco CoEÚo-0 legislador , tomando 

em conshlet·nç-Jo o crime anéet·iot• ao casa
mento ... o mo motivo de nullülatle. n que 
ot·dcm do intm·esses attcndeu ~ Quiz tão só· 
mente lltcult:tl' ao conju:;c illu clhlo, em se 
vendo jJtiVU(!O du COJiitl.>il;:u· UClltl'O UOS dOUS 
primeiros annos com o conjuge sujeito a pri-
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são e livramento. ou assim que soubesse do feito orgv.nico especial, dá margem a deplora
facto 1gnorado pelujustiça e nã.o qui;:esse vi- veís erros de interpretação. 
ver sob a apprehen:;iio de ma.i~ t..1.t·de vir a Imagine a Camam que, antes de decorridos 
sr.ffrer essa pri•:1ção, quiz o tegishdor per- rlous :!.Unos do cas<~men.to, o mn.rido se propi.íe 
mittir o desenlace immediato? Pretende a lei a, annulla.l·o a pretexto de que a mulher tem 
com isso conceder ao conjugo, en2'anado a re- frtlt:J. do pequeno artelho de um dos pés, de~ 
speito da, honoralJiliclade do outr·o, o direi! o leito physico irrepttrn.vel encolJerto pela meia 
denegar-se a vincular ~eu destino, ante;; do e a botina de cumplicidade com a aleijada. 
apparecimento dn, prole, ú. })essoa maculado. Ol{jecmr-me-hão que é provu.vel que não 
por crime desses que envergonham o casal e lw,jn.juiz que d(:ixe de n.ttender que;\, phrase 
seus descendentes'{ - dljfi~ito filt!fsico :n·cmc,fiaw:l segue-se a. 

Ambas essas intenções IJOdem se n.ttrilmir linguagem adverhi~l- como a. impote;tc:a, de 
ao disposto no§ 2".do art;. 72; ~. primeira de ;:orte a se entender que o defeito physico c a 
somenos importa.ncia, a segunda de n,icance m(),neira de, da mesma forma que a desor-Jem 
moral elevadíssimo. runccional da impotenciu.. Mas, quero suppôr 

q ne o pedido de annullação 110 casamento vá 
Consi(lerando, porem, que h a. delictos in- p~mr ús mios de um juiz versado em -verna

afian~.aveis que não envergonham os delin- culidad.es m:üs do que na. s<:iencia do direito 
quentes, ao passo que llu. crimes afianç;n·eis e que compi·ehendo ser a palav1·a-como-do 
que maculam indelevelmente o reo, entendo § :)", a conj uncçio equivalente a- as.~:~i
que tanto uma como outra especie deviam ser e, nesse sentido, ententlendo que a impotencia 
comprehendidas no art. 72. é motivo de nullidade it parte do deleito phy-

0 Sr... VA.U.ADAREs-Ha ainda a notar a sico. dissolve o ca;;amento, e vai dahi a. mu-
. diy~rsid<tde de legislaçtí,o nos estados. . her se casa com outro menos exigente em 

o Sr... Etuco COELUO (rliJ"ir'JiiVlo-se ao 8 ,.. materia de artelhos. Eis aqui a redacç,iio am
Vallar.lan~.s)-N5.o compreilendo 01 00;ecçito de biguo. d<1 lei prestando-se á 'entença por mo-

" tivo futil sinão licencioso. 
V· Ex· A molestia incuravel, se,ja gr-J. v e ou leve, 

O Sr... FRANCISCO GucE:Rro- Não 6 objec- asquerosa. ou não, é. outra causa de nulii-
ção, e refor<,,O. uar!e. De modo que o clmmado-vitiligo-ou 

O si.. En.1co CoELHO_ Sr. presidP.nte~ 0 çt,,[()a.~'"a aliJwn, mol~tia sem consequencias 
decreto de 24 de janeiro de IS91J, excluindo e intrnnsmissivel por contagi(J ou hcranç,a, 
das hypotheses do c .. asamento :umull::wel o porem reconll"cidamente incuravel, 6 cil'
crime prescripto, me induz n. CL'Cr que o le- cumstancia r1e!'imente do casamento. 
gi;;lador 1wovisorio se preoccurum exclusiva.- . I~ntrc ns molcstias transmissíveis por hê
mente com a impossibilidade da coiiallit.a.çiio 1·anç ·,se cflnsidera a loucum muito de temer, 
do conjuge eng<Lna.rlo com o culpado. nos dons mas a hy:<tel'ia t'\mbern, que nuo 1\J.z grande 
:primeiros <Lnnos do <:<J.S:tmento, o que me :pa- nml e que do ponto de vista. medico-social 
rece um:.t lacuna lastimavel d<\ Jni. n;to constitue impe•Umento de casar nem mo-

AdYirto que crime }Jtcscripto n:i.o é ::t. mes- tivo de nullidndc ([O c:,sa.mcnto, entret.1.nto 
rna cousn, que Cl'ime rcd1mitlo. · estit comprelo.en:lido no § 3·' do a.rt. 72. 

Moles tias ha. facilmente cur::weis e intrans-
0 criminoso que por ert•o da j ustic:.a e~caplr missiveis por heralh;a. ma.s tr.,nsmissiveis 

á punição leg:\l, t:1l seja a natureZ<L do delicto, pot· cont~gio, que não .iustífi::am a <lissolur;d.o 
fica, deshonrado a vida inteil'a, e o conj ug~ do c:1saJ, e ~e acham englobadas nessa r.lispo-
iiluuido sohr·e n.-peswa uo outt·o, conforme · - b d 1 · • 

1 
SI~~~.o o scura ;1 m. 

seu ~enso mor-..11 taiYc~z se crmsu ere irreme- Nc•) eJUÜl.nto mol·~sti(I.S ropugna.ntes de cura 
diavelm(~nte infamado pela união com ltm incerta. segumlo o at·Ligo que critico, virão a 
individuo repulsi,•o. E n::to e de .justiç;.t que 4) ser causas tra.g,vreis pelo conjuge illudido. 
r:onjuge enganado pelo consot·te, n:• pet'su:•.siio, com e~ta:s exempUfieaçifi:s quero pôr em 
.:;té o (I.Cto do C3.samento, de que ligav~~-~e :POl' rerc..-o que <t let~ra conrusa do decreto de 24 
toda a vida a uma pessoa. d.igna de si, se v~j;t de j " neiro se presttL a abusos por um lado e 
constrangido ou melhOr condemn:.tdo a. con- vex<tções por outro laclo. 
viver com uma creatura conspurcn.da, per- De1uais, pomlero 11ue, quanto á cont:)giosi
antc a sociedade, afim de constituir 1hmi1it' e dade e á trasmissibilidade, de gronde numero 
dar herdeiros ;~.o nome e as tristes tradiçües de Jilolestias, &i.o ind:J.g:tções ,jmliciarias que a 
de um criminoso. metUcina 11óde respomlcr com <~.lguma segu-

0 § :)" <lo ~rt. T'.!., que envolYe a~:Sumptos ranç-a, ma~ quanto a cur•a.bilidade e incurabi
me<licos, merece que o critique com mais Jídu.de de vari~ molestias são assumptos de 
carinho. controvet·sin. dos medicas e dep~ndeutes da 

· A expressão -defeito physico- qualquer, opportumd.:.ule rio tr-a.w.mento e outras con-
. ,emprega.da impropriamente em vez de- d~- tingencias da arte de curo.r. · 
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Em definitivo, a possibilidade ou Íffil10ssiLi
.ll!lade da cura., tal st>ja. o ca.•o, nã:o c as
sumpto de ~"Ul':J. veriticação no e:;;pa\io dos 
dous primeiros annos uo casa.mento. 

Não ueixa.rei em paz o legislador proviso
r io, no que respeito o art. 72. sem notar a 
imperdoavel omissão da recusa de oonsumma1· 
a união sexua.I, razão por cxcellencia diri
mente do casamento. 

Para mostrar· it Camara. quanto é clamorosa 
essa. lacuna da. lei de 24 de janeir·o. citll.rei 
discretamente urn facr.o flUe ncst.l. cidade se 
dcn nüo hu muito tempo. 

Um cavalheiro casou-se civilmente e acto 
conti11uo foi pedir as benç:iios da igr·0ja catlto
lica para sua famili:L. Entr-etanto a mtllher 
recusou-se a coosummat o m<l.tt-imonio. E o 
que aconteceu~ Decorridos mezes, o cn .... :al re
correu á igt·cja que, a.ttenta. a es_;;;t condit<_:;i .o 
essencial irrealisarla., conceucu a dis;;oluç:ã.o' do 
ca.samento; pol'em,p,trn. a. Republic:a.,c~sas dua.;; 
creaturas continuam caNl.llas, coniormc lL lei 
que critico, visto como o legislador de IN~iO 
não cogitou da. Llypoth~c. c, o que é m<1.is, 
essa mulher ca.tltotica., como &lo no geral nos
sas compatriotas, c:onb.·J.hiu novas t\upt!las 
]?Cr<tnte a igt"ejjl, indepemlentc, já se v&, do 
ca.~amento civil e se ach;L inltiljida dl! legit.i· 
mu.1; a segmtda 1l.tmili<t que fttndou na. espe· 
ranr.~ de Deus. 

UM sr~. DEr·UTADO-Conheço, facto hlentico, 
pa:>:>ado no meu est<tdo. · 

A e<tpacirlade nupcial, de dispor da alma e 
do corpo, é condiçtw diver&\ da capacidade 
juridica. no tocante it disposi~ã.o dos bens do 
fortuna.. 

Re1u.tivamente tto ca.sa.mento celebrado an
tes tla nubiliuade, que é de lG a.nnos para o 
homem e de 1·1 pat".J. a mulher, a lei determina 
não se~ annulla.vel sinão por a.cto posterior 
quando os conjuges completarem <t idade re
quirida (art. 17}. 

o' juiz ~penas ortlenarã. a. separaç:ã.o dos con
k abentcs até attingirem o termo de 16 a.nnos 
pa.t'll. o esp11í>O c tle 14 annos para a esposa, 
époc:.t em flUe pódem revaliclar ou annullar 
de vez o C<l.'>a.tnento. . 

Pois, si uã.o ú essencialmente nullo, mas 
ap~n:;.s virtualmente annuUavel, o casa
mento eíf,_>çtua.do nessas condições, dadtl. a 
hypothesc tlue :;e_ja rectificado no tempo le
gal, pot· q\le, ao u.Lcanr,::tt-em o~ conjuges me
not·es a capaddade juridio.:a,nã.o poi!crii.o dis
pl.r de seu:; uens e nessa opportunldade in
:>tituii·em, s~tiJ,ll'is, o regimen economico da. 
(amili<~. ~ 

. O St:. B.\D.\l:ú-Como o direito antigo per
mittia. 

O Stt. Emco COELno-Consente. a. lei no 
mttis; nfio consente 110 menos . A' mullwr, 
•;c,·l,i !JI'nlio~, :J.s:;im 'Lue ll.ttinge á nubilidade, 
a lei iaculta. o entt-e~'õl.r-se de ttlmn. e cora(~O 
r. um homem, conenúo todas as peripecia.s 
da vida e os ~.znre.Hht sorte, o que ~ o mais, 
c ]lOr que rOY.ão n5.o hct de permittir c1ue 
cs,;;t ct·c:lturn., que se votou aos destinos da 
th.miliu., logo que adquir<\ ;\ c:.tpa.cida(le ju
t·i,lic::~, disponl.n\ de seus bens matel'iaes, 
o 'lttC é o meno,;, como entender pa.ra. I.Jem do 
C:J • .'-i:l.l '! 

O SR. Et~ICO COELHo-E;tolt talvez Jltti
ga.nrlo a atten(.'.ãu da Camara, S1•. pr·esiden_te, 
com dr:monstmr· que o dect·eto lle 2,1 de Ja
neiro de 18\JO deve ~er retoc-ado. sem perrl:1, 
de tempo, nc~ta. se~são 1egb1ativa, ]?<W<t que 
nã.o se di<,ra. qnc o Congre:;~o <Lur:wte tres a.n
nos •le traba.lho deixou tlc <tttcnoler ;tO:> de-
feitos evidentes 'le uma lei que cntend ia com O sr~. R\D,\RÔ-0 Jireito :~.ntigo a.pena.s sus-
a constitui~.Uo civil dlt íhmilia. pendia a adm ini~tl·a<,ilo dosbens atb comple-

:1\Ius não é sobre os pontos que acctbei de t:tr- a idade maior. 
ana.lys;tr nn. 1ei vigente que pretendo fazer O sr~. Etnco CoEwo-Outra. sem razü.o que 
pey.ar a mu.ior impugna.~.lo. im pede a communhilo de bens, contorme o 

E' na parte quo cnt!•ndc com o ccrcea.mento <\l't. 58, q1re estou critic:.tudo, ~ quando os 
du. liherd:ule do:; nubentes di:>I>Orom üc seus conjugc;; sii.o p1·imos irmãos. 
bens de rortuna, no acto !le est.:J.belecerem o E' injnst.1, CSi'<\ rlig)JO:"i<.,:áo, tan to mu.is que 
I'egimen do cu.sa.L. o l.egislador provis•.•rio urro considerou no nu-

Refit•o-meao n.t•t. 58, isto é, tmlo que lm mero do;:. impedimento,; de casar, do m·t. 7", 
de mt\iS atmzado em direito e de incompor- esse grú.o de parente~co. 
ta.vel em casa.mento ciYil (W): COmpreheuderia, Sr. presillcnte, que mo-

. _ vido por uma preoccupa.ção social de ordem 
«Nii.o havera communhao de bens: anthropologica, 0 leg~sbdo~ ue t890 consi-
§ 1. o Si a. mulher for menor de 14 annos ou gnasse na. ordem dos 1mped1mentos tt? ca.s::-

ma.ior de 50: . Jllento o parentesco carnal dentro do 3" grao 
§ 2." Si o marido for menor de 16 annos ou civil. mas não tendo o gove~uo pro,;isorio 

mv.ior de ôll; : consiücl';;.d., essa circumstu.ncm d('l ior·ma a 
§ 3.'· Si õs conj\1ges fOl'f'm .pa1·cntcs dentro ilnJlcdir o co~sorcio, totlavi:J. pr•;tenda to_lher 

do :3• grú.o civil ou do 4" duplica.: I e; 1 ;1, c..'l.pacidade J Uridi~a entr~ ·con~ugt-.s prtmos , 
§ 4. • Si o casa.mento for contr:thido com in- irmãos, não sei expllcar sena.o a. ttttllo de pre- · 

trt\cçüo do § 11 ,ou do § 12 do art. 7. o » occupaç-J.o socialista a. côarcta~.ão das liberda.-
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dês jurídicas de dispor de bens de fortuna, 1 o projecto do cotligo civil, · depois de c:.xami
afim de pre\'enir a aecumulaçlio de riquezas nado pela commissã.o nomea.d;t pelo governo, 
no cofre da. familia, preopcup~ç;to socil\lista. sen.í.oQiecto (le revis<1o incmnbid:.t a commis
que nã.o se coaduna com o espírito atmzatlo sões eh~i tlt.S pelo Senado e a Cmnara, cujos pa
da.legisla.ção do provisorio .. . receres serão votll.dosde uma parte e de outm, 

O SR.. BADARÓ-Essa. e uma disposiç[o legal tv·cei~~ndo ou _r~ie~_tand~ ?-obra; :- . 
atrazadissima. P01~ bem, SI as~1m va1 ser, n.L.o V~JO ne-

. . . nlmma. desvantagem, mas convemenc1a mo-
O SR. ERico CoELHO - ·• etvado de fett- mente;.a do Connresso remediar os erros do 

c11ismo pela indissolubilida<le do ca.so.mento goverrio provisÔrio e1~ materia. de casamento 
temporal. .. . · . · . ciYil, que afi"ectam os intere~ses da familia, 

Nada mms mcomprel1ensrvel do qt~e a.con- ade;tntn.nclD o estudo do codirro . 
. sa.n~':lin~d~de regulando, em direito civ.il •. a Isto posto, vou dar a conhecer á Camara o 
cons! Jtutçao da fortuna do casal e admuus- projecto de lei que despretenciosamente for-
'tl"J.çao dos bens. mutei. (Le.) 

O SR. BAD.tn.ó -E' o absurdo. Ante$ de me retirar dtt tribuna,, Sr. presi-
0 Sn.. Eruco CoELHO - Que direi, S:i• . l)resi- dente, rarei sobre a institui~:~o civil do casa

dente,do § 4• do art. 58, que,se re(~rindo aos mento ;J,lgumn.s considerações, que teem toda 
impedimentos do art.7" § l2,prohibe a comnm- a opportunidade. 
nhão de bens entre conjuges, si um delles Esr.it prestes a. entrar em ordem do dia,afim 
for desc:·ndente, il·mão, cunhado on sobrinho ele ser votado em 3• discuss:io, o J)l'Ojecto de 
do escrivão e o outro for orr•bã.o ou viu va lei procedeu te do Sena(lo, que estabelece a an
residentes na mesma comarca ao tempo do teriot•id<:~.de obrigatori<t do contractocivil· á. ce" 
casamento. · lebra.\:Ü.O do casamentü religioso. 

_Dou que se admitta a materia d'3 § 11 do · Comquanto tenha. espernn~-t1. de ver r~jeita
art. i" como impedimento de c:.-u;ar relativa- do por esta. asseml.Jlcaesse pro,jecto iuconstitu
mente ao orphü.o, mas com e-~clusü.o da vi uva; cional, não serão de mais as rále.xões que so
porém protesto contra essa velhar·itl. das or- bre o assum1)to passo a dar. 
denaçües de Por tugal, que na Republica crea E' exkavagante do ponto de vista consii-
embamços na. communhão dos bens. tucional a pretençü.o 1lo Congre5so com subor
. :Ullt SR. DEPUTADO-Sã-o questõ~S que vã.o 

· ser resolvidas pelo codigo civil. 
, O SR. Eruco CoEwo-Questues que devem 

ser resolvidas por- nós , quer dizer o digno 
representante, pois para isso ~ que somos 
legisladores. 

O aparte com que acu.bo de ser honrado, 
Sr. presidente, , me força. a. dizel' qúe as dis
))Osições da lei de 24 de janeiro de 1890. que 
hei impugnado por de!eJtUOS<lS, sem receiar 
contestação, se acham reproduzidas fielmente 
no projecto do codigo civil, a.liás obm de no
tabilí.$simo jurisconsulto, a quem prézo d~vi
damente. Os <lSSnmptos de que me tenho oc
cupado são de magnitude tal que não admit· 
tem delongas; pelo contrario. convem que 

· sejam reconsiderados pelo Congresso n<t }?re
sente sessão legi:>lativa. Quando o codigo for 
.submettiuo ao exame do Poder Legislativo, e 
só Deus snbe em que época. o será, u. Jei do 
casamento civil que vota.rmos acham seu 
Ioga r no codigo . 

Quanto ú. discussão de uma obra. que tem 
2..734 artigos, pelo Senado e a camar<L, nem ~ 
bom pensar nisso. Seria traba.lllo em que o 
Congresso consumirht tl.lvez um seculo· de 
:Pa.ciencia.. 

Não me con3ta que em paiz algum do mun
do civilisado os codigos tenham saido prom
ptinhos dos corpos legislativos. 

dinar a ceremonia religioso. do casamento a 
formaliuade chil... · 

O SR. !\IOR.AES E BAP.nos -O parecer da 
commis;;iio dos 21 . protesta. contt·~ o que 
V. Ex:. diz; 

O SR. Etnco Conno - ••. as~im como é de 
todo ponto tlescabid<t a vclleidade da igreja 
ctttholiet~ no sentido contrario. 

O St>. BADAltó - A igreja niio pede. 
O St~. Etuco CoEJ.!JO ( di1·iginrlo·sc ao S1·. 

Barlm·õ) -De facto a igrqja não pede, porem 
trat."t de desmoralisar o cas'l.mento civil e 
qu·~r impor a subordinaç-;:i.o da formula ju
ridie<\ ao acto religioso. Tenho presente a 
carta.-encvclica de Sua S..'tntidade Lei'io Xril 
ao~ bisl)Õs da provinci;t de Veneza, a. qual 
com vagar lerei para corroborat· o que digo. 

Nü.o procede a objecç:;.1o do digno deputado 
por S. Pitl.llo, pelas seguintes razões: 

O projecto de Constituição decretada. pelo 
govemo provisorio obriga. va o e'l.:;amento 
civil antes do religioso; o Congt•esso, porém, 
no acto de formular a lei fuml:1ment.1.l da 
Republica., eliminou essa restricç-J.o! de sorte 
que o § 4" do ar t. 72 se :resumiu nisto (tê): 

« A Republica. só reconhece o. casamento 
ciYil cuju. celebr~wão ser~~ gratuita.» 

0 SR . l\IORA.ES E BARROS-Com que peu.sa.
mento ~ 
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O SR~ ERico CoELHo-Na: intenção liberal O SLt. Etnco CoBtuo -Pois bem: si é no 
de que o acto religioso do <·a.sa.mento inde- louva.vel empenho, de aca.uteta.r os interesses 
peRda. do a.cto civil e reciprocamente. Ja. fu.mil in, que ,.e trata uc le,.,absar :o todo 

o Sn.. MoRAES E BARRos-Niio, €enhor; transe as uniCICS celelwadas na o;hita das con-
não é isso 0 que diz 0 IJa.recer. fis!'õe.~ religio,:as, lembro aos l)l'f•gadores tlcstu. 

doutrina tutelar do estado solwc os cnsaes, 
O SR. ERrco CoELno-Por mo.ior que se.ia. que por coherenc:ia. decretem a ol1r-iga.torie-

o acatamento ·que se tribute ao parecer do. r>a.tle do regist.t·o civil do casamento J>u.ra 
commissão do Congresso constituinte, encar- todo homem c mulher apcn~t;; enla{:ados 
re,"3.da. de a.precia.1· de t)rim~ (acit: o projecto pela natureza. . . • 
constitucional promulgado pelo governo pro-
visoi•io, o digno · repre:;entante paulista ha O SR. R\DA.RÚ- A])oiadissimo. 
de concordar que o argumento ltist•lrico que O SR. Emco Con.no- •.. incumbindo n. 
prevalece nesta questão está do lado da. dou- policia correccionul (le pro•:etler n. es;c re-
trina qu?. su;;tento. (.-lpr,iad,,s.) cmtamento morolisudol'. ( W:::o.) 

A assembléa. constituinte sup]wimiu ;\se- o S!t. r.Tot:AES ~> B.\tmos _v. Ex. confun
gunda par·te do § 4" do art. 72, constante de () coneuhina10 consciente C•1ll1 o concubina
do pro,jecto constituciona.l, a q\tal entendia to inc:onseicnte, dos que vivem suppondo es
coro a obrif,'U.t.oried<Mle do casamento civil hw cusJ.dos. 
antes de qualquer ceremonia reli!;ios:t. E 
não contente com isso, o legislador consti- O SJt. E1aco CoEr.uo (dil·ü,:n.rlo-:;e ao Sr. 
tuinte determinou no§ 7• dl mesmo art. 72 Bm·rM) - E V. Ex. pórle ga.rantir que na 
que (tP.ndo): rec··s<t de cf'lehrarem o cas-'1.mento ciYil untes 

« NPnhum culto ou igreja terã. rela(1õcs de ou depois da cerimonia. religiosa., não vae 
dependencia com o goVEll'no dn. União ou dos da parte de algun~ ca.saes o.cto de liberu:\da 
outros estadOS». e de fe ~ Xão :>e.r-:~ um attentauo <i liherd;\(le 

A pr·ecedencia. obrigada. do casamento legal individua.L,àliberdade de crcmça. clesses nuben
á celebração religiosa. traria, nada ma i~. nn.du. tes e ao me,; mo tempo a liberdade dos cultos, 
menos, a dependencia. do poder espiritual a u.ntecedencia obt'igatoria (lo acto civil ao 

ao temporal. religioso. nt\ hypothe5e ~ 
O SR. MoRAES E BARRos-To<las as igrejas O Stt. 1\IoRAES E BAJmos-A desol>ediericia 

são dependentes da lei. _ ·. à lei é acto de liberchLde 1 · 
O Sa. Ernco CoEmo-Si a igreja cathúlica . O S1t. 'Et:lco Coeuro-bar-se-ha caso que o 

não pudesse conceder o sacra.mento matri- digno depntado l:>Ol' S. P<Lulo repute o C<.t.s<~
. monial, sem que os nul>~ntes preenchessem mento civil ohrig;~torio aos cidaúãos ? O CUS<l.
previ:unetlte as formalidades legacs do casa.- mento é · acto (le liberdt\de por excellencia. 
mento, o a.cto religioso estaria suhortlinado no Nit!guem póde ser constrangido tl. const!tuir 
civil, em contrn.rio do dispo8to no § i•• do fitmili;t lcgitinw., nem a legitimar por subse
art. 72 da. Constituiç.J.o da. Republica. ( ~lpuir.l· qmlnte matrimonio n. prole natural. •. 
dos.) O SJt. ~fOJtAES E BAitRos-M:lS quem quizer 

O Sn.. :Mon.A.ES E BARROS- ;\tiro ira. que casar-,;e que se ca.se na fúrma du. lei. 
V. Ex., tJ.o adeantatl.o,comb<~~'\ uma idéa. l;.io o St:. Emco CoEr.no-Porém quem nüo 
liberal. . qui7.er ceontrahi1· ca~tl.lnent<.>l1:~ lOt'lll<\ da. lei. 

o SR. ERrco CoELuo-Nii.o estou comua.tendo não tlcve ficar inhibido de .:>c casm· pel<l gra.c:~t 
idéa algum3. Iiberol; ao inverso, sustento a de DeLlS. (A1Joirnlus.) 
doutrina liberrima de que esJ.lhera. c i vil in- · Meus contl·a.dictores, SL' p1•esitlente, desco
depende da esphe1·a r~ligiosa e vice-vers..'\. brirom que totlo o homem e mulhel' q11e con-

0 SR. MOR.AKS E BARROS-O que ha ê a tentn.m-se com a uniã.o reli::çio~a, J.i~pens<tndo
a.narchia. No paiz estão se realis'lndo muitos se de tortr~aliclades ci vi~. :;üo inconscientes ••• 
casamentos religiosos sem o corrcctivo civil. o SR. LAvRO MiiLLER- Elles proprios 0 

O SR. Emco COELHO- O mal entenditlo contessam. 
está. em que, assim como Sua Santidade o Sn.. Emco CoEr.no _ .. e eu imag-ino que 
Leão xm qualifica o casamento civil de -abo- no numero elos rebeldes ao C<tsn.mento ch·ll, 
mina.vel concubinato, a.süm tamuem o dig-no lla.ja c:tsltes que recusem<\ benç.J.o do juiz t:>Or 
representante de S. Paulo considet•a o ca.:>a- esc1·upulos d<t m. como resoh·er a hypothese 
mento religioso como um concubimJ..to, sobre ~m f•H'ir a liberdade de consciencia, uma. vez: 
o que o poder civil deve estender seu mau to estabelecida .,. precedenci:~o do acto ci\'il ao 
discreto. . religioso ? 

o SR. ADOLPHO GoRDO- E' }lreciso acaute- Sr. presidente! meus contenuores o.cha.m 
lar os interesses da,. família. curinl qne ~omens e mulileres casados civil-
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mente deixem de pedir, ·por intermedio do 
pastor de suas almas, a consagraQão divina 
para a união que fundarem; uo passo que não 
permittem aos que se sati~fat.em com a ce.re
monia religiosa do casamento a liberdade de 
constituirem 1\J..mília a seu modo, embora fóra. 
das regras do direito civil. 

O SR. EDUARDo GoNp.LVES-Apoiado. Elles 
sujeitam-se ás consequencias. 

O SR.. Mol':.AES E BA.RROS- Não ficam etl.
~:~ados perante as leis do paiz. · 

o SR. Eruco COELHO- Mas e que n. Rep~
blica não est<.\. nu. obrigaç;io de casal" civil
mente "todo o mundo, nem ele punil· o con
cubinato. 

Srs. deputados , o desproposito em as
sumpto de casamento, segundo o lJrojecto de 
lei etuborado 1wlo Senado e ememlado pela 
Camara, sóbe ao ponto de comminar penas de 
prisão e multas ao· sacerdote que ministrar o 
sacramento do matrimonio antes da fbrmalt
dade civil .•. 

O SR. BADARÕ :.._E nincb. ma.i:;, no te V. Ex:., 
a ignorancio. gas regras reUgiosas que nisso 
vae. Na religiü.o catholica. o sacerdote n'!to e o 
.celebra.nte. Os contra.hentes são os proprios 
ministros. O pnth·e ê :1penas unrtL testemunha 
graduad•• da Igreja; e t.1.uto que póde se dur 
coacç:ão da. sua pessoa pam esse fim-

O SR. E RICO CoELno- Acceiio uc bom gr·aclo 
o aparte do digno representume de iiiinas 
Ger-.1.~, Sr. p[•e:;)d.ente, pois ne~tc p<trticular 
S. Ex. lh.t!a. como ningnem, c.•:-calftc.ll·a 
(apoiados}, e lll'Oscguindo direi que em mate
ria de reluçõe.~ espirituaes e temporacs da fa
mllia. entre nUs, a Llesoricnt.."l.(,~O popular e de 
:pasmar. 

lia pouco tem[JO ll.presentou-l:c em uma dns 
paroc:bias desta ropita.l um pn.e de li\milin. 
civil a bo.ptisar um Jill!o. Feitas as a.hluci'iês 
sa.gmda~. o P',wocho, que certamente obetlece 
ús instrucções da Santa. Sé e não reconltcce o 
casamento ci•il para. o registro Ll:J. •Igreja.. 
assim como a. Republic;.~ desconhece o ca.sa.
mento reli;::io:o para. os effeitos temporaes. o 
v~ga:rio lnxrou o termo da. cerimonia. dando 
o baptisa.ndo como filho na.tuml. Seguimm-~e 
prote .. tos da familia. 

Ahi tendes um cid~dão co.tholico flUe, antes 
de pedir ó. sua. igreja o primeiro sacramento 
para o filho, esqueceu-se de solicitar o sacra
mento do matrimonio para si e sua consorte ... 

o Sa. BAD.!.Ró-Apoiado ; muito bem. 
O SR. Emco CoELHO ••• e queixa-~e de que 

o ministro da sua. religião baptisa&:;e o 1'eucw 
do casamento civil como producto natural, 
extrariho ã. Igreja. 

O SR. MoRA..ES E BARRos-Imagine V. Ex. a 
hypothese inversa de casados religiosamente, 

que quizessem registrar um ftlho na.repJ.rti
ção civil. Essa criança era filho legitimo ou 
1il.llo natural ? 

0 SR. ERICO COELHo-Seria um filho incivil, 
natural ou como melhor nome haja ..• 

O SR. Ruu .. Ró-Filho legitimavel pel·ante o 
ui rei to. 

O SR. ERICO COELllo (dü·igindo-se ao z, .. Ba
daró)-V. Ex_ esta com rl. boa COffillrebensão 
desta~ q Ltestões. Diz bem-prole Ie;:ítimn. vel, 
por outra cujos intnres~es os p;tes llOdem 3-cau
telar lega.lmente, logo qne queiram. 

Chego ao pauto de repr!:lduzil· alguns topí
cos du. carta incyclica de Leão XlU ao clero da 
Italia, o qual a esrn. lrom esti. dando combate 
ao casamento civil no terreno da precedencia 
obrigatoria. ao acto religioso. 

Vtuõ .rer a Camara. que lla ~nalogia. entra a 
Italia monal'chica e o Brazil re:rublic<tno,neste 
assmnpto. Notando-se qu·~ o estatuto do rosa
mente civil, decreratlo pelo governo nroviso
rio. é n. l'eproducç·ão da. lei it(Clia.na. 

O SR. BADAttó- v. Ex. diga- cópia. 
1)eiorada. · 

O SR.. ER:rco CoELFIO- Devo declarar, 
como bom catholico que me :prezo de ser, 
Sr. pre;:;idente. que, referindo-me ú. pes~oa 
~a.gradt.t ào Summo Pontifice du. minha Igreja 
e conune11ta.ndo suas instrucções, procedo 
no d~emp'nlw do ruand~to legi::;lativo e 
com o ma.ximo ucabmento á tam<Cnha auto
t·ld:l.de. 

Como r•olitico, não obedeÇ!O as inspirações 
d;~ ~anta. Sé, mu.s·sim u.s minhas convicçõt>s 
democrnticas. 

E não ~e trn.t •ndo de a.rtigo de Hi, porem, 
de ndministmçií.o do~ Lens espit•ituaes da 
J;;reju. sem prejudicar a minlw. qualidade de 
cor.\elrO. tenllo inteira. liberdade de conscien-' 
ci<l.l~u.ro.'advogm·ue;::te momento os inte~esses 
temporaes da communidnde polltica que repre· 
sento. · · 

Sua Santidade o Papa. tem razflo em parte, 
snstentan<to que o sacr<~mento tlo matrimonio 
não soifre a dependencia de nenhum acto 
ciYil; em pu.rte não tem razão Sua San
tithtde, pugnando P•Ll'J. que o acto reli
gío5o preceda ao civil. Em summa >sua 
opinião é ... 

0 SI~. FRANCISCO GLICElUO- Qual é 1 
0 SR. ERICO COELHO (r.lidginrlo-sc ao S1·. 

Gt:ce1·io)- A que vou ler (lendo): 
«Com eiTeit•J, é um rlogma que o casamento 

dos christü.os foi, por Nos~o Senhor Jesus 
Christo, elevado a lligni·i<1.de de sacramento 
e esta dignidade nã.o pôde, segun·:!o a dou
trinn. c •tlrolicn, ser levada a contll de qu,lli
dade aC\:idental, accres~entu.da a.o contra.cto 
do casamento, mas ella. lhe e intima.mente 
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essenci.~l, desde que esse contract.o, e-'mfó~me 
a instituição divina, se tornou em sacrame~~
to .... Ora., a.· \ei qne prescrevesse o exercício 
do rito civil antes do verdadeiro casamento 
que se contrahe per-ante a. i.~·reja, em viõ.o 
teria por onjecto o proprio contract'J de ca.•a· 
menta em si e uíio s!3us em~itos civis exclusl
vamente; ])Dl' quanto o estado viria a. dispor 
daquelle modo da admidistra.ç5.o de um sa
cramento. Mas nenhum outro poder, sinão o 
de quem dep•mde essa administração., ;,Gde e 
deve julgar dos requesitos pat·a celebrar o 
casamento, d<t aptidão e capacidade d.os con
trahentes. assim como de out1·as d<'pentlen
cias. afim de que o casamento se contr-a o 
licita e Yalid<lmente, E' excusado dizer qu'ldo 
poder civil, com es;;a lei ole precedencia. ai 
ito civil, não attinge ao sacramento <tdmi 
nistr-ado pela igr~ja, o qual elle nüo.reconlle
ce nem ne1:,ra. deixando á vontade dos con
traheutes celebrar o casamento l'Cligioso de
pois do rito civil. 

:·al, sabre a natureza dessa lei detestavel, so-. 
lJre o verdadeiro fim a. que attendem seus 
pro1notores, sobre os graves prejuízos que 
sol>reviriam si ella Ibsse sanccionada,de sorte 
que os fieis não se deixem deslumbrar pela 
1ulsa. luz sobre a qual lhe apresentam hypo
crit:tmente, nem enganar pelos vãos sophis· 
mas com que a sustentam. Inspirai sua cera
gero, de moLlo que, por todos os~ meios ao seu 
alcance, façam repe1•cuti.r bem alto suas. re
clamaçê:es díctadas pelo dever de defender a 
tmnquillida.de e a honra de suas famílias, por 
tudo q'Je ha de nobre e de honesto na sua 
natureza, por tudo que ha de força e de ver-
datle na sua antiga fé.» · 

«Na realidade, tal lei puniria. o casamento 
religioso, isto é, o verdacleiro casamento, de
clarando-o ip1.plicitamente Hlicito no caso que 
não fosse precedido pelo rito civil, visto como 
não se pt·etende apparentemente punir um 
acto lici.to .••....•...........•...•.....•. 

«Mas o que ha de demasiado é que não se 
faz sómente violencia a liberdade dos contr:.t
hentes, fazem-na tambem i~ das testemunl1us 
e es~a violencia é tanto mais odio~a, que se 
pi'etendeeonverter o~ confidentes e amigos 
escolhidos para um c..'l.So de necessidade em 
delatores os mais vis, em traidor·es <la umisa
de. Emfim a tyranio. maio1· seri<l pratica.c.l:t 
contra os ministros do sanctuario, perse;.rni
dos e punidos unicamente por terem, iL \'isttt 
de mo ti vos sagrados de mora.lid•Lde e sal v a
ção das a.Lm:~.s, pt·estado seu· ministcrio u. um 
acto da ·alr;ada essenciu.l da u.utol'idu.de 
acclesinstictt, por outl"a., 1)01' terem agido se
gundo tt consciencia. do sem dever •..•...•.•• 

·. ~'iã~. é. ·i~;~ppÕ~t~1~õ. 'ci~~r~~~~-:. ~~;,~· . ~-~~ 
mais, que o poder civil . póde esta.l>elec&r os 
etreitos ci>is do . casamento, rnl\S deve deiX<LI' 

. á ÍfoTe.j<t o q_ue entende com o cas:unento em 
si; aclmitta o facto do verdadeiro e legitimo 
casamento, tal como foi instituído por Jesus 
Christo e praticado pela igreja, e depois( >lote 
a .Cctma1'1Z estas palavras) que tome elle (pod't'i' 
civil) as medidas que concedem· ou que ne· 
gamos effeitos concernentes á communidade 
civil.» 

E não só Sua Santidade préga a auterio
ridade do acto espiritual ao temporal, mas 
instiga. o clero ca.tholico a pregar contra a. 
instituição ci Yil do casam eu to nestll$ ter
mos: 

« Gui vossas vozes á nossa, afim de instruir 
o rebanho, confiado a vossa ~olicitude pasto· 

C:J.mara. V. Il 

Destes ultimos t!·e<:hos da encyclica a. Ca
rn<tra 1leprehenderá, que Sua Santidade não 
está. disposto a cede1· a Cesaroque é deCesar 
e contentar-se com ad1Hinistrar 0s bens de 
Deus, ta.JJ.bo na Ita.lia. como provavelmente 
aqui. 

Ha. nessa. carta do sum.mo pontífice referen
das as mais sen~ata.s ao casamento i~1 ext,·e
mi$, Niio as repruduzirei textualmente por
que o tempo urge, mas succiatamente. 

Supponho, Srs. deputados, uma crea.tura 
christã, em imminencia de morte, longe do 
juiz elos casamentos, mas rendo á sua cabe
ceira. o ministro lia igreja. catllolica. 

O moribundo supl'lic:a ao vig-a.rio da fregue
zi3. que si1·va-se dignificar seus ._tg~imos mo
mentoB, unindo-o espiritualmente á mãe de 
seus innocentes filhos. 

Quer morret• em pu.z com a C'.Onsciencia re~ 
ligiosa. 

Qucl' legar ú. face de Deus o nome a. seus 
descendentes. 

Jnw.gino que hnj;~ um padre bastante co· 
vardn pa.ru., ante a pet"::llJectivu. de pris;.1o e 
multas, não uc:cedor ao::; rugas dcssn. alma so
bl'esu.lt:l.du.. rccusanJ:lo-sc a. rcceàer, no seio da 
i:;r~ja, embora na a.usencia do poder civil, 
e:;sa. 1amilia cluistií.. 

0 Sr... ~IOR.AE$ E BARROS - Por que não ha 
de pedir a ltlgitima.c;ií.o da familia ao juiz de 
puz, que estti. tli.o perto'? 

O SR. Eruco CoELno - Sr. presidente, não 
figuro o juiz dos cas:JJDentos tão perto do mo
ribundo, como imagina o digno representante 
de S. Paulo, mas longe, muito longe, a pa.s· 
~ear ... 

U:r.r SR. DEPUTADO- Mas póde tambem fal
tar o padre. 

o Sa. E1uco CoELHo-Concedam os illustres 
apartistas ao menos que, p~:>r hypothese, eu 
uclmitta o juiz dos cp.samentos ausente e o 
vig;trLo presente. (Riso.) . 

Não I~lta. o sace~·dote, Sr. pres1dente ; 
falta, porém, o juiz no ca.so extremo que me 
serve de exemplo para impressionar . o cora~ 
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ç;l.o dos digno;; representantes da na<;.,[ o, que 
me contrariam e, dito isto) pergunto-lb~: 

Quereis impedir, me;;mo a tituto excepcio
nal, o sacramento do ma.trimonio, que l1i1 hy
pothese seria a extrema uncção desse mísero 
pae de familll•, independa de formalidades 
civi~, em ri~co de não se etrectuat' nem uma. 
nem outra cet'imonia ? 

Estou certo, Srs. deputados, que, á vista 
desse quadro de agonias moraes, não haverá. 
aesta casa quem in~ista pela precedencia obri
gatoria do acto civil ao religioso. 

·· 0 SR. MOR.,~.ES E BARROS-Temos tambem O 
casamento civil in extre;,•is. 

O SR. ERlco COELHo-Depois de ter mos
trado em que a carta eucyclica de Sua San-

. tida~e Leão XIU sustenta. a indepenõ.encia 
dos mteresses espirituae" e temporaes, st>ja-me 
-relevado deplorar, como reJJresentante dos 
Estados Unidos do Brazil, que o Summo Pon
tífice esteja ordenando aos seus m~nistros que 
preguem ás massas ignorantes contr;l. o casa.
mento civil, em vez de in4nuarem aos nu
tentes a neces~iclade j uridica de legitimar a 
familia prév:iamente abencoada pela igreja. 
(Apo~ados; muito bem.) 

o SR. MoRAEs E BARRos da um aparte; 
OSR.. ERICO CoELHO ('U!•iginilo-se ao Sr. 1\Io

i'aes e Bm·ra>)-Falla V. Ex. em coagir a 
Santa Se a. observa.r as conveniEmcias Civis do 
casamento. Quer me parecer que V. Ex. ano· 
~a-s~ autorida<le para legislar em questões 
oe fe. 
_o Sa.l\IORAES E BA.RROS-Etn ma teria de re, 

nao_ 
O SR. Eruco CoELHo - St'. l)residente, o 

digno deputado paulista comprebende sem 
duvida que 5. Ex., bem como todos nos, sú.nos 
delegados de uma conectividade pci!itico., no 
geral cordialmente catho!ica, e me admin que 
S. Ex. se refira com tanta sobranceria a Sua. 
Sa.ntidade, ameaçando-o, si não recuar do seu 
pro].)osito, de que ..• 

0 Sn. MORAES E BARROS-Não obrigaremo~, 
:mas legislaremos. 

O SR. E Rico CoELITO ••• tomaremos repre-
salías legislativas. · 

O SR. MoRAES E BARROS- E' elle quem nos 
âeclara a guerra. . 

O Sn. ERICO CoELHO - Com a autori
dade de legislador da RepubEca, S. Ex:. 
atira ã. Sua Santidade um cartel de desafio, 
sem se lembral' que estamos em um paiz 
tradicion~Lmente ca.tholico, sem se lembrar 

, S. Ex. que foi collocado nessa cadeira por 
30 mil. siuão mais votos de fteis ao catllO
llcism(_). 

0 SR. MORAES E BARROS- Votos de ca
tllolicoS sectarios do casamento ctvil. As 
n~.ões cuW.i.s da Em·opa teem o casamento 
civil obrigatorio. (CJ't!.-ant-.~c apartes enwe os 
S1·-~. lliomes e BaJ'l'Os, Baclaru e outros depu
!ad o.~. Inten·01p~:ao • )' 

O Srt. Eruco CoELIIO ( dirigindo-.çe aos ~h·s. 
Moraes e Ba1·ros e Bada1·ó) Com certeza VV. 
Exs. hão de vir á. tdbuna discutir a 
materia. Por emquanto me consintam pro
seguir.-

0 SR.. MORAES E BARROS - Pe rmitta 
V. Ex. dar um ultimo ana1•te. Um fra.de · em 
Pil•:Jcicaba fez um enteado casar com a ma
drasta. 

0 SR. ERICO COELIIO-Em reSpo5ta a S. Ex. 
declaro que tenho visto frades fazerem causas 
peiores. ( liilaridacles.) 

Pelo que diz, S. Ex. capitula esse facto de 
crimino:>o na accepção rigorosa da palavra, 
pois eu não, dado que não houvesse outro 
impedimento de casar. 

O Sa. Mott.\Es E B .... RRos-Então Y. Ex. 
acha que isso foi muito natural~ · 

o..ga. ERICO CoELIIO-EntendamO·llOS, Sr. 
presidente. 

Entendo que niio foi contra a. natul·eza a 
união promovida pelo 1'1·ade de Piracicaba. 

Prestou S, Ex:. (rliriqinrlo-se a o Sr, .Mo
rae>: e Ba1-;-o.~) attenção ú.leitura do meu 
projecto (le lei ? 

.Admitto o impedimento por at!lnidade car
tuü, le!l"itirna ou illegitirna., nn. r~i.zão de pae 
pal'a filho. 

No emt~mto, pon4lcro que o parentesco 
entre madrasta e eut.cll.dO e exclusivamente 
e.spiritnal. que nada tem que \'Cl' com a. con
sanguinidade. 

E" o mesmo parentesco moral que ha. entre 
mn.drinha. e :ttllha.do, notando-se que a rg:.·ej:L 
consente. mediant.c cert.as condi~,"ües, em 
consorcias de~tt~ o1·uem. 

De con11mnidmle com estas renexliea, não 
faço grande cahedal desse trecho do meu pro
jecto de lei. 

O Sa. Mon.AES E B.\lUlos-V. Ex. desculpa 
o fãcto '? 

O Sn.- En.rco CoELHO- Niio desculpo mtda, 
Sr. presidente; mas <tcho que o procedimento 
de frade é perdoa vel, si 1bi n<~ intenção de 
ev-itar maiot' escandalo. (Apoiados.) 

S('S. deputado;;, continu~tudo a serie de 
considerações que fazia, quando fui desviado 
do assumpto por apartes de todos os lados, 
lastimo que o Sanio Padre esteja animando !ll 
cle1·o a combater a c~nquista do ~mento 
ctvil) que em nada fere os interesses da Igreja, 
os quaes não são deste mundo, em risco de 
abal~l' os alicerces juridicos da familia. ; já 
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!J.'tlaliftcanclo o ca."'<lmento legal de abomina.
vel concul)in;tto, já (lii:sua.dindo os nubentes 
de preencherem a;; formalidades civis, como 
me con~t<t que tem acontecido entre nós. 
Longe di::;so, 03 pastores ca.tholico~ devem 
aconselhar a legitimação das uniõe.~ religio· 
sa~, de conformidade com o direito civil. 

O SR. BADARÚ -E' o que a Igreja acon
selha. 

0 St{. ERICO COELHO- Perdoe O meu amigo, 
cligno repr<:l;:entante de Minas Gt•raé:>; o que 
se collige da cartaencyclica de Sua Santicl~tde 
nü.o é o !J. ue S. Ex. cliz, pelo cc-ntl'ario. 

A religião, como quer que sej<t, é uma dis
ciplina ; e a ordem estabelecid:J. sobre n. fe : 
ao passo que a sociedade ê a ordem firmada 
sobre a lei. 

Como agentes de disciplina, os secerdotes 
que obedecem ao Papa devem encaminhar o~ 
snus rebanhos sempre pariJ. o bem , do ponto 
de vista. religioso, provendo suas relações es
pirituaes, do ponto de vista social aconse
lhando a a..:autelar seus interesses tem].'lora.es. 

Srs. deputados, pugno :pela independencia 
das confissões religil,sas no estado lnter~onfis· 
sional. 

Não admi tto o predominio do Est..'ldo sobre a 
igreja ; muito menos desta sobre aquelle 
("poiados !Jel·t~es), visto o e3tatuto ·federal a 
isso se oppor formalmente. · 
E~tcndo que pQro. a t1-anquillidade eS]liri

tual e bemesta.r t~rnporal da família brazi
leim, na. sua qua:si totalidado catholica, ll 
preciso que o poder temporal viva em boa 
harmonia com o poder espiritual, nem para 
outro mister deve servir a diplomacia que a 
Republica alimenhjunto a.o Vaticano. 

Convém evitat· :1 guer1·a de princípios re
ligiosos que n.q ui se ensaia e na Italia. esta 
tl'<Wada. no terreno elo casamento civil. 

Nada. que possa choca~ os iutere~ses dn. 
igre,ja catholica, de sorte q ne ]JOssa.mos obter 
de Sua Santidade a graça de nao J.lerturbar a 
constituiçã.o civil tla familia. 
VozEs-~Iuito bem! 
O SR. ERrco CoELHo-Termino, Srs. depu

tudos, confessando que tenho vergonha., ett 
·que gosto de estudar sociologia. de :tpre
sentar á consideração do Poder Legislativo do 
meu paiz11m projectotão atmzado como este, 
sobre o importa.ntis~mo nssumpto da insti
tuiç~o da familia civil. 

A ttenclendO,l10rém, a que sou re1wesent..'\nte 
ch~ uma sociedade a.trazadi$:>ima, conto com 
desculpas, e espero que o projecto s~ja ad
nptado, "POis serú. um passo adeante do decreto 
de 24 de janeiro, que é tudo que h a na lace 
da terra de menos intelligente em matcria de 
contl'U.Cto civil do casamento. 

O SR. BADARÓ-0 projecto de V. Ex. não ti 
tão atrazado assim ; tem cousas novas. 

0 SR. ERTCO COELHO-:Que llO'Vida.de (dü·i
g:nrlo-<c ao ,'S'r. Bad,ttu) acha V. Ex. no meu 
projccto?. 

O SR. BADA.Ró-0 divorcio. 
O SR. Eruco CoELHo-Respondendo ao di"'no 

d_ep~tldo mineiro, Sr. presidente, reprodu
Zlt'el as palavras de Volmíre:-0 divorcio, si 
não é contemporaneo elo ~sarnento, prece
dou-o de algumas seman:J.s. ( Ri~o.) 

As previsões dos sociologistas não dão mais 
de cem annos de vida ao casamento civil. 

Obedecendo às leis fataes da evolução, a 
humanidade ha de acabar por abolir o ca"Sa· 
mento formal. 

O Sn. BADARó-Que· a previsão de V. Ex. 
não seja nenhuma hecatombe. 

O SR. Emco CoELHO-Vaticino que o casa
mento, como JOrma legal, cederá o passo, no 
concenso unanime dos povos, ã. união mono
gamic.."L a1Iectiva) tüo livre no contraliír-se 
como no dissolver-se. 

Dadas essas ex}) licações p1•elíminares, Sr. 
pre~idente, digne-se V. Ex. considerar-me in
scripto lla.l'a o. pl'imeita discussão do projecto, 
afim ele sustental-o palavra por palavra. 

Vor.Es- Muito bem. (O orador rJ aln-açado 
pelos depútados p1·esentcs.} 

Ficani sobre a mesa, para. ser jul,"'ll.do obje
cto de delil)eração, os seguintes 

PROJECTOS 

P1·ojecto· de lei sob1·e casamento ci1la. altcJ•(mdo 
varias disposiçües do decreto H. 181 de 24 de 
jancil'O de 1.890 

Art. I." O cas:tmento é n. formula. de di· 
reito ctue legitima a união por tempo inde
terminado do homem com a mt1lher, ruim de 
constituírem f,milia. 

Art. 2. n E' nuilo para todos os efi'eitos o 
casamento contrahido nas seguintes hypo
theses: 

A-Entre consanguineos na linha recta de 
parentesco civil ou natural e por afinido.de 
càrnal na. razão de pn.e par3. tlllto ; assim como 
entre consanguiJleos coll.ateraes clentro do 
2.• gráo civil; 

B-Por pessoa cujo casamento anterior não 
estiver definitiYarnente annullado ou dissol
vido; 

C-Entre o divorciado por· motivo de adul
terio e seu có-reo, como taes sentencia-
dos; .. 

D-Do éonjuge condemnado como autor ou 
cumplice de homicídio consummado ou ten. 
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tado contra. o outrl) conjuge,. com a pessoa 
comprehendida na. mesma condemnaç~o. 

Art. 3. • O casa.mento é annullavel, s<J.lvo 
seus effeites quanto â prole, nas circurnstan
cias que se seguem: 

1", de incapacidade permanente ou trans
itorio de consentir.; 

Art. 7.0 Nos ea.sos de annu.J.laçã.o do casa
m~nto.qua.esquer que sejam os impedimentos. 
fica liv1•e ao contrahente, a.ssim que adquirir 
com a capacidade nupcia.l a juridica, estabe
lecer o regimen de bens que lhe aprouver no 
casal. 

Art. 8.° Considera-se dissolvido o casa
mento pela morte de um dos conjuges ou pela 
sen.tença de divorcio. 2", de impossibilidade congenita. ou fortuita 

de exprimír a in tensão de casar por palavras 
ou escriptos; Art. 9.• O div-orcio so poderá dar-se em 

3a, de constrangimento moral; al;;,'1lma destas hypotheses: 
4''. de erro pessoal em que htborasse a A-Aclulterio : 

respeito do outro conjuge até o momento de B-Sevic:ia ou injuria. grave e em geral 
se casar; todo o crime realisado ou intentado pelo con-

5a, a idade menor de rs·· annos para o ho- jug-e na pr.ssoa. do out.ro; 
mem e de 15 para a mulher; · C-Conclemnação do consorte por crime 

6" recusa de consumma~ a união sexual. qu;~lquer vergonhoso; 
Art. 4. o São erros pessones que anullam! D-Abandono moral ou material da familia 

o casamento, os que versn.r-em: por espac;o de um anuo; 
a.) sobre a v-ircindade d n lhe . [ E-Mutu_o_ consentin:.ento dos conjuges. . 
b) en"'ano da Mentidadea. d~ ;es~Ô'. F-Esteril1dade absoluta. do cas~l, decorri-
c) críme do c n- o- t · :s a, , dos lO a.nuos tlo casamento, a pedtdo do con-

. o Jt:_,.,e. an erlOr ao ca~amen- J·un·e a:ppara.ntemente anto :para aerar e ma-
to, prescr1pto ou nao; · ."' · . "' :o . • :-

"" defeito or!!nnieo de :- . t mfesta de qmLlctuer modo a mapt1du.o do 
~, ,., correcçu.o mcer a ou outro 

desordem fnnccional manifesta, que impossiili- · 
litem a procreação; Paragrapho.A o.cção por motivo de esteril-

~) _molestia. a.~qu~rosa ou grave, trnnsmis- i<lade nã.o podel'à proseguil' ,si for intentada pelo 
IDlSSlV~l por contag1o ou her:Lnçu. (com parti- homem contm a mulhr•r,maior de 40 annos no 
cplaridade a. alienação mental de qualquer tempo em que contt-ahira o casametüo,ou pela 
forma), mantfestu:da anteriormente ao casa.- mulller c·ontra o homem maior de 50 annoa 
mento. ·· na l'eferida época. 

§ 1." A uulliftcnç.ão do casamento por· mo- Art. 10. Julgado odlvol'cio, a posse e edu· 
tiv? de d~virginrlade se inichu·[t nos seis pri- cação dos filhos ficarú a. cargo do conjuge 
mel!Çs d1~, cont:~dos da co-habita.ç,ão, pela inocente, excepçli.o feita. ela hypothe;;e do con
perlcta-medico.; quanto aos motiYos de ide11- sentimento mutuo, em que regulara o ac
tidade .de pessoa ou criminalidade, a todo cordo. 
tempo em que o conjuge ~ouber rle seu erro: Paragrapho. A' mulher. embóra culpada., 
com reluçü.o aos demais motivos deste arti"o incumbe a crea.ção da. prole ate á. ida.lic de 3 
no prazo de um unno. " annos, salvo si recusar 1brm:J.lmente esse en-

§ 2." Em C;ISO de recusa do conjuge ao carge. 
exo.~e de 'Peritos, nas hypotheses a, ú, c, a Art. 11. Concedido o divorcio, seja letigioso 
nulltda.de do casamento será. decretada pelo ou não, proceder-se-ha. a inventario e parti
juiz, independente dessa prova. lba dos bens communs ao casal, sendo em tres 

Art. 5.• o casamento anllllllado nas cir- partes, si houver fllhqs, tocando a. e.;;tes uma 
cumsta.ncia.s 1" e 2" do art. 3• será J•e\·alidado l)artee n.s outras paro os conjuges. , 
a. requerimento da pessoa inquinada. de inca- § l0 .Não havendo bens communs ao casa.l,mas 
pacidade ·ou impossibilitada de consentir haYeres em separado por escriptura. ante-nu
desde que cessem os motivos derimentes do pcial, cada conjuge pol' iiUU. po.1'te contribuirá 
acto. com a metade do que possuir, afim de consti-

t ffi tuir p:ttl'imonio aos filhos. 
~ . 6:" E ectuado. o casamento a despeito § 2.". Si 0 conJ·uge culpndo llOuver. sido dotado 

do l.IUpedimento referido sob e n. 5 do art. 3". -
a justiça se llmit:wá a ordenar a sepa.raç<"i.o pelo conjuge inocente e o casal não tiver ft. 
das partes contrahente t · tt' . . lhos, o dote revertera. integr-Jlrnente ao dota-. . s a e que a mJam a dor 
nubilidade legal. § ·3. o Si no caso tle divorcio por mutuo con-
.Pa~gra~ho. Nesta.hy:pothese, lJ.. annullação! sent1mento não houver bens em commum, 

so tera. cabtmemo, s1 dentro de seis mezes ! mas ha \·eres em sepa.ra.Jo por escrlptur<t ante
. o co~tra.hente que houver completado a idade 1 nupcLl, a partilha destes com os filhos se 
nupc1~l não ratificar em juizo o proposito de 1 far-á. conforme o accordo dos conjunges con-
se umr com o outro. etante da sentença. 
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------------------~----------------------
Vem á mesa a se,."Uiri.te 

])echwaçiio de voto 

§ 4. o Niio tendo o ClJ.Sal bens ·sob qualquer 
titulo a. rep:~rtit com os fi.U1os, de SQl'te a 
:prov-er sua subsisten<:ia e ~duca~,ão, a sen
tencia. de divorcio litigioso ft_-.;:(l.r.í. a q uauti:l
com que o maric.lo culpado dev-er-~ conkibuir 
a.nnualmente pa.r~ esse fim. · 

Al't. 12-. R~v~Sg.un.-se as disposições em con
trnrio. 

Sala das s~, 20 de junho de 1893. -
Erico CoelJw. 

O Cong:re!5So Nacional resol\'e : 

Só tencio che.,~do à camara, na sessão ae 
})outell).. quando .i•~ esta.va. votada. a. licença 
conce<hda ao Poder Executivo p::ua. a. nomea.
<;~o ?o S1•. deput<;do Victorino Monteiro col)lo 

.. m1mstro d.o Br~zli. no Uru~u~y, decl;~.ro que 
o meu -voto ser1~ contr;:~. 'tal hcen(,~, como ji 
~ ~éro. ern.votaçDes anteriores nominalmente 
fetta.s sobre a mesma ma.teria.. 

Art. L" E' concedida uma pensão annual 
de 2 :400$000 a. D. Pa11lint1- de Arat,jo Por:to 
Ale.,"Te, -ç-iuva. do poeta nacional Manoel de 
Araujo Porto Alegre, revertan{tQ :l. mesma. 
).lensão em beneficio de sua. filha D. Anna 
Porto Aleg'!'e, emquanto solteira., no caso (le 
f;;illecer a >iuva, 

Gamt1o:ra dos Deputados, 20 de junho de 
I893.-8ella1·mino Carneü·o. 

Vae a imprimir, para. entrar na ol'dem doíl 
tY".l.!X!.lh(lS, o seguinte 

'P AR'ECER N. 25 - 1893 
A:rt. 2.. o Revogam-se a.s diSposições em con-

trario. ];'I.Üc(el·c o 1'cqt,eJ·imcmto ( lO$ !)Uardas da E$cola 
Sala das sessões;. 14 de .jun'bo (le 1893. - Nilitat· rio Rio Gnmde do ~M, peclí!l(lo Cl.u-

Rapmimrlo Bt:Vfl((e.ira..-Ev.clir.tes j[alta. -lo<to g •i<•mt~ . de -~et!S vcnc-imertto.:<. 
de Síguci,·a. - Martinho Rorl'l"i!Jlles. - Ccu!o 
Carta~o .- Oo1·los CaHtpos .-Totenti~lo de Car
va.Uw. -Garcia Pi1·es.- Perh·a A1nerica . -
Leonel Filho. - S. 1l!a1·~s .-Lt~wo illulter.
P. L!Jra .- EJJill:U;io Pcsson. - Uem·i'lue de 
Ca;·v4Jho.-J. P.ctv.mlut,-Fh;tlc;·ico l/orves.-
1?. Ead.arô .- So.n:os Pcni1·a.- Sti .\nrJn;r~.~. 
-Cassictno do .Nasci.llt:itlo.-Caaimim Jtmior. 
- Lv.i:: de Andrade. - 't'il·{}ilio Pcwn. 

V~m ú. mesa. e lida c remetti(ln. tl. commis
<;;ilo lle IJOliciu. ú. seguinte 

Ú1r.licn.mos que s~jt~. :tllera.d;l. a dispnsiç;io do 
art. 159 do regimeub), no Sl~ntido de se;: feita 
de motlo symbolíct• t~. vota~~o sobro as m:~tc
rias de interesse p:u•ticula.r o. que s~ rclet•e '~ 
2~ parte do me;;mo :trtigo .- flr,tl-•mla. L i. •IW. 
Patleta.-Necesiu T.<co.n;.~ .-.- l ri.~litle:; Mtlia. 
..-.Law·o 1l!ullc1·.- n~.ju.· .. i•l !Jct,~s·(J~o .-Nil" 
Peçan7w..-Santos Perei·,-a.-C,tr:t•mo ele "lUm
qv.erque.- Jl!iguct Ca.stro.- Vir!JiUI) PessDCt.
Cassiano do Nascilncn.ta.- S . .L. ilf.::dl"(td<J.
B. dos Santos.-Joün de Si2•tci-ra..-Lui= de 
AYiclrade.-Grrrcia Pires.-Cesar Zttma.-So
Zon.- Ca1·los CTW.!Jas.- B. Leite.- Casemiro 
Junlo,..-L . .Domi~t[!II.Cs .-.Antcmio Olyni!w.
Jo«.o Lui:: .-ManotJt Ful-yencio.-Demettio Ri
beh·o.-Urhafto d~ Gov.u/Ja.-Sli ,;ln(lraâe.
];[arlinlw · Rodri!JLrC$.-.Nclson VascQnceUa$.
B eUarmino fle l!lend.fmça.- Rodribpho Abret~.
-·1merico Lu::.- Douti.ngo:; RIJclut.-C, .Scmza. 
-Dutra Nicacio.-Jos4 Bevitaqtett. 

A commisslio tio o1·~a.mento e.~aminou 3. 
petição dos gu:trdas da Escol::~. Milita.r de 
Pm:i.O·Alegre, .Joun Mtll'itl. Ferreira. do Na.<;ci
m~nto, Quirino Pcl'cira. dos SttntDs e outros, 
e, vendo que :t 1m iet1. allegação pa.ra. pedit•em 
a·ngmeut~J (te ~eu:>vettcimentos ~ que a. vída 
tomou -se m:L1S (J\lC ttupltc:~da.mente cara., 
r&%i'ío ~<> que ilal'ia em result.'\do elev:.tl'·Se 
a. \tC~DeX<I. puhlic:~ imp!·oduct.iva, qua.l o que · 
::;e f!'Z conHI runcc.\on:.L[i1>tno, a um:~ cifra. que 
as nos....;:,ls rcn1h~ nfio snp})O:t:\.rh1m ; e conside
~;\\\1.\1.1 que touos os (SCt'r.ptorcs que se oc
CU}lt\ m fio t;tl nssnm pt.o pondem.m. c ê de 
simples bom Sf'l)~. QlH~ o 'i''CIHttw' dos otde
mdo:; e vcncimellt.os tlc\·c ~t· detc~·minado 
p.•l<\ m\tm·cz~l. do ;;el•\'i(:o. e sobt·e t..1-l na.c.ln. se 
encontrt\ nas ;llJCgn.çiies dos _peticionarios, 
nem nn.s inr.,rm:l~,;ÕC~f!Ue instruem n. petição; 
consíder••ndo sot· t~bsurdo, como pondera Ben
tl!:w, pt·etemhn: que a.-; 1·emtmer:~.ções conce
dida.;; pe~o Estado nos seus runcciomwios e 
ser\'idores s~.,tuu tac:> que possam occorrer a 
tO<bs <l.S suas necessitl.ad<!s, p::tra. o que seria. 
necess:.~ri•> consagl'U..r ao íhnccionalismo todas 
as -reuda.s, nada. solml.!ldO p:tra. 3.5 a.ppUca~ 
reprod:uctiv:ls, e mesmo assim o funccLna~ 
Usmo nãosedaria por contente~ considerando 
ser de pessimo effeíto soci~l. :Politíco e eco· 
nomico fazer dos empregos ou serviços pu
bli.cos boa. fonte de renda. : e de parecer que 
:1. 11etição dos referl<1os cidadãos de've 001: in· . 
deferida.. · · 

St\la. dt>S commisstleS, 17 de junho de 189.3.
J.fm·(le.~ Barros~ - B. VaUado.re;;, rel:J.tor. -
Leite Oitici~.-S cc.cJ·iJtO "t'ieil·a. - F. Sodl'é, 
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Vão a imprimir para entrar na ordem dos 
trabalhos os se,"'Uintes 

PROJ:ECTOS 

N. 16 A-1893 

Redacçii.o pa:1·a 3•disc~tSsc7o do p;·ojeclo 11.1.~, ~o 
con·entc amto, que fixa a despe:;a do .llilms
terio das Relações Exte1·io1·es pa.,·cc o exerci
cio de 1894. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. J.u E' o Presidente da República auto

risado a despender peh• t:epartição do r.IL~li~
terio das Relações Exter1ores, no exerCiclO 
de 1894, com os serviços designados nas se
guintes verbas, a somma de 1.695:992.)000 

I Secretaria de Estado, moeda 
do paiz. , • . .. • . . .. . • . . . . . . . 190: 692.~000 

2 -Legações e -consulados, ao 
cambio de 27 d. por 1$000, 
inclusive 66:000ii; para a le-
gação e consulado na China. 1.115:300$000 

3 Empregados em _disponibili- -
dade, moeda do :paiz. • .. . . . 60: 000$000 

4 Ajudas de custo, aó cambio -
de 27 d. por l$000..... .. .. 90:000.'~000 

5 Ext1•a0rdino.rios no exterior, 

10:000$000 

ao cambio de 27 d. :por 
1$000 ........ - ...... - ....• 

6 Extraordinarios no interior, 
moeda do paiz ............ . 

7 Commissã.o de limites, ao 

60:000$000 

cambio de 27 d. por l$000.. 170:0()0$000 

_ -Sala da~ commissões, 20 de junho de 189:3. 
-Mo1•aes Batl'os,presidente.-ildstides .il!aia. 
relator.-Leopolúo de Bt1lhüe.<.-F. Sod;·J.
Leile Oiticica.-SelJer"ino lliei,·a.-B. Yalla
da;·es. 

N. 37-1893 

Emendas sullsli!utiJ.:czs da Cama1·a dos lJept!
tados ao projecto do Senmlo, 11.1.22, de i892, 
que reorgonisa o &tpremo Tribunal MitiiM:, 
ás guaes o Senado nao deu o seu co_ sentt
mento 

A commissã.o de constituição, legislação e 
justiça, a quem foi presente o pl'ojecto n .. 297 
referente ã.reor~:,tanisação do Sup1'emo Tr!lm
nal Militar e deYoL vide, pelo Senado, que ac
c~itn.ndo pala maior parte as emendas o~era
Cldn.s por estn. mesma, caJnara. ao pl'OJecto, 

toda via. julgou ace1-ta.do recusar o seu assen
timento a algumas dessas emendas ; passa a 
expor as razões que lhe pa.1·ecem militaT J?al'a 
que se insista na adopção das emendas re
cusadas. 

Antes. de tudo, recorda que a com missão de 
mari11ha e guerra do Senado pronunciou-se 
unanimemente e sem restricç-ao a íavor des
sas emendas, que a commissã.o desta camara 
passa a considerar de novo. 

O Senado negou seu assentimento á emen
da., que se con térri na alínea. c do art . 2. o, 
substitutivo, por parecer-lhe qne.esta afasta
va-se do plano de aproveitar-se dos magis· 
trados em disponibilidade, em quem se pre
sume pratica de julgar, dando-se além disso 
exclusão de um:l. ch1sse. A simples leitura da 
emenc\a substitutiva rej.elle o fundamento 
em que procurou basear-se o Senado para ne
ga.r-lhe o seu :1.ssentimento, sendo certo que 
na gradaç..."to alü estabelecld:l. n~ alínea f> são 
contemplados os mogistrarlos em disponibili
dade, accrescendo que si. dá-se exclusão ele al
guma classe, cujos membros se achem em 
condições de fazer parte elo Suprem0 Tl'ibn
nal Militar. é o proprlo Senado que a deter
minn., l'eiJellindo a. ma.teria da alinea. c que 
t&m em vista, respeitada a m:a(lação, acudir 
a uma necessidade, que póde dar-sn e cuja 
sa.ti.sfa~.ão entemle com a regul:.~.ri<ln.de e boa. 
ordem dos tmbalhos do mesmo tribunal. 

Não acceiiao Senado as emendas, que se 
referem ao::. arts. 6, 7 e S, porque se lhe afll
gura que os a.rtigos correspondentes dn, pro
post:a consultam com mais justeza os trabalhos 
do tl'ibunaL 

Confrontadas, porem, as emendas, a. que se 
relere, com os artigos da. proposfu,, vil-se qui! 
aquellaf:i assentanüo (lO principio das maim·ias 
que sm·vem de base á solur;üu de todas as 
questves e C$tit na indnte do Nosso regimc11. 
melhor consultt1.m os inte1·esses dn. justir;:.• e 
garn.nt.cm o acerto dos julgatlos. 

::\em :1. justeza tlos trabalhos som·e com 
aquillo que m:Lis llll(le contribuir ll<\l't\. c1ue 
ella se de. 

Por ibrça da m:üor rD.7..ão pr•evalece a. con
sideração que a commissi:io :.v:a.b:1 ele fazer nos 
caSOS do art. 8n da.s emendaS CO!'respondentes 
ao art. 6" tlu. propo;;ta., porquanto tmta.--se ahi 
da applicaç.ã.o da maiol' penalidade e não são 
subejas as garantiail de que a emenda cerca o 
julgamento. i . 

A emenda n.o § 13 do art. 14 q'ue o Senado 
exclue assenta em dupla. razã.o: tem em vista 
aprovei tal' o conhecimento do serviço q ne 
SU,Ppõe·se possuil• o empregado da secretaria 
e tsto sem augmento de despeza, o que ali<is 
se daria si fosse acceita. a ideia contida no § 13 · 
uo projec:o. 

Em razão <lo augmento da despeza supprime 
o Senado 11. emenclu ao art.l3, numerada. art. 
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16, negando assim aos officiaes da. armada que 
:fizeram parte do Supremo Tribunal !1-filita.r 
as vantag-ens concedidas ao:; do exercito, que 
entrarr·ni n:1. composição do mesmo tribunal. 
A desigualdade il.a pt·oposta. que o Senado por 
este modo restabelece, não va.i accorde com o 
espírito e a lettra da. Constituição, sendo certo 
que o corpo ela armada e o do exercito, com
quanto distinctos um do outro, são todtwia 
iguaes pelos sérvi1,~os que p1•estam e pela ca-
tegoria social a que pertencem. · 

Inserindo a amplia.ç;ã.o do art. 19, teve a 
co111missão em vista 1ixar regràs reltttivas á 
concessão (\e licen~,:as e a.posentadOl'ias aos 
membros do tribunal. o que lhe pareceu tanto 
mais necesstwio quanto é certo que a nossa. 
legislaçfw não ttpre~enta. em relerencia ao as
sumpto regrn.s uniformes, sendo nlem disso 
indispensttvel, na concessií.o ue tnes licenç,as e 
aposentadorias, 3-ttender á. constitui~.üo espe
cial do Supremo Tribunal :Militar, exclui das 
as duvidu.s e os inconvenientes que se pode
riam da.r, sendo as licenças e ll:posentadorias 
conce(1idas a uns de conformidade com as leis 
civis e a outros de conformidade com as leis 
militu.res. 

O art. 23 j nstifica-se pela necessidade ele 
conciliar tt vLtaliciedade do c.~rgo de membro 
(tO Supremo Tribunal Militar com a fàculrlade 
constitucional tütrtbuida ao chef<:l <lo Poder 
Executivo ue nomear.:atten(lemlo·se ás cir
cumsta.ncias, os coirimancla.nte:< de forç:rt.S !le 
terra e mar c os tLgentes diploma.ticos, ià.cul
•la.tle que so estende ;Ltê ó. de.ignaç~io de mem
bros do Poder Legislati>o, que, aliás, é inde
pendente, sal vns as conllic,;ões exigidas pela 
mesma Constitui\"ão. 

Quanto :los m·tjgos, repro1lnzidos textual
mente, o fotttm poL· uma razão •le orrlem, 
tellllo-se en\ vbkL nprcci(l.r :\ proposta. e as 
emendas como um todiJ oz·ganico. lhciHt:tndo 
a. sua. definitiva redac,ão, conforme o que 
vancü}l) füsse. 

Sala. cl:\S commissrjcs, 19 •ll) junho lle 1893. 
- Fht•IÇa Qwcal/w, presidente.- Dutra Ni
cacio, relator.- Adotplw Gon)o.- ç,lsimil·o 
Junio1·.- E1lilacio Pe#oa. 

E·n~rulas substituti'Vas da Camal'a dos DepHta
. dos ao Pl"f).ieclo do Sen(!do 2Ue l"l~QI·ganiscr. o 
Stepl·emo T1·iówzal jJ[ilita1-, à.~ quaes o mes
me~ Senado não detl o seu conse1~timento 

c) os habilitados em direito. que tiversm, 
:pelo manoi', oito annos de exercício de advo
cacia. 

O art. 4• passal'á a art. 6•, assim redigido, 
alteronclo-se a numeraç.ão dos demais artigos 
como ,.e segue: ·· . · 

Art. 6. • o Supremo Tribunal fará suas ses
sões nos dias determinados no respec~rvo re-

gimento, :Pa.ra. tratar dos assumptos referentes 
aos §§ 5" e 66 do <~rtigo antecedente, só po
dendo funcciona.r achando-se presente a. maio
ria dos seus membros. 

Art. 7. o Quando o tribunal houver de to
mar cc:mbeclmento de procetsos criminaes e 
de julgnl·os. c. ·maioria comprE·llenderá dous 
juizes togados. 

~~t. 8." Nos casos em que ~o~ ter appli
ca.c-ao a nena de 30 ;~.nnos dP- nr1sao o tribunal 
não fnnccionará sem a. presenç;). de tresjuizes 
togados e de sete militl.l'es, pelo menos. 

Paragrapbo uni co. Na làlta. ou jmpedimento 
de qualquer dos membros do tribunal, o pre
sidente deste solicital'á do Presidente da Re
publica a designação de quem o substitua, na. 
tôrmn. do art 2". 

Accrescen te-se: 

CAPlTCLO lf 

DO PRESID~"TE DO TlUBUNAL 

O art. 7• pass:wá <J. 10, assim redigido: 
Art. 10. Presidi!";\ o t ribunal o general 

mais graduado que delle fizer lJarte ; em sua 
falta as sessões serão '[lr~uidas pelo mais gt•a
(lun.do dos que se acllltrem presentes. 

Accre:scente-se: 

CAPlTCLO IH 

DO SECRETARIO E E::lli>REGADOS 

Altere-se a numeraçlio do o.r t. s·•. 
Art. 1 ~. O tribunal terá uma secretaria, 

cujo pessoal ser:í. composto de um secretario, 
qu:ttro omciaes, um porteiro, dou;; contínuos 
e dous S(\tventes, praças reiõrmc.das. 

§ 1:3." O secretario sel'tí. substituldo nos seus 
impedimentos tempororios pelo official mais 
antigo lla. secretaria, o qual perceberá. por 
este facto, a. ~l"U.titlcaç;1o do exercicio que 
com~etir áqnelle. .. · 

O art. 12 passa. a. ser o art. 15, assim redi
gido: 

Art. 15. Os officiaesprestarão na. presença 
do presidente do tribtma.l a. mesma. promessa. 
prescripta para o secretario. . 

§ l." Seriio immediatn.mente sujeitos ao se
cretario e com este se acharão na secretaria. . 
todos os dias uteis, e della se reti.ra.râ.o ã.s ho
ras marcadas no regimento interno, salvo 
proroga~.:io por conveniench~o do serviço. 

§ 2." Os oflicia.ee; se sujeitarão inteiramente 
i~ (li:;tribuição do trabalho ll~ita. pelo secreta.;. 
rio, cn.bendo a. um delles. por cl~signa.ção, a 
guarda do n.rchivo, moveis,.utensilios perten-
centes ao t1•ihuual. . · · 
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Accrescari te-se: 

CAPITULO IV 

Dl:lS VEN"Cil\lENTOS, LICENÇAS E APOSE!\TADORlA.S 

Alterada a numerà.(-río, diga-se : 
Art. 16. Os membres mUltarEs do tribunal 

terão os vencimentes correspondentes ás suas 
:patentes· e mais vantagens. em e:ffectiv-o ser

. viço do exercito e da a.1·mada. 
Alterada a numeração, diga-se : 
Art. 17. Os juizes togados perceberão ven

cimentos iguaes aos dos membros da Cõrte de 
Appellação da Capital Federal. 

t..ccrescente-se : 
Art. 19. O Presidente da Republica conce

clerá licença aos membros do tribunal, bem 
como aos demais empregados, não devendo 
esta exceder o prazo· de qu;;tko mezes, com 
ou sem ven~imentos. Em qualquer caso, po
rem, taes licenças não poderão ser novamente 
dadas sinão depois de um anno, a contar-seda 
data da primeira concessão. 

Paragrapho unico. Sô o Congresso Nacio
nal poderei. conceder ou ]_)rorogar . as l'eferidas 
licenças, por tem:po su-perior ao acima men
cionado. -

Accresente·se: 
· A1•t. 23 N() caso de guerra ou de grave 
comrnoção intestina, o Podet• Executivn po
derá nomear para· o commando de forças em 
operações ou outrosquae.squercargos proprios 
de generaes, os que forem membros do Su
premo Tribunal :Militar. os quaes voltarão ao 
exercício de suas funeções vitalícias logo que 
tenham cessado as de c:•racter extraor(linario 
de que hajam sido investidos. 

Alterada a numeração,diga-se: 
Art. 24. São respeit'ldos os direitos adqui

ridos pelos actuaes membros do Conselho Su
premo V.Iilitar e de .Justiça, empre;,'àdos da. 
respectiva secretaria, pn~sando todos nos 
cargos que occupam, para o Supremo Tribu

-na.l Militar, mas sem os títulos nobilia.rchicos 
ou de conselho que porventura tenham. 

• 
Emendas substitutit;as da Cama1·.:1 dos .D~pt'" 

tados ao 1wojecto do Senado que ?'eol·_r;aMsa o 
Supremo Tribunal ~l[iWm· e que (ora.m ap
pnJDade~s pelo mesmo Senado 

Accrescente-se : 

CAPITULO I 

DO SUPREMO TRIBUNAL MILlTAR 

O art. l• redija-se assim : 
· Art. 1• O Supremo Trihunal Militar, que 

terá sua sede na. Ca:pital Federal, será. com-

posto de quinze membros v.italicios. sendo 
oito do exercito, quatro da armada e tres jui
zes togados. 

Pa.ragra.:pho unico. Os membros do ~upre
mo Tribunal Militar pertencent("s ae exercito 
ou armada, CJ.Ue forem reformados, não per
derão o seu cargo. salvo o caso de invalidez 
ou sentença passada em julgado. 

O art. 2• substitua-se }Jelo seguinte : 
:\l'L. 2'' A nomeação-do:'- membros do tri

bunal serà feita pelo P1·esiuente da l{epubli
ca ; a dos militares de entre os officiaes ge
ne me~ effectivos do exercito e da armada., e 
a dos juizes togados, na seguinte gradu11ç-.ão, 
de entre, a) os auditores de guerra do exer
cito e da marinhtt quo tiverem pelo menos 
quatro annos de eifecti>o exercício ; b) os 
magistrados que tiverem, pelo menos, seis 
annos de effectivo exercício, preferindo-se os 
em disponibilidade ; 

Accrescente-se : 
Art. 3.n Os títulos de nomeação serão ex

pedido:; : elos milítares pelos respectivos mi
nisterios"?e dos togados pelo :Minísterio da. 
Guerra. 

Art 4. o Os parentes consanguineos ou af- -
fins, n.te o segundo gráú, não poderão, ao 
mesmo tempo, ser membros do tribunaL 

O a.rt. 3.• passarâ a ser a.rt. 5.•, assim re
digido : 

Art. 5. • Compete ao tribunal ~ 

§ I." Estabelecet• a fórma pt•ocessual núli
tar, emq_·uanto "· materin. não li>r regulada em 
lci; . 

§ 2.0 .lulgar em segunda e ultima instancia 
todos os crimes militares, como taes capitu
lados na lei em vigor ; 

§ 3. o Communhtr ao go-verno, pa.r-J. este 
proceder na fót·ma da lei, conka os indi vi
duas que. pelo exame dos pt·oressos, verificar 
est1rem int'iciados em crimes .militares ; 

§ 4." Processar e julgar os seus membros 
nos crimes militar~ ; 

§ 5." consulta:r eom o seu parecer as ques
tüe.~ que lhe forem a1fectas pelo Presidente 
da Republica., sobl'e economia, disciplina, 
direitos e deveres das forças de terra e mar 
e classes n.nn xas ; i 

§ 0. 0 Mandar expedir as patentes rhllitares 
dos officiaes effectiv-os reformados,' honora· 
rios e classes annexas. 

Art. 9." Todos os membros do. tribunal 
prometterão no acto da posse do lagar,- S'ob a. 
sua. palavra de honra: primeiro. cumprir 
conscienciosamente as suas obrigações; se
gundo, guardar inviolavel segreclo sobre o 
assumpto de que se tratar nas sessões, quando 
o sigillo for r<Jsol-vido pelo tribunal. 

§ l. a Os membros deste tribunal terão o 
traú\meato de ministros do Supremo Tribunal 
Militar. 
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§ 2. o As decisões do tribun~l serão tomadas 
por mai.oria..de "Votos, assignanúo-se com p:l.
recer em separado, nas consultas, os que 
fi)rem votos divergentes, e nas sentetlças, com 
a palavra-vencido-podendo motí. "Val-o. 

O a1•t. 9. • Substitua-se pelo se,"1linte, pas-
sando a ser art. 11 . • 

Art. 11 . O presidente terá voto como os 
demais membros do tribunal. 

§ L o Tet'á particular cuidado em que o se
cretario e pessoas sujeitas ao tribunal cum
pram os seus deveres . 

§ 2." Distribuirà o serviço J.lelos membros 
militares e juizes togados. 

§ 3." Rubricarà com outl'Os membros do 
tribunal os ~viso.~ que emanarem elo governo. 

§ 4." Da.ra ])asse aos membros dcrtribun::J..l 
bem com<9 aos demais empregados. ' 

§ 5.• Exe~utarít e f~, rá. executar o re"i.-
mento interno. - o 

§ 6. • Presidira as sessões do tribun:.Jl e 
dirigirú. os seus trabalhos. 
. O art. ll substitua-se pelos seguintes ar

tigos: 
Art. 1?. O secret..·wio será offici.al superior 

· do exerctto ou da armada; t.tnto · este cowo 
os officiaes de que trata o artigo u.ul;ecedente 
serão nomeados pelo Poder Executivo. ca.
bendo ao presidente do tr·ibunal a nomea.ç-Jo 
dos demais empregados da secretaria. 

Art. 14. São deveres do secretario: 
§ l. n Na presença do presidente. fuzer :11. 

promessa qne .!hzem os membros do tribumtl 
no acto da. posse ; 

§ 2." Receber todos os requerimentos e pa
peis dirigidos ao tribunal e, classífica.mlo-os 
convenientemente, os separar por ordem; 

§ 3." Proceder ú. leitm~J. da. acta e do ex11e· 
diente, ouserva.ndo todos os ,Jespu.chos que 
nelles lbrem proferido:;; 

§ 4.0 Subscrever u.s patentes que fi)[•em 
passadas, dar as certitlões C[Ue forem Õrtlen:t· 
das, tendo f~ publica todos OS papeis que pOl' 
elle estejam assig-nudos : 

modelos ad(_lpta.dc.s e estabelecidos pelo tri-
bunal; . 

§ u.• Não rec~ber emolumento algum elas 
:partes; 

§ 10. Abrir e encerL''lll' o li \"1'0 do ponto dos 
cm:pl'Cf,'aUOS ; 

§ ll. Redigir a minuta da acta, que, depois 
de approvada em sessão, s:>x·..i. la.Rçada em 
livro especia.l, por um dos otficincs, semlo o 
original e o lançamento por elle authenti
catlos· 

§ ei. Fazer· averbar no J.lrotocollo tod0s os 
docum_entos e pt·oceS$OS que tl-ansitarem pelo 
cartorto; 

O a.rt. 15 substttua-se 11elo seguinte : 
Art. IS. O secrebrio tet·:i. vencimentos de 

commis&l.o a.ctiva de en::-enheiros como cltefe, 
e os demais emJ.lregados· os que <tctualmente 
percebem ou venham a perceber :por disposi
çõ :s lega.(~s. 

Art. 20 . .-1s reformas dos militares mem
bros do tribunn.l continuarão a see reguladas 
pelas leis em vigor. · 

Art. 21. As <•posentaüorias dos juizes to· 
gallos e empl'e:;ado;; rlo tribuna. I· serão. regu
ladas ].)elas leis referentes ;i. m:.J.giskJ.tura fe: 
deJ-.l!. 

CAPITULO V 

Dl~POS!ÇVES OE!~AES 

Altera.do.tt numernc;üo, dign-se: 
Art. 22. O Supt·emo Tribunal l\ülitn.r or· 

gan\sal'";L "' suú. ;;~,·;~J:.n.ril\. 1le n.ccot~lo com u. 
presente l~i.? logo que eli<L estcjtl orgn.ni:;ada 
submettel'".J. <L tt.pp1·ov;w~o üo I 'oder Execu
tivo o regimento üos seus h·nualhos internos. 

At.:ct·csecmte-se : 
At·~. 2.'); Rovo;rn.m-~c .as d ispusiç<ies em 

c.onLrn.t·io. 
C;tmtwa •los lleput:tdos 28 de oul.11bro de 

1802..- Joi'r, L'•pc.~ fô'cJ·,·cin' Pilh,J. l'll'CSi•lnntc. 
- ~1n1o1lio .l:m•ct/11 l" scct·ctario.- .-\nto11io 
7Jo,·vcs de Atlwyrl.: .lmliM, 2" secretario. 

§ 5." Ministral' as consultas ctue li verem 
de subir ao PresiUcnte da Rep ublica, as q tmes 
apresentará ao tribunal paro. serem n.ssi· 
gnadas. 

§ 6." Abri.l." no tribunal todos os papeis que 
a €lle forem dirigidos ; 

Projecto do Sena(f~, H. 211, d!! 1802 (.~e:.·~·<i<J 
extJ'ttonlinuria) !L"e J"tWr[Ja.ni$cc o Su11'·e,no 
T1·ibmt<t~ Jfilita;· 

O CongTesso Nacional decreta. : 

§ i." Fisca.lit:a.r o ca.rtorio do tribunal, que 
:ficara a cargo e sob a responsabilidade <le um 
dos officiaes, fazendo com que toúos os papeis 
e livros sejam alli conservados-com omaximo 
cuidado; 

§ 8. o Distribnír pelos officiaes da secretaria 
os livros de registro de pa.tentes, con~ultas, 
re~olu<;ões, ;wisos, or<lens do tribunal e re
spostas •. e assim tambem todo o mais expe
diente recommeudando-lhes que o serviço 
se fai;a com limpeza, sem se afastarem _dos 

Art. 1. o O Supremo Tribunal Militar será 
composto de 1.5 membros, sendo oito do exer
cito e quatro da armada, e tres juízes to· 
g;tdos. 

At·t". 2.'' A uomea~.ãu tios membr-os do 
triounàl- sct~á. feit..• pelo Ptesideute da Re
publiea ;_ a dos ~emp~·os mili~1·es. ~e. e~tr~ 

43 Ca1uar:1. V • TI 
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os'officia.es generaes effectivos dos quadros Art. 7_.• Presidirá o Supremo Tribuna.I:Mi
do exercito e da armada. e a. dos juizes togo- litar o general mais graduado que delle fizer 
dos de entre os magistrados em disponibili- parr e; em sua falta as sessões serão presi
dade, que contarem mais de quatro annos de di das pelo mais graduado dos que s.:; acharem 
exercicio. pre~entes . 

.Art. 3.° Compete a este tribunal: Art. 9. • O presidente terá voto de quali· 
1•, estabelecer a forma processu:J.l mili-'' ·da·le. 

tar, e~quanto a: materia não for regulada § 1.• Terá pal-"ticul<.tr cuidado em que o se
e~. l~I ; . . . cretario e J16S$Oas sujeitas ao tribunal cum

- , JUlga~· em s~.~~mda e ult1ma msta~cm pram os seus deveres. 
todos os cri~es tml_lhtres como t:J.es capltu- § 2.• Distribuirâ o serviço pelos membros 
lados nas leis ~m vigor; militares e juizes to!!ado. 

3•, .eomi~mmcar ao .governo, pal'a: e~te. pro- § 3.• Rubdcarâ. c'Om outros membros os 
ceder nafor·ma da. le1 coutra os md1v~duos avisos que emanarem do governo. 
que, pelo exame dos proces~os, se venfica.r t R. 'b · tar' 
estarem indiciados em crime milita.r· J:-r · ~ · O tr~ una.l tera. uma. secre ~a, 

4•. processar e julgar os officiaes, generaes CUJO p~soa.l sera compost? de um secre~a.no, 
de· terra. e mar nos ct·imes militares· quatro officiaes, um porteiro, dous contmuos 

. 5•. consultar com seu parecer as 'questões e dous serventes, praça.s reformadas. 
- que lhe forem affectas pelo P1·e~idente da 

Republica. sobre economia, disciplin;:~,, direitos DO SECRETARIO 
e deveres das fbrçtv; de tm·r•~ e mal' e cl<~.sses 
annexas; \. t 11 0 ta · · ffi · 1 

ô", passar t~.s pa.teutes militares dos officiaes . . ' r · · secre r10 sem _o. c1a ~do exer-
eft'ectivos reforma<l•JS honorarios e classes 'c~to ou quem :possua_ ~ h~bt~ttaçõe~ n~cessa
annexa.s._' ' · r1as e o~ demaiS requ1sltos mdbpensavels·para. 

At't. 4.o O Supremo TI~ilmnal !\.filit.-n· terá. o desempenho do cargo. 
suas sessões nos dias determinados no res1>e § 1." Ka presença. do presidente, fará a 
ctivo regimento. para ~ra.tar de a.ssumpws pl'om~sa que fazem os membros do tribunal 
reterent~s aos §§ 5• e 6<> do n,~~tigo ante- no act.o da posse; 
cedente. e ser-.i. composto, paio menos, de cinco. § 2.• Receberá todos os requerimentos 
membros militares. · e · papeis na secretaria e os separarú. por 

Art. 5. o Pa.t•a conhecimento e decisão doi" ordem. 
processos criminn.es, o·supremo Tribunal Mi- § 3," Será quem leia e proponha nas sessões 
litar :>õ 1'11nccionara com a prcsen ~:.a de set~ do t r ibuna.l todos os requerimentos e demais 
de seus membros. pelo menos, dos q nn.es cinco prtpeis e que nelles lance o de~pacho, obser-
genernes e dous juizes tcgn.dos . vando as ordens tleterminada.~; 

At·t. 6. • Nos casos em que pos:>a ser appli· § 4." Passará. patentes. subscrevendo·as e 
ca.Ua a_ pena de 30 annüs de pri!=ii"o. o tribunal assignando-as, passará certidões por despacho 
só funccion~ra achando-se pl'esentes os tl~es do tribunal e todos os papeis ror elle assigna-
juizes togados e cinco membros militares . rlcs tei~ao fê publica; 

Paragt·apho unico Si succeder que ftüte. § 5.• 1\linutal'il. as consultas que tiverem de 
por im11edimento ou por molestia, um do:; subh• ao Presidente da. Republicn., a.s quaes 
juizes togados. o presi•,cnte llo t l'ibum•l re- apt·e~eotani. ao tribunal para serem assigua
quisit.ar.:t. do gvvt:.t-no um que o sub:~titua pi'O• da:;; 
YiSorhuneute. § o.·' Abrira no tribunaL todos os papeis 

que a elle lbrem dil·igidos ; 
§ i :' Fisca.•isari o ca.rtorio do t ribunal, que 

DOS ?olE)IJ3ROS DO Sl.o'T'RE~IO TRlllu'NAL ~IU.lTAR ftcat á a ca.t•go e SOU a reS)X•nsabilidade de Um 

dos omciaes, r .. zendo com qne todos os papeis 
Al't. 10. Todos (IS membros promette! ii.~), e linosscjam ahi conservados com o maximo 

no neto de tomar posse do logar, sob sua pa- cuidado; 
lavra de honra: !·•, cumprir <:onscienciosa- § s.• Distribui!".\ }?elos officiaes do. secreta
mente as suas obri<!"açües · 20, guardar invio- ria os livros de registro de ;patentes, consul
lavel segredo sobre o qÚe se tl'tl.tar nas ses- tas, resoluções, _avisos, ordens do tr~bunal e 
sõe~. quando o sigillo !br r esolvido pelo tri-l respoõt:~s; e assim tambem todo o mais e:'l:pe
bunal. co diente; recomme da.ndo-lhes que o serviço_ se 

- Para.gra.pbo unico. O tribunal th·marã. o ' íàça. com limpeza., sem se alas~rem dos m~
que se vencer p :1r maioria de votos. assi- de!os adoptados e esta.belectdos pelo trl· 
gna.ndo todos. ainda os qu ... forem voto em. Lunal; -
contrario, fica.ndo só a. lilJerdade a cad::t um j § o:• Não receberá emolumento-"algum das 
de decl.a.ra.r nas consulta! ?_seu pa.recer. parte$; . . 
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§ lO Abrirá e encerrar;;. o livro do ponto 
dos emprPgaflos. 

§ I I. Con1eccionarit a minuta da acta. que, 
depois de approvada em sessão, sera lançadu. 
em livt·o espllcial por um dos officia<>s; 

Tanto o original como o lançamento serão 
:por elle atltl!emicudos; 

§ 12. Haverá. nm p1·otocollo onde serão 
averbados todos os documentos e processos 
que tl~<t.nsíLn.,·em :pelo carr.or·io. 

§ 13. O secretario seró. sul;stituido. nos im
pedimentos temporarios. por um official pre
viamente designado pelo presidente do tri
bunal. 

D:>S OFFICIAES 

At•t. 12. Os officiaPS da secretaria. farã.o, na 
presenç;u. do preside-nte do tribunal, a mesma 
promessa pl'escripta para o secretario·_ 

§ 1. • Ser~ o immediatamente ~ujeitos ao se
cretario e como este se aclmrão na secreta
ria todos os dias uteis, e della se retirarão ás 
horas marcadas no regul<l.mento, salvo proro
gação por c•,n•eniencia do e;ervi~.o. 

§ 2." Os officiaes ria ><ecretaria se sujeitarão 
inteira.mente ti distribuição do trabalho, feita 
pelo secreta1·io. cabendo a um delles, por 
designaç-ão do secretario, a guarda do arcbi
vo, torlos os moveis e utensílios pertencentes 
ao tribunal. 

Art. 13. ·: Os membros mtlitares do tribunal 
ter-J.o os vencimentos correspondentes ;i.s suas 
patentes c mais v(l.ntagens em effectiro ser
viço do e..xercito. 

Art. 14. Os juizes togados perceberUovenci
mentos iguaes aos dos membros da Côrte de 
Appellação da Capital Federal. 

Art. 15. O secret.'l.rio ter-,'1, vencimentos de 
general de brig-ada. e os demais empregados 
os que actualmente percebem. 

A1·t 16. O Supremo Tribunal 1\'Iilitn.r or
gn.nisarú. n. sua. 1•espectiva secretaria. fa?.en
do as U•Jmeaçües dos respeativos empregados,e 
confeccionara um regulamento interno para 
seus trabalhos. 

Art. 17. São l'espeitados os direitos adqui
ridos pelos actuaes membros do Conselho 
Supremo Militar de Justiça, empregados da 
respectiva secretaria, passando todos nos 
cargos que occupam para o Supremo Tribu
nal Militar, mas sem os titulas nobiliarchicos 
ou de conselho que porventura gozem. 

Senado Federal, em 13 de janeiro de 1892. 
-PrHdcmte J. de Mo>'C!"S Barros, vice-presi
dente.- Jo,;,o Pe1lro BtJl(o;·t Viei,·a l" secre
tario.- Gil lJini;; G"~{lart, 2" secretario. -
João Soares }{ei'l)a, 3• secrerorio.- Mar.oet 
B~er•·a de Atbt~gt~rql!e Junio1·, 4• secretario. 

N. 38-1893 

ilfa11da r;ue ao tcn~n.te-coronel de infanta?·ia 
B1·a:; .. ll>r-a.ntes, sejrt coilt(ldc~ d,! 21 de març; 
de 1891 a anliytci,Jarle dtc gm•lwç•!o desge 
po•tl.' que lhe (oi co;~(edtla 11or decreto: de 
4 de novembro do mesmo amw 

O· Tenente-Coronel de .infantaria, Braz 
Ahrantes. pede que a antiguidade de seu 
pr)sto seja contada de 21 de març'o de 1891, 
alle:,ra.n '0 luwel' sido prejudicado com as pro
moçi'íes feitas de 7 de janeiro a 4 de novembl'O 
de 18!:11. 

A. commissão de marinha e guer1•a vPrifi· 
cou, pelos papeis submettidos ao sr.ou exame, 
que no P•·sto de Tener._te·Coronel da arma de 
inf;lntaria o PI'incipio de mel·ecimento estava 
no fim do armo de •889 prejudicado em ~'m; 
que no a.noo de 1890 as prorn• ções não foram 
regularmente feitas, pois fizeram-:;e nove Te
nentes-Coroneis por antiguidade e doze por 
merecimento, quando deviam ser dez pelo pri· 
meii'O daquelles prir.~cipios e onze pelo segundo. 
ficanrlo, po1•tanto, pr€'~ udicado o principio de 
antiguidade em Wll-. -

Em 1891, publicaria o decreto n. 13.51, de 7 
de re...-ereiro, estabelecendo reg['3.s par<~. a pro
mo~·ãono exercito, determinou o Governo que 
os dous principios-an 1 iguidade e mereci- _ 
mento-começ~'l.ssem a i•egular as promoções 
que se tivessem de fazer de accordo com 
::~q uelle decreto, e a 21 de março dl?sse anno 
foram promoviclos oito Tenentes·Coroneis, 
sendo qwttl·o}lor um principio e quatro por 
outro. 

Ainda quando fosse observada a lei que 
então vigorava, o rcclo.mante nã.o teria sido 
contemplado na ultima promoção de 1890, 
mas na de 21 rle março de 1891, si se tivesse 
attendido ti. dill'erença de um po.rll. menos no 
pr·incipio de antig~tidade, rober-lhe-hia, nessa 
•lu.ta,n. graduo.c;ão do llosto que 01·~\ occupa e a. 
eil'ectividarle em 4 de novembro seguinte, data. 
em ctue lbi graduado; e.]lol·ta.nto, •~ commissão 
de marinha. e guerra, julgando Jl'! justiça q_ue 
a graduação que foi conlerido. ao re~lamante 
em 4 de novembro tle lSOl. seja considerada 
de 21 de ma1•ço o que importa no deferimento 
da reclamat;ão, apx·esenta o seguinte 

PROJlWTO 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. 1. • A gr•adua.ção do posto de Tenente 
Coronel, conferida por decreto de4 de novem
bro de l89l no m;\jor de infantaria, Br--J.Z 
Abrantes, hoje Tenente-Coronel effe~ttvu~deve 
ser cbnsider:uta de 21 de marQ"O do mesmb 
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anno,data em que ella lhe caberia como chefe 
de classe.si. se ti'<:esse então attendido 6. ditfe
rençtl de ·um pura menos existente no princi
pio de antiguidade 

Art. 2.• Revogam-se as disposif,,ões em 
contrario. 

Sala das commissües, 19 de junho de 1893. 
-B. de S. iUm·cos, presidente.-Pires Fe?·
;·eira, relator .-1!1. Valtadlio. -~1Ia1·ciarw de 
111agathães. · 

N. 40-1893 

Isenta de direito.~ adHnnei?·os cinco altm·e~,pe;·
tenças e imagtm< de~!inaJasâ matri;; da fre
guezia. da Lagôa 

A commissão de fazenda,attenclendo aos mo
tivos allegados por monsenhor Francisco 
Martins do Monte, vigario da freguezia de 
S. João Baptista da Lagoa, é de parecer que 
se conceda. a isen\;"io pedida de di1·eitos adua
neiros para cinco altares, })ei'knça.s e ima
gens destinadas ámatriz da mesma ft'i:\~nezia 
e oíferece. o seguinte projecto: 

O Congresso Nacional resol-ve: 
· Artigounico.Ficam isentos de direitos adua
neiros cinco altar:es, perten~'a.s e imagens 
destin~da.s a matdz da freg::H.~zla da Lagoa.; 
revogam"se as disposiçves em contrario. 

Sala das commissões,20 de junho de l893.
J.1l. C«.etcmo, presidente. -.•l. C.·l'l"êu da Cosla, 
relato r. -Couto Cítrl(!JJ:O.-JJ. C"amci 1·o. -Cas
~iano do NascitHC!lto.-F. Schmidt. 

Projecto n. 19, de 1891, concedendo pensão 
à viuva do desemba.rga.dor Jose Manoel de 
Freitas (discussão unlca.) ; 

Projecto n. 24!, de 1891, autorisando o 
Poiler E:x;ecutivo a. conceder a D. Joanna Octa
viana. da. Rocha o monte pio deixado por seu 
fullecido irmão o capitão de fragata João Car
los de Souza Jacques (discussão unica); 

Projecto n. lS, du 1893, melhorando a re
forma. concedida por decreto de 14 de abril de 
1891 e n0s termos ào art. 4" do decreto n. 
193 A, de 30 de janeiro de 1890, ao major ag
gregarlo á arma de infantaria Antonio Galdino 
Tl'<tva.ssos Ah•es (discussão unica); 

Projecto n. 21, deste anno, mandando con
t.."l.r ao tenente Jose Dlogo Osorio de Almeida, 
para effeito de sua jubilação na Escola Na-val, 
o tempo que serviu no exercito da Republica, 
perdendo o direito, que lhe assiste, ao soldo 
de sua reforma (discussão tmica); 

Projecto n. li, à.e 1893, a.utorisando o 
Poder Executivo a conceder a Manoel de 
ME!llo :Matto~. escrivão do juiz seccional no 
estado da Bahia, sels mezes de licença, com 
ordenado, para ú-ata.r de SUlt saude (discussão 
uuica); 

PrQjecto n. 23, deste anno, autorisaRdo o 
Poder Executivo a conceder a José Alves de 
C:u·Yu.Lho,c chefe de secção da contabilídade da 
Casa de Correcçtio da Capital Federal, um 
anno de licença., sem vencimentos (Jiscu~são 
uníca); .- _ -

Projecto n. 24, deste anno, concedendo a 
D. li:I:aria do Carmo Alceblaàes Amorim Ran
gel, -.,iu-vo. do marechal de campo reformado 
Antonio Martins Amorim Rangel, uma pen
$5.0 a.nnuul l1e 1 :440~. ~epartidamente com 
sua filha, tu.mbem vi LtV::t. D. Henríqueta Au
gusta de Amol'ime Silva (discussão unica); 

Projecto n. 213, deste anuo, n.utorisando o 
Esgotada a 110m. regimental, o Sr. presi- Poder Executivo a. mandar contar ao major 

dente designa para. amanhã a seguinte ordem "Francisco Luiz Moreira Junior antiguida.Lle 
do dia : · Jo dito posto de i de janeiro ue 1890, sem di-

Votação das seguintes m::~terias: rcito a indemnistlç~o pecuníario. de especie 
Projecto n. 83 A, de 1891, ~sta.belccendu os alguma (discu::;são unica); 

casos em que e livre ou obrign.toria a prece- Pr(.1ject• n-. 6l,de 1892, re>ertendo a D. He
dencia. do casamento ch·il e as penas em que rnndina Marin. Ferreira Cavalcanti o meio 
incorre quem·não obserYar as formalidades soldo e pet18ão que percebio. sua mãe D. Vir
civis dentro dos 20 dias após a cel~'·ração ginia Zenan.tltJs Fet-reir;:\., vi uva do major do 
.do acto religiaso; extingue as custas ou em o- exercito Pedro Affonso Ferreira. (discussiio 
lumentos, :fir.mdo pai".J. os escrivães priv-a.ti· unic.1.) ; 
vos uma retribuiçii.o; e m~ .. ndaudo continuar Projecto n. 62 A, de 189'2, opinando no serr
em "igor o decreto JL 521, de 1800, no que tido de nã.o ser adoptatlo o projecto n. 62, 
níio fot• alterado por esta. lei e emquanto nã.o deste anuo, que concede a D. Thereza. Floreu
for modificado, na :parte proce:;;;;ual, pelas tina de cantalice, irmã do capitão de fragata 
legislaturas dos estados; Francisco Flaviano de Cantalice, morto no 
· Projecto n. 153, de 1892, opinando no sen- naufra.gio do couraçado Solimües,uma. pensão 
tidõ de ser ado:ptá.do o p):ojecto n. 184, de mensal equivalente ao meio soluo daquella 

· 1891, que eleva a 300$ a pensão concedida a patente, segundo a. tabella actual, e envia á. 
D. Maria Gertrudes aa Motta. Vieira da Silva, commissã.o de fazenda o requel'imento c do
viuva. do Visconde Vieira da Silva (discussão cumentos, .. pa.t'U. que seja resolYida a preten

,unica.); ção relativa ao meio·soldo (discussão uníca).;:. 
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Parecer n .. 41, de 1892, .i.ulgand® que não! Senna .. Alvaro Bl'ltell.J.n, Dntl'a Nica.cio, Ma.
ha. que defertr no requerlffiento de Bell<l.r- . noel Fulg.•ncio. Arif-tides Mai:J:. Cflsta Ma
mino Br-a.ziliense Pessoa de Mello, direetor· t:ha<lo, Palieta., Fet·n~im ll;<bello, Benedicto 
aposentado da.Casa de Cor'!'ecçiio da Capital Valludare~, N~cesio Ta\'ares, Fr<Jnci~co Gli
Federal, p~dmdo interpretnçilo do a.cto ceriv, Mor·aes Barros, D 111ingos Mot-aes 
do. Congresso que o a).)osentau, (discussão Adolpho Gordo, Mursa, Alfre:Jo Elli~. Bra~ 
umca) ; zilio dos Santos, Vieira Bueno, Leopoldo de 

Parecer n. 10, deste anno, adiando a dis- 1 BuU1ües, Alves de Castro, Caetano de Albu
cussão do projecto n. lQ,deste anuo. que euu- ·· Q.U•:rque, Frederico Solon, BellarmLno de 
mera os bens não sujeitos á pBnhora, ate que Mendont;:~, Lauro Müller, Schimidt, ca.ssiano 
~(\ja discutido o projecto do Codigo Civil do Nascimento e Demetrio Ribeiro. 
(discussão unica) ; 

Projecto n. 25 deste anuo, fazendo exten
sivas as disposições do decreto legislativo 
n. 18, de 17 de outubro de 1891, aos officiaos 
do exercito reformado~ anteriormente á sua 
promulgação (1" discussão) ; 

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate· approvada acta. da 

sessão anterior. 
O SR. PRESIDENTE manda proceder i1 lei

tura do expediente. 
1" discussão do pro,jecto n. 14 A, deste 

anno, determinando Q.Ue os ollicia~s do quadro O SR. I o SECRETARIO lê o seguinte 
eifectivo elo exercito, alem dos vencimentos 

EXPEDIENTE ·que actualmente p~rcebem, vencerão mais 
diariamente uma ração de etapa. igual ú. que 
for semestralmente fixada :para as praças de 
pret da guarnição em que servirem os mesmos Officios: 
officiaes, :podendo ser pag-a em generos ou em . 
dinheiro · - Do Sr. 1• secrdtar1o do Senado, datado de 

2" discu'ssão do projecto n. 158, de 1892, de- hontem, re~ettendo a proposição. desta Ca
c1arando que par-a. o exercício da soberania mara. autonsando o Pod~r Executtv? a con
politica não são os o-ua1·das das alíanden-a.s tractar com a. Companlua Mw.a.mbmfio, ou 
equiparados ás praças" de pret. "' com q~em mms mntttgens o.lferecer, a con-

- . strucça.o do prolongamento da estrada de 
Levanta-se a ressao as 4 It.-.ras da. tarde. ferro, que pa.rtindo da cidade da Campanha 

vã. aos Poços de Caldas ; proposição a que o 
Senado não pôde dar o seu consentimento. 
-Inteirada.. 

37" SESSÃO E~I 21 DE JU"NNIO DE 1893 

Pre.~idencia dos Sr,:. A.rthtw Rio.~ (i" ,ice
p1·esidente) e Joao Lope.~ 

Do M:inisterio da Industria, Viação e Obras 
Publicas, U.e 19 do corrente, enviando a se
guinte 

senhores membros do Congresso Na~ional-
Ao meio-(lia respondem tí, chamada os Srs. Considerando que, emqunnto não se achar 

João Lopes, Antonio Azere1lo. Athayde Ju- competentemente habilitado o Districto Fede· 
nior, Thomaz Delfino, Lima Bacurr. G:tl.Jri~l 1';"~.1, nã~' póde a Tntendencia l:v!unícipal assu
Salgndo, Fileto Pires. Matta Bucellar, Au- mit: :~. direc~o do serviço, ctue, em virtude da 
gusto Montenegro. Valente de Xovaes, Hol- lei lhf) tblLr<\nslerido.da illuminaçãopublica 
!anda Lima, Costa Rotlrigues, Rorlrigues contl'<l.ctn(la. c,;llll a. Soc~dte .4.rumyme (lzt Ga::; 
Fernn.ndes. Luiz Doming-ues. Bene11icto Leiw, dr: fi:, d~ .Jrmdm, ao qual. por sua natureza. 
Christiano rruz, Martinhn · RodrigLws • .Ju~- in:1.din.vel e i.ninterl'~.lptlvel, nã.o podem faltar 
tinia.no Serpa. Fredet·ico Borg~. Gom;alo de o,; meio~ u0 t<~e::u~"<i.o. sem grave damno da 
Lagos, Nascimento. Bcnjnmin Barroso. 1\l· ;H''0):li.iii,<ÍO; e 
minic Affonso. Miguel de Otstro. Pellro .Am~- t.:~:m1iu th fhctllclc.de cor:cedida, com cara· 
·rico, Couto Carta.xo, Tolentino de Carvn.lho.l ctt•L' àr cnntinuida.<l;-, pelo§ 2' do :1.rt .. 8" da 
André Gavalcante, Luiz de Andrade. Theo-llt>i n. 26 ,Je :l• de dezembro de lf.!Ji. ate rea· 
pbilo dos S::mtos, Oliveira Vall~dão, Seabr.·. I !r!:<l!e r.le!initivt~ da. pl'enstv. ho.l~itação do 
Arthur Rios, Se,erino Vieir:i., Mnton, Fran· I Di~t:-H:to Feder.J.l e tend • omido o Tr.lbuna.l 
c~co Sodré, S. Marco~. Seh~.~tmo Landulpho. de Cont(l.s. nu. confo1•midatle rlo art. 35 do de
Prisco Paraiso, Francisco de !IIattos, Nova'"s Cl'eto n. 1166 de li cie dezembro do auno pro
Mello, Oliveira Pinto, França Carvalho •• ill- :s:imo passado: pelo Ministerio da Industria, 
tonio Olyntho, Bad.aró, Chagas Lobato, Costa. Viação e Obras Publicas foi aberta, por de-
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ereto n. 1399 de 18 tle maio ultimo, o crcilito 
extraordínario de 379:185$141, com destino 
ao pa,ooamento das despezas com o serviço da 
illumlnaçüo publica durante o 2" semestre do 
corrente anuo; as quaes, como as do 1 • tri
mestre, serão indemnis<ldas pela. lntendencia 
Municipal em tempo opportuno. 

E porque. com o findar do mez de junho 
cor.rente, ficarão esgo~ ados ·os recurso; de 
que dispõe.o governo p~ra occorrer ao allu
dido imprescindivel serviço publico, com·em 
que providencieis sobre as suas necessidades 
futuras, com a brevidade que o c~o re
quer. 

Capital Federal, 16 de junlw de 1893.
Fto,·iano Peixoto.- A' commissão de orça
mento. 

Requerimentos: 
De Clemeucia. Salles Galvão, pedindo uma. 

pensão . ....,.A' commis;::ão de pensües e contas. 
De Ma.ria Guimarães Passos, lledíndo uma 

pensão.-A' u:esma commisstío. 
Do Dr. Francisco .Jose de 11'Iagalhães, 2" ci

rurgião reformado do e:xtincto corpo ele saude 
do exercito, pedinde rever::ão :i. 1" classe.-A· 
oomm~ão de marinha e guerra. 

. O Sr. Oliveira· Pinto sentir-se
hia bastante constrangido, si. tendo-se pns~a.do 
na suaausenciafactosgraves em que n. nenhum 
deputado é licito deixar de pronunciar-se, 
não viesse dar explicv.ções n. respeito. Tem 
necl'ssirlade de dizer qual a. sua posiçiio dea.nte 
da denuncia o:lt~recida a Cam(l,l'a })elo .Sr. 
Seabra contra o Sr. Vice-Presidente da Re
publica. 

Poderia dizer :pura e simplesmente que, 
achando-se ausente, não tivera oe:casião 
de emi.ttir a sua oplniã.o, mas não ficaria IJem 
comsigo mesmo nem com a consciencia tran
quilla. Dini. :pois qual ibi a sua opinião. 

Ao íllustre autor da denuncia disse f,an
camente que lhe parecia. ella. anti-politica. e 
jn(•pportuna, sob o llonto de vista da oppo-
!:'ição. · 

Quanto ao eegundo ponto que o afastava 
da sustentação da d~:nuncia era de ortlem 
economica, interessava muito ue pel'to ao es· 
tado finan ei~·o de paíz, siniio bmbem a. pro
pria vica da R.epubllca. 

Assim pensava e assim se pronunciou antes 
de cahü• doente, o que o inhioiu de compare
cer no dia da >utação. 

Depois de outras consid.era.çues de ordem 
politica, conclue dizE>ndo que, como os seus 
companheiros de representação e de o:pposição, 
nãoquer favores du gov;;rno. mas o cumpri
mento da lei na feito1·ia que se chama Estado 
dó Rio de Janeiro, onde a autonomi<J. é uma 

pa.lavra vã, porquanto quem am governa e o 
S1·. Vice-Presidente da Repüblica. 

O Sr. Eduardo Gonçalves
Poucn,s pa.la~-ra.s tenho o. dizer. Sr. presi
dente. 

Venho apenas ligeiramente fundamenta.r 
um pedido de informações ao governo. 

O art. 15 da lei de orçamento vigente~ 
attendendo a um seniço inadíavel da União, 
cons;gnou uma verba de 100:000$ para a 
construcçã.o da nova. alfandega de P:~.rana.guú 
no logar denominado Porto da Agua. Trata
se da ci:mstrucção de um edificig para nelle 
funccionar a alfandeg-a e o que diz o nobre 
ex-ministro da 1àzenda, no seu relatorio 
sobre bl servi(IO é eloquentissimo e bas
tn,riam tüo sómente as pala-vras de S. Ex. 
pa1·a que a commis•ão de orçamento não 
deixe de contemplar os serviços de con
strue<,·ü.o da nova alfandega com verba suffi
ciente para o serviço futuro. 

l~m vit·tude da disposi.;oão referida da citada. 
lei de orçamento, o Sl'. ex-minisko da fa· 
enda commissionou o distincto engenheiro 

)tartins J\foscoso para proce<ler ·ao8 estudos 
e conleccionar o ot•r;a.mento para construc
ção da alfaudega de parana.gua. 

lnfelizmente, o engenheiro Moscoso não 
pôde levar a termo sua commisüto, })Ois 
ctne a morte mrprehendeu-o, roulxtndo :pre
maturamente ao serviço da pa.tri;~. tão dis
tincto funccionario. 

A provei to, Sr. presidente, a opportunidade 
para p1·estar as home11agens do meu respeito 
;i sua memoria, fazendo-me assim ecllo dos 
sentimentos da população da adeantada 
cidade de Paranaguâ, á q un.l o engenheiro 
11oscoso Jlrestou inolviuaseis set'viços. 

Ha poucos dias estive na Secret.:l.ria da. 
Fazenda afim de saber qual o resultado da 
commissão do engenl1eiro 1\:Ioscoso ; nessa 
re:partiçã.o nada c~nstav:•; me informnram, 
porém, que haviam sido requisitados da 
>i uva do engenheiro Moscoso os p:ípeis que 
porventura tivesse deixado, reh:üvos a sua 
com missão. 

Entretanto, soube :por, informações parti
culares que o projecto e orç.-amennto da alfan
dega. estavam ~endo confeccionados em um es
tala~lecimento particular. 

Eis porque apresento agora este requeri
mento, aJim de q1.w me seja rcmettido o orça
m~.nto da alCandega quando cheg-uem os pa
peis ús mãos do governo e assim habilitar-me 
a solicitar a verba nece::.saria paro o orça
mento futuro. 

Não me cabe neste momento ju.;tificar a 
ne.:e~sidade da 1·emoçito mgenti~sima da a1-
fande.:,nu, de Paran:J.guá, pois essa j:1 foi reco
nhecida :pela decretação da verba de 100:000$ 
e a parte do reh1.tario do e:J~;-mintstro rela.tiv<~: 
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a esse assumpto é tão eloquante que dispensa J graves occurrencias que se verificaram no 
qualquer justificação. C'a(d Amel·íca, esta.bel~cimento commercial 

E' preciso que iniciado o serviço, não pare; existente na.quella. capital. 
a construcção da aHandega vae trazer gran- Sala das s2ssii~, 21 de junho de 1893.~ 
de au::!mento d_e ren_da. . - Demctrin Riúeiro. - Mtwsc!. -1nr.lio tlo 

Nesta questao ·n.ao lldvogo wt~:esses do Bm::it.-Solon. 
meu estado, mas somente os da Umao. 

0 SR. MARCIA.NO DE MAGALHÃ-ES- Apoiado. 
O SR. EDUARDO GoNçALVEól.- As rendas da 

alfandega de Paranttgua teem .augmentado 
consideravelmente ; de seiscentos e tantos 
contos a1·recadados em 1891. pa.ssou <t arreca
dar mil e tantos no exercício de 1892. 

No mez de abril ultimo a anecltda<;;io foi de 
79:000$ contra 32do exercício anterior. 

E' preciso tamuem attend!!r á tlscalb-a~;ilo da 
cobrança. das rendas aduaneiras, c, para isso 
se faz mister a acquisiçiio de uma lanc4a a 
vapor para :fisca:i..;ar a grand(·. extensão do 
llt oral da bahia de Paranagui. E' tambem 
o Sr. ex-ministro da fttzenda que inclica esta. 
necessidade em seu relatorio. bem como o 
augmento dos guardas da alfandegn. 

Apresentando este 1)edido de informações 
ao governo, aproveito o ensejo para fazer· um 
a.ppello a digna commisst\o deo!'(,,amento afim 
lle que, attendendo as ra.zües aqui expo.,tas, 
não deixe de consignar uma verba. não i nfe
rior a 2UO contos no OI'çamento ruturo para 
a construcção da Alfandega de Paranaf,"llá. 

Envio á mesa o meu requerimento. 
Vem á meM, e lido, apoiado e posto em 

discus>ão o.;Sef.'1linte 

Requeiro que, pela Secretaria. da. Fazenda, 
se informe: 

Qual o resultado da commissão flo fallecido 
engenheiro Tobias Tell Martins Moscoso, en
carregndo dos estudos para a construcção da 
a.lfa.ndega de Paranagm~ ~ 

Si foi feito o orça.mento, qual a sua impor-
tancia ~ . .. 
· Sala das sessues~ 20 de junho de 1893.

Edttal'do GonçaltJes. 

Não havendo quem peça a palavra, e en
('errada a discussão e adiada a votação. 

Vem á. mesa, é lido e apoiado, r>aro oppor
tunamente entrar em discussão, o.seguinte 

O Sa·. Torquat.o ~loreh·a (m.o
'VomenJa 1./,e attcnçr<o)-Sr. presidente, -venho 
pedir licenç;t á Cu.mara para occu:par-lhe por 
a!guu,; in::ci:.àntP.:>a preciosissüna attent;ã.o, i'un
damf.ntanclo ligeiramente um projecto de lei, 
que, me pr~rece ~al v aguardar gl'andes e ele
-vados interesses de diversos estados 1la Ltepu
Llicll: seriamente éompt·omettidos, pl'ofnnda
mente atacados pela doutrina contida no 
aviso-circular do honrado Sr. ministro da fa
zenda, dt\tado de 9 de m io pt•oximo e publi
cado no .Divrio Official de ll do mesmo mez. 
( .. Apoiado.) · 

Não pareça, entretanto, a esta illustre ca
ma.ra que a posiç:ão que ora assumo em face 
de~t:t questão, envolve a mais ligei:·a má. von
tade, a mais longínqua hostilitlarle o.o governo 
do meu paiz, porque n. minha attitude só póde 
signiiicat• o respeito pelo cumprimento severo 
do meu dever, e a comprehensão exacta do 
actual rt>gimen, que, estou convencido, com
porta. períet tamen te a indepmldencia com que 
desempenho o meu maridato de 1'epresentante 
de umestadG que, si é pequeno avaliado pela. 
sua extensão territorial. e fraco pela densida
de de sua população,' ê entretanto muito 
gràndenas suas a~piraçüe:> de líberda.de,de au
tonomia. e de prog1·e~so, e muito forte, tanto 
quanto o que m:IÍS o f~·, na intrnnsigencià al· 
tiva e pati'íotica com que defende os seus di· 
reitos, ~eja qual for o poder que os ataque, 
s~ja qual f',,l a entidade que os desrespeite. 
( 2l11dto bem.) 

Quando, Sr. pre8idente, o eleitorado espi
rito-santense honrou-me com uma cadeira 
nesta casa, assumi commigo mesmo o com
promis:~o unico de l)ern servir a minha. patrht 
e de concorrer com todas as energias de que 
fosoe cu:paz, e com a maximadedicação e leal· 
dade pal'a a consolidaç~ão segura. e definit_va. 
do actual regimen, que eu reputo o umco 
compativel com as grandes conquistas da li
bel·dade e do bem a que todos devemos aspi
rar. (Muito bem.) 

E então, Sr. presidente, comprehendi logo 
que de nenhum modo eu -podill- servir melhor 
aos meus intuitos que luetando em todos os 
campos e com todas a:,; forças 11elo respeito á 
lei, e principalmente pela inviolabilhlade da 

Requeremos que a mesa requisite do Sr. Constituição (Apoiados; mnito bem.) 
Vice-Pre..<:idente da Republica. o resultado do Na. sustentação destes prindpios e na e:x
inquerito militar, p1·ocedido em Porto Alegre, ·.ecli~:ão se\"era e completa desse progr_amma 
por ordem do Sr. ministro da guerra, sobre qlle <i mim mesmo tracei~ espeJ.'O que Jamai$ 
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tert>i desfallecimeutos que abatam ou trnnsi- · «Circular n. 27-Mini6terío dos Negocios 
gencias que degr-ddem. (.ílluito bem.) da. Fazenda-Rio de Janeii'o, 9 de mt\iO de 

Fetchista d<t Constítui~~o e da. lei, já tive 1893. 
riccasiJ.o de provar que 0 sou, quando. ao Declaro aos Srs. chefes das re:partíçoos 
passo q ne todo::. o:> meus sentimentos se vol- su bordina.das a este ministerio, para IJS di
ta varo cheios de intera""Se· peJa. pacificaç,ão do v idos effeitos, que o producro da venda das 
Rio Gt·ande do Sul, eu votava contra 0 pro· ter1•as devolutas nos divel'sos estados daRe
·ecto do honrado sr. deputado serpa.; e vo- pu1>lica. deve ser escriptura.do como -receita 
~va. sr. 11residente. quando tinha., como 0 eventual - da Dniü.o visto que, só mente 
honr:1do deoutado que iniciou 0 debate sobre depois de acto expresso do Congresso Federal 
os graves e'sangrentos contlictosdo ~eu estado assitira aos respee!tivos estados o direito ás 
natal, a desfilar diante dos meus olhos. longa, :referidas terras.-FeUsbello Freire.» 
soml1ria e commovente,uma procissão de luto Como a. Camara. acaba. de ver pela. ·leitura 
e de do1·; e, como os nobres dettutados que o do aviso, o illustre Sr. ministro da fazenda 

.sub~cre>er:tm, era sensi.vel á la.gt•ima da. viu- 11.l..z depender a effectividade do direito, que 
vez e da.orp1la.ndade, orille quer que elJ.a. sur- pelo :ort. ô4 da Constituição, M$iste aos es
gi~se, fo~se I'JU<I.t fos:;e o acampamento que ta.dos sobre as terras de\'olutas ele acto cx
ella orvalhasse, ')"IOrque em circumsta.ncia.s pr. :>so do Congresso Federal ! 
como essas, a la,orima.. condensaàdo magoas Dé<\llte de semelhante absurdo, Sr. presi
e dores profundas, perde a sua. transpMenci a dente; a cama.ra, certamente. teri~ experi
cllrystalina e adquire urna expessura. tal,que meutado a mesma dolorosa surpresa, que o 
atravezdella impossível me ê distinguir >lua,l- aviso me ~usou. ppoiado.r ; muito bem .. ) 
c;es -patidarias. { Mt,ito be·ut ; muito bem.) Nem pareça-, Sr. pr~dente, que a.presen-

Pois bem, Sr. T•restdente, e ainda em nome tando projecto, ~>ancciono a doutrina pe1·igosa. 
d c · ·t · .. · · · · 1 b.l d d e inconstituciona.l .. do a. viso, porque o meu· 
essa onstt UIÇ<to , 11°1' CUJa mno a 1 i a e projecto não é interpetrativo do artigo cons

me ba.to,quevenho occupar esta tribuna:pn.ra. "tituciona.l, 0 que seda um luxo .. mas simples 
sujeitar ao estu<lo e ao voto dos meus colle-
gas este pro.jeeto (mostraHdo),que, oomo dis~e. e unicamente reguli1.mentar , o que me;pa.rece 
:vem salvilguarrl.ar elevados intet·es~es seria- uma necessidade, !i. yi~ta do modo por que o 
mente cnmvrmnettidos pelo aviso circular honrado mitlistro encara a questão e compre
do ~!inüterio da. fazenda. hende o ~,~e<!eito constituciona.r. Acresce, Sr. 

presitlente, que elle; _t l'a.nsl"ormadó em lei, 
p~oduzirá. o e:treito :;;tlutar de e~ita.r desa.gra.
th~vek conflictos, que me parecem imminen
tes, porque não acredito a.bsoluta.mente que 
os outros estados u. quem a questão aftecta e 
interessa, deíx~m de acompanhar o illustre 
presidente do Espirito S<\nto. e si snbmettam 
contrictos a uma doutrina., que os es!Jul1~a 
de um direito que a. Constituic;ú.o llles assegu
rou em toda a sua. plenitude. 

Pel·mitlir-me-ha a Camara. na. excepcional 
bondude de que está. dando prova comp!P.ta 
na. attenção com que me ouYe, que eu leia. 
o art. 64 na Constituição, cujos effeitos bene· 
ficaS e salutare<> o aTíso-circutar pretende 
suspender {l0 : 

« Art. 64. P el"teJtcem u.os estndos as minas 
e terras devolutas situ~das nos seus respecti
vos territorios, cabendo <~ Unitío s6menta a 
porção de territot·io que for indí~pensa'llel 
para a defesa. das fronteiras, Jortificações. 
construcções militares e estradas de !erro 
fecleraes . » 

Ora., diante destea.rtlgo constitucional, cuja 
concisão e clareza., felizmente, não podem 
al>solutamente permittir mais de uma iuter
petraç5.o, a Camara _ha <le com'il' que é com
pleto, perreito e absoluto, o direito de l'Jro
priedade dos esta.dos sobre a.s terras (levo
lutas. 

O SR. A:--i'<ll\1:0 OLY;>:Tno:......Apoiado, o artigo 
não póde ser mais claro. 

UuA. voz-Não ha. duvida. 
O SR. TORQUA'!O :MOREIR.~t.- Entretanto, 

. Sr. I>resid<mte, não pensa assim o honrado 
Sr. ministJ•o da fazE"nda! 

O Sn.. A~TONio OL Y:s'rHO- Apolado ; Minas 
pensa; como o Espirito Santo. 

O SR.. ToRQu.-~.ro Mo&El.RA- Sr. presidente, 
ê extranho que o llonrado ministro da fa
zenda, cuja illustraç;ão não me cama\'tÜ ·de 
proc:lamar e cujo patriotismo sou incapaz de 
pôr em dtnida, tenha a...~ignado aqueHeaviso 
circular! S. Ex. quando lançou o sen nome 
respe\ta.Yel. tnut-'ls vezes a.ut•eolado pela.;; con
quist:ls do saber. naquelle documento, cer
tamente esqueceu-se d0s termos em que 
estâ concr.bido o art. 64 ~!ai Co~tí.tuiç:ã.o ; 
porque ent.1o teria visto que a excepção, 
que r-;;te arti~-:o con.tem. ao direito de PL'Opt·ie· 

Pasme agora a. Camara df:'ante 
do aviso circular r (lê): 

da.de tios estaúos sobre as terras devolutas, 
situadas em seus respectivos terriiorios, é 
perfeitamente identira ;i, que c direito de pro
priedade sofre nos casos de dest\propria.ção 

da leitura · por utilidade publica, com a differença, po-
rém., que. aqui, no caso do artigo citado, a 
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União desapropri& sem as obrigações da in
demnisa.ção. Mas o que não se póde concluir, 
sem ferir a logicn. e a boa e fiel interpretação 
do preceito constil:uciona.l, é justamente o que 
concluiu o aviso cii."cularcontra cuja doutrina 
estou protestando. 

E como, Sr. presidente, si tudo isso não 
fosse su!llciente paJ:a condemnar o a viso e 
aconselhar a sua revogação, ahL esta a cil'· 
cumstancía. que é capital, de que a Consti
tuição, si concedeu á União parte das te1·r-as 
devolutas situadae nos estados, foi para llm, 
claro e perfeitamente determinado e rl!1ltri
cto, mas nunca para alienai-as, ou auferir os 
lucros resultantes da sua alienação. (•lft•ito 
/Jc1n,) 

UMA voz - Isso e irrfSpondlvel. 
0 SR. TORQUA.TO MOREIRA-Sr. presidente, 

a Camara. esta longe de comprehender os 

rial, que o productG das vendas das terras 
devolutas e !b divida colonial revertia. em 
tavor das antigas provincias. Como. pois, no 
regimen feder :.ti vo, quando a Constituição 
ga.ra.ntiu aos estados a propriedade das ter
ras, se pretende con~iderar o producto da 
venda dessas terl'as, renda. eventual da. 
União? 

Pois não se lembra a Camara que o anno 
passado, quando se discutia a verba, consi
gnada no orçamento, para o serviço de imi· 
graçã.o, se pretendeu supprimil·a pelo facto 
de pertencer aos estados esse serviço, em vir
tude de ter a Constituição lhes assegurado o 
domínio das terras devolutas ~ 

Não sabe acaso esta illustre camat•a., que a 
propria mensagem presidencial confessa que 
o Espírito-Santo chamou a. si o serviço de ter· 
ras e colonisação? 

grandes embar::tços, os perigos e as diffi.culda- Como, pois, se quer prival-o de recursos 
dades invencíveis que a execução do avi~o pa.ra a manutenção de..<:Se serviço~ 
circula.r vi1·ci. trazer á marcha. regular does- Sr. presidente; eu devo declarar, como 
tado. q1Je tenbo a honra (~e representar, e ao. uma homenagem prestada ao honrado roi
seu desenvolvimento. nistro, qne, S. Ex. talentoso como e, mostra-

No estado doE~pi.rito Santo todo o serviço do como tem demonstrado ser, em grandes· 
de terras é custeado pelos cofres estadoaes. trabalhos seus, conhecedor da Constituição 
A' custa de seus propri.os recursos está fazen- patria e de todas as outras, si tivesse prestado 
do o estado o· serviço importantíssimo de co- um poueo de attençfí.o ao aviso circuk•r ele 
lonisação... que tenho-me occupado, de certo não o teria 

O Sa. NovAE' MELLO -Apoiado, nem ao assignado. ( .A.poiados .) 
menos a quotta que tinha direito o Espírito Não posso, nem quero acreditar, Sr. presi~ 
Santo recebeu. dente, que o honru.do ministro, no desejo pa· 

o SR. Tor:QUA.TO MoaEittA . _. e além (leste triotico de augmenta.r as rendas da União, 
os de divisão de terras, sua discriminação do queira prejudicar tão sensivelmente, legiti
dominio particulat•, acquisiÇ<i.opelos que :pre- mos e respeita·:ei..~ inter(·sses de diversos es
tendem cultival-as, medi(:ão em lotes e esta- ú1dos da Republica. Nem preciso violentar. 
b l - t d · - tes d" - - - me p:.wa declarar que não podia ser este o 
e ecimen o e Imrrugran , lSCriimnaçao movel do honrado cidadão. ( .4.1Joio.dos. ) 

de dominios e legitimação de posses. e final-
mente, Sr. presidente, o levantamento de sua O SR. BRASILIO nos SANTOS -Infelizmente 
carta cadastl·a.L Esb.~ portanto perfeitamente isso ê uma tendencia manifestada em muitos 
orgauisado e em regular andamento, es::'e actos do governo. 
ramo da administração. o SR.. ToR.QUATO MoR.EIRA-Sr. presidente, 

Ora, V. Ex. comprehende, Sr. presidente, é com pe1.ar que. occupo.n1lo pela primeiro vez 
que, parn que todos esses !"erviços possam ser esta tribuna. tenho, de mo,;trar-me eompleta
teitos de modo tão completo necessario;>- se mente divorciado f10 Sr. ministro da r!U\enda 
tornam penosos sa'!ri:ficio~, e que, si o estado em uma questão de interes~e tã.1) ~lpit:mte. 
do Espirito Santo é hoje nm dos mais prospe- Enb'etanto, como nn actual re~imen nüo co
ros da Republica., os seus recur:;;os ainda não nheço ;j.rr.:-:gi.mentaç[1) p\l.rtidr•ria qne possa. 
são tão vasto;; que elle J.l·JSsa. dispensa.r uma ~brepuj>tr granrles e eleva11os intere:>$eS como 
das suas melhore;; fontes de receita. aquelle que orn defe·1do,a.c1·edito que :~ão :::era 

Acct·esce, Sr. presidente, que é justamente levada a mal e8ta minha manife.;r,açiw, contra 
no producto da venda de suas mo,gnific:as uma. medida. que vn.é pr(dttdlCi.l.i' rat:tlmcnte 
tet·ras. que o estado vae buseal' recm:osos para ao estado que tenho a honra. de repn~:>entH.r·, 
acudir ao complexo e excellente serviço de continuando desse modo no. defesa de :seus 
terras e colonisaçãoquehojepo;:;sue.(A.poiado.) direito>, ja brilhantemente iniciada pelo il· 

E !.hhi, Sr. presidente. os embaraços e dif- lustre Sr. Dt•. Moniz Freim. governador 
..ficuldadesinvenciveis quea.execução do aviso nafJ_uelle estado, que a Camara conhece per
trará inevitavelmente. feitamente, em imporhnte offi.cio dirigido ao 

A Camara sabe, muito melhor do que eu, ministro da fazenda e publicado no lórnal do 
que desde 1888, ainda. sob o regim.en impe-! Comnuwcio de ll do corrante. . · 

Cam:u:a Y. n .W. 
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Sr. presidente. confesso que a outro devera 
ter sido confiada a defesa de tão bôas deu
trinas e de causa tão sympa.thica ( ~~cto 
apoiados}; qualquer dos meus colle,rras signa
tarios do projecto o fa.l' i:l. melhor ( ntw 
apoiados), principalmente o meu distincto 
amigo, deputado p:>r Minas Geraes, o Sr. An
tonio Olyntho, que tern estudos especiaes so
bre a qu~t.ão. 

Fleury Curado, Urbano Gouvêa, Gonçalves 
Ramos, Marciano Mag-<1Ihães. !{duardo Gon
ça.lves, Carlos Campos. Victorino Monteiro, 
Pereira. da Costa., Homero Buptista e Fernan
do Simas. 

Faltam com causa. participada os Srs. Amo
rim Garcia., Retumba, Meira de Vasconcellos, 
Rodrigo ·ae Araujo, Paula Argollo, Paula 
Guimarães, Dionysio Cerqm·irà, Hora.cio Cos

O SR. Â.NTO:iiO OLYmno-Muíto agradecido. ta. Fonseca. e Silva. •.. Fonseca. Hermes. Ma-
V. Ex. tem fundamentado brilhantemente·o nliães Ba1·reto, Cyrillo de Lemo<, Alberto 
projecto. Brandão. Viria to de Mt>deiros, Joaquim Bre

YozES- .Apoiado, tem tallado muito bem. ves, Alber to Torres, Furquim \Verneck. Pa
cifico Mascarenhas, Leonel Filho, Matta. Ma-

O SR. ToRQUATO :VloREIRA-Não terminarei, chado. La.mounier, Gonçàl-res Chave;;, Viotti, 
Sr. presidente, sem -pedir :1. esta illu:::tre ca- Domingos Rocha, Francisco Veiga, JCiã.O de 
mo.ra. que. honrando o meu projecto, com a AYellal', Fert•eira. Pires, Carvalhal, Angelo 
a.ttenção interes~a.da e pa.triotica com que Pinlleit•o, Paulino Carlos. Carlos Garcia, Mo
costuma. encarar assumptos de igual rele- reira. ·da Silva, .Julio de Mesquita, Lacerda. 
vancia, me auxilie com o seu empenho para Coutinho, Assis Brazil, Thomaz Flores e Meu
que e.ssa questão seja. resolvida sem quebt·a na. Barreto. 
ou interrupção des::a. harmonia indispen:>a,·el • . . ~ .• 
entre o.s poderes da Republica; evitando ~a~ta.m sem ClJ:U~ pa1 tLC)pada. ~~ Srs •. U:chua. 
attritos que podem enfraq_uecel-a e. que cer- llo r1gues, Casm~1ro ,Jumor~ Jo~e Mar1a~o • 

•. ta.mente se darão, entre 05 e:.:tado;; inter~s- Raymttndo Ban_detra. :M?-rcolmo ~1oura..~ro~s 
sados e a União reprasentada :pelo Sr. mi-· da. Cruz.::. Al!Jletd.a Peretra, May!·1~k, FigUe_l
nistro da fazenda, si acaso for mantida. a dou- redo. Joao_ Pmhen.'<_l. Ja.cob da Pat:-mo. F~rrel
trina do seu aviso-circular. rc,\ Bra~da? , Dommgos Porto, :Monte1ro da 
· Sô assim, respeitando a. COnstitui{'ão e ma.n- S~lva, Ribe1ro de.~1:antes. Al~erto :-a.l_les,Co~~ 

tendo perfeita ha.l·monia. entre o.s poderes rea. de Costa, Boi ,.,e:s. de Medeiros. Alctdes L1 
publico:; poderemos eonser'""ar ei>ta Republiro, ma c Fernando Abott. 
grantle e forte, como a. ~onharam os seus pro- HaYendo numetO·legal, o Sr. p1·esidente de· 
pagandista.s, o tão forte que p1ssa resi:;.tir ao clara. que vae sujeitar á consideração da. casa 
assalto de ambi~.ões desenf1·ea.da.s, de$peitos diverSlJs projectosqlle se acham sobre a mesa. 
mal contidos e odios, infelizmente não ex- pa.ra serem julgados objecto de delibera~.ão. 
tínctos. (.tliuito bem; muilo bem. O o1·ador à Posto a votos.~ ,julgado ob,jectode delibera.-
tnuito co niprim ent a do • ) <;ã.o o projecto do Sr. Frederico Solon, deter-

Fica. sobre a mesa o projecto do Sr. Tor- minando que nenhum militarem effectividade 
quato Moreira. interpretativo do art. 64 da poder-:t. exercer c:.\l'go a.lgnm politico, quer 
Con::tituic:.ão FederaL de elei~'ão popular. rtuer de nomeação e da.n· 

do outl·as providencias. Comparecem. depois de aberta. a. ses::ão. os 
Srs. Judio do Brazil. Pedro Chérmo•1t, Henri· 

· que de Carvalho. Anfrisio Fio.lho, No~-.rueira 
Po.rana,auá, Nelson, Pires Ferreira., José Ave
lino, Jose BeYílacqua., Alfredo Ba.rbos:1, Epi· 
tacio PA$SOO., Sã. Andrade. Rosa. e Silva. Gon
çalves Ferreira, Ju\""encio de Aguiar, Annibal 
Falcão, Pereira. Lyra, João de ~iqueir.• , João 
Vieira, Espírito Santo. BeHarmino Carneiro, 
Lourenço d~ Sá. Pontes d•4 Miranda. Oiticica. 
Ivo do Prado, Leand1·o Macir·l, Augusto de 
Freitas, Tosta., Zama, . Garcia Pir('S. Santos 
Pereira. Leovigildo Filgueiras. Pire:; e Albu
querque, Manoel Caetano. Torquat.o Moreira 
Nilo Peça.nlla., Urbano Marcondes, Virg•lio 
Pessoa,LuizMurat,Erico Coelho.Sampaio Fer-

" raz,Jacques Ourique,Jesuino de Albuquerque, 
· Yínhaes.Ga.briel de Magal•·:i.es.Alexandre Stoc
- kler, Americo Luz, Carlos das Chagas, João 

Luiz, Martinho Prado, Lopes Chaves, Costa. 
Junior, Almeida. Nogueiro.1 Oincinato Braga., 

A yeditlo do Sr. Chagas Lobn.to. verifica-se 
a votn. ~;ão, reconhece.:do-~e terem votado a. 
fil.vor 85 Srs. deputados e .contra 6. 

0 SR. PRESIDE:-iTE-Votaram O J)tOjecto 91 
Sr:s. deputa.do~. o.pezar da. lista. da. port.'l. ac-
cu~ar a pl'esen~'a. de 13S. • 

0 SR. ,JU:;TL.'IIANO DE SERPA (pela ordem) 
-Sr. :pr·esidente, tendo-se verificado não 
haver nume1;o na. vot.·wão symbolica, na 
fórm:~ do regulamento, ter-se-ht\ de pro
ceder á chamru.la . Mo.s como a lista da 
pot·ta accUSl\ a presença. de numero legu.l, re
queÍl'o a v. E:x:. que ,em vez de proceder-se 
simplesmente á, chamada.. a chamada seja. 
a.provel.tada para votaçü.o nominal' sobre o 
mesmo projecto . 

0 SR.. ALFREDO ELLIS (pela or<lem}- Sr. 
presidente, tendo , entrado ~ diversos Srs. 
deputadoel depoir. da ~otaçii.o; e haYendo evi~ 
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dentemente numero legal no recinto, requei
ro a V. Ex. que proceda a uma nov<t >o
tação. 

O SR. PRESIDE.'\TE-0 nobre deputado pelo 
Ce:n·.i requereu votação nominal. mas :parece
me que não pôde ser feita uma votação nomi
nal para -rerHca~~ão de uma vota\il.O c1ue cor-
reu symbolicamente.· · 

Nestas; condições e havendo numero legal~ 
vou proceder a uma nova votação. 

Submettido de novo á votação, ·votam a. ft>.
vor 86 Srs. deputados e contra 18. 

O SR. Pm::sroEi\"IE-Não ha numero. Con
tinúa. o expediente, 

· O Sr. Frunci~eo de 1\Iat.t;os 
vem apresentar á consideração da casa dous 
projectos. que jul~Xa de grande necessidade. e 
inadiavf'is. Umdelles e concernente ao qundro 
de officiaes d:t armada.. Existem neste quadro 
do~s postos. pr~e_nchentloas mesmas runcções, 
e sa.o os de ca.pttão-tenente e C..'l.pitão de fra.
ga.ta .. 

Convêm notar que as principa()S marinhas 
tio mundo não t.eem o primeiro destes po~tos. 
.A_s~im pois urge a extincc;ã.o do posto de ca.
pttu.o-tenente por dous motivos: 

Prlmeir(l •. para haver homog~neida.de entre 
a nos...c:a. marm~a e as demais; 

Segundo, para r.mp!iar os horisontes das 
aspirações dos jovens officiaes. Este segundo 
ponto já foi tratado na reforma compulsorin., 
que infe1ízmenw não attingiu os fins a que vi
sava, ({evido á elevada idade que foi da.da. a.os 
postos superiores. 

sãe ?S do Pa~~· Ballia. e Rio de Janeiro. O 
Para •. tendo Ja creaclo escola o armo passado, 
o pr.:q_ecto do orador· refere-se tão sómente á. 
ereaçao de escolas-na Bahia e na capital Fe
deraL: ~a Capit..1.L Federal já existe e..~1a de 
m~chm1sta.s ; apenas pede, pois, que se am
plte essa _escola e que se crie uma de pilotos. 
E na Balu11, como nenhuma existe, pede a 
ereação de ambas. (L6.) 
. Veem á. mesa. dous projectos ·do Sr. Fra.n

ctsc? _de Mattos, um extinguindo o posto de 
capltito-tenente da armatla, u.u"'menta.ndo o 
qt.tadro de capitães ãe ft•aga.~ de 30 a 70 e 
;J.Ugmentando 40 •;, sobre o respectivo soldo 
a gratificação dos 1•• tenentes, demais de oito 
a.nnos nesse posto; c outro creando, como 
medida complementar alei de na.cionallsação 
da cabot:1.gem, duas escolas, no estado d:~. 
Bahia, uma. de machin~t11s e outt-a de pilotos 
paea a marinha merC3.nte, bem como uma de 
pitotos na Capital Fellera1, sendo ampliada a 
de machinis~as existente. 

~· de novo ~ubme}tido a. votos e julgado 
ObJecto de dehber:J.Çao. mandando-s:e imprimir 
para entra.r na ordem !los trabalhos o se
guinte 

N. 59-1893 

Dctcrmirit:t que 7W11hum ·;nilitar e1J~ effectivi
tlr.ulc 11orlerã cxcrcâ cal'[JO al[JWlt político, 
quer de r.:lciçtlo pop~!et1',qllcr ele JIOmeaçcio, e 
dá o ui?' as JWO·oit.lcl1 C: as 

O prQjecto do ot•adcir tem uma segunda 
:pa.rte sobre os 1"" tenentes, seguiudo o que se O Congresso Nacional decreta: 
pratica nas marinhas inglez.."l. n n.mericann.. 
augmento de 40 "To sobre os ·ldo a gratific..'l.c;:-d.o Art. l.• Nenhum militar em actindade 
dos I"• tenentes que th•el'em mais de 8 annos poderá exercer cargo algum politico, quer de 
neste posto . eleição poptllar. quer de nomeação. 

Niio se pense que ha augmento de despeza • Art. 2. • O militar que acceitar cargos de 
o.o contrario, diminue. e con~óm fazer ~ que t1·a.ta o artigo a.nterior. entende-se ter· 
declar<Jçfio, afim de que 0 pt'Ojecro se_ja. rece- renunciado a sua .patente. . 
bido com melhor acolhimento ; e para provar P~~"'l'apho umco. A fa.l~ de r.enuneJae.--c
essa asseve1·a~,âo 0 orador. lê uma pequena.. pres..:a mduz a. reforJ?l-:1 1mm~dtata, com as 
d··monstração. vanta.gens que pot• leL compettrem ao ref~r-

0 segundo projecto é tendente iL na.turali- mo.9-o sem d!r~ttos o.o regresso ao serv1ço 
saçã.o da cabotagem . o Congresso já 0 anno ach~o do ~xel'Clto. . . . _ 
passado votou .e."$\lei. e e preciso completar Aü~, 3. Exce_p~~a~m-se ~as dtspo_SlÇO~S do 
a. sua. obra., po1::: 0 orador não pôde compre- n.rt. _1 <1.S co~mtssoes ~chmcas e. sc1entlficas 
hetlder como a marinha. mercante tenha fa.- ou d1ploma.ttcas, prensta.s por !e1 .. _ 

· cilidade de adquit-ir pilotos e machínísta.s Art. _4. • Revogam- se as dtspos1çoes em 
pa.:ra a navegaç,"âo de cabotagem, si não te- contr:.trto. 
mos e.~<'.ola.s, quer pa.ra pilotos, quer para ma- Sala. das sessões. 15 de junho de 1893.-F. 
chinistns. · Saloa.-A' commilisã.o de marinha e guerra . . 

Pam não crear escolas em todos os estados 
porque assim a. degpeza seria avultada; deu 
preferencia a tres estados, que servirão de 
eêde a prefeituras m\l.r~timas • Esses estll.dos 

A pediJo do Sl.·. Espírito Sa.nto,veriíica·se a. · 
votação, reconhecendo-se terem votado . 1\ 
fa.vor 99 Srs. d.eputa.dos e contra.~ ~ ·-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 14:09+ Pág ina 8 de 32 

348 A'NNAES. DA CAMA.'RA 

Em seguid.'l., são julgados ob.iecto de deli
beração, manda.ndo-~:e imprimir para entrar 
na ordem dos tra.balllos, os seguint~ 

PROJECt'OS 

N. 41 -1893 

:Regula o casamento civii 

CAPITULO I 

Secçao 1 

DAS FOfu"!ALLDADES PRELL\í!NAUS 
DO CAS,ULEl'o.'TO 

3•, a autorisa.ção das pe!soas. de cujo 
consentimmro dependerem os contrahentes 
para casa.r-se, si forem monores ou inter
dictcs ; 

{", a declaração de duas testemunhae mai
ores e que attestem conhecer ambo5 os con
trahentes e que não sã0 parentes em grão 
prohibido, nem teem outro impedimento co
nhocido que os inhibo. de casar-se um com o 
outro; 

5''. a certidão de obito do conjuge fallecido 
ou da annullaçã.o do anterior casamento, si 
algum dos nubentes o houver controhido. 

Art. 4.• A' vista dos documentos exigidos 
no art. 20, exhibidos :pelos contru.hentes ou 
seus representantes legaes, o official do re
gistro civil redigira um acto resumido em 
fórma de edital, que serâ por elle' publicado e 
affixado em lagar osten :ivo, no ediftcio da re
l)artiç-.ão do regi~tro e no logar designado para 
as publica.ç,ões municipaes. durante 15 dias. 

Art. I.• So é valido o casamento contrahi· § l. n O offi.cia.l do regbi.l'O civil póde dis
do perante o juiz dos casamentos ou por elle pensar a exhibiç-ão de algum ou de todos os 
considerado valido, em virtude de decisão re- documentos de que trata o art. ln, si elle 
gistrada no livro de registro de casamentos. tiver dos factos de que elles tratam conheci-

§ 1. • E' competente o juiz dos casamentos mento pessoal, ou estes puderem ser appro-
em cuja circumscrip~.ão um dos contrahentes vados de qualquer modo qu~ mere~:.~ fe. 
tem domicilio ou residencia hahit;.!al. Si hou- As pequt:tnas il•regul:.~.ridades, ta.es como 
ver muitos juizes competentes, ós êontrn11en- diffe1·encas de orthographia. nos nomes. a ín· 
tes teern. o direito ã. escolha. J versão de sobrenomes. não tel'lio valor algum, 

§ 2. • O casa.menio contmhido de conformi- desde que a. hlentidade dos interessados pôde 
da.de com a presente lei não pode!:à ser an~ ser estabelecida de modo inequivoco. · 
nullado por incompetencia do juiz dos casa~ O officiu.l do registro cl\·il te1n sempre o 
mentos. direito de exigir dos cor1trahentcs a afl!t·ma-

§ 3.~ 0 juiz competente póde del~"al' OUtrO t;ão soiemne dOS (a.ctOS que não lhe pareCet•em 
de localidade diversa. e :por escripto paz-a a $Uffi.cientemente prov,·llos pelos documentos 
celebração do casamento. exhibidos ou por qualquer out~o meio de 

Art. 2." O casamento deve ser precedido proYa, 
de uma. publicação. Art. 5-" Si, decorrido o prazo de 15 dias, 

§ 1. o E' competente para. faze l-a o official JJ:í.o tiYer apparccido quem se opponha. ao ca
do registro civil da c.ircumscr1pção civil em sarnento do~ contrabf:!ntes e nã.o lhe constar. 
que residem ambos os contrahentes. algum cios impedimentos que eHe póde dec~a.-

§ 2. ~ Si os contrahentes residem em cl.iver· rar 1!.-.:-offic:o, o otii.ciaL dQ registro certifica.ni. 
sas circumsci"ipções do registt•o ci-vil. uma ás partes q11e estii.o haoilita.das para casar
cópia do edital de que trata. o at•t. 4" será re· se dentrr:J dos seis mezes seguintes àquelle 
mettida. ao official do ontro r~gisrro, que de- p1•azo. 
verá. publica.l-a. e affixoJ·:l. na 1ol'llla. do art. 4", At·t. 6." Si algum dos contra.ll.entcs tiver 
e, ftndo o pra.z.o, certificar que nfLO foi posto mudado o domicilio menos de seis mezes antes 
impedimento. da pnblic:1~.ão. e~ta será feita tambem no lo~ 

Art. 3." As 'Pessoas que :pretenderem ca.- gar do antig·~ domicilio. 
sar-se devem llabilitar-se perante o official do .. wt. 7." O~ edir.aes dos proclamas serão 
registro civil; exllibindo os se;,"llintes do- registrados no cat•torlo do ofticiu.l,que os ti-ver 
cumentos.em !orma. que lhes dê fé publica: public.."'..uo e que deve1·a du.r certidão delles a 

1•, certidão de idade de cada um· dos con- quem L h 'a. pedir. 
trahentes ou prova que a suppra; 

2", a dec!araçao do estado e da residen
cia. de cada um delles, assim como a do estado 

Secça() II 

e residencia de SeUS paes, OU do logar em qua DAS FÕR.)!A.S DO CASAMEJ),'TO E SEU REGISTRO 
· morreram, ou a declaração do motivo porque 

não são con_heeidos os mesmos pa.es, ou o es· 
. t!t.do e resJ.dencia. ou o logar de seu- falleci

mento; 

Art. 8." O casamento solemn~ ter\v logar na. 
presença de dua.s testemunhas maiores, que 
podem ser parentes elos coutra.hentes, no lo· 
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gar designado pelo juiz dos casamentos, casa. 
publica. ou pn.rticular. no dia e hora marca
dos pelo juiz e presente o official do registro 
civU. 

§ 1-o O presidente, depois de lel' aos contra.
hentes os arts. 24 c 25 e de ter ouvido a aflir· 
mação de cada um delles de que não existe 
nenhum dos impedimentos dos mesmos a.rti· 
gos e de que se cMam por sua li\Te c cspon
ta.nea vontade; convidal-os-ha a repetirem 
em voz ~lta. e inte!Hgivel a f(>rmula seguinte: 
~< Elt F., 1·ecebo a vós F. por meu legitimo 
ma.rido ~ ~a.ru. a mulher -e« Eu F. ,recebo a 
vós por mmha legitima mulher ,. pa.ra o ho
mem. 
~ 2. • Repetida a formula. pol' amb_os os con

tra.hentes, o presidente do a.cto dil'â. <<E eu F. 
vos reconheço como legitimamente casados». 

· § 3. • Em seguida o officia.l do registro lan
çará. no respectivo livro o acto do casamento, 
o qual deverô. conter: 
· 1•, os nomes e sobrenomes, idade, estado ou 
qualidade, legar do na..">cimento e domicilio de 
cada um dos contrahentes; 

. 2•, os nomes e sob1·enomes, idade, estado ou 
qualidu.de e domicilio das testemunha~; . 

3", os nomes e sobrenomes, id<J.de, esta.clo ou 
qualidade e domicilio dos pais; 

40, a. affirmação dos contr-J.hentes de que 
-não conhecem impedimento algum para casa
rem-se e de que o fazem por sua livre <:~ es-
nonta.n ea. vontade ; · 
• 50, a declaração do official elo registro c i vil, 
os contrahentes poclel"ã.o pedir a inserção de 
quesquer declarações relativas quer ao l'egi· 
mem do casamento quer as suas 1-elacões mu
tuas anteriores e todas as que entenderem 
convenientes. · 

Art. 9." No caso de molestia grave de um 
dos contrahentes, o peesiuente do acto será 
obrigado t\ it· a.ssistil-o em ca.sa. do impedido, 
e mesmo ;l, noute, comtanto que, neste caso, 
além !las duas testemunhas exí::,ridas no art.8', 
assistam mais duas,qua s..'\ibam ler e escrever 
e sejam m;~.iorcs da 18 a.nnos. c 

Art. lO. No relerirlo caso, n. !hlta ou im
pedimento da nutoridade competente po.ra 
presidir ao casamento, será. suppridu. por qual
quer dos seus substitutos legaes, e a do offi· 
cial do registro civil por outro ad hoc, no
meado pelo presidente, e o termo avulso la
vrado por aquelie serô. lançado no livro com
petente no prazo m:l.is breve possível. 

Art. 11 . Poderá ser reconhecido valido e 
a.dmittido a registro o casamento celebrado 
por um contmcto privado e o celebra.do p~los 
·minislros d~ qual.l!uer culto. 

Para que possa. ser reconhecido e admít
tido a. registro o cnsa.mento por contracto pri-
vado é necessa.rio : . 

1", ·que .elle conste de uma. declaração re
digida. e a.ssignada. pelof contrahentes eÇl p:re-

sença. d.e quatro testemunha.s, maiores, que 
não s~jam. pa.L·entes em grã.o probibido de 
ambos; 

2", a. declaração de que trata o n . 1 deverei. 
mencionar os nomes e sobrenomes dos con
trahenl,es, a ida.ue, profissão e residencia. de 
,,mbos, o facto do casamento, o dia e a hora 
em que elle teve loga.r ,a a meneia das formali
dade~ legaes, os motivos desta ausencia, si 
assim os contl"a.l1entes o .quizerem declarar e 
a. assignatura das testan.unbas, com a decla
ra.~~o da idade. profissão e residencia de cada 
uma de per si. devendo, finalmente, ser as· 
datas e os nomes escriptos por extenso. 

Art. 12. No ca.m de casamento celebrado 
por contracto priva.•!o, de que tra.ta. a pri
meira part·: do art. 11, ambos os contra.hentes 
são obrigados a pedir ao juiz dos casamentos 
de sua circumscripção, o registro do casa.
mento,dcsde a data do casamento até ao prazo 
maximo de 15 dias, exhibindo a prova de 
a_usencia dos impedimentos do art. e seus 
paragraphos. · 

§ 1.• As test~munhas que tiverem assistido 
ao acto e a.ssignado a decla.raçio, devet-1'i.o no 
prazo de 36 horas apresentar-se á autoridade 
judiciaria mais proxima para. pedir-lhe que 
faça tomar por termo as suas declarações. 

§ 2. v Estas declarações dever-ão a.ffirma.r : 
1•, que as testemunhas foram convocadas 

por um ou ambos os contrahentes ; · 
2•, que ambos pareciam estar no pleno goso 

de sua.'> faculdades mentaes ; 
30, que ambos pareciam estar no pleno goso 

de sua.s faculdades mentaes ; 
4", que :l.mbos afirmaram que havia. mo

t ivo para a celebração privada do casa
mento ; 

5", qu:tes esses motivos, si os contrahentes 
os h ou verem. declarado ; 

6", que em p1·esenç:' tleUas repetiram os 
dous contr:~.hcntes as iiJrmula.s do ca.sa.mento~ 
cada. um prJr sua vez ; 

7', que tJm pt•esença dellas foi redigit]a. 3. 
clecla.l"J.ção de que. tr-<~.ta o t\rt. ll, n. 1, con
junct.lmente por ambos os contrahentes e por 
elles e por ellas assigna.do. 

Aré. 13. A utoado o :pedido e tomados os de· 
poimentos, o juiz procederá ás diligencias 
necessarias par-.1. verificar si os contra.hentes 
podiam ter-se habilitado nos termos do art. 3• 
paro. casar-se na. fórma ordina.ria, ouvindo os 
interessados pró e contra., que lhe requere
rem, dentro de 15 dias. 

Art. 14. Tet•minadas as diligencias e veri
ficada a idoneidade dos contrahentes pa.ra 
casar-se um com o outro, assim decidirá, si 
for magistrado ou remetterá ao juiz compe
tente paro decidir, e das decisões deste po
der-l.o as partes aggra var de. petição ou in-
strumento. · 
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: Art. 15. Si da. decisão não houvet' recurso, 
ou lo~o que ella pas.<;e em juJga.do, apezar 
dos recursos que lhe forem oppostos. o juiz 
mandará registrar a sua decisão no livro do 
registro dos casa.mentos. 

Art. 16. Este :registro fará. retrotrahir os 
effeitos do casamento, em relação ao estado 
dos conjuges . á data da celebração, e em re
la:ção aos tilhos communs á data do nasci
mento, si nascerem viaveis. 

Paragra.pho unico. ·serão dispensadas as 
formalidades dos arts. 13 a 15, si os contra
hentes pedirem o registro dentro do prazo 
de 15 dias, como dispõe o art. 12. · 

Art. 17. Para. que possa ser reconhecido e 
. admittido a registro o casa.men~o celebrado 
pelos ministros de qualquer culto é neces
sario: · 

1° que o ministro que houver celebrado o 
casamento faça. ao juiz dos casamentos da. 
cireumscripção mais proxima. a d.-clara.ção 
de que casou, sPgundo o ritual de seu culto, 
os contra.hentes F. e F., em tal dia e ta.l hora, 
sendo-lhe provada a ausencia. dos impedi
mentos que . tornam o casamento nullo ou 
annulla.vel de que tratam O!> arts. 25 e 26 e 
seus§§. n -

Al•t. 18. As tsstemuuhas que houverem as
sistido ao acto do casamento religioso são 
obrigadas a fa-zer, dentro do prazo de trinta e 
seis horas, it autoridade judiciaria mais pro
xima, a declaração de que foram oonvocadas 
por um ou ambos contra.bentes para assisti
rem ao casamento, que ambos pareciam estar 
no pleno goso de·suas faculdades mentaes e 
que em sua. presença ailirmara.m que rece
biam-se por marido e mulher segundo e rito 
da. igreja a que pertencerem. 
. Art. 19. Os cont1·ahentes S<i.o obrigados no 

prazo de quinze dias a pedir o registro do ca· 
s&mento, exbibindo ao respectivo juiz dos ca
mentos :1. prova. de que acha.Yam-se habilita
dos a. casa.t··sc, nn. fó1•ma do art, 2•, dsst.'\ lei. 

Art. 20. O processo a. se:;1;uir 11ar-a. o r. gis· 
tro do casamento l'eligioso é o mesmo disllasto 
nos artigos do decreto n. 181. 

Art.21 . E" e::cteJ;asivoao casamento religioso 
o disposto no art. 15 e seu paragra.pho unico . 

Art. 22. Em caso urgente e de força. 
maior, em que um dos contraheotes não pos 
sa transportar-se ao Iogar da residencia do 
outl•o, nem demorar o casamento, poderil. o 
noivo impedido fazer-se representa~· no acto 
por um procurador bastante especial, para 
receber em seu nome o outro contrahente, 
cuja designa.çfl.O certa deverá ser feita no 
instrumento da procura.c:ão . 

.A.rt. 23 . O extrangeiro·, residente fóra do 
Bra?J,não poderá casar-se nelle com brazilei
r:~. ·por procuroção, sem provar que a sua. lei 
na.ciona.l admitte a v~lidade do ca...~mento feito 
}IOr estê meio. 

CAPITULOU 

POS L'\IPEDnrE~'TOS QUE TORN.U! O CAS.\l!ENTO 
NULLO OU ANNULLA VEL 

Art . 24. O casamento é prohibido: 
§ 1.0 Entre parentes em linha directa: 

entre irmão e irmã germanos, consang~ineos 
ou uterinos; entre affins em linha directa 
ae1n di;-tincção, quer o parentesco por consan· 
guinidade ou affinidade resulte de ca.sa.mento 
valido ou dissolvido ou de união i.Iegitima; 

§ 2.• Entre pessoas que estiverem ligadas 
por out1·o casamento ainda não dissolvido; 

§ 3.• Entre o a.doptante e o adoptado du
rante os etreitos da. adopção; 

§ 4. • Entre o conjuge condemnado como . 
autor ou cumplice de homicídio contra o seu 
consorte e a. pessoa. que tenha directa.mente 
concorrido para o crima ou o ten~a. perpe-. 
tl'ado. 

Art. 25. E' nullo o casamento feito com a 
infra.cção dos §§ 1" a 4° do artigo precedente, 
e a declaração de nullidade póde ae~ pedida. 
pm·· qualquer pessoa. ou promovida ez-o!ficio 
))elo org-~o do xninh>terio publico. 

Art. 26. O casamento é interdicto: 
§ I. • Entre tutellado e o tutoi· ou .filhos 

deste, ent1·e o curatella.do e o curador ou fi
lhos deste, ernquanto durar a tutella ou a .
cura.tella; 

§ 2. o Enke o juiz e filhos desta e o orpbão 
sob sua. immediata jurisdicção, salvo com. li
cença especial do presidente do tribunal su
perior do Estado; 

§ 3.• Qua.ndo bou•er coacção ou manües
tação equivoca. do conhecimento . 

§ 4. • Aos menores e interdictos sem o con
sentimento dns pessoas sob cmjo poder ou 
adm inistraçã.o estí verem, 

§ 5." . Entre pes~oa.s que tenba.m clefeito 
pl1ysico insana.Y<ll, como a impotencia e qual
quer moles lia. incul'a.Yel e transmissível por 
herança. 

A.-t. 27. E' a.nnulla.vel o casamento feito 
com a iu!L•ac~.ão dos§§ 1• a 5• do artigo pre· 
cedente. · 

§ 1 . • A annulla.ção do casamento, por coac 
çã.o de um dos conjuges, só pódc se1· pedida 
pelo coacto dentro de seis mezes seguintes â 
data. em que tiver cessado o seu &Jtado de 
coacçã.o. . 

§ 2. o A anntlllaçiio do casamento, feita. por 
pessoa incapa.z de consentir, só póde ser pro
movida por ella mesma, quando se tornar 
capaz, ou por seus representantes legaes nos 
seis mezes seguintes ao casamento, ou ' pelos 
seus he1·deiros, dentro de igual prazo, depois 
de sua morte, si esta se verifica.r continuando 
a inca:pa:t!i'da:de, · 
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§ 3. n Si a 'PeS.~OO. incapaz tornar-se capaz 
depois do casamento e rn.tifical-o, antes delle 
ter sirlo ~~nnullado, a sua l'lLtificaçü.o retro· 
trahirá. á. data do mesmo ~tl$amento. 

§ 4.n A annull~o llo casamento feita com 
infracção do para.grapho dv a1·t.ígo só pôde ser 
pedida pelas pessoas que tenham o d1reito de 
consentir e não a.ssist;rem ao acto. dentro do~ 
tres mezes seguint.es iJ. Q.ata em que tiverem 
conhecimento do, casamento. · 

§ 5 o A annul!ação do casamento da menor 
de 14 annos ou do menor de 16 anoos sô ].lóde 
ser pedida pelo proprio conjuge menor :~.te 
seis mezes depois de attingir a.ruella idade, 
ou pelos seus representantes legaes, ou pelas 
pessoas mencionadas no artigo, observada a 
ordem em que o são, ate seis mezes depois do 
casamento 

§ ô.• Si a aunullação tio casamento for pc· 
dida por terceiro, fica salvo aos conjuges ra
tificai-o quando att.ingirem a idade exigida. no 
para..:,<>rapho rlo artigo perante o juiz e o offi
cia.l do registro c i vil, e a. ra.tiftc~1o ter-.i. 
e1feito rectroa.ctivo, salvo a disposição dos ar
tigos e paragraphos. 

§ 7. 0 A annUlln~o elo casamento ·:niio obsta. 
ã. legitimidade do filho concebido nn. consta.n· 
.cia delle. 

Art. 28. Ta.mbem ~ annullavet o C:Lsamento 
quo..ndo h ou ver essencial sobre •~ pessoa. do 
outro conjuge, quer quanto ao seu est:tdo, 
quer quanoo ;.i. perda. de seus direitos civis por . 
sentença n.uterior ao ca..."ll.mento . · 

§ I . • A rumu) laç;1o nos casos do nrtir;o an
tecedente só poderit ser pedido. llelo conjuga 
prcjudic.'\do •lentl·o de um auno, contudo ela 
data de> casamento. 

Art. 29. Qua.ndo o cnsa.mcnto nullo ou au
nulhtYcl tiYei' sido contraltir.lo de bo:L fé. pro
duzirá os seu;; em~itos dvis, rtucr em rdação 
nos conjugc.'il,q uet• l'llll'ul:tção ao• filhos, a.iuda 
que c:.tcs li:t,;:;am ha.vidos antes üo mllsmo 
~.;amcnto. 'l'o(lnvir\, si s,) um d.os conjugcs o 
tL\'CI' contra h ido de bo.'\ !'é, o casnmcnro :>o 
prodm:h·á olf~jito em favor dclle e rlos lllhos. 

Art. 30. A dcct:u•rt(iío da nullidndc do ca
snmonto se!":L pedida po1• acc11o summ:wia. . · 

Art. 31. As c:m~ns de nullidade ou a.nnul
lação do casamento e de divorcio, movidas 
entre os conjuges, serão precedidas de uma. 
petição do autor, documentada. c1uanto baste 
J.l3.ra justificar a sepa~.ão dos con1uges, que 
o juiz conceder:i. com a. po~ivel brevidade. 

Art. 32. Concedicla. a separação, a mulher 
poderá. pedir os alimentos provisiona.es, que 
lhe serão arbitrados, na. fórma úo direito 
civil, mesmo antes da conciliação. 

A1't. 33. Qun.ndo o casamento fo1• declarado 
nullo por culpa de um dos conju:.res, e<Jte 
perderá todas as vantagens havidas do outro· 
e ficará, não obstante, ob~·1gado a cumprir · as 

promessas que lhe houver feito no respectivo 
contracto ante-nupcial. 

Art. 34. O parentesco legitimo, quando não 
ftir notorio ou confes~a.d&, pl'OVa.-se pelo acto 
do nascimento dos contrahentes ou pelo do 
casamento dos seus ascendentes. 

§ l.• O parentesco lllegit1mo só se pôde 
provar por confissão espon tanea de algum 
a.-;cendente da pessoa impedida. e, quando elle 
não quizer dar-lhe outro effeito, poderá fa.
zel-o em segredo de justiça, por termo la
nado pelo officia.l d~:registi'O , perante duas 
testemunhas e em presença. do juiz, que no 
caso de recurso. procederá de accordo com 
o § 5" da lei de 6 de outubl'O de 1874, na 
par·te que lhe ror applicavel. 

§ 2." A filiação na.tural paterna tambem 
pólle provar-se ou por confissão esponta.nea., 
ou pelo reconl1ecimento do filho, feito em es
criptlll'a. de nota, ou no acto do nascimento_, 
ou em outl'O documento authentico o1ferecido 
pelo pae. 

§ 3.• v P<'\t'ent2sco civil prova-se pela. carta. 
de a.uop\ão. . . 

CAPITULO IH 

DAS PESSOAS Qülil PODE~t OPPOR UIPEDD1ENTOS, 
DO TEliPO E DO !ICODO DE OPPOL·OS, E DOS MEIOS 
DE SOL YEL·os· . 

Art. 35. C;.t.da ·ttm dos impedimentos dos 
§_~ 1• a. 4" <lo art. 2·1 pódeseropposto ox-officio 
pelo ollicia.l do r~gistt·o civil, ou pela. a.utori
da.rlc que presidir ao ca.sa.mentn,ou por qua.l
quel' pessoa, que o declarar sob sua. a.ssigna
tttl':J., devida.mente reconhecida. com as pro
va.• do facto que allegar. ou indicação precisa. 
do Ic.gnr onde existern, ou a nomea.t;ão do 
suas te~temuoha.s, residentes no lagar, qua e 
saibam, de s<'iencio. propriu.. 

Art. 3G. Si o impedimento for opposto e~
o!ficio, o ol!lcial do registro dn.r<i. aos nubt>ntes 
ou aos seus procuradores uma. declaL•ação do 
motivo e das provt~s do mesmo impedimento, 
escripta e assigna.da pot• elle. 

Art. 3i. Si o impedimento for op_posto por 
outras pessoas, o o!licia.l dar<1. aos nuoentes ou 
aos seus procuradores uma declaração do mo
tivo, dos nomes e das residencia.s olo impedi
ente e das suas testemunhas, e conhecimanto 
de quaesquer outra.S provas o1feracidas. 

Art. 38. Os impedimentos dos §§ 1• a 4 do 
art. 24 e§§ 1" a. 5' do art . 26 podem ser op
postos'pela. autoridade que :presidir a.o casa
mento. no proprio acto da celebração delle. 

Art . 39. No mesmo acto, antes de :proferida. 
a formula do casa.mento pelos contl".l.hentes, a. 
me'Sma autnridade -pôdlll'elleber <J.unlquer im-
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CAPIT lJLO IV pedimento lega.l. cum:prida.mente provado e 
opposto por pessoa. competente. 

~. Art. 40. 0 impedimento do§ 4' do ai-t_ . . 26 DO eAStÜimroDOS BR.AZILEIROS NO ESTRANGEIRO 
ta.mbem poderá. ser oppostO pelo. P':"SSOa. de 
cujo conheeimento depender um. dos contra- E DOS ESTRANGEIROS NO :BRAZIL 

hentes, ainda. que ella. tenha anteriormente .-
consentido, mas o seu consentimento p&le ser Art. 47. o casamento dos brazileiros no es-
supprido na. fórmtl. da legishlcio anterior. trangeiro deve ser feito de accordo com as 

. Art. 41. Os outros impedimentos só pode· disposições seguintes: 
-rão ser oppostos pelos ascendentes. ou des· § 1. • Si ambos on um só dos contrahentes é 
cendentes, pelos parentes ou afins dentro do brazileiro, 0 c;1samento pôde ser feito na. fór· 
segundo grão civil de um dos contra.hen· ma. usada no pa.iz onde for celebrado. 
tes. § 2." Si ambos os contrahentes forem brazi
. .-\rt. 42. Exceptuados os impedimentos, leiro~. podem tambem casu,r-se, na. fórma. da 
cuja prova. especiaL estiver declarada nesta. lei nacional, perante o agente diplomatico, 
lei, todos os mais serão provados na fórma do 00 eonsular da Brazil. 
processo civil. § 3. • Os casamentos de que trota o pa.ra.-

'Art. 43. Os menores só poderão casar-se gra.pho antecedente estão ._u.jeitos â.s forma.li
para. evitar a imposição, ou o cumprimento da.dt's e aos impedimentos previstos :eesta lei, 
de pena. criminal, para reparação de damno os quaes ser;M) devolvidos a.o conhecimento 
causado á llonra. de um delles; e o juiz de or..: do poder judici::W. do Brazil, e só depois de sol
phãos pode1·ã ordeaar a separação dos corpos, vid&s por elle se considerarã.o levantados onde 

· etnquanto o ~U:bente menor não com;Jletar n foram oppostos. 
idade exigida. para. o casamento, conforme o § 4. o Os mesmos ca.sa.mento'S devem éer re-
respectivo sexo. gistra.dos no Brazil,á vista. dos documentoS de 

Pa.ragl'a.pho unico. A prova da necessidade que trata. o art. 3". trAS mezes rlepois de ce
de evitar a imposição {\e pena. criminal deve lebrados, ou um mez (lepo~ que os conjuges 

·. ser a.~confissão do crime, feita. :porum:dos ou, ao menos, um delles voltar ao paiz. 
contrahêntes em. segredo de justiça, na. fo1·ma .A?t. 48. As disposições desta lei relativas 
do art. 8", mas ouvida. a outra parte, ou, n\io ás cau$35 de impedimento e ás formalidades 
sendo põssivel, os seus representantes le~ .. pre-liminares sã.o a.pplica.veis aes casamentos 
timos. · de estrangeiros celebrados no Bra.zil. 

Art. 44. O ma.ior de 16 annos ou a maior 
de 14, menores de 21 annos, são obriga.dos a. 
obter aRtes elo casamento o consentimento de 
ambos os paes, sí forern casados, ou, no Cll.so 
de divergencia. entre elles, ao menos o do 
pa.e. Si, porem, elles não forem c.asados, e o 
contrabente nlí.o tiver sido reconhecido ~lo 
pai, na. Jorma. do § 1 n do nrt. 8", basta.rú. o 

· consentimento da. mã.e. . . 
Ar-t. 45. Em qualquer· do::: casos de impe

dimento legal opportunn.mente opposto p0r 
pessoa competente, o officin.l entregará a. de
clara.çi.o dos a.rts. 10 ou 11 aos contr-a.bentes, 
ou aos seus procurado.res. que poderc1.0 pro
mover no fõro eommum a prova. contraria á. 
do impediente, á :revelia. deste, si não for en
contrado na. residencia indicada. na. mesma 

. decla-ração, a.ssim como a. sua responsabili-
dade criminal, si houver logar para ella, e a 
civil pelos damnos que tiverem soffrido re-

:: sultantes da o:pposiçã.o. 
. Art. 46. Os paes. tutores o~ curadores dos 

· menores ou interdíctos poderão exigir do 
. ·noivo ou da. noiva de-seu filho, pupilo ou cura· 
. tela.do, autes de consentir no casameuto, 
. exa.me·medico, a.ttesta.ndo qu•.l n~e tem le..~o, 
' ·que_ po:aha. em perigo pl'oxlmo a. sua vida, 

nem.sotrre molestia ·incura. vei, e transmissível 
por ~ta.gi?, ou. heranÇa.. . · . . 

CAPITULO V 

DAS P.ROVAS DO CA~Ul&\11'0 

· Art. 49. A. celebra~.ão do ~:Mamento contra.· 
hirlo no Brazll, depo~s do estabelecimento do 
registro civil, deve ser provn.do. pot• certidão 
extrahida. do mesmo registro; mas, provando· 
se a. perda desta, é admissivel qualquer outra · 
especie de prova. 

Art. 50. Os casamentos contraMdosa.ntes 
do estabelecimento daquelle registro devem . 
ser provados por certidão e}.:tl~<Lhida dos li
vros parochiu.es respectivos. ou, na falta des· 
tee, por qualquer outra especie de prova. . 

.Art. 5!. Ninguem pÕde, porem, contestar 
o casamento· de pessoa.6 falleeidas na posse 
desse estado, em prejuízo dos filhos das mesmas 
peAoas, salvo :provando, por eertidão extra
hida. do registro civil ou 1'dos livros pa.ro
chiaes, que alguma deltas era. casa.da com . 
outra pessoa. ' 

Para.gr-J.pho . unico. Esta prova.. não . será 
a.dmissi vel quando tiverem filh!ls anteriores ao 
casamento, ou forem concubinados anteS delle, 
ou este houver sido. precedido de rapto . 
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Art. 52. Tambem não L:wer~t commuullão 
de beos: 

§ 1.' Si a mulher for menol' de 14 annos, 
ou mo.ior de 50 ; 

soalmente ao .juiz, levando a sua petição es
ctiptJ. por um e a.ssigna.úa -por ambos, ou ao 
~eu rogo, sL niio souberem escrever, e instrui
da com os seguinte3 documentos: · 

§ 2.• Si o m.ariuo ror menor de 16, ou maior 
de 60; 

§ 3.• Si os conjuges forem parenats dentro 
do :3• gráo civil ou do 4" uuplicado; 

§ 4." Si o casamento íor contrahiLlO com 
infracção do § li ou oo § 12 do art. 7•, aind~• 
IJ. ue neste c;JSO tenha precedido licenc;;t do 
presidente da rela.:ão"tlo respecLi.vo (li~tl'icto 

Art. 53. Em C.'\Lla um dos casos {los para
graphos do artigo antecedente, todos os bens 
da mulller, presentes e futt\rc>S, scril.o consi
derados dota.es, e como t:1es g:Lranttdos na lar-
ma do direito civil. · 

At·t. 54. A !U.culdade conferi.tla pela segLm· 
da p:1rte do art. 2í do Codig-o Commer•cial, á 
mulhêr casado. parn hyJ.>otheca.r ou n.lheo.l' o 
seu dote e restl"iciK\ as que, antes do casa
mento; já eram commerciantes. 

CAPITULO VII 

IilO DIY0RCIO 

· Art. 55. A acção do divorcio S<J comp~te 
aos conjugrs e extingue-se pelo. morte de qual
quer dclles. . 

A1·t. 5Ci. Si o conjuge, "'quem competir a 
::t.cç-J:o, for· inca.paz de exe!'cel-a., poder~t ser 
represen:.u.do J.lüi' qualquer dos seus asren
dentes, clest:endentes ou irmãos, c. 11n. lidr~'t 
deu.,s, pelos p<'rentes m<tis proximos, obsP.r
vada a orU.em em que são mencionttdos 11este 
artigo. 

Art. 57. O pcllido de di Yorcio: sú lJúcle fun-
dar-se em algum dos seguintes motivos: 

§ t.• Adult~rio; 
§ 2." Sevicil)-, ou injm·ia grave; 
§ 3. • Abandono volunt<.w1o do clomici!il) con

jugal prolongado por dous annos contin\lOS; 
§ 4.• Mutno consen.timento das conjuges, si 

for~m ctt,sado~ ha mais de dons annos. 
Art. 58. O adultedo deiX:l.l'a de ser motivo 

para o divorcio: 
§ l. • Si o réo lor a mulher e tiver sido vio

lentada pelo adultero; 
§_ 2." Si o aut?r houver concorrido pa:;:a que 

o reo o commettesse; 
§ ::).• Qua.núo tiver sobrevindo perdão ela 

pt~rte d~;~ autor. . 
Art. 59. Presume-se llerilt>;.~.uo o adulterio 

quando o conjuge ilmocente, depois de ter co" 
nhecimento delle, houver cohabitado com o 
culpado. · 

Are. GO. Pam. ohterem o dlvot•cio D<>l' mn
t!Io consentimeuto devel'iio ·os conj uges, pot· 
s1 ou seu:;: procum.dores, n.p1·esenun·~se pes

C:unn.r:>. V. U 

§ 1." A certluão do casam~nto; 

CAPITULO VIII 

DA DISSOLUÇÃO DO CAS.UIE:\TO 

Art. ôl. O casamento vallirlo só se dissolve 
pelo, mot•te de um do3 conjug-es, c neste caso 
procedet·-s,~-lu.l. a respeito llO~ fílbos e dos bens 
do casal U<\ co o i<)}·mi!b.de do clirei to civil. 

Art. 62. Toda via, ~i o conj Llge fallecido 
ror o m:wido, e a mulher não 1or binubo., 
cstn.lliesucced~riL no~ ~ens direitos sobre a 
pe~soo. e o:; bens (los füllos menores, emquanto 
Sê conservar viuva,_ 

Si, ~rem, for· binuln\, ou estiver separru:la. 
do lll::t.l'ltlo por culpa sua, não ser:i admittida. 
a aclmülistrar os ben;; delles, nem como tutora 
ou cUl·a~lora.. 

CAPITU,LO IX 

DA POSSE DOS FILIIOS 

Ar~. G3. Declar;J.do mlllo ou annullado o 
cns;\mento, sem cnlprt de alo·nm dos contra" 
bentes, e lia.vendo filhos commrins. a mãe 
tt'rú. o di1'eito ~L posse (h\s tilllas. ei:nqu,tnto 
fOl'Crn menore~. c :·~. ~tos lllhos ate completa
l'~m n. idade de ü anno~. 

Art. IH. Si. pm·t~m, ~i\·er k~vi(lO cul1la de 
um d~s contrahentes. s•.> :to ontt•o compet.ir-.1 
a. posse d1.1s til h os. siJ.l Yo si o culpado to r :1. mií.e 
que. n.inü:t nestl.l C11So. pocl.cri1 conservai-os 
comsígo ute i~ idade ue :3 auno~. sem destinc
çiio (le sex.o. 

Art. G5. No cél.So de divorcie, observuNe-lla 
o disposto nos ~ rt". 85 c \lO. de n.ccori.lo com 
n. Cl<ttisula final elo a J•tigo un teccden te. 

Ar-t. 60. Fíc-1. :;empre salvo aos paes COll· 
cordarem pn.rticuln rmeate sobre a. posse dos 
ill.hos, como lhes parecer melhor, ern beneficio 
destes. 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES PE:X A.ES 

Art. 6í. (O primeiro da.s disj;os:icões :penaes), · 
Os contrahentes. as testemunhas e os mi

nistros ele qllil.lq1wr culto que nrro:satis.fize
rem úS uispo5i<:<•cs elo~ :u•ts. e seus P<I.rlt
gl",\.pllos tkaJ·iJ:,, :;uj-:ir.os á multa de 200$ a 
l :000.~ pax-a. a resp.;ctira. munici!.J<tlidade. 

·~ 
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Art. 68. O viuvo ou a. viuva, que tcntlo appella.tyã:o inclusive. Esse curador per('eber[~ 
filho do conjuge fallecldo; se msar antes de os mesmos emolumentos e honorarios ta.xados 
:filml' o inventario dos bens do cas~ll (a.rt. 7'.) para o~ e:uratlores dos orphàos pelos a.rt".· 90 e 
perder<~. e:n 11rOVeito dos fílllo~, tluas terç..1.S' 9! UO <lCCrêtO n. 5737 de 2 de setembro de 1874, 
pax·tes dos bens que lhes deverkuu ~lJer no Ar·t. 77. A.~ sentén~s ([Lte decidirem n-· · 
inventario do cas,ü, si o tivesse feito antes do nullidade ou a. o.nmJlla(.iio do C(l.samento. ou 

seguinte c:asa.mento, e o dlrdto i~ udminis- o di\'Orcio,serão aveL·bàdas na casa, das obser- . 
tr;lA}ão e ao usofrncto dos bens tlos mesmos •·a~L:es do respec~vo registro eiYil :pelo offi~ 
fJ.lhos. , , cial deste 0u pelo secretario dll. Cttmara :Mu-

CAPITULO XI 

nicipal, con1orme as hypotheses :Previstas no 
art. 24 elo decreto 11. 9886. 

/u·t. 'JS . A a ver ba.ç:[o se 11m\, nos casos de 
nullidade ou aunulhtç~ão do co.samento, do se
guinte modo «Declarado nulto (ou annuUado) 
por sentença de. . . . de .. , . de . . . . do juizo 
rle .... (~~crivilo F.) confirmada. pOL' accordão 

Art. 69. Fica, em todo o caso, s~llvo aos de .. :. de ..•. de ..•. tlo Trí1.nma.l ... , 
contrahentes obsern1.r. antes on depois do s. R. S<ola das ses~ües, 16 (le,junho d<J 1893. 
casamento cí.ví!, as foL'Jllltlidudes e cel'imonia.s -Fen·eim Pi1·e.~.- Jlomcro Br!.!)!istr~.- A.:;e-
pr~c;~l>tas P<trà celebraçüo do mn.trünonío pel<\ 1·edo. -Gonçah:es BmnfJs .-F. · lJmlani {com 
rehgmo _slelles. : re~tt·icçües).·- Can·rJia d(! Custa.-·,\· com-

Art. ;Q. Da J?lesm~ du.t.D: po~ tleante t?das m.i~são de.consLituiç:tto leghluç:iio ejustiç..1.. 
as, CJ.usa.s m~tr1monraes hcarao competmllo ' 
exclusivamente il. jurisdicção clvil.As peuden· 
tes, porem, <:o~ti~uarão o seu curso regular 
no foro eeclesJasüco. 

Art. 71. Emquanto não fOl'em cl'eados os 
J()gares de officlalpriva.tivo do registm c:ivtl, 
c juiz dos cH.silmentos, as funcçl:es daq uelle 
serilo exercidu.s :pel.os escr-ivfie:; de paz. na. 
furmtl> do decreto 11, 9886 de 7 de nmrçõ de 
1888, e qs de~te IJelo respectivo I ~.i uiz de p:u:, 
qtmnto l~ Pl'('-Sidencla. (lo ;teto. e quo.nto a.o co
nhecimento dos impedimentos pelo juir- de di
reito cht com<~.t•c,L r·esl)ectlva. oa pelo juiz 
e:::pecial ele orplâios, nas comarcas onde o ltou
..-er, ou pelo úrt. l" Yn.ra: Otlrle houver m~\is tk~ 
um. · 

Art. 72. Os imp~llime.ntos, :l. que se rcfl.'.r0 

N. 4Z-l893 

.:-!Ett?n~ varias dis)JosiçiJes elo úecre!o n. 181 
de 2·1 de jo.neü;o de 1S90, s.~ l;;·e o ca.<am c Mo 
c:vit 

O Congrasw NMi<ma.l decr•Cltu: 
Art. !."O cn.~;n.mcmto ê ;J, fúrm;1. de dü•cito 

r1ue lc:.l'ititn;t, ~1 uniü.o pr.n· tempo in,letúJ'IIIi
nrulo do home1n eom <L mulll\W, ''!itn llc 
constituírem lhmil.ia. • 

Art. 2.• E' nullo p.:wa torlos os etrdtos o 
ensnmento contr«hiuo nas seguintts Pypo· 
theses: 

o ~u:t: 47 §_3', se:J:o def~iditlos pelojniz do rlo
mwllto do tmpmitdo. antes de saltiz: tlo Br;:~zil, a) entl'e conso,ngnin€0s na. linha rcd:L llo 
e. si ellc houYer .~:tllido ln1. môl.iS de dou;; un· paretJtC~<,;o éiYil ou natuml e por aJilnidutlc 
nos, ou não tivl'r deb:;alo un\'(l<)Jnic::ilio noto- C(tMH\.L n& razii.o de pn.i para filho; assim como 
rio,_ ser'i'i.IJ deciditlos pelo j.niz elo m·phãos da <:lntrc ~ons<.tnguincos colhttemes dcntl'O de 
CU.plt\1.1 do estado em que ultimn.mentc lion- :?.o ! • .'TÚO cÍ\'il: 
ver residido. Í,) por p<.!~SO:l. cujo C<l':ltmcnto nntcriot• niio 

Art. i:3. Aojuir. de direitodn.oonw.rm. 0~1 e:>ti:cr de!initi~·;,.mente a.nnlllla.do ou dis-
ao .de orphü.os. conlónne as tHstincões est:1be- sol v_tdo ; . . . 
lectdas no art. 110, compete 0 conhecimento l c) mltt•c o .dt~·or.::f;l,dO pot· mob 1'0. ele atlul
cln.s causus de nullid:J.dc on ;J.nnulla<;fto doca- ter10 c aeu C;H'L:O, como ta\:ls sentenca~~dos; 
sa.mento e as de lll v-ol'cio líti~ioso, ou por mu- d) d? cOnJttge ~é~n~emnado como a.utor ou 
tuo <:onsentimento. . cumphcc de ltomtctcllO consumma.do ou tcn-

Art. 7-1. Pm'<t ru; e..1.H~ns do art.igü :.ntcce- t..1.do contr.-t. o outro conjnge, cQm a. 1)es~oa 
d~nte _não llu.veri~ ttlça.d:t nem ferias forenses, cCllnl}rdHmlhda n<t mesm.:t. conu<>.mnn.~ão. 
e. (l.S d~ an~u!lac~o uo cn.sn.mento e do divor- Art. ~-·O casa.m~nto .é <l.ntlulla.v~1, sul vo 
CiO serao ordmarla.s. seu:s eife1t0s qlAnto i.l. ]_)role na:> circumsto.n-

Art. 75. Nu.s cansM tle tlivorcio, movidas chts que ses~guem: ' 
nos termos (lo a!:t. SI, sm:â semp1·c ouvtdo o I", de incapaciüaüe permanente ou transito-
curador de. orplmos. rio de C1)llSetitie. 

Art. 70. -~~.s causas ,de annullaç;to U.o ca- 2", de impossíhÜidade eongcnitn. ou fortuita 
ll?-mento, OJlllZ -nomeam \HU curador ~spe· tlCCXpt•imil' 3, íntenvtO U<: C<tSD.l.' IJOl' p;tl<1Vl"'l.i$ 
ClUl para defender {1, T<üidade delle, até á 01.1 e~criptus; · 
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32 , de constrangimento moral; 
4\ de erro pessoal em que laborasse a 

respeito do outl'o conjuge até o.momento de 
se casar -

5", a iclade . menor ele 18 annos :para o ho
mem e de 15 p:tra a mulher ; 

G". recusa de consummar n. união sexual. 
Art. 4. b São erros pessoa.er;, que o.nnullo.m 

o casamento, os que versarem: 
a) sobre a vh·g·indade da mulher; 
b) engan.o de itlent1dade do pessoa; · · 
c) crime de conjug~, anterior ao casamento 

b ) se-vicia ou injuria. gl'aYe e em geral 
todo o cr·íme realisado ou intentado pelo con- . 
j uge na. pessoa do outro; 

;; ) condemnação do consorte nor crime 
qualquer vergonhoso; , 

d ) abandono moral ou material da fu.mi· 
lia por espaço de um anno; 

e } mutuo consentimento dos conjuges; 
r) estel~ilida.de absotqta do casal, deçor

ridos lO <1.nnos do c.:1.samento, a pedido do 
conjugc ll.})l)arentemente apto para gerar, e . 
manifesta. de qualquer modo a inaptidão do 
outro. ]>rescripto ou não; · 

d) defeito organico de eorrecç-.ão incerta eu Pal'ag:t':lollho. A acção :por motivo de es-
desordem funccional manifesta, que ímpossi- tel'ilidade nã.o l)Ode1·d. prsseguir, si for intetl
bilitem ~~ procren.ção; tada pelo homen contra a mulher li).aior' de 

c) molestia. asquel'OS"l ou gya:ve, transmis· "40 annos no tempo em que conk<~.hiu o casa
sivel por ooutagío ou heran~:a (com pa.rticn- mento, ott p~lo. mulher contra. o homen 
culariiladc a alienaç:ão ment1.l de qualc1uer maiot- de 50 annos na referirh\ êpOC<1. 
fórma) ma.nifest.}d;). a.uteri.orroen1o ao casa:~ Art. 10. Julgado odivorcio, a. posseeedu· 
.tneuto, ca.r,:ão dos filhos fic:n-ú.·a C<trgo do coojttrre . · 

§ 1° A nullifica~o do e<J.Samento por mo- innocente, ex.cepçã.o feita da. hyposhese do . · 
tivo de desvirgiudade se inicia1·á nos seis pri- consentimento mutuo, · em que regulará.- o · 
meíros dias, contados da. co-habitação, ).)ela. accordo. 
llericia medica; quanto aos motivos de iden- Pa:ragl':J.pho. A' mulher, embora culpada., 
· tidade de pessotlo ou cr·iminalidade, a. todo incumbe a. criação da prole até u idade de tres 
tempo em que o conjuge souber do seu erro; annos, salvo si recusar ibrmalmente esse en
com relação aos demais motivos deste ll.l'tigo, c<~.rgo . 
no :praza tle um anuo. 

§ 2• E u cnso de recusa do conjuge ao A1·t. 11. Concedilo o divorcio, SE>jt~o litigioso 
exame de perito;;, nas hypotheses Cl, b, e. a ou não.pl'Oceder-se-l!a a inventario e l)a.rti
nullidade do casa.mento serú. decretada. pelo lha dos bens cornmuns ao casal, sendo em 
.i uiz, inctependent.e cle.~sil. p1·ov~. tres partes, si houver filhos, toca.ndo a estes 

Art . 5!' O cas.tmen!o anuullado no.s cir- uma po.rte e as outras para. os conjuges. 
ctun~t..tncia.-; 1" e 2" elo art. go ser<i. revali- § 1• N:lo havendo beas communs ao casa.l. 
datlo o. r<~uerimento d;\ Jles.-.;oa inquinada de más ha.vcres em sepm·a.do pol' ~criptura ;J.D.
incapa.cid;ttlc ou impos~ibilit.l.(.!:t de consentir, te-tlu-peia.l, cadaconjuge,_l)orsua p<l.l'te, con
de$dc que ccs::em os moiivos uerimcntes do tribuirá c)m ·~metade do que l>OSSUir, afim 
:~cto. de constituir p:ttrímonio a.os filhos. 

Al't. 0." Elfcctua.do o c.' :~n.mento, a despeito o • • • uo impndimento rcrcritlo sob -n. 5 do at·t. 3", § ~ Sl 0 cO~Juge ~ulpado houver SHlo d_9-
a justi~'a. limit..\r-se-ha a ordemn· a sep.1.ração t~\~0• JiiClo conJugc lnnocen~ ~o casal nao 
tlM paL'tes contt-:.~hentes, aw que attinjam a. ·t Lvei tilllos .• o dote revertera mtegr-almente 
nuhilitl:tde lega.l. a.o dotador. . 

. Pu.ro.grtwho. Nesta hypot.he,;c, a annulln.- § 3• Si, no caso de divorcio por mutuo con
çiio só tcrit cabimento si dentt·o de :'Cis mezes sentimento, nií.o houver bens em commum, 
o contral1ente que hou rrr completado a idade mas haveres em separado por esc1'lptura. an
nupcia.l nuo r•~twcar em juizo o :pl'oposito de te-nupcial, :J. })artilha. destes com os filhos 
so unir com o outro. · far-se-lia. cou1orme o u.ccoJ:"do dos conjuges 

Art. i.0 Nos ca.so3 <le annullação do casa- constante ela. senten~a. 
mento, qu~esqu~r que sejam os imp_edimen- § 4" Não tendo o ca.sul bens sob qualquer 
tos. _ft7a livre ao ~ontrahente_, as~1m. g_ue titulo a. l'cpartil' com 05 filhos, de sorte a 
adqun:rr com. a c~:paCldatlc nupcw.l a JUruhca, prover su:1, subsistcnci;~. o. c•luco.ç.ão, a s<m· 
est:\belecer o regtmen tle bens que lhe a.prou- tenç.a de diYorcio litigioso fi:x.a1·ü. n. qun.nti;~. 
-ver no casa.l. . . . cõm <1 ue o ma.Yitlo ctüp:ulo deverá contribuir 

Art. 8. Consulor:1.-se tl1ssolyidO o CàS:l-- annualmente para esse tlm. 
mento pela. morte de um dos COUJUgcs ou peln. 0. . · • • 
::-entenç.:l. de divorcio. . Art. _IN. Revogam-se as thsposu;ões om 

Art. 9." O div-orci.o ;;ó podortt da.l'-So . em contratJO. . 
algurmt dest.:s hypOtltc::es: S<lla. das sessoos, 20 -de -julho de 1803.-

a) t\dttlte~IO; ., E1·ico C<leth.o.-A' mesma commissão. . 
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N. 43- 1803 

Autori.m o goeeJ'IW a despcnclcr no presente 
exercício atê 50:000$ cvm o prediu em que 
(tmccio,la ct Facül1lacle de Direito de S. Pau)o 
e com a /.libHotlu:ctt da mes;;,a p,,culdcult 

O Congresso Nacional re;ol >e : 

Art. 1~ Fica o "OVeJ·no auto1·is:.tdG a deS
]ender no presen' ~" exerdcio tl.tk 50:000$ com 
o predio c1n que funceiona. t\ Faculda~e _de 
Direitos no esto.do de S. Paulo, e com a blblro
theca dn. mesllla. Faculüade. 

Sala das sessões, Jli de j unllo de !8ÇJ3.
Pircs_ 'Fer,·cirt(,- .,'1.' co.mmis~iio de orç:<tmento. 

N. 44-1893 

Ei]_tCÍJ.l«.l'a os '\lenr.;i .. wnto~ do ll(!$,:Or.tt (o· H~ ~ i co 
e ,;wcl!inisWs do .4.rsenttl de J.lfw·inlw. elo 
Pará lWS do Âl'.~t.lllal dtJ Jfr{;"iilhtt d.tt C<r,pi /lll 
Fedr.:nd. · 

O Congl'esso .Naciolial resolve : 

Art. Fieam equiparados· os vencimentos 
do pessoal artistico e machinista:> do Ars<>nal 
de ~'Í<~einha do Pará. aos do Arse11al de M<L· 
l'inba da. Capital Fede:L'al ; revogadas a.s dis· 
posições em contrario. 

Sala. d~ sessões, l !) de junho de 18!):3.
Jlfatta BaceUccr .- J[o;ttt;llf'.t/<'0. - \irtlt:}IL:; dt: 
Novae.s. - .lttdiv do Bn~:;;·;t. - Jlott'~*h~ d.: 
Li·m.a.- Pcd,·o Chcr,;wn' .-A' mesma. com
missã.o. 

N .. f.í- 1sn:: 

JJetermiua I)UC, ;10.< co;·1m.< .da.,· rt,·inas do 
C:C<:J"CHO, íti.LS rJ!.LtW.< c;r.i.<IC>tl ''lt'JiWS tlli~ IC· 

neate 'l.lOi" com[JCJ.ah:<l, .~t;jttu1. J'''<:(!ilchido~ J'IOl' 

officõaes cO,ll. ú po:sto d,; /,;,wu!r.; o.o; {tj_rp.!;·r;s de 
liecrcu.wio e qttw·Lel·<t;est·;·e l 'C8pr;cli ~os 

O Congresso Ntloc[onal decreta. : 

Art. I~. Nos corpos das aJ:1na.s do C.."-ercito 
nos quaes existe apentLS um tenente por com
panhia., os logares de secretario e quartel
mestre l'eSpecti vos seri1o preenchidos . pol:' 
oíficiaes com o posto do tenente. 

· Al·t . 2.". Ficam revogadas as disposições em 
contrario. -

Sala rlas ·sessões (la Ca.mat~J. dos Deputados, 
16 lle ·junho de 189:3.-::Pi,-es Fâ,·J·ci1·a.- .A.' 

. OOmmiss5.o de marinha. e guerra. 

N. 4!3 -1893 

lJislJÜC sobi·e a locaçcío de ser,iços ruraes 
O!L !Ulo, 

O Congresso Nacional (lecreta: 
Art. 1• Todo o ernpre.gado, trabalhador, 

opera.do naciouu.l ou est.r<l.ngeiro,rnral ou não, 
que contr-acta.t os seus serviços por temP? d~ 
termiJJado, com pessoa certa. ou . assomaça.o 
por intermedio de seus prepostos. e responsa.
vel ao camprimento de seu contracto, 

Art. 2·• A acç(Lo entre locadot• e lecatario do 
ser>i(;o relativo ás suas contas de ha-ver e 
debito sem de a.t•bikamanto, derivado de um 
c:mtracto f"eito por escriptura. publica,, ou 
p::trticulu.r ; independente de sello ou qualquer 
imposto. 

§ LoQn<mdo firm:J.doem escdptura pa.rticu
la.r, serão as firhHJ.S recOllbeci.das :pelo escri
vão de 1)a.z ou ta.bellião do logar. 
~ 2.Q Quando algnm<\ uas ~rtes não sa.i1J.1. 

escrever, ou toda.s, ser-á. assignado 1)Qr uma. 
pessoa, o. rogo, em presença. de duas teste
munl1a.s, cujas firmas ser·ão reconheciclas na. 
1'órrna do § 1 . ". . 
· fPS.• O instrumento particultLr será feito 
em àupliéa.ta., 1le<1.ndo um exemplar com cada. 
um dos contra.ctantes. 

Art. 3." Qua.nclo o empre&rarlo, trabalhador 
ou triado não cumprir o seu conteacto e 
passe ao serviçt) de outn~m. este l'espondert~ 
pelo seu (lebito ao pa.k ão prejudicado, no fôro 
il.o no1· o patrão, per;wte o respectivo juiz de 
paz, com recur:o volun.k~rio para. o juiz de di
r~ito; a acç:ão executiva. corL·e1-â. tambem de
pois do arbitmmento :perante o mesmo juiz · 
de p..'IZ, com recurso vollUlta:rio J?ll.l.':l. o juiz de 
direito. 

Art. 4:.~ O loc:.dor de serviços por tempo . 
convencioua1lo que rurtu.r-se ao cumpl'imcnto 
de seu contrMto, sem declarar ao patrão 15 
dins antes de :l.menbr·se, :perclerá. o direito 
aos sa.la.rkJS vencidos. 

Art. 5.'' Os immigrantes impo1•tados :por 
pm·ticulares ou associa\.Ões, uma. vez locali
~<tdos, ficam os seus lKI.tróes flUjeítos i\ re
sponsabilirlar1e do a.rt . 3."; r espondem pa.ra 
cnJn os importadores, por toda [1, despeza., 
gastos, dinheiro adiu.ntado e o .i uro corrente, 
aquelies qne tomarem immigra.n~s ao seu 
servil;.o, na fl>rma 1lo mesmo artigo 3. ~. 

Art . ô.• Os immígeantes,uma 'Tez entrados 
nos estabelecimentos de immigraç·ã.o da União 
ou d.os estados, Ut!A) serão loc:Mlos sem o con
sentimenoo da.queHes que os im:porta.ra.m, sob 
pe1l3. Cb ÍllSlJeCti•I' gera.! d~l est o belecimelltO 
t~Pf>lllter ~o pt"judicado por todo o prejuiso 
~ ·mu.is 50 "/. do seu valor, seguínd~He o pro
cesso ;trbitra.l e executivo dec1·~tado ·nesta lei • 
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Art. 7.• A.s cantas entre locador e locat"l.rio 
de serviços deverão constar de uma caderneta, 
tt qual ta.rnbem.servirá para desquíto.r o lo~ 
ca.tario de que trata. o a.rt,. 3' '· u~o. :ez que 
por ella se mostre que houve ltqmd.a~o sem 
debito. - _ 

Art. s.• Revogam-se n.s <lísposküesem con-
trario. 

Sala. das sessôes, 5 ue junho de 1893. -
Costa Z.lacluttlo.- A' commissão de C'lnsti
tuição, legislar;ão e justiça. 

N. 4í-1893 

DcteJ·mina IJl'C Henhwn cirlwlrío a rpAafrpu;;· li· 
tulo ou tWelr:::t:lo pollc1·a Ji':rccbcJ· m.ais de 1.Wt. 

veacimento ou gí'atifiCt.IÇiio do .> cofres pu
úUcos, c conce1le o r.lin:ilo de OJ1Çt1o úOs 'JI.lC 
occupare;n (lOtts ott mai.~ cmpn:yo.,. 

o Congresso Nacional decreta : 
Art. 1°. Nenlmm cidadão a qualquer titulo 

ou pretexto poderi~ perceber m:J.is de um ven~ 
cimento ou gra.titica.•,;ão l)clos coú·es p ublioos. 

Art. 2•. Os qne occupa.rem dons ou ma i~ 
empregos terão o direito de opçiio. 

Art. 3•. Revog-am-se as disposições em con
tra.J:io. 

Sala das sessões, 6 de junho de 1893.- L"
mounie;· Godof'redo.-A' mesma commissão. 

N. 48- 1893 

'Di.~püe . sobre o moclo <lc contar o tempo de 
scn;iço dos 1nilil",wes rle ma1· e tcn·a que ac· 
ceita1·em cargo.~, Cii~jJrCf/0-' ou officic,,,· (ri1·a de 
seus ;·cspecti.,;os m ini ste;·ios ou que occU.J)l!• 
1'C'Iil, ca1·gos vitalic:o,·. 

O Congresso Nacional dect'eta : 
Art. 1.0 Os militn,res de mar e tet•ra que 

aceitarem cargos, empregos ou oillcios fóra de 
seus respectivos ministerios, ou occup(l.rem 
cargos de eleição; não contarão pam eíl'eito 
algum (promOÇ<í.o, gradua.çi~o, reiórma ou 
:percepção de vencimentos} o tempo em que 
estiverem em serviço fóra de seus nüniste· 
rios. 

Art . 2.0 Os militares de mar e terrõ.\ que 
occuparem rorgos vitalícios contarão o tempo 
de interstício pela metade e ::ó poderão sm· 
promovidos por antiguidade. 

Art. :3. • Revogam-se as disposições em con· 
trario. 

Sala das sessões, 6 de junho de 1893.- La
m.ounicr Godofredo.~ A' mesma commissão. 

N. 49-189:3 

Auto1·iso. o . gor;c1·no a col!cedcr ú Compa11hia 
Est.·a~la ile Fcn·o Central Alartoana. altc-
1'açúo '.lo traçmlo concedit.lo pm· (lecrelo 
n . 993 cl1; 8 rlc noccm.bro de 1890, íW.S con
d.içiJes que eslabelilce 

O Congresso Nacional decreta: 
A 1·t. l. • E' o governo autorisado a con· 

ceder ú. Comp:~.nhia Estrada de Ferro Central 
Ala.go;\na· a. a ltemçii.o do t raç:ado 'da estra,da 
de fetro que lhe lbi concedida por decr-eto 
n. 908, de 8 de novembro <le 1890, substituindo 
a. directriz (la mesma estt-.tda e seus ra.maes . 
J)Qr outra linha que, pal'tíndo da. cidude de 
,\. ta.l(l.Ü\, no ra.mal do. ;HwJuas RaittOf.t!i Co1Jt

pcm1J, Umited, siga pela cidade de S. ~liguei 
do;;· Campos á do Penedo, todas no estado das 
Alo.gúas. ~~ 

§ 1 . " A sub>tituic;âJ ser-.1. feita com deter
miu:~~:ilo dos lH' llZOS c demai:: alteraçüe!O jul
gadas convenientes par;.~, a :prompt;:t. ex_ecução 
tlt\S obr;J.E. -

§ 2 ." Quanto ~tn~ pl'i.vilcgios e va.ntagene: 
pat·a ;t conlpttnlti:t, serão guardt~dos os mesmos 
que jit lhe f·r-Q,m concedidos no.decreto dá sua·· 
conces;:::iio :l.llterior: -

Art. 2. • Revogam-se as disposições e.Jn con
traríll, 

Sala, das :>e.>s•}es (};} Cama,ro dos Deputados; 
10 dejuulw de 189:3. - L r::te c Oilicica,- A' 
<.-ornmissií.o de olll~.ts pttbfcas . 

N. 50-1893 

Restabelece oLti•Jolato do (;;y;11.nasio Nacional 
1la Capital Fcd e;·al 

O Congresso No.cionn.l decreta:: 
Art. l" Fica, restabelecido o lntemato llo 

Gymnasio Nacional d<t Capital Fedel'tl.l. 
Art. 2' Pt~ra cumprimento do disposto no 

artigo anteced~nte, o Poder Executivo e auto
r isa.do a fhzer as modifiC<\ç:óes necessarias no 
actual regulamento daquelle instituto, bem 
como tt abrir o c-;·edito indispens.wel pa.ra o 
respecti. vo cu;;teio no exercício corrente. 

Pamgrapho nnico. Serão respeitados os di
reitos ndq türi(los d!>s lentes e runccionarios 
adminiskativos do exterr:ato que, pot• forçu. 
da. :pl'esente lei, for convertido em inter
nato. 

A1·t. 3" Revo~m-se o.s disposkues em con· 
tra.rio. 

S:\la. tlas sessõe3 da Camo.ra. tlos Deputados; -
lS ue.iuRhode 1893.-Lconcl Filho.-Rodri
[Jl!es Fernandes.- Polycatpo Y iotti.-Roclol
pho Abreu.-A' commissãq de instrucção. . , 
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N.5l-1893 

1tutoriui o governo a abrir t~ln creclito esve.-
- cíat de 1.200:000$ 1w.ra Cttiil))í'im.enlo da 

lei n . 1.20, c~c 8 novembro ele t892 

O Congresso Nacional dec~·eta: 
Al•t. 1.• E' o governo autoris.ado a abrir 

um~credito especial de 1.200:000$ para o fim 
especial de cumprir a disposição da lei n.l20, 
de S. de novembro de 1892 . 

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

Sala. das sessões. 12 de junho de 1893: -
Pí,·cs Ferrcira .-.!llves de Ca.st1·o.-Noguci1'(l 
Paranagt~â.-U1·óano de Gou~êa.- Couto Ca;·
taxo.-Sá A1ú1Tadc. -Epítacio Pe~soa.-An
t~·is!o Fifllho . -J. Retmnba.- A' commissão 
_ dê orçamento . 

N. 52- 1893 

. cl-êo:um CDI'I-Sulado simplcs_M ci(lw.lé (lc PO:
. - sadas, cop!tal elo te1-rito1·io nacio;tal; na Rc

-~ publica Â1'lJenti11ct c aut~?r!.sa c {JOIJCrno a 
ali1·i1· o c;·edito 1HJCesscwio 

de p · classe, fica dispensado a.os otnciaes 
scientificamente ha.bilita.dos o a.nno de serviç_o 
de fileira exigido pelo a.rt. ()·• da lei n . 39 A, 
de 30 ue janeh'O do anno findo ; revogadas n.s 
disposiçües em contrario. 

Sala. das sessues, 16 de maio de 1893.
Lv.?tJ'o .Jlfv.llcl·. -A' commissão <le marinlla. e 
guer1·a.. 

N. 54- 1893 

Regtúa a ·apO$Cntwlol"ia <los ma.gist,·ados de 
que ·tratc~ o art. 6° ela<~ rli,<posíçücs transito
l'ias ela Ccm.stilttiçao Federal 

O Congresso Kaciona.! decrata : 
Art. 1. o A aposentadoria de que trata o 

art. 6'' das disposições tra.nsitorias <la. Consti
tuição Federal será. regulada pela seguinte 
fórma: 

§ l n, os juizes e dMemlnrgadores nomeados 
até á data. daquena. Constituiç:ão que niio 
tiverem sido aproveitados nas primeiras no
meações para a magistratura tederal ou dos 
estados e que cotlta.rem m~is de 30 annos de 

_ 0 Congresso Nacional decreta: exercicio, teem desde logo direito a tl.llOSen-

.· Art~ }.0 E' creado um consulado simples na. tadoria e c~!l_l todos os vencimentos; 
cidade de Posadas, capital do territorio na- . - . § ~·, 03 .J utZea e d~;;embarga.dores, nas con-

: cional, na. Re_pu.blica. Argentina. clrcçoes a.cuna me~c10n~(los .e. que con~1.r~m 
- -Paragra.pho unico. E' autorisado 0 governo ~enos de 30 a:nno, de exercLCl~, tee!ll dtretto 

· a. abrir credito para pà.gamento das despezas a aposentadút'l~, nos cn...<:a; de mvl\1~dez, com 
necessarias. . ordenado rel~tlvo ao tempo de seryt~:o. 

Art. z.• Revogam-se as disposiçÕes em con- ~rt. 2.0 Revogam-se as disposições em con-
-trario . t<mo, · _ 

Sala das sessões, 9 de junllo de 1893.- Sala das sessões, ·15 de junho de 1893.-
Home,·o Baptista.-Pcrcim de~ Costcc.-.4.. :Ge- BeMrlf.clo Pcl·cil'a. Ll)itc.- A' commissüo de 
~·edo.-Victol·ino ftlontciro.-Anqelo Pinhé:1•0 , cor..sfituição, legislação e justiça. 
-Qwlo.s Garcia.-Ferrei;·a Pi1~.s.-J. A1lel-
_lal·.-R. Viotti.-Cass!ano do Nc~s'ci-mcntD.
-Edua.!'M Gouç_alces. -:Ma1·ciano cle ]lfartaUu'les. 
-Fc:rna!ldo .S:m.a:s.- BeUarmina Mendo11ça. 
- Jllursa.- Athayde Juai01· .- .~Ufre(lo Ba,--
bosa.-Bellm·Htin o Carne:1·o.-A' mesma. com

. missão. 

N. 53 -1893. 

Di.~pensa aos olficia.es scien.tificamente ha'ó:li
tados o am1:o de serviço de fileira exigido 
pelo m·t. O·• ela lei n •. ']9 A rle 30 dejanei1·o 
ele t892, 17ill"a p;·eencMm.ento das va.fJa.S tzt'e 
se · rlc1·en~ t10 cor·po de estado-ma:or de 
1~ classe 

·o Congi•csso Nn.cional resolYe: 
Artigo unico. -P<\rà .Pl'eetlchimenlo uâs va

. gas que se derem n_o corpo de estado-luaior 

N. 55-1893 

Restabeleéc pam se czcn·ca em 1u:lo M i~li.~lcl·io 
ela Justit;IJ. c .1.Yegocio,: !Jllerim·es as c,tt,· ibtri
Çiil:s 1·clatiuas ao 1wesidio de Fcn1anclo rle 
Nol"onha d o(tniclas pelo ,·ertulament-o n. 9356, 
ele 20 de }t.meir o de 1888 c alt-eradas p elo 
dec?"et (J n . 85-1., !lc i3 ele oulub1·o ele 1.890 e 
1·cooga c~pec ialm cnle o rlec1·cto ~t . 1371, ela 
14 tlc {eTJerch·o tle 1881 · 

O Congresso N<\Ciona.l decreta. : 
Art. l. • São restabeleci<la.s,pamse exercerem 

pelo 1Iinisterio da JLlsti~.a. e ~egocios Interiores, 
as attribuiçõcs relativas ao presidio de Fel'· 
nanc1o de Noronha, definidas pelo regula.men
to n . 9356,de 20 de janeiro de 1888 e alteradas 
_pelo decreto n. 854, de 13_de outubro d~ 1890. 
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Art. 2.• ReYogam-se o.s disposiçUes .,em{ Al't. ?·"Ficam revog-adas as disposições em 
contr~l.'io e espe<:ia.lmente o deet'eto u. l.)7l, contra-rlO.. _ _ . . 
de 14 de feveteiro de 1891. f . Sn.ln. d:.1s sssso<.:s, l;;> t~e Junho ~a 1893~-

Sa,la d:l.ssessõe;;, Hl de junho de 1893.-:- Gr;.ú1·:et de P<.W/ú. Alrn_r~~;a J[u.![(~/bes.-Cn!!.· 
Al·i.~tides Maia.- ·~t;ü0n;o Ot!JHlho.- Ncces:o grts Lobc1lo.-.A comtms::.<tO de li:l.zendn.. 
Taua.l'es.-Rodol1Jho A/.IJ'eu.-A' mesmt com-
missão. 

N. 55-1893 

DecEm·a tempofa1'ias as {11,ncçues (lc to,las. os 
o'l'fJ'IOs tlom:n:~Lcrio pu'J&~co tanl_o ·~a JU~
tiça {Gderal como tla locat do D:.~!nct;J _Fr:
dei·al, l"CSJ)C:Lctdos _o' d:J·c~to.< ad']t!~;·:r.lo~, 
pelas (imccionw·:.os acõuae; ; e f.lc,·og'.l. espe
cicr.lmCJtto l;ill':a.~ rl:'spa,:çõ~:.< 

N. 58-1893 

Fixa o :;!eós;·d:u dns scnculon;.~ c deputado.~ du-
1·ante a p1·o:J;:ma fuhwa lefJ:.sll!ül?"a c nas 
sessüe~ e.xtJ·aonlinr!,·!a.s e declcrra a aja.la de 
ct!sto a que l!:em dirc:to 

O Congresso Xaciona.l decreta: 
Al"t. L•' 03 senadores e o;; uepnta.dos, du

rn.nte · tt proxima tutur;J. legisb .. tura, vence-
t rito. em c11da. sessão ordínal'ía,, o sabsidio de 

O Congres:o Nacional dec·rr;: '' : no,;e contos de reis, que ser-lhes-J1n. })J.go na 
Art. I.• SãÓ temporn.t•ia.s as funcc:ões de razio d:1sexta parte, por mez de tt·abalho, 

todos os org-J.os do ministerio publico. tanto excepto no 11ltimo mez, oa ii:-acçüo ele mez, 
da justiça. reder~al como da. local do Dis~r~cto em que, depois de encerrathl. a sessão, rece
Fedec-al, respeitados os direitos u.dqu1rtdos berão o salllo que lton-..er·. 
pelos. funéêionarios Mtuaes. Assim. ser~o Paragrapho unico. Nas sessões extr~orcll
consiclerados sr'>mente emquanto bem :servr- narias o subsídio ser;i.. determinado á. r.n.ztio 
rem o procur;~dor gera.l ela Re:publicapcmnte rlc·75$ diarios pelo p:..-o.zo da sessão, que o 
o Supremo Tr1bunal_Fe(~cral, o proc1.~rador ~ Poder Executivo fixará. no ·acto Ú"- convoc.'t
Sl.!b·procurauor do_ D1str1~to Fede~a~ JUnto .'~ ç;.i.o; ficando sempre st~:1"'a ao Congr.::sso a lh· 
Co_rte de Appellaça<!~e TL'Lbun~l ClVll e C!'l-, cuhl;.~.(le que llte e Ol.ltorgttt.lo pelo art. li 
mmal e os procuradores sc~c1on_u~- , § 1• da. Constitui(<lio. 

Art. 2.• Revogam-se as urspo:::1çues em con- Art. 2.'' No trien1lio ~~e que tr~ta o artigo 
trario e üerogam-se CSJ)ecin lmente ao que se p1·ecetlente t% membt·os do Congre5SO !\'aciona. I 
oppõe ao art. l'' os art~. ~l e 23 do decreto ter;l.o direito ó. 111e~ma ajud;t de Cllsto que 
n. 1'348, de lJ de OutubrO llO 18g(} e 2:3 ~h d<:· pelas diSDOSiçiJe;; vig~ntes lbe:; teem sido ll.UO· 
ereto n. 1030,. de 14 de novern]JrQ ai) mesmo natlu;:; na· presente leg~slatum. . 
a.nno. Art. 3." tto>ogn.m ~o as dispoSi(}iJCs em 

Sala das sessões, 19 tle jnnl!o de 1893.- contrario . 
. tln:stidc:; .!lfrl:a.-_-ln!on:o Uly,Hho.- ~Vccasio s. R.-Sa.ht das sessões da. Cama.ra. elo::- De
Tavares,- Rorlol1;!to --~bnm.- Pallew.- A' pLttados, 14 tle junho [le 189:3.- Seve1·ino 
mesma commissilo. Yie:r,L.- A' comnüssiío de constituição, le· 

g-isht~üo e .i ustiça. 
N. 57- 1893 

D!.~pensct do lX'fWiiWnlo rla di}"(:itos rl,; impor. 
taçtio e CXjl/~dil'.mte, c do.< (t'C!es rh, Est·rada· 
di: .Fci'I"O Cenlra1, os ;wctar!rre.< âcstiilado.~ 
á cr.nf.!lisa~:lio de aflua.~. c.<fJO!fJ:> e qurw.~
!"L'·tef· O>.tlnrs o~;·as de "''"Cfl,l(re;t!o {[(r,s cêdç!
de.~ de Lcopo!rl:'nr.t c Olive:m, an~ -~Dnus 
Gctaes · 

O Congt~esso Nn.cionn.l dect'etn. : 

N. 60- 1893 

Concede UrH([.j)CHs(ÍO cmmwl de 2:JOO$ a n. 
Paulina ,ze A1·rnUo Porto ;tlqp·c, viu1Ja elo 
poeta nr.cc :0;wl 111 ano e~ d,~ .:trat!io Por'o .:ile· 
f}J".;,-:om. d:!'cito d ?'CI:c?I'S(iO c;n beneficio de 
suo (itlw D. ~L i>!(! Po1·to illrJ!]I'C nas CMUl:· 
çü~s q:~c cstabd.:ac 

Art. t.~ Ficn.m dispensados dn pngamento O Cong~es:>o i\u.cional resolve 
dos direitos de import:LÇ"t"to c do;; de cxpe- Art. 1. o E' conccclid:1. umn. pensiio annunl 
diente, c bem assim do;; fretes tla E;;;tr<\(ln, de 2:4oo:;; a D. Pa.ulinu. (le ,\mnjo Pol'to Ale
U.e Ferro Central, os mt\tel'iac.s destinados á g;re.vin>n. do poetn. nacional Mu.noel tle Ar<tU· 
canàlisaç;"lo _de aguar;;, esgotos e quaesquer jo Pot·to Alegee. revertendo a mesm;l. pen
outra.s obrM concernentes a.o s:meamento dcts sü.o em beneficio <le sua. filha D. Anna. Porto 
cid:.tdes de Leopoldina. e OliYeira, do estado Alr.gre, c:nqun.nto solteira, no c;u;o de 1b.lle-
dc nfinas Ger~es. ~,r u. teferitl<i Yi.U\'::t, . 
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Art. 2." Revoga.m-se a.s disposições em 
contrario. 

_ Sala dllS sessões, 14 de junho de 1893. -
· Rti!JllWrtdo Baadei1'(!.-E.u·lidc~ Malto .• -Jo-•o 

de S:ljuc:?-11. - lliartiHho no~(,,·ôfjt!l;$, ~ Couto 
Ca1·ta:~:o. - Cw·lns C<J:íHpo,; .-T()lr.;nti,w de Cm·
valho.-Gà;·cir;(. P i1·cs.-P1:dro .!lme1·ico. -Le
oneL FilltO. - B r.<.nio ''·'! B . .!VIn~·co~. - La11ro 
]ift!llé;·,..;....p. L y;·a.- Epitacio Pc:.<:>oa.- llen
~;~ue dt; Cru·ca/h(J.-J. F.ctumiH~.- F.·ad~rico 
BOI'(JC·~.-F. Bada1·ó.-Santos Pereira. - Sâ. 
An~(r(ll.lc • ...:-ea:osir.mo do ~va.<d,;;.ento.-Crcgim.i
~-o .Tunio1·. -Lu i:; de .·h;.<(l'iid~. - Vir!Jil:o 
Pessoa.- A· commissfLo de :pensões e conta.:.:. 

N. 61-1893 

$r.tjdta a.s r:stnr.rla.< rle (et·rn da. Uni•'to Otl dos 
cst(ldos, * 70 .<ô aos r e aula liUJ1ltos acttw:tmen· 
te em -oi[!M-, fJ.?.Ut.;tn ri .~tm con.•tn«:çrio, tra
fegO ,Jlal:ci(t a .•aum·(tnÇ(t, r.OiilO as regras que 
e:~tabalece · 

• 
- O CongJ.'esso Naciona-l decreta : 

Art. 1. • As estt'M<tS de ferro da Uniüo ou 
dos estados ficam sujeitas niio só (lOS regul~.
meutos _actualrnente em vigor, quanto á sua. 
constt:ucç:ão, trnH~gCI, polid:t ~ seguranr_.-a~ 
como as seguintes regras· : 

§ l. • Uma vez appeovaclos os trafego:> p~lo 
:poder competente, não poderii.o ser :\lter·ados 
l>ara mais. nem menos, sem o consentimento 
do mesmo poder. 

§ 2. ~ As ca.rgas, ou ol>.iectos recebirlos nas 
esta.(iõea co•n frete })ago ou a pagar. ol)rlgam 
a directoria, nas c:0mpanhi:1s pa.rticulates e 
o governo geral nas d;L Uniiio a Stm e!ltl·ega. 
ao destinat:u·io no pra.m improrog~W!!l de 30 
dias, salvo o caso de fot·~;3. maior por inter
rupçii.o de tmfe;<o. 

_§ :~." Na hn)othese do § 2' - re!=ta.helecido 
o tru.fego. contlnna.rá ::~.ser conta.fhL a. mót':t ate 
os 30 dias cJo re!el"i,lo pa.t·o.gt·;_\pl!O. 

§ 4. o Findos os 30 dhl.<> sem que o (lestina.
ta.-rio tenha. recebide os objectos éonstantes do 
respectiYo conhecimento. em face do mesmo 
deve~ as com,panhias particulares, por ill
termedio do seu presitlente. e as da União, })elo 
do director gera.l, pagar o ·valor oommum rlos 
ot1j~ctose, caso o não fa<,:am: o destinata.rio po
der-.t proceder executivamente cont1'a os 
:mesmos ; neste caso, alem elo valor dos obje
ctos pa.garão m<l.is 20 °{Q sobre o mesmo como 
indemni:;ac,:ão pela móra. 

§ 5.<· Acobmnr..~ •- será. feito. ÍL companhia. que 
ho~ver recebido os objectos, e bem assim a 
ac~~.to executiva. cort'erú. contra elh\ no tOro 
de sua sêde. · 

Art. 2.• Os a,gentes de estação sã.o obriga
dos a decla.ra1: no conhecimento dos generos 

recebi<los. não só a qua.ntida.de, como a.· E!Ua.
lidade dell~. o nome do remettente, do des· 
tinat:11·io, tla est:u,,~o de despacho e daquella 
p;wa. ou de e despachado, e bem :~im o dia e 
a.nno, soh pena., no ca.so ue extra_vio, de ser 
IWoces!X\UO pelo crime rle estelliomtto a. req ue
rimento d:1 pal'tc ou por çtenunciu. do promo
tol· pu1)lico, sendo em todo o caso a compa
nhitt 1·esponsavel a.o remettente pelo pr.:jtli7..0 
h:tvirlo. 

§ l." Para que tenha lor,"llr o crime. de 
estellionato é preciso que o remettente tenha 
reclama.do do cllef! contra o conhecimento 
que lhe for ministrttdo, sem as referidas cir
cumsta.ncia.s, e não sej:t a.ttendido, o que 
dever;~ ser provado p::>r duas testemunhas _ 
pre~encit\es . Neste ~o u. act;ão c1·iminal cor- · 
rerá. no fól'O do municipio em que ~stíve:r 
collocn.rl>\. a estação. 

Art. 3." As ba!!atrens e eocommendas de· 
ver-ã.o ser entregues ao destinatario no logar 
ptwa onde nn·eu1 despaclmdas, ate o praze 
m•~-s.imo de 7~ horas, e, caso não o sejam, a 
companhia dostinatal"i:t 1X1.garú. ao prejudi· 
cado o seu valOi.' e ma.is 50 °/,. sobre ~te. · 

Art. 4." Antes rla cxecuc,,;ro, n5.o hu.\cnr!o 
accor-do e-ntre o.s írttel'C$H.úos !::'l ll~·e u importe 
do valor dos obj ectos reclamados, ü.l_)a.rte prej u
diead<1 úll a cont1·m·ia, quamlo citada pa1'a o 
processo exccu~iYo, poderá. l'i:!flUcrer o n.rbi
tmmento do va.lo1· dos objectos cxtl'l.l.viados, e 
o juir. do comme1·cio defcril·à, sendo as p<trks • 
intimadtlS pa.m na, pl'imcira. ;\lHliencia nomear 
àl'bitt·os, os quaes Ll.arã.o o seu la.udo na se
guinte auüiencin. 

§ 1.•• Este lau<lo terit for,a. de sentenç.a. e , 
delle não !mverü. recm-so algum. 

§ 2.• As custas, nesle c:iiso, set·ão pagas 
igu:~.lmEmte pelo::: c.mtendores, salvo si os 
:1.rbitros concordMem com o pedic.lo do autor 
pat-a que csta:S se;j;un pa.gas pelo réo. e, qull.n
dojulguem conforme t\ o.l!e!.•t.l. do reo, setfLO 
pag<tS pelo :.1.wor. . 

Ar·t. 5." Revog;tm-~e as 1.lis_posições em C:on-
tra.rio. . . · 

Sala. da.s sessões dtt C •ma.ra dos Deputa.tlos. 
4 de .junho de 1893.-Costct ~lia.chado.- A' 
commis~o de obras publicas . 

N. 62.-1893 

Conccd.c a D. :a1!ttia>lt~ Q:cilit.t AÚJi1·cUes r.la 
Po•t.~eca , ui1.tvt.~ do 'llWl'Cdl/lt ill«noel Deoclo;·o 
da Fonteca, a pensao a;m1-m~ da 6:000$000: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l.• Fica concedida a D. l\fariana. Ce

cili<l. l\feirelles da Fonseca, viuva do m:~.rec1ml 
Manoel Deodoro da Fonseca, a :pensão a.nnual 
de seis contos de réis. 
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. Art. 2.• Revogadas as disposições em con-· escolas no estado da. Bahia. sendo uma. de 
trario. machinistas e outra. de pilotos para marinha 

Sa.!Jl. das sessões da C<~mara dos Deputados. mercante. 
ZO dejunho de 1893.-Amlrd Cavrdcmtti.- Ep:- . Art. 2." Cr<ur um~ escola de pllotos mt. ~a
tacio PessfJa.-F. Snlon.-7'oknliHO tleCm·w- pltal F:;deral e ampllar a. escola. de machmlS

.. !ho.-Seabra.-Lui~ ,ze Aarlmde.-1 • . 4.!JtúH·. tlU! existente. 
· - .Toüo de Sigueim, - Ji,clio da Drl'.; it .-llf:. Al_-'t. 3.' Revogam-se ns disposições em con-

uucl Castro .-A. 11!:-c ce<lo.-ltw~ircs Otli'!')tW. tl'(\.1'10. 
-Ma1·coli110 .Jl[QHi't!. - A.nfl'i.<o Fia/lw.~B~l- Sala. das sessões, 21 .!ejunho de 1893. 
lann!Ho •1~; M~,7uJo;tça.-Vt'.l•JIIItJ de .Novtrcs. Fraaci~co 1te iliatto.<.- A' mesma. commiS:lliO. 
-Mawcl Cor:Mo Bastos do .Nécsc!meitlo.- Ro-
doljil&o ÀbnJt<.-Àl(,·edo Etli.i. - Dr . O!i&oim 
Pinto.-V!r!JiliO Pessfm.-Caelww de .clll/\1· 
qucrgtte.-Pelli'O ~tmeric;o.-Gm·cia p;,·cs.- Sd 
And1·adc.- Dr. Pctll·o CILC'I'.Jiont.-Saalo~ Pc
rcir·a. - 11fttnocZ Ft!l!JciJc:o. -Bellarifr.:ao Car-
1>eiro.-Jc~Uino dt: .ctlúuqu.:rq~~t:.-Fleltry Cu
,·wlo.-JYoffUCil'f.! Pal-~tml(/!Ui.-;ll~trlihh'> Ro
d~·i!JUC$.-Villn Yiçosc•.- Nollltt:s 'Jfdlo.-lfjiW- . 
C:o Fol·tc.-Lcmro Mv.ller·.- r-: BadCini.- C.fJ. J'· 
oos CTw.gas.-:ru~t:··,;~mt; de Se;j>cr. -,1. J.Iiltoi!. 
- Ba-rao de S. }.fa;·cos.-Fi·a,,G;,.co r.lu ;l[atto.<, 
-'-Tflcojltilo elO$ Srmt·os .-P1·;sco Pw·a:::o. 
-Cosl<' Ral,l!•ique$. - .TOt."io l'ici;·ce.-CJw i.<ti'aHo 
Cru:;.-CoutQ Cartf!tr.Q .-L fiO'O i{jilrlo 1-':f.!Jtlf::;·,!s. 
- Cass!ano d•J Ni.\sci·,nento.-Ed,!m·do ~t . c;,,;l
çalves.- !. P mHc$ de llfit(l;ldo.. - A' com
missão de pensües e contas . 

N. 63- 1893 

Rc!Jula o Jli'G1litncnto dos lo!JrH'IJ>' dv çoi·po do-
cente cüt E$COUI Nc!cd · 

O Congresso Nilciona.l decreta. : 
Art. l." O provimento dos lor.:<wes do 

corpo docente do. E:;colu. N'a.mi se ÜLl·á pelo 
modo seguinte : 

§ l. '' Vagando :tlgum:t c:uleira, 8e1-i~ paro. 
ella nomcru:lo, por decreto 1lo ~over·uo, u lente 
substlmto ma. i~ rmtigo da. re5pecti vn secç:i.o. 

§ :? • n o provimento dos log;•.re;; li e lentt>s 
sub$titutos e profes~res seril feito po1· de
creto do governo. metlittntc concu~so. 

Art. 2.' Revogam-se us uispo~i~C.es em con
tnrio. 

· · Sa.Ia das sessões, 21 ue Junho de 1893.
Nelson ele Vas~;o>tcallos.- A' -commi~s.'í.o de 
mu.rii~ha. e guerra.. 

N. 64-1803 

Crca clwzs ascola.~ no estado dn Brrh:a, uma de 
;l~aclbin!stas e outra de p:lvtu.< ]1<11'<1 ;,,m·;. 
-.ma m?rcante; c;·ca uma c:>c.ola de 1JiW!O$ 
rn: Ct~p:t~ Fede;·at e amplia c~ de ;;w.chi· 
mstas e:c'stente. 

O Congresso Nacional resolve : 
. Ar~. }.o Cre~r, c~mo medida complementar 
~ . le1 de na.<Mnallsa.ção de cabotagem, duas 

C:m!:tr:>. V. Il 

N. 65 - 1893 

Extingue o llOsto tle CaJ)it,lo-t-enenlc da arma
ria; 'J.llff>nC;,ta o 'f.t!<trfro rlo.< cn.p:ta,;.< f{C 
fl'Wfala: ~ at!t,lllWilla 1/e 40 "lu soln-r: oyc.<:pe
ctr~o .•wl.do { t !l•"at ificn~,7.o ,Jo . ..: 1~'s tcn.e>l.t(: ... de 
1na.f~ ,(~; 8 anrws 'llt!.'tle posto 

O Congr~s;o Nac:ionn.l resolve: 

A 1·t. 1." Extinguir .o posto <le ca.pitão-te
nen te 1la. u.!'mo.•la.. 

§ L" Augmentar o quadro dos c..1.pitiles <le 
ft'<"g'M,IJ. tle 30 a i O, fico.ndo acld idos :1. este 
rtttn.•:l ro os ~inte ~~.piti.<:s tenentes que c:xce- . 
derem c que irilo sendo promoYido~ .~medida. 
qoe se forem a.brindo va_g:Ls. . 

Art. 2. n Au:;mcnto.r <le 40 n I u Su bre o resps
cti vo sohln a gr<ltificação dos 1''' tenentes de 
mais de oito a.nnos neste posto. 

Art. :3." ltevo:;-Jm-se a.s di"PP5içties ~m cou· 
trario. 

S:tln. das sessüe5, 21 de junllo de ·IS93.- . 
Fnwc!.<cú de Mat~u.<.- A' mesm<\ commissão. 

~. ou- 18!>3 

:1/llli le,;t. eM •"l((' pfe;tit•ule o rlircito ·t:on :crirlo 
ttO.< c.<latlo.< polu !ll'l . 6,1 d'~ Consti,Hiçii:o 
sofn·,; as lr;rrns ~.t(;ool!-rlHs .... :tucu.las no.r seU.$ 
1'C·<}Jcctivos tettôto1·!o.< c clá ot~lras p1-~tJiden' . 
ci~s · 

O Congresso N;;~.cional decr~ta : · 

Art. 1 " E' mantido em sua. plenitude o di
reito conferido MS est.\do:; pelo <l.l't. 64 da. 
Con~titui~;.ão sobre as terras devolutas situa· 
•lns nfls seus rl'specti.,'os t.crritorlos. 

Art. 2. • Ficam de~ de jú. r esf;r;M.as pa.ra. a 
União, de conformill:lde com o mesmo a!'tigo, 
todas a..'S t erra:; devolutas situadas n:l.S linhas 
rle n·ontelra. do paiz. em um r<J.io de 20 ldlo
metros; demndo o goveruo mandtl.r op_pO,·tu· 
!ll\mcn~o medir e discriminar t\S respectivas 
a.rea.s, onde serão est<Lbelecida.s colonias mili· 
tares. 
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Art. 3." A todo tempo poderã. o governo da 
Unilío rqlropri.ar-se de qu:J.lquer por<;.fiO de 
tet'r<J.S devolutn.s existentes, n:tl'(l. l'ortiftl.\'lÇües 
e constrncç:•)es militares, pr~êedenrlo aviso M 
g-overno do resllectivo esüdo, ~:üvo ccc;csiüo 
de guerru. ou our.l.'o mo~i•o que torne urgente 
a necaAAida<le immediat..1. d<J. construe:oiio ou 
fortificaúão. 
· Art. 4." Passarão igualmente no domínio 

®União as terros tlevolut•ls situadas em um 
raio de I O lülometros tW.S e;;tmdas de terra 
feúer:1es de ca.racter estr~.tegico, que estejam 
ou ·venhll-m n ser construiclas. 

Art. 5." Seeii.o dcn·ol vi dos a.o conhedmen to 
üos csén.dos os pr.l.}eis pendentes teh.1.tivos :1 
cflncessõcs subsistente:::, baseadas em contr:t
cto.;; anteriores :L Constitui~-ão, devendo sct• 
tMntidos os dü'eitos oriundos dos 1·er~:ridos 
conkacto:::. 

Art. G. o Revogam-se as disposi~;.ões em 
<XIntra.rio. 
- Sala. d3S sessúes, 21 de junho de 1803.-Dr. 
Tol'lj!tato J.ll o1·c!ra. -..-ill~9.!Jde Jtm i 01'. -.No ~:res 
de !llello·.-Se'fJe;·ino v:e:,·a.-,ln,Sn:o Ol.IJi!tlw. 
-Fileto Pi;·e;;: Fe•·r.~f:;·f/ .-s(~l!Jado (bs· S(ili· 
tas.- A' commi;;são lle constituição, leg:s-

·la~ão e justiça. . 

ORDEM DO D!A 

·o Sn.. •• L\.CQvES ÜGRIQuE (p~la rmlem.) -Peço 
a V. Ex. que con:mlte :i. C(l.rna1·i sohl'e si me 
conce(le lO minutos lle urgenci::t lll-t'a fundn.
mcntar um projecto, compromettendo me 
destlejá a. não excedcl' esse pmzo. 

Consulhtda a· casa, e concedida a. ur
genci<l.. 

r- o SR. G.U3RIEL DE ::VL\GALHÃAS pede verí
fic:w·J.o.dfi "'9t..1.ção. 

Coruultada.novn.mente n. casa. reconhece-re 
tere1n vot.aêto a lavor da urgencin. 9C. S1's. tle
:pn~'\dos· e co_ntra 21, o que confirma a pr·í
lllE:'Jra v o taçao. . 

Sr. presidente, o> jornaes desta. capital 
noticittram hontem, que o tumulo do mare
chal Deodoro, o fundador da Repul!lica, fora. 
proth.nada., at·ro.nca.ndo-sa-lhe us te:ttras. 

!\ão 1iüle.l houtem sobre este assumpto, 
porque o achei tão grave, de ta.mm~ha respon· 
sabilidade p:J.ra o pa.íz, que me jutguei obri
g-.:tdo a consultn.r lltS.c;oas da família do 
marec1tnl para. saber si o facto era verdadeiro 
em toda sua extensiio. 

Então soube que se lutvía.m ac:hado sobre 
a lapide lettras ar-rancadas e que el!as haviam 
mandado l'e<:Olltel-a.s, faltando alguma.~. 
V. Ex. comprehende que n5.o posso attribuir 
nem attribuo a um bruç:o brnzi!eiro essa pro
fhn:lção. (<1poiado.~.) 

Ct·eio que niio hu. paixão humana, que não 
ha despeito, que niio lta odio que vá alem 
ue um tnmulo, que ence1'1'a um cor_oo· que 
deve set• ilag1>ado :p:wa todos Oi! brazlleiros . 
(.'ipoiados.) 

E' 1n-eciso, senhores, que venha tlizer~vos 
que não houve uma profanaçrto, ltouv-e·antes 
uma das maio1·es mani testações que podiam 
hom·ar nquellaJazida em sua. extrema singel· 
lez<J.. 

A Camara sa1Je que quando Napoleão foi 
atado aos rochedos de Santa Helena, pelos 
gi'illtiJes de ieno da vindícta europea, os 
vetera-qos do grande exercito ensinaram a 
seus filhos,::mte as lembranças materiaes do 
>encido de Waterloo, a. r~speii:al' o heróe 
e anw.r a. Fl'U.tWl- ~ 

SeÚho1•es, o.quellM le~tras que fa.ltam des
coiladas l)elo temJ:lo, não serão agora as san
tas rdiqulas, recollüúas palos velhos com
panlteil·os do f,'eneeal, pelos veteranos do 
Par-a.gutcy. :pal'J. pol' elh~s ensinal.'em os 
filhos u. soietrar i).s pnla.vras PM!'i!f, heroismo 
e liberdade ! . 

O 1U.cto foi noticiado pelos ,jorna.es, mas 
urgê, portanto, 11m documento lüstorico que 
desfaça a ·impressiio q_ue elle produziu. 

Venho, pnr· is~o, propor a e;;ta. Camara 
uma. homenagem a e~s!-l grande morto, uma 
homenn..gem simples, singela, como devem ser 
as homen<:~.gans prestadas aos !,'1'andes ho-

0 S2.~. Jaec:p.lles ou~~.·ãque-V.Ex. men~; "tenho pedir no Congresso que mande 
c::~mprchenderá facilmente que jit llão posso colloc::tr de novo aquellas lettras de bronze 
vir neste momento it tYi.buna com aq_ueUe eque ao lado. a um canto da la.pide, sejam 
entlmsiasmo que merece o a.ssmnpto ele qne gravadas t;:tmbem em lettras de ln·onze estas 
vou tra.tar, desde que, pedindo pela. primeira simples palavras-« Homenagem do primeiro 
-v~z uma urgencia de lJOUcos minutos nesta Congresso republica.no». . 
casa, a vejo cliscuticla. · Pec;o 3- v. Ex. que se interesse por este 

Entrett\nto, como o objecto a que me projeéto. _ . 
lll'OliOnho e grande. é magno IJOr sua. natureza .. - Nada ma1s qu~ro com elle do que apagar o. 
tratarei de ser bl.'eve para não désgostt~r . m:\. impressão deixada pelo facto a que me 
aqueiles que vota.:am contrn. a mgencia.. e. ret'h·o e que não pôde figur.ú· sem uma im
por_ isso, nã.? occupa.:ei. a sua <1ttençü,o por parclal manífe~b.<31o em coatrario, na. hi~to

. ma1s ·de ctnco mmutos, contados de 1'e- ria.. da nossa. R•lpul.Jlíca, ( ilpa:ados; mu~to 
· · logio. · be,n • ) 
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(O S1· • .t!rthtw 1Uos de:xa a ca_r.leirct rla J)l"e
sidencia, guc c occupada pelo_ SJ·. Joao Lopes). 

Yem à mesa, é l ido e julgaU.o objecto de 
delibera<,~ o se,"Uinte 

PROJECTO N. 67--1803 

.ill"a~t<l<t 1"CSLa.oetccc)· na lapicl e f unerm·ia do tu
mulo do marecltal Ma1toet Deodoro da Fon
seca as leuras ele bl·on~e <JtiC dc(l/.i desetp
lxo·ecent·m. 

O Congresso Nacional tlect'et·\: 
Art. 1.• Que sejam résta.beleeidas na lo.pide 

l'uneraria elo tumulo do m:l.rechal Manoel 
Deodoro da Fonseca. as lettras de bronze que 
dahi desapparecera.m, por outras, accres~en
tando-se a um canto da mesma. lapide a se
guinte llecla.raçi."io-Ho;nenoyem do Prime:,·o 
Crm.g r~sso Republ!eano. . 

Art. 2.• Fica o gover•no a.utorisu.do a cle:s
pender a quantia. pã.ra e~ fim uecessaria.. 

Art. · 3. • Revo&ra.da.s a.s disposiç.ões em con-
tro.rio. · · 

claração, a Camara. reconsidel'e a. sua yotaçií.o 
e conceda-me <\quiUo que jã. hontem p.edi 
como \\ma gt•a.ça. especial. 

.O Sa. Olricic.\- Nilo· é por divergencias 
oom a. ·commissão ~ · 

0 SR. BRA~UO DOS 8,\~TOS - Não fiz nenlm
IDO. allu:;ão que possa, j-ustlficat· a pet·gunta. do. 
nolJre deput~do; declarei que os motivos que 
me l<nrara.m a pedir demissão eram exclusi
vamente pessoaes, e por esta declaração acha
se irnpltcitameute exctuída. a. hJT1lothese dé 
qu;llquer . divergencia com os membros da 
com missão. 

O Slt. Omcrc.\.- Queri\\ que isso ficasse 
consignado. -

O SR. BRAZILrO nos SAZ\TOs-Portanto, J:leço 
de novo o. V. Ex. que sujeite o meu pedi(lo á 
consideraç'ii.o du. Garoara., pa.ra. que ella. se ili
gne reconsidem.r a· sua votaçã.o. 

Sujeito de novo ti votação, é a.pprovado o 
pellido de llemissão feito pelo Sr. Brazílio dos 
Sa11tos. · 

O SR. PREsrnw.-."'TE- Nomeio para Stlbstituir 
o Sr. Bl"azilio do3 Santos. na commissão de or
ç-.o.mento, Cl Sr. dermt."\tlo Rosa e Silva.: 

O SR. VALL.o\.DAR"Es (pdc1 on~e;·,~) -Faço 
iguu.l pedido <i. Ca.rriu.ra. para que <lispeose-me 
dt\ commis.-,'ã.o de Ol'ç-.a.mento,. :por moti~·os to.1o 
pond~rosos como os ç!o Sr. Bra.zilio tlos Santos. 

Con::utta.tlt> a co.sa, ê approvado o requeri-
mento do Sr. Va.llndnl'es. . · 

8. R.-Sala do.s sessões, 21 de junho de 
!893 • .....:.-.Jacques Ow·ir]ue.-li"iew·y Cur·aclo.
Se"b~·a .-l:Jc:lll.o·mimJ de J.Iendonça.-F,·ede
rico S • .R~beiro.-Marti1']/,j Rodl·iy~tes .-E~p:
~·ito Santo.-~ll:!fttCl Castro.-Jc:su.ino de :ltbu
f),ttel'(fi'C· -Pcdt·o Chennont. -Ep:tacio Peo-
:<oa. --S (i .:lndl"Crclc.-Caelano r.le .H óuqtttJI"If'-le . 
-11/a,wel (;oclho Bastos do Na··cinwnto.-Coulo 
C..rrta:co.-Co~üt Rod1·i!Jue.~ • .;...._.1;1frisio F:,!lho. Ve1•ificad<l. n. >Ot.'l.~flo, t\ :peditl•) llO Sr. Bel
-J,.,.o,me:o ae .-tyuiar.-A' commis.são da ccn- larmino de Mendonça, reconhe<.-e-se terem vo
stituir;ü.o, legisla~.ão cjustiçil. tal10 o. 11wor 60 Sr~. deputàclos e contra 56 . 

O Srt. PRESlDB~TE-Do.ndo-se nova. vo.ga na. 
O SR. Pt=tESIDE:o;TE.-Vo.~-se vohw o reque- commissüo tle orç:;t.mento, nomeio par(l, preeu-

rimento do Sr. Brazilio dos Santos, pedindo chel-o. o Sr. Go.r<:ia. Pires. · . 
exoneroç.i.o de membl'o d~• commi~1o de 
orç~mento. O SR.. GAR.ClA. PiRES (í>cfa o~·rlcm)-Sr. J)re-

sidante, j;i. faÇ'o parte da commis&1o de contas; 
Consultada. a casa, e rejeitado o l'equeri- e pa.rece-me que não póde ser acumulado 

me~ to do Sr. Brazilio dos Santos. mn,is este traballlo sobre -um. 
O SR. BR.-\zruó nos s,~-.:ros (pala oJ·. Devo mesmo decl;1.rar que para. a boa mur-

rlern) -Agr-adeço tí. Ca.mara. . esta mani- cha dos trt\.ba.lhos da commissüo, s:>u o menos 
festa~.ão que não pôde ser i11terpretacla si não competente para, ser nomeado (nCto apoiar.los), 
como uma generosa deferencia ao ol'ador. porque me acho em inteira incomp:'Ltibiliclade 
Entret..'\nto. devo ponderar que fuí levado a com a maioria d:t commis.sã.o. (J~t~ito bem.) 
apresentar o meu rP.querimento por motivos . o sn.. J-'RESIDE:-.-rE-Nomcio par:1 su"bstituir 
que então declarei muito valiosos e mesmo 0 Sr. Valladares o Sr. Lopes Chaves. 
insupel':l.-veis ao maior esforço para ven-
cei-os. Sulnnetticlo a ·voto~, é aprovado o requeri-

Si pudesse continuar .a presta.r os meus ser- mento do Sr. E pita cio Pessoa, fOl'rnul:tdo :em 
-viços na. commiss~ de orç~ento, compre- um~ das ses~ões anteriores para que entrê em 
hende a. C.."l.ma.ra-e creio que nã.o du>idarà da. ordem do di:\, independentemente de IJ<"l.rece~ 
sineeridade desta. declaroç.1o-que p(}r motivo de com_missiio, o pro.iecto sob"r~ homenagens á. 
algum procura.ria. eximir-me deste trabalho. memor1a do marechül D~odoro. 
Entretanto, circmpstaucia.s especiaes e extr().- 'E' lld3. a reda.cção do )?r(\jecto n. 20 C, deste 
ordinariamente imperiosas me obrlgam a. rei-: 1 anuo, fixando as forÇt\S uavaes para o e::>:er~ 
tero.t' ~te pedido· paro. que, i't, Yista desta ele- cicio de 1894. · . ' · ' · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 14:09+ Pág ina 24 de 32 

364 ANNAES DA· CAMAR<A · 

O SR. Anu..YDE Jumon. (pela ordem) re
quer dispensa de impressão pam ser a redac
çoo sujeita á· deliberação dô1 cn,sa. 

Consultada a cnsa, é approvado o requeri.,.. 
·mento e em se,nuida. a redacção do seguinte 

PROJEC'l'O N. 20 C-1893 

Rcdacçtlo do projecto n. 20 B do con·enle 
a;mo, ql!e fl::ca a (o1·ça navalzJara o exercido 
dci894 

clesannados, os que, embora em bom. estado, 
não forem precisos para o serviço, os que ne
cessitn.tem de concertos que se prolongarem 
a.làm de noventa dis, e os q ne não estiverem 
mais em condições de ser utilisa.clos-; sen
do nestes co.sos o seu pessoal militar reduzi
do: a.commandante, immediato, commissario, 
machinista, mestl'e e fiel, ficando os navios 
inteiramente entregues á inspectoria do arse
nal, que se encarregar-á. de sua conservação e 
limpeza, empregando marinheiros e lbguistas 
contra.ctados. 

O pessoa.! militar conservado a bordo nen
hum desconto sofirer-d. nos seus vencimen
tos· 

O Congresso Nacional decreta: 4;, a mandM' pa.gar pela apresentação de 
Art. 1. o A força naval para o anuo (le 1894 cada menor para. <l.prendíz mtwinheiro,depoís 

constará~ de julgado n.pto, á autOridade que o apresen-
dos ofliciaes da armada e classes a.nuexas tar, vinte· mil réis, a titulo de emolumentos; 

que for :preciso embarcar nos navios Lle e aos paes ou tutor oitenta mil reis, a titulo 
guerra e transportes da União, conforme de gratitica~:::""i.o. 
suas lotações, e dos e:.wos-mt\iores das es- Art. 3.0 Revogam-se as disposições em, con-
quadras e divisões navaes. trario. . 

de t 
, 

. qua ro mil l)raças do corpo de wari- Sala. das ~ommissões, 20 de junho de 1893. 
nhell'OS nacionaes,além de 124 da companhia. -Lcodgildo Filgt~eims.-J. ele SCl].JrL 
de :Matto Gt•osso ; 

de 600 :praças do batalhão mwal · 
de. qu_inllentos fo~tuistas contract:tdo·<> Lle Ba.~c:s p!wa (J l:ilff<ifamcHIO de mw·inllagcm zw,,·a 

f - - - v o senJiço da ar·mada 
con ormtdade com o respectivo regulamento, 
pro}llulgado para os lbguistas extranume
r~r10s, e~nqua.nto o.<.'Orpo (le marinheiros na
ciOn~es nao pudet• fa.ze1· face a totla,s as exi· 
genctas do serviço naval -

de _quinhentos _marinheiros eontractados, 
sob M bases que acompanham este decreto 
para supprir tempor•wiamente as vagas exis~ 
tentes no corpo de marinheiros nacionaes · 

de tres mil aprendizes marinheiros ; ' 
·ell!- tempo de gue1'1'à, do pessoal que lor 

· proo1so para attendet· ao serviço da es
quadra. 

.AJ.t. 2. o Fica o Potler Executivo autot·i
sado: 

-1°, a rever a tabella de vencimentos dos 
officiaes da armada e classes annexas re<tu
lando as gratificações em postos col'~espon· 
dentes, de moJ.o que todos os oillciaes emb:J.l'
cados e :principalmente os combatentes s~a.m 
s~mpre melhor remunerados que os que ser
"Vlrem em commissão de terra ; 

l1.S capitanias elos porto~ do. Capita.l Federal 
e dos estados de\ Bahia, Pernn.mbnco e Pará 
engajn.rão para o ser\riço da armada indivi
(luos de protis&i.o ma.ritima nellas matricula
dos ou ex-praças do corpo de marinheiros na
cionaes, que houverem tid0 baixa por con
clwã.o de tempo, sob as seguintes condições: 

Os enga.j<l.dos, conforme as suas habilitações, 
ser-~o classificados eui ca.bos ele marinheiros, 
marinheiros de 1" e 2" classes, percebendo: 
Cabos de marinheiro~. . . . . . 50$000 mensaes 
Marinheiros de 1~ classe... 40$000 » 
:Yfarinheiros de 2·• classe. . . 30$000 » 
nos p0rtos da Republica e 25 °/o mais em paiz 
estrangeiro. 

2•, a elevar a cincoenta o nume1•o de uuar-
O.a.s pa.ra o policiamento do A.rsemtl de ~fa.ri- O pra.zo do eng(\jamento sera, no minimo, 
nha ~ s.uas dependencias, sendo de preierenei t de tr~s annos.-
admlttldos a esse serviço os inferiores e pr<:t-
ças graduadas dos corpos de ma.l"iuha, que 
houverem deixado o serviço por conclu&i.o de . - · tempo; ' A class1ficaçao dos engajados ao assentar 

• _ . . ' . _ I pray-a., assim como- posteriormente o seu ac-
. 3 , a nao con··· s1derar ar,!uulos s.~ao o. s na-l cesso gradual. , ser. ão feitos pelo col'pe de ma.~ 

-nos em ~tado de preencher oomnussão, sen- rinheiros naciona.es, tal qual estabelece o· 
do classifica4~ l).a re.se)"'~. em fabrico, ou respectivo regula.mento. - . . . . 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 191051201 5 14:09 - Pêgina 25 ae 32 

SESSÃO. BM 21 DE JUNHO DE 1893 . ·-365 

Os engtljados constituirão a mãrinhagem. 
· auxiliar do corr•o de mat·inheiros naeionaes, 

pelo que gozarão de todos os direitos e vantll
gens de que gozam ~ praças deste, taes como 
o là.rdo.mento, ao assentarem praça e os se
mestres qlle 1orem Y~ncendo ; o tro.t-~n:ento 
nos hos:pitaes de ma.rmha. e o asylo de mva
lidos, UJna vez que declarem querer para elle 
cqntribuir. 

· Os en~jados, que forem ex-praças do corpo 
de mar:mheiro3 nacionaes, contariio p<wa a 
reforma o pra.zo de engajament~. 

Os engajar.lcs ter-;io preferencia, concluído 
o engajamento, para os lagares ds scn·entts, 
rema.d.ore:; e outrós· das repa.rtiçõe$ e ~ta.he
lecimentos de marinha, e bem assim matri
cula gratuita nas capitanias dos pot·tos os 
q_ue pL·etenclerel'll arl'olar-se no pessoal mari
timo das respectivas ci.rcumsc.rip_ções. 

7" 

Poderiio tlesemb<~l.'e<Lt' onde se ac1n•rem. 
quando co:Jtluirem o prazo do engojamento; 
com tlit•eito, porem, i1. passagem par!\ o log<l.r 
de sua t•esidencia. primitiva ou ptwa -aquelle 
que preferirem no terriwrio nacionaL 

Os engn.jados fical"Jo sujeitos ::.os reguh~
mentos em vígot• na armada. 

, ga 

· Os engajados só serfw definitivamente in
corporados á armada. por ordem do chefe do 
estado-maior genersl. 

Qs enga.ja.dos, antes de firmarem a stta 
ob1•iga~Jo de serviçO, serito submettiLlos a. ri
gorosa íns:pecçtio pelos medicos dos ar'Senaes, 
p1•esidida :pelos capitães de portos. · 

Sala das commissões, 20 de junho de 1893.
Leov:r;ilclo Filgue:'ras.-J. de Scrpa. 

gencía aos nobres deputados pa.ra o ·a.ssulll:pto 
de que vou me oceupar ~ trata-se do passa
mento de umillustre servidor da. patri.a. .•• 

O SR. ÜlTlClCA. - A noticia não é e:x:acta. 
( Scnse~çãc. Trocam-se dirJe1·sos apartes. O 
.s·1·. zwc.~i.den te raclarn(l auençao.) 

O SR. Za.ma - ~r. presidente. passou 
muito rapicl.o o mome11to da a.le,o-ría qne as 
1)ahwras do nobl'e dept1ta.do dispertaram no 
meu -coração. . • 

0 SR.. OiTlCICA- - Pensei que V. Ex. 
se referia. a. outra pessôa. , 

O Sn.. ZAliA - Desgraç.ada:mente }la.ra. a. 
patrio. b:·u.zileir-a é bem exacto o fallecimentó 
do marechal do exercito Jose Slmeão de Oli
veira. 

Nií.o venho neste momento relembrar os 
g1-andes e re!eva.ntes serviços que, I.'JUer como 
militar. quer como cidad[o prestou elle a 
e:;te pa.iz. PJloiados.) . 

Não ha brazileiro que os não conheça., desde 
a campanh:'l. do Parngtm.y até o Congresso 
Constituinte, onde se di~tiuguiu í'empre :pelo 
cr.tterio com que votou il.S medidas da reorga.· 
nisa~,,ão republicana do Brazil. (.:1poiados •. ) 

Não venho tamllelll l'elembral' o<s serviços 
a.<:\min1stra.tiYos,nos q_uaes revelou elle ·grande 
tn.ctica., gtwJ.nde tino, como succedeu em Per ... . 
nCJ.mbuco, onde, por assim dizer , conse,"'lliu 
h:1.r:noni~::1.r todos os interesses, sabinclo dalli 
c:oberto dos applansos de todo o estado 
(o1lo:ado) ; não venho relembrar ainda. o que 
tez depois como ministro da guerra, ]lOrque 
tod~ o sabem, o geneml .José Sim.eão insere· 
veu o seu nome n\J. lüstol'i~ do paiz de um 
l!lodo inotvida. Yel. ppoiC!Ifos. ) 

Membro da Assemblêa Coniltituinte, c tendo 
~rdid•) o seu legar em conseq uencin. . de 
acceita.r o c..1.rgo de ministro da g-uerro, nü.o é 
muito que nós, que fomos seus comp:1.nlleiros, 
manifestemos o nosso pez.1.r :pelo grande golpe 
que a.c..'\.lra de soffrer a. patría brazileira. 
(.:\po:ados; m~~;ro bem.) 

Proponho, portttnto, á CamaradosSrs. c~e
pu tados q_ ne u.l.ltorise o Sr. 2• secretario a 
tus.::reYer na act..'\.· da sessão de hoje um voto 
de profundo pez.'l.l' peLo pa$sa.mento deste 
Ulnstre cidadão e brioso militar e que ao 
mesmo tempo, V. Ex. autorL<;e o Sr. 1• se
cretario a. comnmníco.r à iamilia do morto a. 
\'esoluçii.o que acabamos de tomar. 

Vem i• mesa, é lido, apoiado, :posto em dis
cussiio e sem debate .approvado o seguinte ' 

R_eljuerimcnto 

O Sn.. Pn.~lDID.-TE ~- O projecto vae ser 
remettilto ao Senado. ~queremos <i.ue se insil~ m. acta. de nossas 

· scssües um voto de pezar da. fumar.~ dos De· 
· O S.&. Z.o\.?JA. ( pda onlc;n }-Sr. presideo.te, put:tu~ pelo passamento do iUustre mare

creio que nem mesm6 preciso requerer ur-. chal Jose Simeii.o de Oiiveira.; outrosim, re· 
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queremos que- ú f.\miEa do Jln::t.<lo se cam
munique esw. delibera.çii.o. 

Sa.lo. ths sessões, 2.1 de junho de 1893. 
- Cesar Zama. - Demctr:o R iiJeil'l). - lc· 
.~ui no de 1llb11que.tqHc. -.1. ·v:n.'utcs.- ftii.tl'~" . 
- Bel?a:nn:1to Jl[f.:;v{onça. - Edl!ltí'do Gon· 
çalves. - .:l. Fatcí[o. - lnd:o do Bra::l . -
Solon. 

Entretanto, V. Ex:. _procetteri~ como euten
dee; eu <~-{Mlnas cxp:mho <ts idêa.s que tenho. 

O SR. Pn:e:siDE:\TE - O regimento da. en.
ma.ru. express<.tmente prolübe novos requeri
mentos sobr·e mn.teria jti. oncerrada. Entre
tanto, a. mesa. recebeu mai~ de uma consulta 
ácerca rlo :J.Ssumpto de que V. Ex. se océu
pou e indicou qual havia sido a pl'a:x:e no ou
tro regimen. 

Annuncia-se a -,otn.çíi.o,em 8·' discusstto, do Verificou que ns mate1•ias encerl'adas em 
projecto 1.1.. 83 A, de 189!, esta.1>eleceudo os uma. ses~ão podiam ser novamente discutidas 
casos em que é livre ou obrigatorh1 a prece- na outra qu;\núo 52 p:.\Ssava de uma l egisla
dencia. do casamento civil Q :J.S penas em que tura a outra .• Dentro da mesma legi~latura 
incorre quem não obser\·t.r as flmnalidades não se dava. absohttam'"nte nova. discuss[o. 
civis dentro <los 20 dias após a celebração do (Apo:r!(los.) 

·acto religio~o ; extingue a.s custas ou emolu- Assim; qut~.udo mesmo valessem os pre-
mentes, lixando pn.n• o;; escriviies pl'iv-ativos cedentes in,'oca<tos, o requedmeuto de V. Ex. 
uma retribuição, e mi1ndanio coucinuar em nií.o poderia ser apL'Oveitn.do t\, causa do pro
vigor o decreto n. :'i21, tle 18\JO, no que não .iecto, porque é formalmente 11I'Ohibido pela 
f\.1r alter;tdo por esto. lei e emq uu.nto não tbr lett['a do regimento que se acceite qtHolquet· 
modificado, n;~ pa.;·te processu:~.l, pah\S legis- requerimento sob1·e materia encerrada. 
l\\turcts dos csta...los. =- · O Sa. ZAlL\. - Nestas condi~,Qes retiro o 

O sn·. Pn.ESlDE!'\TE tlecl::.1·a que (t votaç;.io meu requel'imento. 
lleste projecto, que fú:;·~ interrompida, et~..l. O SR.. SEVERINo · VlEIR.A (]>ela o;·clell~)
nonün:~l; entende, l>Gis, que deve continúa.r S;y presidente, · para. mim é iudifferente que 

-·a. ~;er nomin;\1, e que, po1·tanto, vae-se pr·o· o projecto seja discutido mt~is uma. vez utt 
- OO()Cl' á cltt\m:\ttn., sü \'O r·ccl~mu.c;i\o. não. 
. .O Sn.. ZA~L\. (1,cra o1·de,,) - St•. presi- Mas o que me p~rece fora de· duvida er:\-
deute, tomo (L liber·dade ele 111<'1 dii•igil' :t cional e que, ntl. omiss~o do regimento, se 
V. Ex. tL YGt· si, tle ·~ccor<lo com :1 pt'<\.ti<:a &])risse discussão sobra o·projecto, nã,o discus· 
que tem sido scgnifla nesta cas:~. é pos5iv~l são nova, mas continunçào da 3' <lis: ussilo. 
~inda prolongarmo> a <lisc:u;;s;i.o tlcste as- VOZE>-Está encerl'a.da. 
sumptu. O SR.. Sevea1~o VIEuu.-Sai que a Camat-a 
Et~ pt•axo que o projec:to dnrlo de 11ma estiL imp:teiante pot• vot.1.1' este pi'Ojecto, mns 

s~ssão l_).'l.l':~ otm·a po(li:~ ter aíwh~ um:-1. ,!• estou pugtH\nclo, u.ntes de tuuu, por um pr·e· 
discussiio. cedente que. deve ser tirmu.tlo pela Ct\l11tl.l'tt.. 

E como c,sf;a JllnteL'iõt ú ·re:dmt,nf.n . impot'· Sr. pre:;illente, o pr•üecto de que s::~ traLt~ 
t:t'nt8, e V. Ex. tent Yisb que utl:im:.tmente. nfiu est:ú de ra.cC~J encet·rMlo. mas <l.Üiac\o t.L
(nisto não Yne c~~u;;ut·n. n. v. Ex.) qu~ nlti~ cit:~mente pelo cons~ntimetito d:o Cam<ll','t. 
mmnente teem sit1o encat·r;ltlas m:J.t()t·ias que Estit simplesmente atl.h~tlrt. Y. Ex. f;~1·á o 
devit1.m uínd:t ser discutttlas, e isto por culpa obsequio de uizel'·mc ll.U'Cn,lo ii.Ji encerrado.<'· 
üa CamM·n, este nssumpto, porem, s<:ntlo da discus..<:ão deste pt·ojecto. Elle nü.~ foi encer
importancia que e. p:l.l'!'~-me que pode;•-se- ~:.\llO DO ttttimo llia de Sassii.o; logo, O t>rO· 
hia, obedecendo ;i. p i':l.Xe, n.bi'i1· u :nl!. 4 • discus- .Jecto tin !t~ sitlo encerm.do no ultimo dia de 
s.'i.o a este pl',)jecto. (:11ioiarlos . ) sessão. ~1\(teri::l. enc:::rrado. é mn.terio. votwln.; 

Nestas con1lir,~jcs ~·que me di\'iju ,, v. Ex:. e si niio foi votado, qu:mdo encerrt\<lo. ll't 
pedindo que consulte á cüS:t 8i tem lo,.·at· sessã.o em que lmvüt numer·o, s~gue.'se qÚeo 

. essa 4" discussão. . . "' proje.cto 1\J i tacifumen te a.UiallO. Est;o ê a 
Não tenho senão 0 intuito de coUocm· tL verdade, e esta. deve se:;:· a noema a seguir 

C:l m~wa em condiçc)es de resoh'et' c;onsciencio- nns materia.s encerradas, quando. não forem 
s:tmente um <1.$UIDJ.l tO (le tz,,mt~nh:J. importt\ll· votadas, e tiverem ele ~er vob\d<.l.S na sesSão 
ci~ para <!Ste pil.iZ . seg·uinte. Deseja.va. que a. Cama.-r:o firmas· 

se esse precedente, que é o bom, cerit'li de que 
O Sn.. PIRE> FEttr..Enu..:.. Vamo ,s vo~ar não u.bre uma 4> discuss.t.o, mas que continúa. 

b:J.Sta de discuseã.o. a. :3", c1u~ se considam simplesmente atliadJ. e 
. O Sr:_. z.urA-:-Niio pr·oc::tu:e interpreta.n:un<~. l nilo cncerra.da. . · 
In~~nç,ao que JJao ten_lto. . · . O St~. PRESIDE~TE-V. Ex.. &$t1i. ~<tttiVcleiulú 

t;1 <~ C;Lmar9- dehlJel'ar !tue uii.o, sujcital'- 1 sul1N u. historia U.o twojccto. Não sú foi en
~~e-lleL &l ~<llll>et'<U'. qucstm, euten(lo que aj cel'rado. como se começou:\ vot.:~<Jii.o, que não 
G;\ll!O.rll. tem procedidO :!.certa<lu.wente. · se verificou, J.lOr h~~•er I;\lta (le num~ro. 
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.Accresce-que, como üe<:1;}.!\!.i- n.o Sr- 2f;\.mo.\ . o 
·regimento formaJmente se oppúe a requeri· 
mentos quanclu se tt·ata. de >Ot.\çiio de mõJ.te· 
rin. ,jâ. erwerrad~t. E' o ttrt.. 73. · 

O Sn. .. CnA.GAS Lo nATO dese.i:•. s JJCl' si se vac 
vo tu.r o projecto do Senado Oll o substitutivo 
daCamar<t. 

O Sa. Pn.E:JIDE.l':'l'E - Parn. que a Ca· 
mara. não poss:.1 nllegnr. ;~ minimuduvidu., e 
ll.J)C?.al' da lar·ga tlistx·ihuição qúe se fez em 
~ vulso do !Jt•ojecto, vou ll1<\ndiH' ]_)roc~üer ~• 
nova leitm·;t do parecer da coJnmis:silo. 

O SR. Aoor ... PHO Gor.oo - O p:wece.r d<1. com
missão ê em sustentc1.çü.o .do substi.tutiYo que 
jà. ibi :rejeit.1.do em 2~ disc.us~ii.<), e, pm•ta.nto, 
não lta. necessidtlde de no\"a lcitnr a. 

E' 1ido o Int.recer. -

O §1" • . P~-~~i<:len.t.e-0 sn'lJ.3t!tutiro 
<tl)resdntc.\do pel<1. Camara ja foi regcitado em 
te111po, G •\gOta V;l (l YOÚU'·S!) ú Pl'~jedo do 
SemldO com as emendas a. el\() offcz-ceidus. 
. Os Srs. (l?puta.dos c1uc ttcceittlrem o p;:·o
fecto tlo Senado. s..o.lvo ns cmenchts, Llir.em-
8inl, e os ctue nU:o acceitu.t·cm tlizem.-Xau. 

Procede-se iL ch~\iuá<ltt. 
Respondern -~=~~~- o,; SJ•:;. ç.,\briet· s~\lg<\tln 

Filato Pit•cs,Pedro ChertÍlont. M;.tC:n. Bn.cclln.r; 
Vo..hmte ele Ncwn.e~. Costa. Rotll'i;;uei.\. l:odri
guts l'"erultlt!!CS, Clu·istino Cn1z. Am!'1·ísi>:> 
Firtlho, No~ueil'u. P:w;,.nn.gu:'L, Pil'\.'~ Fm·r-cit· . ~ . 
;J"sú A\'dino, ~:ttH:im..,ni,o; Hcnj;llJlin B:1.1·ro-;n, 
, \llllino Allim~o. Epit:.l..:io Pcss~)n., S;'t ;\ndr:\tk. 
Luiz de 1\IH.h·:tdt.!. &:pir•itü Sr~.nto, Bc!!:u·minu 
ç:n·neir_!). Lour crt•:o üe Sil, . Oi lide<\. Au~usto 
tl~ Freltll.E, :\.&lta.yde .ltHUOI'. x\, ... ,lC.'> :\ie!lo. 
TorttU:tco -~:o r·eil'a. Xi!o Pe<;t~nh•'-· OliYcir.\ 
Pinto. Vil':!ilío Pc~so::. , Thuma;: l)(•llfn:r, ~\l
vn.ro Botelho. Amcricv Lu;~. llut.ra. Nicl'-cio. 
Aristiclc.s liiaiJ-, Custit i\Iacttado, P;ületa. 'Fr .>ll· 
cis~o Gliccl·io, }.lurncs Bati'<.<:;;. l.op~:; Ch:Lvc.-;, 
Domingo~ ele 1\Io:·ae:>, At.lolplto Go1•tlo. ~[\w~·~ . 
Co.sta. Jnni:)r,A!li·etlo ELUs, A1rneid:~ :.\'oguei ~a 
Cinci.no.to Br"<lga.,'-Vieir<~ Bueno, Fieury Cill'r:.: 
do. Leopo!(lo Brtllu~cs. Al\':.H·o de C<l!;:Ll'i:J. 
UriJ;~no GCtttV~tt, Antonio Azm·()llo, Bol!twminri 
(le Mendon1;t1., lvin.rúln.no ele i\I•:.g;llhues, l~er
nn.ndo ::.~mas. Lauro :\Iü!le~, C;~rlos C(l.ffil)O~ . 
e SchmlClt (56). · 

Respondem- >hío os Srs. lr)(1io do R['Mci l. 
Augusto Man tencg1·o, I-lo1!antht Lhn~•. Henri~ 
que de C<II'Yallto, Lu~z Domiw•ues, Bene
dicto Leite. Nelson, ?1I•1.rtinho R()(b:·lgues Jus
tini:J.no _ de Scrpa. Fí·cderi;o B1)I>gC.S. Go':l<.~tl(l 
d~ L<~gos • .losú Hevilaqua, Alli•etlo RariJOS'<.l. 
M•g uel de C:~stl'o, Pctlm i\:medc) , Cout!l ~<·· 
t<\.XO , Tolent\r.o 0() Carvalho. Rosa. e suv,t. 
Gon~;<\lves 1-'erreil~•. · .Juve11cio de Agni:•.t\ 
Alldl-ó Ca.v~lc~u ti, A.nni))al f;.tleão. Pereh-:t 

L:n-a., .Joi\,o dê Siqneiea, .Joã.~ VieEl'a, Theo
pltilo •los Santos, l v o (!o Pr;1do, Oti\·ei
\'(1. V a\hulã o, Le..1.ndtn _i\b.ciel, To.sta., Seo.
bl'\1., Z:una ,. G~~rc1a._ Pil·es, S~w~rino, Víeil'tt, 
Sntltos Pel'etr<\, llltlton, F1-ancisco Sodt•e · 
Leovígiltlo Filgneir::-.~. S. 11In.rcos, Se1J<Jstiã~ 
L~lld.Lilpho, VHl~ Vi~,;osa, P1·ísco Pa.ra.iso 
:\I:tnoal Cae&1llO, . Fl'<1llci.se;o MILttos, U rlJan~ 
Mnscondes, Ft·anl-a Ct:wvo.!ho, Erico Coell10 
Sampl\.ío Ferraz, Jncques Om'íque, Jesuino 
de All>uque,rctuc, '_'inltt:les, Antonio Olyn
tho, Batlartl, Ga.brH~l de Ma.galhftes, C!w.
~:ts Lo li(). tO, Alcxanth-e Stockler. COstn. 
Senna, 'M<~noel Fu!gencio, Gonça.l~·es Ra
mus. _9<wlos thvs Chagas, Fer-reira. RelJel
to, JOa..') Luiz, Roúolpho Abreu, Vallada
t-es: X<>cesio Ta.va.re.5, ?.fat'tinho Pmuo BL'R· 
?.iFo do'!. S::m\o>, Ca_~ta.n~ de Abuquer•q ue, 
E1l uarJo Gonç.:tl>e:>, \ 1ctormo Mon tHro e D.:!· 
metl'io Ri.heito (13). 
Doi~am tle . 1-e~pouder iL cha.m:tdt\ p:u·n. o.1. 

Ylll.ao;ao n~mmal, os Sr.;;. Uma . .BaCllJ')', 
Ponte.<> ele 7\ltL'<Utda., Artltur Rios, Luiz Mu- · 
ml;, Prederlco Solon, Pcr-elro. c a Cl•:>ta. e Ho
mero B:Lptísi:<t. 

O Sr.. Pr·â:mnr;:xTE deêl:u-.1. que o projecto 
n. 8~ A, uc !SUl, foi rejút.a·!•j por 73 .. votos 
con tt·a. 56 . · 

Anmmcin-s~ <1. -.·ota•.'ão em <lbctls~i"LO unll!lt 
do :?>'·•'<!cto u. 15:3, tlt: lt!02. opinilnuo no sen
ti•.lo de ser n•lopt~do o _prctícc~to n. 184. de 
!.K<JI . ()~\e ~h.,,.,. n. 3DO.~ :t pen$~0 c(lnCellitla. ,~ 
11. ~.!:l.n:\-Cle>·tE·uolcs (h\ 1!oLt<\ \'lalr.i rlu. :Si! r:t 
VÍU\'t\ do Vi>:<culldc Vit'irn. 1ln. Sil\';J.. · ' 

S:i.·1 l'CCO!IIhh1s f\::l C::'pherm;. 
\'('[·Í~C.m•lu·.~) HTlO l t:~\·c;• IH1111Ell'l) p ro;:e. 

• k ·$u ''· chal!to.ld:~, t'<>conh<'ecnr!o-sc íct·em·sn 
:tUSCnttJ.•\<1 (r:; ~r;;. Lim;~ l3actn•\', na.hi·il'l Sal
:;:ttlo. Fi l<!to Pit· '~ . Pcd:·o Cht:rm('llt. Heut·i
rtnc tle Cat'nülto. Clü'i5r,:no Ct·uz, Amfrisio 
Fi3.\h~'· Frederico Borges . . J«s~ Avelino. Si 
.Andrnüc. ,Juvcucio tk~ Aguhtr, .Jorlo de Si
qu~ím .. Joii.o Vieit~•. Es11l.rito S:.1nto. Bel!a.r· 
mino Cn.rn~iz•o, Lourenc;o ele &\, Tlleoi_>hi lo 
do:; S::mto.~. 1 "0 do Pr<t<kl, Leandro 2.-f•<tí~l. 
An:;,•1J.::to de Ft·eihs., Gn.rch• Pii·es, Vilh1. Vi
'<?S:t, Pl'lsco Pat~ti~o. ~r,mo(:'l Caetano, Fmn· 
c1sco tlc M:otto~. 01in~ira Pinto, Luiz Mur·at, 
t'.a1.>1·iel de M:tgalltics, Alv•tro Botelho, A:ne-
1'1CO . LllZ, P~l.Heta, n.odolplw Abreu, Lopes 
Ch:.>..vc:;;, Fleurr Cttmüo,Caet;.,.not~c Alhuqt\er
que, Solon, Edww .. lo Gon~·<~h·es, Vlctorino 
)-lonmiro •. Pel'cira da Cn~t;.t, Cassinno tio Nns· 
cimento <: Demetrir, Ribeiro . 

Pór f;dt:\ un n<unei•fl ê adhd:~ õl. \'O~v~aó (lO 
pr·oj(ld.o n. l5:), dfl I t:!J::, e; 1hi.~ •!cmai» ·Jll;~t.c
l'ias consig-n:\\!as na. Ol'ticm do •lia. 

\0 _SJ' .' ]ot'i•~ f..OJlc~ d .::.~rt 11 c;irJe;,·r. da 1,rc:~:. 
df$it(!.._u ~ tJ '-~t~ t; oc~tt;tlf~ '''J 2#!bJ Sr ~ .ltrlhu~ · l}iQt~ 
1" ti-;c•jii'CS;d~·!IC.) . . 
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Entra. ein l" discussão o pl'Ojecto n. 14 A, j Vem a mesa, e lido, apoiado e entra con
deste a.nno. determinando quCl os officin.es do junctamente em discussão o seguinte 
quadro e:trectivo do exercito, alem dos venci-
mentos que a,ctualmente percebem, vencerão Rc ue··· lnta 
mais diariamente uma ração de etu.rm. igu:tl • '1 'tm ' 

· á que for semestralmente tixada par<l. us pra
ças d.e pret dn. guarniç-ão em que servirem os 
mesmos o!fici:1.es, podendo ser paga em gene· 
ros ou em dinheiro. 

Requeiro que o ptojecto n.14A,deste anno, 
vá i~ commissão de orç,amento, para emittir 
pnrecer. 

Sa.la. da.s sessues,2Í <lejunho ~e 1893.-Val
lalltwe~ . 

O St·. Vnllndares -pediu a pü.lu;vra 
pam fazer ao projecto uma impugnação que 
julg:t necessaria. A Camara deve compre· O ~i'". P.ir~s FeJt•reii•a vem mansa 
llender que, si o facto ~la care~tia ua vi·h• c pacilicamente em defesa do projecto que 
pe~a como circumsl1.núla. para atigmentar. apre:;entou e que é o que ora se acha sub
os ordenados dos runccionarios pul)licos; in· mettido n. debate_ Vê que o nobre deputado 
signific:o.ntes paro. mantel' a viJa em tal crise, por Minas procurou fazer um confronto 
dere pesar tambem como consideraç;i;o q~1e entra vencimentos de oflicial e de pr;u;~s de 
este augmento de ordenado;, vae l'Ccalür cli- pret. Isso, porém, é confundir a questií.o. 
rectamente sobre o contt·ibuinte, J<í. tií.o sobre- . A etttpa das pra~'a:> de pt·et é fixad;l. semes
carrel!lldO de impostos·e que por Slla vez t:\m- tralmer.~te e v;trit~ segm1do o pre~:o maior ou 
bem sente a pt·essão dn. c.a•e;;tia dos generos. menor 1los generos alimentícios. Da.hi suc
Accresce que, peilindo-se hoje, como se Yê no cede que em oot·tos casos é maiot• que a 
vrojecto, etapa dupla para os officiaes supa- dos o flicia~s. ;\cha.rit S. Ex.. j nsto quo os 
rlore.s do exe1'cito. <tmanhri, tlS pt·uças de prçt olliciaes percebam 111na etapa. menor que 
•irão pedir a. et.tpa dupla e·a Ca.mar;t nã.~o· <\ q\tc é coneedidt\ its pl'a.ça~ de pret ~ 
derú. negar ; llDrrtue o pedido ::e b:t~ca nos . St devemos ter um exercito. é preciso que o 
mesmos factos em que se basêa hnje o 1)edido tenl«1.mos em éOHilít;Üe:> Lle poller viver. 
dos officiaes superiores. O nobt·c de1mtado po1· ~Iina.s não acha. l':l.• 

Pergunta a honradtt commi,;~iiu e;'~ Cu.mam zoan;[ O projecto porque <LS Olttr:.ts classes do 
si, n:\ actua.l situa.;:ii.o do p;üz, c po,:sivc! atl"· ruw::dotm.lbmo t.alllbcm poderiam reclamar 
meutu.r i!lllJ!'tlStl.d<l.ml:'lnt.:, i mpt·ml,!nt-:meuttJ angment.o de w~n~.:imcntos ct·a conveniente e 
e constantemente as tlcspeí:<l.S corn o~ Stlt·,·j. i I' dl'!:!de já nppondo utn uarauci t•o a is~o. Si 
dores da. llilJ;ii.o. los~c po.;~i I' C!. pnt'lt aLtcrideJ' M nobre llepu-

t:Hlo, o orai!Ol' rNil·:wa o seu J.-lro,jecto; não o 
Entretanto, it honm1ht commisO!li.o veem l'<lt.~L';!. por([UO ellc jU. :pll.:>!!-OU :p<llos tL·tunites 

n.presentar um prt\iecto que não p1jdt:l debmr regun<:ntutJs. 
de set· um novo itll.:itamento pm·u. noms ex· All!rmo.-so que o exercito õ In.t•g;\mente 
igenciv.s das praças d.e pret. rcmttnerntlo. Pcrcona.·se. }lOt·cm, a t.\uella de 

O orn.uot• nã(J se pôde cnnrormar com n.s ra- \'Cncimcnto~ do funccion:.üi~mo civil e ver
z.ões de dUHcu ldttdes resultantes dn. ct'l.t'estia se-ha. g, ne é a.os c i vis que se pu.gn.m os maiores 
da vid:t, n.present;ulas pela. commissão,porqne ordenados. !\ii.::l h:t um só militar, por 
essas razões deviam servir tamhem p:tm que exemplo, que perceu:t 1S:OOD$•le vencimentos 
a. commissão e acamt\r-J. [)Onder;tssem sob1·e a como teem a.l.;;u111 directores de rep::n•tições. 
sorte da.quell.es .ctlte concorrem para as des11e. Concluindo, dirá ao seu nobre collega: nii.o 
:r..as publlcus, sobre<:\ sorte do contribu1nte, se eppõe a C[Ue. o p1•ojecto seju. remettido <Í. 
oneead.o e sobrecarregado por estD. situaç:ií.o comnlissu;o (le o1·çamep.to. (M~<ito bem, muito 
excepciOnal quevamos n.tr-avesS:l.ud0. bcíH.) 

Não comprehende que se pretenda augm~m
tar a despeza. com o ~xercito, precisúnente 
quando por força do nevo regimen, CSS;t des
pez~ devia diminuir, desde que os estados 01'
garusaram os seus corpos de policia e tomttra.m 
a si o traball10 de manter a ordem e u. tran
quilida.de public..'l. estudoaes. 
~oacluindo,requer que o projecto em debate 

seJa remetüuo ú commisoão de or<'u.mento, 
para que el13. diga si o estado do TL1csouro 
perm.itte semelb.ante augmento de despeza. 
(Muieo Eem; muito bem.) 

~ Sr. ·''~n~1aes díz que não pócle 
<larxar de v1r <~ tnbuna,ainda mesmo colhido 
de surpreza, pctra protesta.r contra mais este 
projecto. que implica augmento de des11eza e 
con~egmntemente, maL<; uma causa de des-
equilii)!'io para o orçamento. _ 
_0 exercito e;t armadajú, absorvem perto de 

4o "/• do~ rendas da na(:~1o. Agora q_ue todos 
p:·ocura.m corttw despe;:Lts par;_L que o Bra.zil 
J.)~ss3. llonmda.mente solver os seus compro
llliS~OS, actm C~)!C O exer..:ito e i1 marfuha, que 
tantas provaSJa teem tlado de :patriotismo de-. , 
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vem ser os primeiros a vir ao encontr? d_o 
Cong1•esso, auxilil1ndo-o no tro.ba.lho de dlml
nuir a despeza 1>a.rn. coloc;ll-a. ao lado d~ re
ceita <lo pa.iz e limitai-a. ao mesmo algarismo 
que· ella. • 

.. Sabe quanto é escàbroso o terreno qua.n_do 
se tN.ta de )Wo,jectns que'k.:Lduzem br.neficws 
á classe mil i t.tr. Mus nü.o vê necessítlnde ue 
ser a.ugmen tada n. etapa de omcia.es que .ii~ 
percebem 6!5 por dia., quando estão de serviço 
na guarnição da cida.d.e, 

Patt·ioto...:;, como s-:í.o, os oflicla~s do exercito 
podem perfeitamente esperar que o p;.~.iz esie
ja em condições de augmentar-lhes os seus 
vencimentos e gra.tifica.çl.íe,;. O orauoL' appella 
para elles, pedindo-lhes que se sacritiq uem 
um pouco, como todo!S os brazileiros scde·;em 
sacrificar. • 

Pecl<: á. Ca.mara que clcixe aos vindom·os o 
tl';l.1JI)..l\10 pa.triotico (\e augmentn.r :l eta.pa <bs 
oillciaes do exertito. Agor<J., nüo, pa.ra nii.o au
gmen.tt\r o <lefic\L que J.le5ü. sobre o orçamento 
do paiz. (ilfuito bem; muito bcii~.) 

esta.-ra em Simta. Ca.thu.rina. ou na capital, 
visto como alli os g-enepos custn.vam mais caro, 
não é q uu.ndo se tt'<\ta. tie um pro.íecto como 
este. diz que se tle\'em íh..zer e(-onomia.s. 

i>~vem-se fazer -et.'Onomio.s perguntando 
ao goYe!·.ao qui1nto g-asta. em tra.ns[ereucia.s 
ue offici<J.Cs, um dos rn:liores erros que elle 
tem commettillO ; pol·que 1\esde 'os tempos 
da monra:::hi.n. os ministros ~e acim\·nm em 
emiJaraços com a tmnslerencia. d0 Õfliciae;,, 
C.-~octo que oner:wn. os cOl'l'e.':i ~ublicos". e -pre

.j udic:tvam bl.stante official o que-tendo familia, · 
era. translerido DO'l: '1.\ffi me1·o capricho O'l't 
perseguiç-~lo. 

Devem-se fazer ecouomhts, 1)ergunt.a.ndo 
ao governo quanto tem dado de gratit1c..'l.çito 
para. comrnissões espechtes inlle>idamente 
exeeciua.s por ofiici<J.es do exerc·ito. 

Deve-;;:e fazer economio., per·gunta.ndo ao 
;:.toverno com que direi to c1 i.,.trahe para serviços 
este<tnhos á. p::1.sCa dn. gur~iT<.t omciaes que en· 
tretanto, na rubrica-E:xercito-recebem o 
seu soldo. 

Devem-se thzer economios. JlCl'guntando ao 
O §r ... '!"~e:-J:!e.~; Oa:.-i!!~e l!ente gO':erno com que dil'eib sobrecanl'gn. o Mi

ter de fallar em hora. tão· adio.nta lu. a re~ nistel'io_da. Guerra ~om o soldo. desse'-> üfilcit\es 
'-peito deste pl'o,jecto. m;~.S não pód~ deixar de por servi~:.os que niio são 1We$tt\dos nestt~ 
fazel' sobre cllc alg-ltmas observacoes. pa!;ta. . 

Tem notn.do lia muito tempo que as rlis- Isto é que se lleíe saber e. um:\ vez s.thirJo 
cLtsslíes sob:·e nssumptos militares se emb:t · isto. deve-~eener~ica e criterios:tmente propOr 
ra.lh;tn1 de l!crto m(tlo '" não poue1·cm ser medicl;1.s CJlle. :;i. não col't·m completa.mcnt.e 
cltu·;;. e completamente l'esolvhla.:;. estes ae:tos. l~tc;~~m com que o governo l'é-

0 1u1bito ue allitw us questües íl.<lministra- s~rinja muito u:ais a :>ml. csphera de ac~ão do 
ti 1'3.$ ás -poli ti cas tem d1tdo tristes reml tado,: que aetualmente. 
e iliwit :;i se cuntinutw no mesmo terrcn.·1, E' O r>ro.it~cto tle seu llonrat1o collcga pocleri<L 
por isso que o ora-do!'. oppo.~iciouisLn., vem tle:;per·tar- a seg-uinte olJsena~•1•): O quadro 
prestar o .;o~u b.poio •~ este }WOjecto l)Ol'que o 1los officiae':l 1lo c·x::~l'cito compl'ehcn1lo o tlos 
considera uec~sa.rio .~ bon. Ol'J:.ru.nisaçüo do otriciacs arregi mcnt<tdos e os do:. corpos es- . 
exercito. - pecin.es. Ortliua.ria.mentc os otiici;tcs dos corpos 

A di:;tinc<:ão que se fez com rela~:ão a. des· cspecia.es são muito bem remuuel'tHlos porque 
pezas c eco!lomias na past.1. .da guerra .iti. deu as smts commi:::.;õcs sito muitos mo.iorc-:; th•que 
lo9ar no ::J.nuo passado a que se >ot.asse sobre :~:s d;ts officiaes arregimentados.. P:treccria 
este assumpto tle um modo la.stim,~vel. umn, medida razoa.vel que este t~.ugmento t\.t· 

A Cama.ra comprel1ende que os argumentos ~ingi~se somente os offocittes arregimentaclos; 
apt'•?senta.dos i:Ol>re a. necessidn.rle de econonli- m:l.is t\ctwl.lmente é.ra.ro o cfficial de c0rpo 
sar os llireitos pulJlicos com l'::'h\ç:ã.o a des- e$peciaes que tem direito á et..1.prt porque 
pezíl.S com o exercito não se acham hem fit•- como a camar.:>. sn.be, de-~<le que eiles estüo 
mM.os. E' vertlnde que se deve tra.tar tle em COIIlmi:>:>ues tlcix:lm de recebei-a.. Por- con
obter n. mr,ior reduc{~o nas despezns do JHi- sequcnciot, é muito limit..'ldo o numero duquel
nisterio <la. r;<uerr:l.,mas não desora-anisanclo o tesque v~o 't\surrui.r esta mnt.\gem e é por 
serviços nem neg:lntlo verbas pa.ra serviços e~ix'l. razil.o quo deixa de apresentnr :1 emem!a 
que carer,~IU dello.s . 0 que ;;e deve e cort<'l.r l'CStl'ingnillO O augmento UOS oillcia•2S a.rregi-
todos os abusos, mesmo :tquelles que ainda-se menta~los. . 
ach:.tm debaixo de certo sigillo. lJOt'que dest.:1. E~te a.ugmento não é tã.o extraowlid:wio 

. Ca.mara. não tem partido a inicio.tiva de ];ledil• quanto p:trece ~ ó cxces~iva.mente equítati vo, 
as necessa.rins expliCí1Ç•1es. porque os nobt•es dermt..1.do~ dev m nensa:r _ 

N:'lo é quando se tru.ta.de um Ilrojecl.o q\le tem como o arado r q lte um míiit:J.r que·nií.o é lJem 
)lO!' fim rcgulo.r n n.limento.çiio de um offici;'.l, pago ~ó pó,le ~ervit' po.ra desmora.lis•~or o eX· 
tacr.o e~tabelecillo neste p:üz dest1c os tempo~ et•citl) :1 QUe pertence. _Na.Em•op:'l. ex~ge-se a.té 
mai,; remotos tl:l. monarchitl., lJOrque o <•ílicin.l que os o!licitw.s n.ã.o possam eiUb:\rc.~.r sinio em 
que servl~ no Amazonas, Pu.ri~o e 111atto Grosso I coutlucçües de l" cl<lS~e e que nos tlleat.ros e 
recebht et..'l-1)<1. d.üferente do que o offi.cial que outros ponto:; se apresentem. era primeiros lo-
. · C:unar:J. Y, li 
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gares e que na sua Yld:\ intima .tenl1n.m nmtl 
cert<' correc~ü.o que dê brilho e prestigio '~ 
furda.. 

Ora, a. Camar<• E::tlJe que actualmente, com 
tt excessiva. c ares tiêt da vida, um o11kial Jliio 
pude mn.ntet· esse brilho· e essa ho;nlJrklaue 
que exige o prestigio da. f~trch. Um a.Lferes 
ganha Ihuito menos do qua um amanuense e 
et1trctatrto !llz serviço mqJOsto a.o tempo, inu
tnis::lndo o~ nnifoemes com incr·i.vel celel'í
dacle. • 
· Por isso vottt pelo l)l'O.Í-'"Cto, nil:o deix.<J.nuo, 
entretttnto, de IJl'Opor· toua u. sorte de econo
mia em to~las ~s dJ>spezas indevidas que se es· 
tJ.o fazendo pelu. pasta da guerra. 

O Sn.. PIREs FER.RELR.A-M:uito bom, V. Ex. 
é que interpretou 11erl~itamente. 

Não havendo mais ctuem peQa a pal<tYra, é 
encerra<L?, a c1iseuss5.o tlo rer1uerimentoe ad
dindo. n. do project~:>. 

Vae a imp~·imit•, pa.t·a entmr n:;. orLlem dos 
tealxtlho~, a. 1·edaccrio do scgui!lte 

I'T:.OJECTO I\. :M2-l8~2 

O Congresso Nacion:J.lresolve: ~

Al't. !." E' o Poder Executívo atltorlsn.do a 
pa.g-al' o. D .. Ma.ri:t Cal'ulirm Rheingantz; a 
qun.11ti::1. ele 114:097$8,18, como íudemnbaçiío 
dcYil1<1pclo Y;J,lor (le smt proprlechttl<J Coloni;J. 
1lc S. LoHrt:n(,,), no n.lo G1•;~n,1c c.lo Snl, c<Jrno 
roi úeci·l.ido pcl<• juizo <l.l"lJit!·;Ü ('Hl 25 •le: jlllho 
uo l:Ol'mnto mmo, ubrindu p:.tr:1 isto o ucccs
s.a·io cl'cdito. 

Consideranuo gue da applicação do sys
tema de vot:l.çüo estabelecido no cit<tdo artigo 
do regimento, quanto á.s ttlludidas niateria<;, 
l'esultou reconhecer-se a. sua. absoluta. impra
tic-J.Miilaàe; 

E' <le parecer que seja npprov11da. a mesma 
indicação. ·- -

Sala das commissiSes, 21 de junllo de 1893. 
- _lrplo Lópr:.~, presidente.- "lntonio A::e1·e<lo, 
1° secretario.-- .Athayde Jun:'o1·, 2" secretario. 
- Thoma:; Delfino, :{" secretat•io. 

Inuicamos que seja alterada a disposição uo 
art- 159 do regimento, no sentido de ser feita. 
de modo 1;yTribolíco a votação sobre as mate
rias de interesse par~icular a que se relere a 
2" pa.rte do mesmo artigo.- IlollcmdcG Lima. 
- Palleta. - .:.Vcccsio Tm;anJ$. - A1·:stides 
Jia!c;.-Law·o Mullcr.-Be1";Jamin BW'I'Oso.
N:'lo Per;an11.(1;.-8cmtos Pe1·e:ra.-Caetano de 
:Ubtc!]WJI'quc.-li[i!Jltel ca~lto,-1-'irfJ:ZÍO Pes
;,'()(r.- Cassirmo diJ, J.Ya.>cimento.- S. L. Me
d,·(tdo.- B. dos Swuo.<,-Jor.<a de S:qt~ci1·a.- · 
Lu::; cre Jbl([J·aclc.- Garc:n Pfrcs.- CesaY 
Za,lw.- So~on.- Carla.~ Chagas.- B. Leite. 
-Cqsimi1·o Jtm:or.-L_ Doín:nquas.-.tntonio 
Ol!Jnlho.- JoCiu Lui~-..:.. JlfanoeÍ lõ'ul[;lmr::io.
Da;;wtrio Wbe:J'o.-ú"J·bww rle Gov.d!f!..-Sá 
tlwlrwlc.-3/w ·t i;dw Rorh: f}WJs.-Nelson V as· 
coHr.âlos.- Jldltn·;n:';w ~ú~ ilieHrlonça.- Ro
doll'ho -·llJrr:u.- Aill.cr:co Lu;.- _Dominf}U.'i 
Rodur.-C. St.:ltlia.-:Dill•·a .:.Y:cac:o.-Josd lJc
·vflazua. 

·At·t. 2." l~evog'im-sc \\S l1iSll"-Si\';.i"ies mn 
·~:ontmriD. Vae a impr;mir pam entt'rt.t' ntt ordE>m dos 

Sa.b r:ommi~sücs, 21 •lc j nnho de IS9::l.- tl'n.h:tlhos o srguintc 
LtJO'I)i.fJíl'l" F:ltJ!Idms.-J. de: Sel]l<t. 

V:J.C a. impr·imir }.X\l'tt entrar no.. urucm do; 
tl.'u.bo.lliOs o seguinte 

L•ARECF.R N. 26-1893 

Al!r);·n fi, disptJ~;í:riu ,J,) ~r;·t. J;)!) d1J J',;fli•iiCiJIO 

intci'lw, 110 soni!do de se1· (eft" rle modo 
symoo!:co a volctçao sobre c(s m~Heri,zs de 
intc;·esse pa1·tic:•dcw. 

\•n.OJECTO 

N. 68- 1893 

Conw,le ri ÇI)W/"11171.i" (iflrJn!finr.l dt) jia(.'i!O e 
tecido.~ Cimfio.n.ç(t IwlusWi:1Z i~rJJ1!'t7o de di
J·eitos de e:';l)e'.litmlc para os malcriaeli e 
m·te(actos impo;·ttu!os e dcsthuulos á funda
çao de tlma OHtl'<l (abl-iC(4 ncu,. mesma c' t
pital 

- . ! 
A commissão cl~ policia., tendo presente a.j Foi prrsenlo à comm issito de fa7.enrln. c in

indicaçiio oJTerccíd;t pelo Sr. IIollanr.hi Lima dusü·ia~o rcqnC>.rinumto dn.Comp;'l.nhla nnony· 
c outrl'S S:c~. tlC"pnt:JJlo,;, para. rpH) sc.j:1. a.ltc- 1 ma. llr.~ fi:l.~'ii-') c tecitlos Conllun~~ lmlnstl'htl, 
roda. ~ tlisllOSi\iiO , lo urt. !59 do regi m?11to, com sedo nésla. c<J pi tal, pedi nu o i:;en(,.io uos 
no l:cntitlo tle ser feltu. tlc morlo ~ymiJolico <~ rlit·ei&os de cxpeltll.ente 11u.tn. os muteri~es c 
votaçJo sobre as matcx•ias de interesse p:trti- :utcl(tclos, eonstu.11tes da tcla~ii.njunta., e t.'{lll· 
cul:u· a. que se rcJi::rc :.t scgund;t pa.rtc uo c<wnem~s á fnn•la~·ü.o de urnn. outt•(t Jlt-
IUG~mo tLtCigo; l.!l'iCtl. 
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A commíssão entende que ó de'<-er dos po- SCLl fallecido irmão o capitão de fragata João 
deres publicas dos p:l.izes novos proteger· co~n C:trLos do Souz.a Jacques {Llbcu;;;;ã.Q unica); 
auxílios indircctos as inrlustrias, que não S<tO Pl'ojccto n. 18, de 1893, melho1':1ndo ;J. re
illusorias e digntis de sincer·os ealor.:;os, como forma concedkla, }}Ol' üecl·cto de H de abril 
a, de que se trat[l., iseuto.ndo de pesaL{os im- de 1891 e nos termos do art. 4" do llecreto 

·postos os mater'it\CS de ()UO l_)rccisn.m po.ra. a. n: 193 A, de :30 t1o jancil'O de lSüO, uo major 
constrncçã.o de suas fhbt•ieas, e ftuê nlo ])O- a~·gregado á ;u-ma lle infhntaria Antonio Ga.l-
dems.er obtidos 119 po..iz. clino Travasso3 Al\·es (discus55.o utli.ca.); 

A protecçã.o a.o <ksenvol"'Vímf!nto indn;;tt'í.:tl Projecto n. 21, de~te aHJlO, ma.adanclo cont<ltl' · 
ê mellida. íi.na.nc:;h•n. sempre aconselhada, -por- a® tenente Jo;é Dlogo Osorio de ALJ;Ueida, 
quanto a compens(l.ç;:io do pr·ejuizo tle hoje I parH. eiTeito de sua. jubilação n<1 Escalo. Naval, 
para a receita., lle. .nu.tu~~.zC\. trn.nsito1·ia.. se o tempo que scniu no exercito da Rcpublica., 
a.ccentull. com o l1ngmento da protluc~,ão e ua. perdendo o direito, que lhe assiste, ao soldo 
riquezD. pe1•ma.nente. de sua refol'Jm (tliscutt:>ilo Ullic<~); 

Pela expn.nsú.o do. imlustda fu.IJI·il nacio- Projee:to n. 11, de 1893, a.utorlsando o 
nal, seus productos virfto compecir. com 05 Poder Executivo n. conceder a Mi.l.noel de 
simihües, que &to imllorto.dos do estra.ngóro, ~.fello ~-Itl.ttos, escrivJ.o. do juiz S'~cc\onal no 
h.'lixando ·o preço de uns e de outt-os ao al- estado da Bahia, seis mezes de licen~a.. com 
cance da classe pobre, c o ca.pital retrJ.llido ordenado, par<\. trata.r de SUt1o ;;;nu de (tliscus5ão 
encontrará emprego remun.erador e o. salvo unica); 
de especulu.ções arr[scacta:;;, a.uferindo assim Pro,jecto n. ZS, dc;;:te anno, a;ntorlsanclo o 
o paiz um;t gronde somma de beneficios, que Podel' Executiro a conceder a Jose Alves de 
compensará os saet·ificios rlo Tlle~ouro. Carvalho. cllefe lle secção Lla cc:mbhilida.cl.e do. 

Neste ~entido, a commissU.o a1_)res·i!.n"to<'\ o :se- Cas<\ de Cor1·ec~o da- Capital FederaL um 
guinte anuo de licenç\n, sem vencimentos (di:>cussã.o 

Ullieà); 
Pw~iccto n. 2-1, deste anno. concedendo a 

ljNJjeclo .I). )1i.1.l'ia do Cm·mo ,Ucibiatles· Amot•irn Ran-
gel, vi uv;1. do mal'echaJ de c;tmpo -refol'mado 

O Congresso Nacional :resolve: .Antonio 11a.réins .Amorim Raugel, uml\ l)cnsão 
Art. L" E' concedida á companhia. :..nony- a.!'lnual de 1 :,1,Jq.s, rcpa.rtit.l:m~oote com su{l. 

ma,t1e fiaçii.o e tecid.:s confia.nen. Tlltlustrin.L lfilhn, t:tn.lbcm ':'u''a, p. Hcpi•tqt!cta. Augusta 
coro s~de n<1. Cn.pital Fctl<:r~d. i~cnçií.o do di- de A~or;m c S1~v:t (u;seussao ll111~'1.);. 
rei tos dt: exped icntc p:tr:L ns m~t(;et'hlc:; c a!'- PL'O.Jcdo lL ~iJ, 1lc~te :nuw, n.u 1.0\'JS:ltld? o 
Leliwtos ilnl1ot·bu.los e dc~tint\t.lo~ ú. i'lmth~t;ftO l:o,[et'. Exeeu.Ct\'0 ~L n~aud~u· c?nhn· a.u l~1:L.Jlll' 
tle uma. outl'tt !tdwic:\ de fit\ção c tcnhlo::; ncsl~t l·l'an.ct~c:tJ Ltlli': 1\r"re~t",l. :lunwt· ;wlJguld:tt.l.o 
mesmo. c:tpit.-\1, cunl'Ol'lM n. rela~~i\,o ,junta, tlo_ lhto 1~o~to dc_7 tl~ .Ji.\l!éll'O ~(c .1899, sem d.l
dentro do cor1·entc cxcl'C:icio. re1to " w~~m11t~n.';'w. pec:nnH.<rl;t t..o e:::pecw 

Are. 2.'·-Rev-o::!.n.m.-s3 M db'})o:;if·üco: em oon- <\lgnn~n. t,ll:;cu:>sltO umca); . 
. traria -- · Pro.)ecto n. i i I, de J::lD:2, reYel·tendo a. 

... ' . . ... ·, .. ,, • . . , ·c'., . O. _B•n·lmtlitm ~Lq~i;~ Fm•,•eil';t <?n.,·a~c:tuti _o 
, S,1.l.~ d.1~ ::>:~~~Je;:., -1 <1~ .!l.lllll~ de ],"lU,,.- Jf. mü~ü sol r lo c pcn>:>: r.o qae vel'cel.lm ::illtt 111ae 

(Hd;m.r)! IJI'C~ illcu~c.-:- (.l}(!ifJ {Jtti(l;•!O: re~ator. D. Vh·g-inia zcnn,ncl::>S Fcl'r·cít•a, ViUY;l. "do 
- C:rs.:ww~ il? ~':'~c:mc••lfl_.- ~~. (;,;;·1-•:n_ clrr.l major do exercito Pedro A:!Tonso Ferreira. 
Cost~. -F. :Sd_:m;t/1.- Br:tlanmmJ C'm·ilc~'l·n. Vliscussão 1mic:t) ; . . 
-A commts <tO de orÇ<"\mento. Pz·CI.iccto n. i\:~ A. tle JSOZ, opinando no 

. ~ontido de: nii.n .;:r:~ l' arJopbllo '' pr·njedo n. li~. 
E~ta.ndo es.?otath :\ ho_r'" rcgmwntal, ? St•. desto anno, rtue concede a JJ. Tllcrezn. Flo

l_)res1tlente UCSJgnaa scguwte ortlem do dw.22: l'Clltina de Ci1nt;tlicc. trmã do C<l.llil.;"to ue fl'[l.· 
r • =- rr • , • • ! gat(t Ft·ancisco l•'laviano do Cu.nta.liee, morb 

\ ota.c;.ao das se, mntes mate:r1as. I no no;ufragio do conrac;~do So~:m6c~, um c\ 
Projecto n. 153, de 189:?, opina.ndo no seu- pensii:o mensal eqnivo.lente ao meio soldo 

tido ele ser adopta.do o projecto n. 18,!, de 1891, tlaquC'llo. pate1JW. se;;·undo· a tn.bcHl1. nctur..l. e 
que eleva a 300$ n, pensft.o concedida. a D. 'Mõlria enviu.à com missão de razmú1n. o 1'Cf]11~,.;!~l~nt0 
Oertru(~.S rl::t l\Iotta. Vieíri:l. da Silva, YÍU\'J. do c (locumentos~ p:mt que ><C.ia : ~ .. ; \ 111:1. n. Pl'C
Visco~de Viei:·o. tht S'l va (discussilo müc~•) ; tenc;ã.o l'chttiva ao meio ~oldo ( ,Ji~cu~são 

ProJeeto n. 19, tle 1891. concedendo pen~ãol unictt}; : · 
á. viuv<l. do da~cmlltt.l'P,:•l.llor .rosé ManoelLLe Prc\iecto n. 2-'5. clcste armo. fazenuo cxten-
Fl·~it:t.S (di~us~:'í.(} UIÜC:l) ~ :;i\';!..-> ns disvo~i~,iJes do dcct-eto l~gislatio>o 

Pt'ojecto n. ~H. ti~ tStH, ;\utorisandü ü n. 18, de 17 tle out.ulm• 1lc lS~'JI aos o/licia.es 
Pot.ler l~xcculh·,, ~~ c,,mcc,l(:r a D. Jot1.nna do cxct•dtü J·elot'lllajl,,:; :tu t.oJ'inrnwnte :i. sna 
Oct:wil\111\ da Roclm n montepio dcix<lt\o l'Ol' promulgn..;-ií.o ( 1" dis(·uss;i,,)); 
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Presi({(mci·l do:; Srs . .tb·tlttw Rios ( 1° vice•p?·c
sir.lcate ) e Jocio Lope~. 

P<l.recer n. 41, de 1892, julgando que não 
ha. que defer ir no 1·eqnerimento de Bellar
mino Bra.ziliense Pessoa. de Mello. <lirector 
<tposentado da Casa de Cerreç~o da Capital 
Federal, pedindo interpt·etação do :.wto tlo 
Congresso que o aposentou (discussi!o unica); 

Parecer n. lO, deste <<nno, ailiando a dis- Ao meio-dia l'espondem áchamada os Srs. 
cusiT.o (lo pro_jecto n. JO, deste a.nno, que Joiio Lopes,Antonio Azeredo, Athayde Junior, 
e1iumera os bens não sujeitns ú. penhora, Lima Bacury, Galwicl Salgado, Fileto Pires, 
ate qne se.j:l. tlis.cutido o p1·oje<:to tlo Codigo Augusto Monte11egro, Yahmte de Novaes, Hol
Civil (discuss..i.o nnica) ; lamla ele Lima, Costa. Rodrigues, Casimira 

Requerimento do Sr. Ya.ll:tdares pedindo .Juniol', Rodrigues Feenan~es. L!Jiz Domin
qne o pro.jecto n. 14 A deste u.nn•> vó, á com- gues, Bení!dicto Leib, Pires Ferr:::ira., .Justi
ni.issiio de orçamento _pa.m emittir parecer; niano de Serpa. Frederico Bo1•ges, Gonçalo de 

Continuação da. 1~ discus5ão do projecto Lag·os, Nascimento, Almino Affonso, Miguel 
n. 14 A, deste anno, detGl'minamlo que os de Cnstt•o, S;'t Andrade, Rosa e Silva, Gon~l
officiaes tlo quadro e:!IectiYo do I!Xercito, alem ves Ferreira, ~\.ndré Cava.lcante, João Vieira, 
des "I"Cncimentos que n.ctu;.tlmente percel)em, Luiz de Andr~\ue, TheophUo dos Santos, Oiti
vencerão mais diaJ'i::J.mentc uma ração de cica.., Oliveira Valladiio, Se;.tbra, Zama, Arthur 
etapa igual iL que fo1· semestralmente fixada Rios, Garch1. Pire~, Santos Pereira, Milton, 
para 3S pl'aças de p1•et da guaroi~.iio em que Francisco Sodré, S. !v!arcos, Selx1.stião Landul
servirem os mesmos ofliciaes, poclendo ser pho, Pires e Albuquerque, Prisco Pamizo, 
paga em gcneros ou em dinheiro, caso não ManoeL C.'\.eta.n.o, Novaes Mello, Torqun.to Mo
seja appro,,o.ilo o requeri meu to do Sr. Va.lla- reira, Oliveira Pinto, Fmn(:a Car valho, An
da-res; - tonio Olyntho, Gabriel de ;>.fagalhães, Cb~as 

3• discussão do r>rojecto n. 30 deste anuo, Loba to, Dutrá N'icacio, J)iunoel Fulger:cio, 
fi.-.::amlo as forças de terra para. o exercício de Aristi.de$ Maia, Costa t.Iachado, Joii.o Luiz, 
1894; _ _ Rodolpho Abreu, Nr.ce;:lo Tavares, Mat•ti-

3' discussão do projecton. 16 A, desta. a'l!no, nho Pl'ado, Francisco Glicerio, Adolpho Gordo, 
que fixo.t~.despez..'\ elo :Ministel'io das Relaçlíes l\lursa, Alfredo Ellis, Almeida Nogueira, Bra
Exteriorcs pttrn. o exercício del894; zilio dos Sl"l.ntos, Leopoldo de :tlull.lões, Alves 

3'• discussão do pr-[ljecto n. 2:~8 de 1891, elo de Castro, Ul'bano Gr~uvêa, caetm1o de Albu-
Senado, dispondo sobr·e titulas ao portado!'; que.rque, Corrêa da Costa, Bella.rmi.no ele Men-

l"'uiscussão do pr._-·jecto n. l ?íO de 189'2, _ don~.u., Ma.rciano de Magalhães, Schmidt e Cas
m:.\nd:.~ondo fazer nas ca.pita.es de todos os esta- síano do Nascimento. 
dos ela União solemn~ t'lmern.es a0 30" clin. do Alm~-se a sessão. 
passamento do marechal 1\Ianoel. Deodoro (1;1. 
Fonsec;L. decl:tr·ando de lnto nacional o dia. 23 E' lida e sem debate n.pprovada a acta da 
de agosto; mandando erigir na praça da Re- Si:S:Sii.o a11terior. 
publica, 11esw. C;.'.pital, uma es~'\tun. claquelle 
cidadii.o;-mamlan~o levantar no celnitet•io de 
S. Francisco Xavier_ um monumento, em que 
se guarola1·1io as suo.s cinza.s, e autorisando o 
governo a. rlespende•· a quantia. necess;\ria; 

2." discuss:."io do pro,jecto t'l.. 158, de IS92,d~ 
clamndo.que pnra. o exercício da soberania 
poüti.c..> não são f;S g·ua.rdas da.s alfa.ndegas 
equiparados ás pl'aQ:Ls de pl'et. 

Levanta-se a sessií.o ás 4 horas da tarde. 

O Si·. F1·.an~~a Carv.allto (pela 
ontem)- Sr. })l'eshleute, tendo tomndo n esta 
<:<I.SJ. o compromisso u.~. tlentt·o de muitos b1·e· 
' 'es tlla.s, :tp1·e.-entar o p:~.l"eCel' que po1' ven
illl'a a commissão de constitnição, legislação 
e ju:>ti~~'l. entendes5e flever fo:::mula.r sobre o 
pro.iecto relativo ao Tribunal de Contas, no 
desempenho t\esse compromisso, pouco (\epois 
de appx·o>a.Llo o requerimento que ti •e a 
honra de a.presentn.r i1. consicleraçi'io da casa, 
procurei o Sr. Dr. Casimira Junior a quem 
communiquei a incumbencia de relatar o pa
recer, pedindo a S. Ex. a. ma:xima. urgencia. 
nesse trabalho, o que S. Ex- gn.raptiu-me 
fa.zer, e tanto que creio jà. esta.l' prompto o 
mesmo parecer . 

A commissii.o de constituição, legisl:l.ção e 
justiça entendeu, llorem, dirigil• um convite 
á illusire commissrto tle orç:amento .a cu.jo ele
v,~~to 1nerecimento ella rende o maior preito; 
e, como er•t .te espel':tr ao patriotismo dessa 
honrada commissão, ella acceitou o convite 
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feito pela. eommisstío de justiço. a.fim de tra-· ginado todas ns uifficuldadc.c;, com que Iucta n, 
lla.lbatem reunidas sobre esse importante ""s- Republico., dia, que deve ser marcado nos 
SUID:tito. fastos da. llOSS(I. historiu, politica.,: segundo a 

Achando-se o projecto ern 2'' discussão, pa- expre~são roma.na, a:!Jro la1J:Uo. Digamos a 
!.'ece-me mais . correcto vir requerer à. Ca.- veL·dade : é essa deturpar;.iio dut; umn.s, que 
mara a. neces.saria licença. para as commissües tem tirado ás Instituições a rce::peito.bilidade 
trabalharem conjunctamente, offerecendo pu- qi.le eU<~$ elevem te.r;, e que des:p" os poderes 
recer em cpmmum sobre o projecto rela.ti.vo pUl)licos desse c.:'\racter de legitimidade, capaz 
ao Tribuna.! de Contas.. . de perpetuar o novo regimen, visto como, ba. 

O Su. LEOPor,Do DE BuLHÕEs - r>evia tam~ tres fl.nnos ;\ so1Jera.nia nacíoual. .. 
bem ser sobre o decreto de 17 tle dez·:mbro. O SR. GAllCH. Pu~Es-E' uma. pn.lu.v ra Yã. 

O Sa. I'R.\.Nç.\. CARVALIIO - ••• como já se O Sn. Z,U.L\.- .• • é uma palu.na. vã, e sem 
deu. o anno passado em relaçií.o t1.0 prQjecto significação, desde que o po,·o, tanto pelo go
sobreo imposto do :fumo, sendo que fur·J.m v.n·no f\-:deral: como pelos esta.doaes, tem sido, 
grandes as vantagens colhidas entii.o do tr.-- de ~ t10do i.nqualilirovel, t~1astado do convívio 
ba.lho das commissões reun idn.~>. po!nico. · 

Tenho. pois, a. honrn. de requerer á. Camara 0 Sn .. M:\NOET. FULGENcro - Nós ~mos tido 
permissão para que a.mbas as commissões simulacro~; de eleição. 
deem conjunctamente parecer sobre este im-
portante assumpto. (;lfttilo bem. ) O SR. :VLu~Th,ITO PRADO -Nem mesmo E i-

O Sa.. PRESIDENTE .,.... O requerimento do mulacro;;. 
nobre deputado serú. atteudido opportuna- O SR. Z.m,\.-Ncm supponha.m :pa1·adoxal u. 
mente. minhl~ proposiç~ão: podem ~er apont<ulas c.:tu-

ORDEM DO DrA 

Por falta de numero é adiada. a votarão 
do.s ·materia.s consígna.da.s ·na Ol'llem do dia: 

Entra em 3• discuss.1o o projecto n. 30 deste 
nnno, Jixando o.s !'ol'Ç<ts de tet•r;,). par:~ o exer
cício de 1894. 

O ~h·. Zamn (molli,acnM d~ a!ten
çt1o} - Na ses~ão })assa.du., Sr. presidente. 
evitei quanto tne foi pos!;ivel. enYolver-m:e 
em discussões políticas, que aliás se trava. 
ram incandescentes no reei. ato desta. Cmn;.~.m; 
nesta, manteria '" mesma attitude, si o meü 
passado poli.tico. posto que m"ito · obscm·o. 
(n'w apoiar.lo") não me impuzesse devet·es, que 
hei de cumprit·, por ma.is qne me custe. 

Não pretenào magoar ninguem, lembra.ndo 
que não flz parle d;L Constituinte por indica.
çã.o, ae<Iuiesceucia ou protec~.ão do govet·no 
provisorio, ou de seus agentes de confiança 
n:\ Bahia ; pelo contrario, contra a vont.1.de 
dos governadores de entiio, atl'avés do l'egu
la.mento Alvim e d~ fra.udes que se deram oa. 
eleição, vim fazer pa.t·te dest..'l. corporação : o 
que equivale dizer que ao menos pos.oo ter a 

. presumpção de occupar esta cadeira por or. 
dem expresS(I. do povo ba.hiano, visto como, 
sem o:trensa á.s pessoas. é licito affirmar que 
a ve.rd<J.de eleito:rol, no dio. 15 de :;etemliro 
de 1890, exhalou o ultimo suspiro 110 territo
torio brazileiro. 

Foi nesse dia. que os governantes ensina
ram, a.utorisa.ram, sanccionaram essa. medo
·nha. corrupção eleitoral, da quD.l teem-se ori-

sas, concommitn.ntes, occasionae5, e ate a:pp:t· 
rentes dos males que nos afliigcm; mM a 
efficiente, a t•eal é esS<\. Não lm instituiç:•3e~ 
politicas que resist.tm. ao !O.lset"mento do sui· 
t't•agiO, ( !ljiOiud 0-'·) . 

Não tenho, pois, como politico, compro
misso~. siuiio com o povo, que me conrcr·iu o 
mandato, e com a Republic..i, que acceitei 
leü c riesinteresso.tl;Lmente; ma,;; com e..;;tn, 
como ew~ deve sel'. e todos no:-s temos o d i
reito tle exigit• ctuc seja, regimen sem os vi
cio;; e almso~, que semp1·e censurei no po.s
:>u.do, com os q u;te;;, por co!terencitl e respeito 
<lOS principias, não llOSSO pt\ctuar hoje: regi
men que tenha poe perlra õ.tllift.tla.r a tJirtHCle 
pol:t:cct, que nos impõe o dever de sucrifica.J.:• 
os m•ssos intet·ei'Ses individu;te.s nos gramlcs 
intere.-<se.<:: nacinnaes ;. em uma pu.La vrn, go
\"et'no (lO povo pelo p'1VO, alvo, do qua.l infe
lizmente esta.m:os muito lon~~e.e que devemos 
tra.biühat· sem trc.::ua:; nem descanso p<l.ra 
;~tr..lngir , si ctuizermos s:.1.uír deste est."\do de 
duvidas e incet·tez;ts.sobrel o futuro. que )?l'e-. 
occupn.m e ama.rgnr.un a. 1\t\ção inteira. 

Não preciso lembrar a. nenb.um dos nossos 
illustres collegas o que reciprocamente nos 
devemos neste re~into. 

Não 1wetendo impor a. ningucm a.s minhas 
opinifies. Si o que disser, merec~r contestaç-ão, 
contestem-me d:1. tribunn.; mas nã.o }Jrocurem 
interromper-me com apartes repetidos e -vio
lentos, qnc são prohibit.los pelo nosso regi
mento. e que não me impedirã.o ele chegar ao 
meu fim t;1.1vezcom IUtÜS trabalho; e com c~r- · 
teza chega.rei, a não ser que V. Ex .• Sl'. pre
sillente, tlesde jú. me decla.re suspensa. a ulti
mo. 1tas gt~.rantias constitucionacs u. de fitlhtr o 
dcputt~do com inteim U!Jer<ladc cnko ho-
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mens,que teem o pomposo titulo de represen
tante du. na.ção. 

Sr. presidente, Im em todos os ll:tizes dun.s 
escolas políticas, que entre si muito din~r
gem; e não hesito em escolher entre enas. 

Um::L esta.tue que um ltlimem saú!o que 
enxerua oo lon,(lt,.em occasiões como esta., 
demonstra gr;:mde tino e summa. prudencía, 
evita perigos e l'isco.:; l>l'esentes e futur.-)s, 
:pondo-se á. ca.pa. ma.utendo-se em silencio, 
alJ~tendo-se dR en!ittir 3. sua opinião, quaes
quer que sejam os as;;umptos, flUC se dls-

assumida poi:' Tlm1zcas no Sanado, refére q_ue 
elle, depois que aqucllu. cor-poração, que em 
te.mpo;; idos parecera ao cmb:.üx~lltor lle Pyr
l'bo uma <lssemblca de reis, tiesccra, i~ abjec
~1o de votn.r <tcções de gr-aç:1s em todos os 
templos, jogos aunuu.es nü.S restas de Minerva, 
uma estucu<1 de ouro ;.i. deusa.,e a.o laL~O desta, 
outra a Nero, em consequencia. da morte de 
Ag·gr·ipinà, n.ssas~inada por ordem do proprio 
filho, o alti:vo e indepenllente s~nadgr se re
tirara do recinto no firme pro_posito de não 
rno.is- comparecer às sessões ; mo.s ac.;rescenia 
o analyst,L « . ele si{;i cat,sam periculi fe cit, 
co~tel"is iniliu;;~ lil;crtrrtis ;um pj·oebuit .. _ Com 
e~se procedlmento nem elle escap6U á sn.nha 
do imperador. nem li nou Roma. da tyrannia, 
.:ruo '' csmn.gavu.. Poe estas e outt·as consiue
rações, que exporei no correr da discussão, 
resolvi sahir da sombra, em que tenho 
vivido, expondo a minha opiniã.o sobre a mar
cha dos negocias políticos « -~ine im ct sl?.!d:o, 
qtcor-t!lll. cmtsa;> proctd lza/le:-; ». 

. cutam; a outm. porem, cn::sinõ1 q_uo, em 
época;:; como est.o1. que n.traYcssu.mo~. em que 
todos os espiütos .:.·ivem entr~stecidos dea.nte 
do e;;pectttcnlo, que contcmplo.m no pu.iz in
teiro, quu.ndo ningue1h póc1e avaliar tuc ondt:l 
irão os des~stres publicas, encerrar--se um 
homem .politicu nos moldes e~tr·eltos do 
eg0ismo, mostrar-se inuiü'ercnte l\Oil mn.los, 
que traballla.m a collectivida[{e, além de 
grave e1·ro, é verdadeiro crime de leso-pa
triotismo. Xunca occultei que não a-pplaudi a vieto1•ia 

es-· da revoluç:i:o; submettendo-me porem ao 
se- fhcto com tanta i'aci!idade consumma{lo a 15 

de novemb1·o, não só nã:.1 t.enl:o embn.raçaclo a 
~ nova cr·dem lle coasas, como ainda. procuro 

ser•il-a na medida de minhas fi)t'ças. 

O Sa. MAMEL FuLGExcro-A primeira. 
cola é, por CCi'to, ·mais commoch ; mas a 
gunda e mais patr1otica. 

O SR. ZA~rA- Per~nso <'~ e:::ttt escoltl.. 
Depois, St·. pve~idente, lembra-me que um 

not.wel. oraLlor pOi·tuguez diz i••: «quando 
umn. convic~J.o ]_lrofnnda se a.poclern. de um 
homem, e <t sua lingu;t não se pt·csta, :t nm· 
nilestal-n., r,n cs~n. Jingua., não G desoe homem, 
ou el.lc c dohlLlo de uma pntrlcncia, mil YC'z;_•s 
mais l'JCrigosa., do r1ue u. 111:1.i:> illimitt'l.da fl-n.n
queza.» 

Or<1., Sr. ]JJ•c;:hlcnte. , •. Ex. hn. de <:0!1\'Ü' 
commig-o, <Jilo ncstcs tcmp:.•s IJ:cw.los em que 
viYomos, ninguem LleYe ~o expol', ninrla qne 
seja. um hom..:m o1Js:;m•1, i'Omo eu, n sc1• titlo 
pül' 11erigo~o [lOr qucJll qnot• qt1e s::-,i:l; e Hi'i.o 
q ucro ul;solu tamen te merece1· sem e Ihau te con· 
ceito; pre.ltro puss~ll' ]_)Q\' um ente inoiT::Mi v v, 
como realmente o s:.~u. -

SenhOres, leio algumas vezes :1. llistor-i;t ... 
O SR. , SODil.E-A rema nn. todos C>5 tlin.s. 
O SR. . .Z,\:O.L\.-••• e mbretudo n. romana. 

como diz o nohre deputallo em seu n.p:u-tc, 
que muito serve para ence\minhar-me. 

Ora, a lústoPia demonstra que a a.!Js~enç:ií.o 
e o silencio, em certos periodos, nüo aprovei
tam nem ao individuo, nem á caru;u public..'l.. 
E como o meu illustre co1lega de deputaçü:o 
Sr. Bodre ... 

O SR. SobltE'-E velho amig0. _ 
O SR. ZA:-.L\.- ••. e velllo amigo dos tempCJs 

do collegio, ;durma que cultivo com prazer as 
lettl'as latinas. lembrarei á Cam<1.r-a que o 
grande analysta. romano. Tacito-o inimita
vet-depois de ter nanado n. attítude digJ1v. 

Quer na impi·ensa, que:.· mt tribuna, jamais 
combati a Repl1blica, mas os o.husos, que:! em 
seu nome se teem commettirlo. 

Critico actos e não mal~ino inllivioluo.;. 
· F1z opposi1~ií.o zlcci(lidu. c ú.::; vezes vehementc 
ao goYerno pl'0Yi~orio. e neguei sempre o meu 
npoio ú. ~.itua~fio- Lucmm.- pelos c~·ro~ c 
litlto..s do~ govel';;ante,:, que pelo seu pr~,ceder 
sacdfican\m o::; Jn·incipio,; da escohl demo
ct·n.Lica, <m·o.s e 1~tlt..'1.S que totlo~ llo,je :;:-eco
nhccem c para. as qn;~.~:;,jit começou a justiç-a 
dí1 lü~toria. 

O proprio mareclla.l Deodoro, nos ultimes 
meze~ de suo. cxistencia: ti:io amargut·atla 
pelns soJTrimentos physicos e -morae.~ (pol'ic· 
UciLla.de de sua. nlnm), pLtblicamente conte~sa.
YU.-~e a.rr~penditlo dos Jmltes á sua. sombra 
cau~uclo.-; ;\, p<J.tria. 

Os nobt·e.s clepucu<1o:; me vira.m na Consti
tuinte ao lado dtJs bons d~mocrata.s, tl'u.ba
lhando lJU.l'a a realis;l.çiio do üleul republl
cano. 

A Ca.mara. h a de reco1·dar-se que, :>i as me(li
das que eu e outl'os comp:tnheiro:,; pr·opuzemo~, 
tive;;sem passado, os defeitos da nossa e<.trta 
constitucional, CL\ja revisão, de dio. ·em dia, 
se torna mn.i.s urgente, não seriam tão se!l.-
s.ivei~. 

Cornmettemos, c verdade, alguns erros ; 
ma..;; em homenagem aos principias, sobresa
hindo entra onti·os: por exemplo, ó de confiar 
ao eleitortl.l.lo directo a eleição tlo Presi.üent~ 
l1<1 RepulJlica.; naque1111 epo•:n. lJOl'ém quald~ 
nós podei·ia. prever que o regltnen_ eleito~·:J.l 
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se corromperia, como se tem corrom- lhe faltou o · meu concur·.~o pa.rJ. as medidas 
pido~ . que se reput:.l.t<J.m entfio ind i~pe:~s:tYeis. 
Pre~umiamos qtu o direito de ·voto fos;;(• _ga.- :\:J. sr~s,ito ortU113.l'ia, o;; hon:.·i.\:lo$ membros 

rantitlo á nar;iio e confitwamos no patrioti.,;mo da. nw,iorb me vi>·am rot;:nar· a :>eu lado, 
e bom senso pop!J.hW. _ . com\l bom ~.oi dado, procm~.muo a.ecert;Lr e 

O::; estados achar-:;e-hiam em outras conth· mai·chaJ: em um terr-eno o ue no~ elevasse 
çõe:>, e muito melllor organisar;ão teriam tid~, todo.:;, sem abater e humilhar 'os nos::;o3 :Ld·. 
si, como pr.etendemos, :!b,;sem applicadas <lS v-er.•arios. 
elei~ões es~duaes as t!isposiçües da lei de 9 Entretanto, desertei daqtlella.s bancadas e 
de janeiro,de 1881 . ''iln filiar-me na minoria, com quem aliils 

03 NObre-;; deputados recordam-se sem duvi- nilo t enbo a solida.;:iedade, que t iritm. com a 
da que durante a. constittlinEe, !>enadores e maioria. · 
deputaclos. prevendo os abusos e o:> escan- Porque? Ptlr um<t ru.:âto sim pies; porque 
da.!e>s, que se deJ'am depois, tenb.ram esse a ffi<HCil<l. dos neg-ucio.:; publico;; não foi a que 
.meio de itnl)edil-os ; m:1.s essa. tentttt.i•u ns.u- devia set' e a crue etl pretenllia. que fosse;· 
ftageu deante üos interessfs collig-J.dos qne po1·qu<:: llou,·e desca.rril!tamento do tt·cm po
cont.ava.m. iilzer vingar as suas pretenç:õe.-.; pelo litico e as cousl.s estão <Üml:1 peiot•&s tlo que 
regttlamento .c1lvim . O mal pt·opagou-so de- est.'l.Vt\m no pa.s;;;.vlo. ( Apo:ados.) 
pois por todu. a. parte e com tal 1brç<~., que Nús não fizemo.~ a revolução de 2:3 de no-
hajA será difficillimo ex.tirpa.l-o. vembro l)tl.ra arredar ~úmente rlo potler uru 

:Mais tarde, quando os go;ern:1ntcs, esque- homem, ou alguns lwmen:;, e substituil-os 
cidos dos l:eus deveres politico::;, ou por uma por outros. 
má. apreei:l.ção das ~iroums~ancias, msgara.m A revoluç0.o se fez l_)arn. mudar radical-: 
a 3 de novembro a Constítniçü.o promulgada mente M not·mas r.lo governo e par;L fil·m:J.r a 
a 24 de f~vereil•o, todos me viram entre os Republic;l. nn.s suas veruadeil~.ls \J<\SC~, e estas 
qne entendiam que era um dever de honra b:tse::: teem :>ido esrtucc:ida.s, e :1. llepublicn. 
IJrotestn..r ].)01." todos os meios e modos contra. t~.inda. não i! a Repnblic.'l. qne o. na<:.Jo :~.Spim. 
o attentado do Poller Executivo. l'ião imitei e os mal~ publicas. tecr:n.-se <~.ggr2.Y<tltO uo tun 
certos :pa.tl'iolas cme.·iws, quo vivem trrbe et modo tlolot·üS:). . . 

·orbe'aprego:mdo o seu re'fJLtblico.lü,;mo sem Eis a. l"Azão pot' qüc e~tou coliocn.(lo entre 
jaç•, mas quejii. lnJ.via.m entt·.tdo em comlJi- os membros tLL min:>r ia , nl"LO comi) pr:v; .. • nr
nuç;\o com o Sr. Lucena afim Lle ser-lhes go.· yegi.ment<tda, l>:Jis que e:lto,, i; •·ezes. sec;nndo 
1'<\ntld:.\ a reetekão ; t~mhem não pt~ssei tele- u1e consta, recclJe inspln'ttç~ücs tb r .. mte' . ll::l.l':l. 
ga..-1mma a govet·nndor algum, desvi:1ndo-o do mim m:ü~ que suspeib.•, m•~::: como franco· 
tlumprimento tle seus deYeres, incitt•nllo-o a a.r.ir•Hlor, ou melhor :~.in •.la., como amigo liYre 
adherir M gol[JG de estado. garantindo que tlo Sr. mot·cchal Floriano~ con Lra. o qmtl não 
'" situa~"tn est..'\va finna e segura. : não ueck~- nutro a. menor :: Yei-sã.o, nrw tendo po;: nl)je
et•i-me candidato, e menos ainda lH'oclamcí, ctiYO :trr·eda.l-o do f;O\'CPIO. 11\:l.:> a.pont:tr-lhe · 
em publico. acto de :I.Cl'Y~olndo patriotismo melhor c::minho; por(tne. como a ,·elh:l. de 
o.quella medhh• violenta. Sy1·acusrL, ob~cn·o qnc to:hts n.s mtllhtn~n.:; 

Oi•ganisa.va-se aqui o moYi.mento, qne te\'e teem sid1> ü1.taes, não sú :·~ t:'tlião. como aos 
logar a 2.'3 e instatlo po.1~ seguir para. a. Ba.hi(l.. e:;t;t([O$. 
daqfli :p:1.rtí :1. 15, desembarC<\tltlO nnrtUella 0.~ llObL'CS ucput:vlo.-: sabem quaes M minhaS 
ciuatle a 22, em consequencia dt\ qu:u·ctttcn:t, idótts e llrincipio;;, e a C$COltt .que professo. 
por quo pas~ei, e a.chn.ndo .i à tudo prepttra.do. E-st·.:~u aeo:::tumu.ilo a. da.r :'tquelle::, que me 
agi no sentido úasinstrucç:ües CJ.Lte me lbram confel'irom o m;Lni.lato . explicaçües J'rnnca.s tlo 
transmittidas . E' preciso que •• Cltffiat'(l. e meu procedimento. cómo deput.a.do. 
o IJaiz fiquem sabendo q11e o mo,·imento de Jt'L mt se~sli.o de 2.5 de maio flz not:lr :\ Ca· 
2.4 de novembro naquellc estlldO niio foi o1Jra mara. que a. revoluç:;.i.o de 12 de novembro no 
minha : foi. daqui planejll.llo e nelle rept•esetl- Rio Gt•ande do Sul J'ói n, p:·ccursom tla revo
tei papel muito secund<J.rio e até mel'itorio, luçilo de 23 çlc novembro. to1'nando-se pol'
não so porque impedi totht e qun.J.quer vio-- ta.nto 03 fe•.1cr;:.l ista.s daqnelle e,ta.do os nossos 
lencia contra o governado!', e seus amigo3. alliado:> na.tmaes, e como tnes com (Ereito ;i. 
como ainda concorri pa.ra que nelle nã? to- conliall~.:J, e consider-ação da sitm•çíio nova 
masse parte ostensiva a gual'niç[G. que .se inaugJ:>:wa. A Ca.m<wa. compre1len -

Si. ausente estivesse, esse movimento ter-: dera depois p)l' que insisto nesta. circum
se-hia dtl.do de fórmu,, que t~lvez não IJ~rmit- st:1noia . . 
tisso ao ex-ministro da. marinho., ma.is t:mle, O movimento rio-gr3.mlcnsc.que aUis multo 
rest::mro.~ all~ a. ;polit.i.e:1. Lucell!t. Coll.YIJC:tlio prcocapM'<t o g\)\·,~ruo 4le entiio, não impetHu 
e~tra.ordn_1ar1amente o C~ngl'esso, o 1llnstrc! q~te R'~:>em d~:;cooorto;,: ~" phulo:> th\ _reYo!u· 
~Lce-Pre:>1dente d:~ Repubhc(L coutou-mc ·en· .

1
ç.w. (}tte ü/jUl :>e ot·;;a.n •:>n.v:~ . Pro\'Juencms 

tre os que o o.pJia.mm 1lcst:.\ C.\mu.ra,: e n~.o prvm.(ltas c cne1·gic..'l.s tbl'am tomadas. Expe-
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tlidils otdens pa.l'a u. prisão do3 chefes prin<:i
lJaes. viram- se estes obrigados a preúipitar o.;; 
v.contecimento.s. A reYoluç~o teve bgat• Q.lltes 
do uht p~·ojecr..u:b. 

A 2a ele uovembr·o, dr.ante dos m,:.r·l'iJes ac~ 
cesos tia esquad1'D. e do ai.1;1ndono em qlte n. 
maiol'ia .. da. gu<trniçrw d.elxou o govemn, o 
g~:net•a.! Deo1'1.or.J resignou ;1. cadeil':t IH'B:>itlcu
cia.l. e\'itando nssí m o <lerr••llmmento de sa.n
gue br;J.zileh·o. :J.Cíll) mel'itot·io e p~\tl'iotico, 
que re~gatou muitas de suas üütas. _ 

'A revotuçilo triumt)hou c•Jm a.r>ph1.Uso 
geral dD paih. Surgira:n n{lnt~ c~pe~anças. 
Contavam tod\B flUe iL <lemocr<~ci;t ia final-

- mente mostl"J.r-se solJ o seu verthu.leil'<\ :!.5-
l)ec:to -
- Era natural es::a espectati ~·:t sympathica, 
porquanto o movimento sa ope.r.•ra pl.-1':1. dl>,:;
l1:ITl'ontt\I' a Constituição vlolatla e p:u·n. ar
redar do governo úão somente o marec!J:.tt 
Deodoro e seu-;; mínisü·ns, como o.incb. os o-o-

. .._ . 1' " vernos esw.(lO:l.es. qne, a em ele org;J.nísn.do:> 
pelu, ma.is t·evolta.nte ii:·J.ude eleitoral, com o 
m<ti~ ~bsoluto rl.espreso da opiniiiu popu.htr, 
ba"'"Jn.m _qall!a'fl.!u.mente n.dhel'iuo ao :tttentado 
de :~ . p 1,w·te.:r _) 

O anll:-lo ~e1·;\l e~ de ·umn. no''' e completa. 
reol'gu·msaç~J.v do p:m: _pelos molde; replllJli
C<.\nos. As <: trcwust..1.nCt<t.S e cs al:ontccimcntüs 

_proporcionaxam a.o mn.rec!!al o elevo.di:>sí!{lo 
pap~ltle rttndadadot· de lb.ctn ela R(~nultllén. 
Brazlleit·a. Tire occa.sião de diz~r-liH~ isto 
mesmo. . 

Tâit S. Ex. :por\'entura. tlesemperrlmt1ocor
rectametlte o setr pttpel ~ 

Cvmo a. m:1 is c?mp!vh isenr;:Lo tla espil'ito 
entro ne:>>;J. :tpt·eem{'ao. 

A prlmeir·~\ iltlta. q uc commct;~r:.J.mus re,o
lucion:n·ios tríU!nphantes. !iJi c 'quPr:Cl'em-lie 
de qm: as •.lemocrac;a:; ~~:. podem ,-h·er c:~r11 
;:~. sanc-:ii.n naciomLl e <ICl que tt.\tl<~ tOI~\'OLu•~ü· 
cr_e:-~ dire!tt•. novo .. ~Ol' :>1110 1· :üê i~ ot·dem pn
lJ~JC(I. e a tr~nfJlllHlllade dos Ciitiulo!, como 
~umh.L p~m o Jese;nll~rth(• d•~ titrell~ de! que se 
l!lcumbtr•un, era. mth,;pt•nsêwel que. pot· meio 
t\e um üeci·cüo, •lccl:trassem nttll::ts e in::mbs
iswnte;;; a.s o:·::;<ulisttçües estt~tlon.t's enu'lo ex:
ist~n~~. oruenuntlo que ::c proc-etles:e .~ nov;l.S 
ele1ç:oes com o concurso fl•anco. directo e 
activo do elemento_popuhu·; um segundo de
creto, acompanliarHt o pt·imeiJ.·.). nomea.ndo 
governadores l)rovi~orios para -o~ estr•dos ; 
mas g·ovemador·es cap;J.ze:,:, que tivessem 
r esponsa.biLit.tade propria per;tnte o pa.iz, e que 
~esse~ pont? tl.e l1onra <ht administraçii;o de 
mw ·d1stlogutre:n encr il cleodo!'ista.s e f'loria
nista.s, mantendo complet-<1. a. liber<h'tue dus 
Ul'nas :para todo~. Eram e:orollm:·ios fvrçados 
da revolu<.:iio victol'iosa. 

. O Srt. EPlTAcro PEssoA- Esse processo seria 
mais ft:.mco, mu..is leld. 

O Sn . ZA:'IIA.-Tem rn.zi'í.o o nobl'e deputado; 
sci'la mais político, muis uemor.ratico, mais 
le:~l e menos rune,to. 

Th$C:; dec1•dvs set·ia.m bem n.ceeitos por 
todOs: pelos deodol'istas que, estando de posso 
•.b.s posiçiíe.s, compt-ehendiu.m todavia. que ru:.o 
lhes t'l-n. licito conserva.!.-a.s, que:..· l)ela. con
:;ciencio.. dos meios l'epr·ovadç.s empregados 
Ila.rn. conq u i.->tal-l1.s, quer- llOr terem-se tornado 
~ulil.hw·ios o cumplices do golpe de Estado; 
pot• nós out1•os taml.Jem. excluidÔs do con
vívio poli ti co, por que jámais fizemos quest.iio 
das p•Jsições otnciaes, e toda a nossa aspira· 
~:ào resumia-se em r~t<tUl';J.r por toda <1 parte 
a ve1·da.de da$ uma.s e ve~· organi.sado5 os 
estadus com o concurso uni v-er-s:~,l , sem ex
clusão de 11in;;·uem. Taes uetlretos teJ.•ia.m 
imp:!diuo os movimentos aemados. que pos
reriorm<:ute :se del"i1.1ll, e {!L\e WO 'ptOfUllda
mente dtYidir-.un u. famíliu. lJràZileira, que a 
RepuiJlíca, para se lir·ma.l', preci~a vet· toda. 
ella. cong1·eg:;:tda. Clll tvt•no tle :ri. Tet·ül.lfl u.iuda 
impedido ~t;uS tt•ans(lcç:ües feitas po3terio
ment':', que enk.u:tuecem c de~mora.lisam os 
go..-e1·nos e que úcc'{;utemente nào })Odcm sct 
qua.Li!icuU.os. 

Tael medi tias, porêm, ctlj:~ e:licacüt o me::mo 
Sr. rna.t'c!r::hal não t!esc . .lnheccu, não lhe oc
cort·<n':l.m, n<'m aos nO\'OS ministros no uia 23. 
A 2~ ueu-s·: o rno\·imallto da B:tl.tit~. Ainda. 
;J.ZUda ~r·:~ r~ oec<tsiilo. Di~o mah;: cncc·t· ~·.lúa a 
se~siw exh-..tol·tliHat•ia, posto qUi: j:L u ra pouco 
tarde. e~"e:; cleét'Ct•>S pl'udl!Zi!•iam tC.d<WÍ:l. O 
tleseja.r.i(l etT~::itn c t\chn.rh\111 a ~ua t\fJ_plicar;ào 
)l;t ffiúC,:iiO ue 21 Üi:l _i!tllCÍL'O, qm.: oub·u n, lc;,,nCO 
nJo t.::\·c. sinão h•~IJilit:u o ;:rovllt'no tt provi
tlenei ·t· ~obt·c: :1. ur;,:auis:Lç-lo dos est.t\ tlos. 
( "lufJiacl,,~.) 

E tnnto rnnis ct~nvictc• estou· de que esse 
scrh\ o mell ~en· camluho tt st·;.;uir, quanto 
:1gnt-:.~ mesmo n;io (!Ui!, uas cltfl!cuh!ndcs que 
;t,;wl ... ~t-iJ:till o C>stti.tlo tlc Pcr·namiJUt:D, urnn das 
p.n-citüiüatles ,·"nviut~ a outt'i.l p Lt·a. rc:;olrei-as 
pol' meio Llas m•n;1s, olfct·ccC'ru.lo todas a~ ••a
l'·•ntias para que a w:rJadG: du v v to S(•ja. colu
l_)l<!ta. ptu·•~ <\mbas. 
?~n·;~ a Bahia, outm co'L!S."- não aspiro, e 

tletx:u·In. ao:> meus atl \"Crs:trws tot!:.ts us posi
t;:ücs ofridu.es, corntli.nto que a. e1eiç;.5.o corresse 
1)01' conta. da vontatlll popul(l.r. 

Si a:>$im tí>cssc procetlitlo o gover-no des..'l.r· 
lllal'Íl1 lH'OVU.Veltnente OS ''·(\ Vel'"a.l'iOS que 
o te?m combadito, obtentlo o concur::o 'rrero.l 
par·a a realisa·Ji.o ua gr-a.nd::l obra. qué-=- lhe 
escwa re.;;erY<~da; em vez:por-êm,deenveredar 
pela e~trada larg~ ~;~ gra~de p_olitic:a.,que su
boi'd•na. tudo aos Jll teres.'es nacJOnae.s. o illus
tre Presidente ~-<~ R-:publica. d::L'\':ou-se :\I'ras
tar pela. P'~quctm -politica das con>eniencias 
imlividuaes, sacl'itica.ndo ate os amirros dos 
dias difliceis aos inimigos du. ve:spera~ O re .. 
sulttl.do ahi está, visivel,patpavel.Omu.lestar 
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po:pular é indefinível, e por todas as camadas! Algru1s ainda hoje vivem pasmados «do g1·aad11 
sociaes o desCOI1tentamento e prol'unr.\o. I srt!to 9W~ •l<:rma c da considei"Ct(:ll o qtle ?ltere· 

Jã. não são per·m~ttir!as illu~õ~s. ccram.~ . . 
A triste verdade e que estel'lllsou-se de toclo. Admn·a.·-meporem que o mn.rcch"l Floriano, 

a. Tevolnção de -,3 tle novembro._ NoYa.s d.il: I qot:.: nã? gosta, segund.o dí7:em, tle ~inistros 
ftculd<~deS<\:::lsObet·baru.m a.Repubh<;.t. . J de con,]uncttlr..l. pt·opt'H1, ate i1gOra. nu.o tenha 

Até mesmo esse escrupulo na distrih~üç~.o cm:seguiuo ~~escol.lrirum de oflicio, ou tle pri
dos dinheiros puhlico~, de que t<tnto selal~ou memJ._ occn.sut~ parn. ~onfin.r- lhe a pa.'rt.a d~s 
nos primeiros tempos, e que era uma da.s !oi'· negoctas exteriOres. E' veruadc que nos prt
ças qne ampar~wam o go...-erno, 11erdurou. mGiros momentos S. Ex. tr:~balliou com a.f-

Ás commis:;ões, as b'1.~atifícações , os adeantl.· finco pa.1~o1 i,to, pr:meil'O, convidando -pelo 
mento.~, as a.juf\-as ue custo, tlespezus uf:.o pre- telegt·apho o nosl<O distin<:to collega o Sr . Au· 
vistas e illeg<l.e::> se teem feito com gl'antle ~u~to de Freitas, e logo uepois, o che1~ dos 
desembara.~'o, como ho,je ninguem ignora. O iedet·atista.s da. Bt1.hia, o Sr. José Gonçalves, 
mn.rechal, com e.ffeito , :::i conseguiu ~:xpellit· «O mais eminente dos ballianos» na phrase do 
do Ita.maraty os tubarue3, não soube evit<Jr as Sr. Ruy Barbosa, homem sem tluvilht muito 
Sllngucsugas, qut: com o tempo ~ impercepti- conhecido e <~.pre~;iado no m\ul~lo l)Olitico bra· 
velmente aniquilam tanto, <:omo aquelles , o zil<:iro e estrangeiro. · 
o no:>So thesouro e o nosso organismo poli- Entretanto. os dou;; convidados se acham 
tico. eHt prilos p ·licicos inteiramente diversos. 

Nas regiões ofJlcit\cS tem havido, é certo, Este facto uemon~ra como e segum a orien-
madança de nomes proprios; ffitts <t desori<'n- t!lção das alt<\S regiões ofiiciaes, e tão segura, 
tação política contimb a mesma do pa,;"ado; qtHJ vodem goverm\r tle:>su.ssombradns como 
o que pt·eva que a pt·obi,lade pessoal , só por quaesquer homens. imlependentemente de 
si, nii.o basta para a ••I ta. gestão <los publicas sua." opinh3cs políticas, cous;~ realmente de 
negocios ; t: aintlt~ inolispensa.vel a capa<:idade nenhuma Y}I.Ua na tt•;tut~Udt\de. 
política, que o illnstre mtweclml niio tem que- Nem me admir;tria si Q,C<thassemos vendo 
rülo reve!:.w, si rea.lmente a possue. ·· Refir·o· COH\'i;lados pn-1'::1. <t paste~ da gaerra. o general 
me pessoa.Imen~e <LO· Presidente dn. Rcpublica., Tavares e llu.r:L <1. · da mCLrinlm o Sr. Julio de 
porque, pt~lo reg-imen presiden<:idi:>ttt, que Cust{tlws, ou out!'o em igu:les .condiç!i'ies. Nisto 
dizem set· o nosso, <\ respon:>t~bil id;lde lt:g-;;.1 do consiste a :;t'<tttdeí'.;L tia <tlchimia. política da 
lJem nu do mal, que se Jhz no gúYerno, reC<.t.e tet·ceit'<l. phasc da Rcpublica. 
inieira sol1rc S. Ex. Si o iHustt•e ma.recha.l ti n~sse tido :1 seu 

Dos ministros,que apem1.s std, .<ç,·eo.:;;/. e nti.o lado qnm n lho diss~sse u. verrktde, depois de 
~·cj'ci-cildv.,;,. nií.o me de,·o occupM·. Quamlo ter-se <tn·epcndido c.le convidar o Sr. Augusto 
muito P'-~d6da temvr•ar· neste momcHLO que. de Frcita:;. nti.o lltt'ia gemer o telegt<l.plto, con
soh o imperio, Zvlartiillt•, tlc Campo;; u:> tlivi- vitl<U1Llo o ex~;,:o,•ernaLLOt' da Bahia, deposto 
dia. em ministl·irllto;:, miniskotc:; ~l minis· por (:om ., dr1 sctt rlo;1o . Et't\ mais simples tlil'i· 
~ões, e que em Portugal .Jo~é Estevão os elas· gü· o telcpltone pnm a praia do Flamengo: e 
Sttic:t'\"<L em ministt·o~ dE! n!li<:i0. minb:tt·o;: p:~1·~un tar <lO St·. Ruy B;whos:t si llte conYi
de pt·imeira oc:r-a~iã.o . e ministl'os \lo <·oajuu: nli:•. 1iir·i~ir u:ua past:.1, lXli:> que todos ~'\I.Jcm 
ctum propria. A tleUni~,,ão tlesta-:l tt·es cat<:· <tUC o St·. Jo,:o Gonc:.aln~s nad:~ !h.r. sem o con
gorias o:: nobl'es ú•·[mtttt.los enc0ntrarão no sentimento. ou sancçilo do el'Uditissimo esta· 
discurso que esle or-ador prol'e1·in n:~ :>1?!5· dista. e fi nauceit·o aha.Lisado. 
l5iio de ~3 tlc maio tle 1857. ).fuito p t•oposiltl.lmente. l'<\léi. ltn. pouco, da. 

Sô 1·estarit\ inda:;t\r a que clas.-;c pertencem ttttitude ttS$tunid;J. pelos fedet'lllistas rio-grau
os ministt·os que nest·~s ultimes tempos te· tlens~s uea.nle d.o g-olpe de Est-.ttlo tle :3 _de no
mos t ido . Quet· pa.rccet·-Jne que nes&!! genero vcmor·o: elles Jimtm i't.tctot·es po1ler·osos, que 
o Brazil republi<:<\110 n~o ó t.1:1 abuuun.nte concorremm p:tra tt legalid::l.(le de 2:~ do mes
como o velho PertugaL. Acredito que :ünLht mo mez. 
não tivessemos ministrlí::s, seg-untlo :VIat'ti!;ho O marechal, chegando ao-poder, reconheceu 
(le Campos, nem ministl'os tl·~ conjunccura :1 legitimidade do nlO':irnento que 1izeram, e 
propria., segundo o grande orador portu- com eUes entreteve relaçiies o!liciàes e pe..>:Soaes, 
guez. o que et~ muitu muura.l7 porque elles eram 

Milüstros de otncio, ji~ os t ivemo:.;, pc:o me· os nossos compa.nlleiros e alliatlos, lega.Ii~tas, 
nos dous, no go"i'erno pr.wisorio, e aos ·{;a- como nós, ao passo que o Sr . .Ju lio de Casti
lcntcs esfurços desses clous Cids da democracia i lhos c os seus cada. vez se nos tornavam mais 
brazileira devemos sem a menor duvida. o es· su~peito ... , como suste11tadores tenazes d<t pali
tado de excesslvtt e quasi inerivel p?w1H!ri- tic:t lucenista .. 
ilad.e de que gos~ o :P"-iz . O Governo Feder;\l, porem, com a orientaçfte 

Na segunda e terccir•J. situação temos tido seywa, que possue, da noule pa.ra o di!l. 
muitos bons ministros de pr-imeira. occasião . mudou de rumo, fazendo-se por :rua. vez ca.s. 

C:un:ua V. IJ 
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tilllisl;a .e cleclara.ndo inimigo~ publiCOS OS gaS~ O. CXp<!ilir uaS posições effici.a.es. (.-iílCW
amigos elos dias difficeis, a.ttribuindo-lhes :1tl! tcs ) 
intuitos separatistas e restaur<tdO!'CS da. mo- j\-J:\8, desde que, pel:~. imp1·ensa., S: Ex:. 
na.rchia.. depois de tel-os reconhe~ido e pro- deu ao pulJlico ~ cxplíc<1.çào da causa CtllC 
cl.a.mado, em tcüegramma., c1ue a. imp1·ens;\ pt·Lwocou ;t sun. retitmta. do ministerio, julgo
publicou. «patriotas emel'ito:~ que a tudo me com direi-to de pon(lera.r que a. mudança 
antepunham o bem da RepulJHca! »Quem .iú. da. poli ti~\ lll'esidencial -para o I.Uo Gt·a.nde co· 
conseguiu penetr<w os motivos ren.es de tü.o mc,~O\\ cn\ ,j unho ou julllo do anno pa.ssad(\ 
estranha a transformação? (T~·ooam-.<e ailal·tcs.) oht•i:;ando o S.r. Jintão de Fal'ia a resignar a 

Para. o estatlo da Bahia iez-se a n1e:::mt1. po· sua l'nstn. · 
litic:a. e, felízmeJ'lte, sem l'e~uitados b:ío ru- como se explica que o ex-ministro do. ma.· 
nestos. A.lli os que sustentaram a lef,~lida.dc rinho. se cot~~l'\'ttsse tunto te.mpo no podct, 
acham-se nas me.smascondiçoes que os fedem- e não tivesse V.CQropt•nhado o Sr. Anti\o, si o 
listas rio-grandenses; lUas, a paciencia bahia- Rio Gmndc lbsse realmente 0 moth·o de sua 
na esta á prova de fogo, ou po1' falta de cora· rctieadn. '! 
gem, ou }lOl'lalta. rle meio.;. O que e certo, o Dez longos mezes cousc1•von S- Ex. a 
que. toclos estão vendo, e que os a.dver . .:::wios gestao uos -nc~ocios da marinha,e só em abril 
de hont~m sf\0 !)oje a.migo_s der.irlidos do go- de;ste anno sul'giram os seu:~ escrupulos ! 
verno, e os atmg_os d?s dms maos aclmrn.-se E nã.o é sem valor a seguinte obser
vota.?-os s.o ostt-actstno. · . . . . "tl.~~úo : n. llOlltíca., que o. marechu.l iazia 

Se1 bem que u. l\~~~.-:mso.b.t~u1a.rle legal d~ u;.· par;t 0 Rio Grande, era a mesma. que S. Ex-. 
compr~henst>el polit1ca íe1ta -para. a. ~.~hta. !ilzh" :paTa u. Ha.hi<~. 
assumtl-a-ha o marechal; manda, porem. a . . . . 
>erda.de e a justic:.a que eu reconheça que a «Quod Ctcsar:,;, Cteesan: qtwl de~ deo. » 
responsabilidade moml pêl'tence inteiro. ao A conscienc:ia do contra·almirJ.nte dormiu 
e:lt:-ministro da m:1rinha, que ta.nto prepon· incontest~welmente um somno profundo, .e 
dera.vn. nas delibera.çõe;; do governo, c . n5.o cordou t(Ll'de e a. mà:; hor11s, ú. procura tle . 
ge:ri_a. só mente :lo .sua pasta. . . _ um p_;etexto, nã.o ~n.contrantlo, sinii.o e'lte, 

Sa el.le llOcl.era. dar ao. pa1z exphca.çues sa.· Q\lC nao c;\hl. em espmto algum_ 
tisf<1Ctorias do que f'ez para a terr:.\ que nos Fdizmente p:1.ra a socied11tle, n:Io ba falta, 
'Viuno.scer, p::n·queas que pot•ahi n.lf!;uns lliio, que não tenha., mais t.:u·de ou mais ceU.o, a 
8ão umas tão pueris e outl't\< ttio pouco de- mel·ec:hla puni~:ão. 
centes. que eu nã.o ousar in. reprotluzil-:\S neste O denoil<~.llo homem do ma.r jâ. começou a 
recinto. . • . O::lHL expía~iLo poHtic3.. _ . 

Não censUl'O nem o St•. C:.\SSt\l.t\0 do 1\nsct· Em tomo de sua. pessoa e:;ta se fll.Zendo o 
mento, uem os representantes do lUo Gt':\tlrle, v:1.cuo. c no di:l. l" de març'() de 1894 S. Ex. 
corno mio censut'o os meu.; coltcgas; d:\ Bahi:L rc::eonllr:cet·:~ o. dedico.çiio de Si!US novos aali~ 
por essa. inve1•são de posições nesta e&sa.. gos. si é qne ,i:\ nli.o u. l'econhece. . 

Reconheço antes a coherenciu. com que pro· Confesso, ::enhores, que os repetido;; factos, 
cedem. • · que m>stes ultimos tempos tenho observado, 

Desde qtte o Gorerno Federal se propoz a Jazem crcscet• ru<l:\ vez mais o meu enthusiçu-
. restaurar o staru guo anterior . ao 2:3 de no- n1o p ·,r est.e svstema. do governo com tanta. 
vembro, que o~ nobres depnt.1.dos suste~t.1.; .~t.ácl/oí·hkan~plo:t.ntado da. Amcrica do Norte 
va.m, nada ma.ts natural do. que seu O. !JOIO lt par"' o Bra.zil. 
situaçilo. . . . . . Realmente, jamais sonhei com causa. tão 

Isto. ex:phc.'l. 1gua.lmeme a mmha attttnde 1,cr(cit~c e coiilj)lt-t(l ! · 

de ~gora. . · . · . t Em noss.>t patría, aliás .iú. babituada ao pn.r· 
~e~b.um de nus mudou . mudotl som(m .e .a lamenta.t·i~mo lizem ··1 instabilidade do rro . 

poltt1ca do "Overno ~ • ~ • ~ . . , · 
E os meus"íllu'>tre~ co!legas n~o fo!n.!U só- Yer1~0 r>:rl;\mentar s:!"· l~evl~a::·cl ,n.p~?! dio~ 

mente coherentes ; foram }ll'CYHlen.tlSSLmos. 1)l'~t.sto,_ e.m contrauo d,\ n.s.a. propd h s 
Para qualquer reviravolta do futuro si por torlu. poh~tca.. . . _ 
acaso Se der ell<!S teem desta,C.'l.dO COIDO sen- 0 ]?l'~SlllellC!à.l;smo ~me~lCtl.nO, esse Slffi, 
ttnella. avanÇada 0 x•eda.ctor-chele do Jo;·a"t ~en; ~ clom; a __ v~~·tct lc m~rmseca. tlo formar 
do B ·a·i[. qne rrnmntil-Ors·lt\ no..s emerrren- .,o>ern~s e:stavets e dU~U.dQUt'OS. D~ fac~o. 
cin.s ~r;vistas ou"'imprevist~. . " entre nos, a prova. te~ s1daa. esp~:m.lt~la! _ 

Jü. que •oco neste assumpto, Sr. xrr~s1dente, Em tres annos e meLO t_ress1tUa.QOeS se teem. 
seJa-.ne .licito fa.zel' ma1s algumas consitle- succedído, e nove mimstt:os ttoondonaran: 
raçõ~. . as suas p5stas, uns. sem_ dtzerem pala.vr::t. , 

Não me demorarei em penetra~· os mottvos outrqs, (,u.emto dez:.h1.rn<;UeS, que a.lguns .cla.s
que levaram o iHustre contra-almix~nte a sifica.m de inconvenientes e muitos de lflVQ· 
o.braça.r-se com a.quelles que clle m,e i~ti- ridica.s. 
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No Governo Provisorio.logo ;\ primeiro sor 
tida., o Sr. At·istides Lobo perd~u o. salla. ; 
como e pr:rque. ate hojF! não sei. 

Um homem da ot·dem do no~so digno colle
ga Demetdo Ril!eir·o nã.o poude conset'var-sc 
em stw. pasttt, quando era uma !ori;a para o 
·Governo Provisorio. 

o SR. DRAZILIO nos SAX'l'Os- O que muito 
o honra. ("t]loia·.!t•s. ) 

O Sn. ZA:-.!A - Sem a mr,mor · cluviua. E o 
proprio chc li:l c!n. rnaioria.,h;t IJOllCO, aqai pre
sente, C$t.(:Vc ·po1· um triz na porta d<L rua e 
:por moti\'O, que t.unb~m muito o ltonm. Tra
tasa-5e tlc um pt·iviL~gio !Ja.ra explorat' minas 
de Jct'l'O, cu.it~ conccs~ão lhe repugmwa. ltn.
,·cndo, entrctantt:'J, quem tivcsse .. rm1ito inte
resse em fai'.<n· b:.tixar o decreto. 

O Stt. Or.I\'BIIU. Pl:s-To - E nt\ que3l:io da 
Supucuhy 1 

O Sn.. z,:-.I.\ -·o Sr. Lucena não mudou 

dia a din. <llienar <ttê aquelles mesmos, que o 
elevaram '! . · 

0 SR. VALT.ADARES-Ap::>itldo; nuncn. nin
g"U~Ill sul.iiu no poder c:)m tanto apolo .. 

o Sr:.. lA"-IA-Nü.o; o J~arec:hÓ.L nií.o <:.. nc
nhum<1 summidade poi:itica. (") 

Qltereis St\ber o que é o m:1recha.l, com 
Yerclade, sem pnixilo, com isenção inteira de 
animo ? Elle é segundo a phra~e do 1ipostolo 
S. Thiago. « , .. i;· d llj>l.J.); animo, iítconMans in 
omn:lj·us ~i i.~ >ui~ x. isto 6 um 8$plrito sem 
orienta.ção, ora. pendendo para um lado, ora 
p:.tt·o. o outro, conl~n·me a imprassão que re
cebe no ruom<lnto 

E qtm'<lm os nobt'cs deputados sa.bet· igual
mente <\ min!l<t opi.n!ão in(li. vid~w.l ~ !\este 
paiz, só con!le~o dou:; homen:; mais inhabeis 
em pelitica, do que o St·. mal'echnl Floriano 
Peixoto: um ê o Sr. -contra-n.Imir<mte Custo
di o de ~Iello e o outr.) ... 

de ministros. mu.s do 2::} sa.hiram já. os Srs, U:u Srt. DEPUTADo-E' o Sr. Serzedello. 
Jo~é Simt:Jii.o,.k•sé _HygiJ~o. Ant"io de Fa.ria ..• n.o- o sn.. z . .ua-Qua.l. .. não senhor; 0 outro 
drJgues Ah•cs, L1mpo ue_ Abreu, C~~t<Xho ue é 0 deput.\tlO que l~este momento vos falia. 
Mdlo e Serzcdello, depoiS de ter VH1.Jado pot• 1 ( Hilal'itlwle !} 
todas us pasta.s. I . . · 

JiL se viu es/ctbitid!id/1 i:ã.o completa, como o Sn,. J\I!I.R'l'L\l!O PRA.DO- Sl asslm ê, v. 
esta ? Ex. tem segura a eleição p:wa. Presidente da 

t · - · ROiJUblicn. . 
E o sys ema e tüo seguro,-~ que ha. quPm · -

di%n. que o marechal Floriano n1o acabar~\ O SR. ZA:-.I,\-~ ~pa1•t: do noin'e deputa~~ 
o seu tempo de ~ov~rno, ao passo que cutros ~or S. _Paulo re,·e.a.. c~uv ~- Ex: to.mbem .]a 
aflirmam que nao so h a de c-ompleb l-o, como 'ae ~es~1~do 1l0 f_u~ux:o. a mmha tlete,~dc' 
ainda per·m~~neceri\. pelo tempo que quizer. C.·t·t.taffO e JUSt<tmcnt~ evtta.r Qlle ;t !{epubhc~ 

Ninguem cem o direito de desconhecer a cs;- env~red::_ p~~~ um ca.mmho tal, que o J?O~er va 
cellencia de um systhem:t que tem remedio ter·~ m~tos 1~1capazes, c _fata.!!"nente m~ ter a 
para tudo, e que <1.0 mesmo tempo favo1~ece a contmuar a 11';tuclc e a VIolaçtlO das urnas. 
retimua e t~ permt~.nencia no pl'C$ente e no As alto.s posiçeõs politicas no$ governos ele-
futuro! mocraticos, como a heran(~<\ de ~uexandre. só 

(T,·oeam-.~·J di/F<Jl'!mles a1;w·trJ.~. O Sr, pi·e.)·i
cle;ite n:clama ((tiCiiÇlio.) 

Senlto;:e.::, Ct'GiO que si o noYo s~rstemn 
nã.o iusse tão pe;·(.:itfJ c tti.o co1o1plcto, com cer
te-.t<'l. não terit1.mos visto t.'l-nta.s . bellez::t!';. 11em. 
eontempln.clo il':\nslormaçlie~. quCl nem se 
comprehendem c ne:n se explic.1.m. 

Tenho otn·itlo com aclmirn.c:iio fhlhwem un;; 
do. pervet·sid:ttle tlo ma;:eclml FLol'i:uw, e ou
tros ch1. sua gr;Lnde l1<tbilLd<ule politico.. 

Eng~no.dos a.nd.;.m todos ; o marech:.~.l nem 
é um pe1•;-erso, nem tem a btl.bilidade politica. 
que lhe nttl'ibttcm. 

o SR.. MARTI:'\IiO PRADO-Apoia.dos; e m:üs 
· nullo do que o Sr. Deodoro. 
. O Slt. ZA:-.u-Pot· venturu póde ser tide> 
por ho.bil politico quem, ha. 18 meze~ :subiu 
ao poder, cerC.'tLlO do;; n.ppla.nso:< nacionat>s, 

lle~·em toct1.r t\os mais dignos : conquistem
nas pelos appl:1usos l!á opinião pul>Iico. e pela 
confiança nacional. ( .Apoiwlos.) 

E não podemos chegar a éste ponto, em
quanto o regimen e!eitorol perma.neer no 
r1ue ú. · 

O Sn.. CosrA MACH,\Do-Reformem a lei. 
O Sa. VALU.DAREs- Os costumes é que 

precisa.m sel' r e!brmatlos. 
o SR. ZA.~IA-NÜ.o e de refl•rmas na. Iei que 

precis..'\mos. Reformem-se os costumes, so
bretudo das cla..~es directoras. Falia-se muito 
na. 1hlt:~ tlo educação civic<t dos br:'l.Zil~iros, 
JllM é uma. calumnia. que írrogam ao povo ... 

O SR. :\L-\.RTJ:Nrro· Pn.Ano-:E' a pm-;:1 -ver
dade. 

dispe2·tanclo nos e:-;piri to.;; t1.nta.s esper::mc;a:<, e 
em tao curto prmodo con.;;egue l>et•dcr todos ("' o cxll".lct ' <l.::<tc ,J;~cu:·sn n :• Ditzri" 0!/icicú e no 

1 l . f:);" ) l a~ da (, .. (.;iti iil. :.:l·~io .'\~trlhn !r:tm-:l:Q ~ phr:~tc - null~- . 
esses c ementas t c (ól'r;u. e de vitalidade P<1.l'O, ú:t<le 1'-lli\:c:\ rle •j::lG ""' ser~t. 
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O Sn.. ZA!IIA- ••• porque o povo tem mais O S:rt. JACQUES ÜURIQUE- Contesto, em 
edur;.'1.çâo cívica, tem mais patriotismo do que to<ln. a parte ha clvlsmo. PlJOiados.) 
aquelles que se arrogam o direito de diri- o SR.. ZAMA _ senhores, 0 nobre deputado 
gU-o. • · pol' S. Pa;nlo tem razão ... 

o SR. MAR.Tll'IUO" PRADO-Porque partic:i- o SR. MARTL.'iHO PHADO- ó mais e pala-
paro do mesmo vicio d~ origem. vrorio. 

O Sn.. ZAl\lA.-... e somos nós. os homens po- o SR. ZA.M:A-•.. si) os interer:;sados em es-
liticos, q~e _a.fb.stD.mos os _cid<>:dãos üos . seu~ cUl'ecer a. verdade em torno de Ita.ma.raty 
t'i~veres crvrcos e da obecllencra. e resp::nto a affir·mam ctue são sicarios e as~assinos os fe
l~t. _ . . , . _ r. . . .de_ral.i:stas do Rio Gr~nde d? Sul; a ~ação ill· 

~e~hore,, _o elertorado por. SI nao .a.lstfic.t as tctl'a proclama-os verd.adetros :patrlOt<\S, de
eleiçoes; fal:::1licam-nas, porem, os nr v orados nodados def,msore~ do direito mu.rtyres da 
em chefe, pelos g?vernante~. e ~or conse~l~os liberdad0 • ( .·l.poiallo,~.) ' 
destes. Tenho verrfiC<J.do em mU!tus occaswes · 
a tendencia do eleitor pM'll. resp~itar M ur- O itue Ia.mento, ê que em um regimem 
nes. democratico, como o nosso, as portas do pa.la-

cia. govern,•mental estejam fechadas á verda-
0 SR.. 1-L-.R.TL'\'no PRADú-E' lh'eciso uma de, e que o marechal Floriano não saiba o 

geração t.Yda para reforma.r esses vícios. que se passa c.i. por i'óra, 0 que se diz a re-
U:~1: SR.. DEPUl'ADO- o que e Pl'CciSO e re- speito do seu governo por todo o territorio 

agir. brazileiro. Si me íbsse per mittiào pedir ao 
O SR.. Z..urA-0 nobre deputado quer are

a.cçã.o, mas. neste systema qual o meio de re
acçã.o ~ A urna. i~llou-se; a liberdade está es· 
maga.da, o direito não existe; só resta a torça, 
e o povo desarmado poderá por ventura reagir 
contra o exercito, contra a policia. contra os 
capangas, que levam o te1·ror a tod<t a parte, 
sem se 1emi.mwem de que nilo estão constmn" 
gend.o e aniquillando somente as massas poliU
lares, tl\U.S a propria Re_publica ? 

O SR..Cos-r.1. l\{ACC:IA.oo-Porque o povo não 
vae a urna~ 

O Stt. ZA:~u.- Por que-o po-vo não vae ás 
u1•nas ~ O homem, que se ].Jres<:~., nJo quer Se!' 
ludihria.do pelas mesas fl'aud.ulenta.s (apataâo.~) 
que o repellem muitas Yeze:> ú forçêl.., qull.ndo 
não preferem ü~~er eleíçi3es clandestina:;, d[u.s 
depoig, ou ~ntes do mn.r-c:atlo para. ella.s. 

O SR. CosTA !\ú.cnADO-Cumpram o sen de-. 
ver; o m'iiJ. deste :paiz é o indift'erentismo. 

O SR. ZAMA- E o nobre deputado não vê 
nessa. inditrereu~:a do-p:JYO Uffi enorme J?erigo 
para a. Republica ~ 

marechal alg·uma cousa, rogar-lhe-hia que 
!sahisse um dia. disfarçado, de modo que nin
guem o conhece~-<e e á;; prlmeira.s pessoas que 
encontrasse, perguntasse o que pensam da 
actualiJ.ade. 

A resposta. seria UIHJ.ni.me: todos dir-lhe· 
hiam «desfizeram-se as es,Peranç.o'l.s que cerca.
rama revolução de 23 de novembro; a Con
stituiçi1o e as leis ordinar!ns são diariamente 
~oladas, o direito do cidadão ê sem cerimo
Bia po~tergado; 11:1. iàlta. absoluta de segu
rança individual e de propriedade ...• 

O SR. Eou,muo Go?>çALvEs- Foi sempre 
ess•~ t~. lingua.gem de todos os tempos, mesmo 
6utre os procerez tl<1 monarchia. 

O Stt. ZA)1A- Agradeço a V. EK. a. in
te:·rup<;:<1o em momento tii.o oppol'tuno, e reato 
o lJ2rioclo. . . os comi cios eleitora cs são farças 
indecentes, o povo estã. excluido systematica
mente do IJallquete l?Olítico, a opinião publica 
soplüsmada, vivemos sob um regimen que 
nreuuncia g-rancles C<1tastrophes, um regimen 
~ ne c'.mserva. todos os vicias e abusos da mo-
11<\rllhia, sem uma só dns vantagens que espe-

0 SI\.. BRAW.IO DOS SANTOS-Deixe O govel'- rav~mos da RepubliC<1 ... 
no de ser uma cidadelia. dCJ C<J.nhões e bayone· 
tas, que o povo il•á ás urnas. O SP... :1IARTll"\HO PrtA.Do-Muito bem t 

O Sn.. ZAZIL~t.......: Pois o nobre deputado nã.o O S1t. ZAMA- ... um regilnen, finalmenttl, 
vê q!e o si~encio e o inrlifferentismo popula.- que não conseg~e clar_-nos nen!- mesmo a.q_uillo, 
res sao mmtas vezes precursores de a·r~t.n<les que um despom mteUtgente soe dar aos povos 
tempestades? Ai dos que nos gove~·nam no que escravisa- o bem-estar .material, a ar
dia em que a. nação se resolver <J. l'&~gir "Pela- dem publica, a tr<l.nquilid\ldG no lu.r d01uesti.· 
ibrça! Não serr1.0 20.000 soldados que canse- co. (clpo!ados c c:rpa,-t~s.) E não eram estes· 
guirão suhjugal-a. E por ventur<l. não será. fru~tos peccos que a nacão esperava da re-vo
dever nosso evitar que chegue esse momento luçao de 23 de novembro e .do govern0 do 
tenebroso para todos os estados, comG já cbe- marechal. · 
gou pOl'a o Rio Grande do Sul ~ ! A Constituição continúa a ser violada e tal-

O SR. i\!ARorn...-Eio PRADO-Apoiado; é a unlca. vez; com a ma.ior in.diliel'ença de E[Ue f@ra no 
11arte do Bra.zil oade ha ci-v)smo. :pasl3a.do. 
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0 SR. MARTINHO 
Congresso. 

PRADO- Até pelo proprio todas as saudades da, mona.rchi.a, pela. qual 
aliás ninguem mais faz questão. 

O S~t. ZA!üA - Aos que governam bem 
presto apoio desinteressado e ü·~.nco: ma~ dos 
que se esQttecem do que devem á Patri<.1; re· 
tiro sem hesitar a m in h~ confian~ politica.. 
E o mn.r~h~.l tem llüta<lo á missão glor~os"' 
que lhe impoz~a. revolução de 23 ue novem
bro, .desviado talvez por :l[l uelles q ne o ro
deiam, a. ponto tal que acarretou sobré nus 
o tla.gello da guerca civil. 

E' dever do homem polHico estudai' n. 
cansa real das revüluções. 

O Sa. EDUARDO GoxçALVEo- Quem estra
gou ttldo, foi um hom~m da mona.rchla. 

U~I Sr.~. DsPUTADO- O ma.rechal Florí<1no 
não é de Republica . 

O S<l. Zo\MA- E' um e-rro esse, o <le inda
garmos a.gorlt quaes os homens vindos da 
mom••·chia. ou. da L'epublica; si esta devesse 
a pol;<r-se e Yi vet• sc:i com os republicanos h1s
ioric:os, pt·ecari:l. seri\1 stw. existencia, porque 
estes <::on~tituiam uma minoria insignifi
cante da nação. 

O momento não e ele in,1lli.rir donde, mas 
para. onde vamos. 

Eujâ o disse em confel'~ncia Ill11)lica : 
«A Rcpublic::i. deve St)l" um vnsto templo 

que abrigue carinhos:tmente todos aquelles 
que de bo:• fe queira1n celebrar-Ih~ os ritos » 

A mêssa é abundante e precisa, de traba
lhadores dedicados. · 

Na. maiorb dos casos, os J'evolueiona.rios 
não são os que :pegam em armas para cle1en
de1•em os ~eus direitos conculcad.os; são os 
conculcaderes do dh·eito, são os go,·ernu.ntes, 
l}Ue se esqueceú:t que o poder é uma. deleg-J.
ção popular, que só deve ser exercida em 
proveito da sociedaue: são os que sob o pre
te1t..io de.manterema ordem legal, subvertem 
sem escrupulo a ordem mor~ü e :pt'o\·ocam as 
reações. depoiS de eagut<l.rem a l'aciencia, das 
Yictimas. 

Ninguem no Bt~.tsil nega a probidade pessoal 
u.) Presidente <la Republica, incapaz de ex

foi ploru,r em proveito proprio a :posição que 
ocBupa; mas, p•tra u. dírecção suprema da 

foi assodação politica., isto só nii.o basta. (:lpoi
arlos.) 

A 23 de nuvembro o revolucionario 
llOl'Venturo o marechal Flori:1no 1 

O Sa. SEABRA -O marechal Flm•i:1no 
simplesmente- o canwiro do va{au~·ro. 

0 Sa. ZAUA. - Não e a primeira. vez que 
~ssa:s ex.p~·efiSues me lerem os ouvidos. · 

Não creio no que :por alü (lizem; a ser po
rem YetdB.deira ess;n, Yel'Sã.O, O ffi:J.rec[HÜ 
adquirirá perante a lüstoria o menos inve
javel ..• <los títulos que póde ter o homem 
publico, sobretudo quando é militar. 

Os revolucionarias de 23 de novemlJro 
foram os autores do golpe de e5tado de 3 de 
novembro. . 

Quaes serJ:i.o :pois os verdadeiros revolucio
n:>.rios {l€1 Riu Grande 1 

O general Tt'vrares e os que o acompan
ham1 

O m:"rechoJ. como os rtne o precederam, 
não tem :1 amlJição da verdadeira ztoria. e 
tanto que tem pPefeJ:ido o papel de ~ex.terini
nnuol' dos riO·f\'l'0.!1denses ~.o de -pacificador 
da.ctueUe heroico estütlo, digno de melhor 
SOl'te. (Apm·tes e (tpoi!Hlos.) 

Esta. é a razão cu.pital, que me obriga a 
reürar-lhe o a.poío. que de boa vontade lhe 
prestã v a . Fecharia. os olhos a outras faltas, 
sinrio fosse esta, e a de r\!conhecer que S. Ex. 
se tem desviado muito e muito da est~a(la., 
que lhe trnÇ'aYa o d"ver. 

De 15 de novembt•o ai.é l10je temos tido 
i1•es gr:.nües situa<;:ões políticas, e em todas 
ellàS os homens do govemo se teem mostrado 

Não! os revolucionarias sii.o o Sr. Castilhos maiB que pequenos! Tiveram em suas mitos 
e os seus, são os que prepar·ai·am a :ma re- todas as for;.:as vin1s do Br(l,ziJ, esà soubaram 
posição no governo e 0 estão sustt!nta.ndo :i, dewrgan1zal-o. 
cust~t do Tlre~our.J e das armas 1tJderaes.. . A l'evoluç..1.o ele 15 ue novembro uiio se com-

O SR. AME RICO Luz - No estrangeiro nem pletou com a abolição da monarchia. 
se falta no exercito federaL ; s6 se ouve fa.llar Os ín~tinctos populares exigem todas tts 
no exercito castilhista. cousequenchs que devem clecorrw ào f-a.cto. 

O s~. ZA)IA- E' o marechal, que tem sa- Quando se proclama um direito novo, con-
Cl'iftcado os amigos leaes ao;; ad versarios de I q uistado à custa de tantos sacrificios, não e 
hontem, e os interesses da patria às facções licito ás facções usurp,wem a tyranuia, e ue~ 
locaes. cidirem, em nome de seus interesses e pai-

E' triste, senhores, reconhecer que os ho- :xões, que o direit~ pt•oclamado seja lettra 
.mens que na Republica teem ascendido às morta. Não lw. goYerno mais odioso pa.ra o 
posições, não tenham tido nitida comprehen- povo do que o quo renega a sua origem e 
são de seus devere5 e se tenham mostrado in- trahe o mrtnd<tto que t•ecebeu. E as tres si
feriores Ms do passn.uo, q n<tndo pela correcç;l,o tu ações que temos tido, todas ellas teem ti."J.· 
do seu procedimento cumpria-lhes apagar hldo o seu mandato. 
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As duas primeiras já receber:tm o merecido 1 bitr·io ; nas leis nã.o encontram n.s victíma.s. a 
· castigo, desa.ppa.recendo sem deixar saudades menor protecç:Io, 

a ninguem; e igna} sm•te aguardu.rã a tee- E' mister recOL'llar Q. S. Ex. uqueUas elo· 
ceira, si os governantes não arrepiarem cu.- quentes p:~.Iavras do tribuno llespanhol e 
minbo. republicano sem .iilC<a : «AilH.la. que os parti· 

Pelo modo por que vão as cousas, não seri dos militantes niioqueiram,a.inda. que submet
com o meu voto que o 1h::t1·echal terá -mais ta.m suas razflo a. vãos sophismas, sua vou
soldados, mais fuzis e m~is ct~.nhões.. t'lde a.o pode1· i!Iegítimo, as revoluções toda· 

A for~;a armada já. e denmsiaua para as via, conseq uenci<• insepara>el da arbitrarie· · 
nossas nccessidalles actuacs: metade úcllu. dade virão em cumprimento de uma dessas 
bastaria. Mude, porem, S. Ex. de rumo, pro· lei;; d.a. mecunica. social, tão reaes c positivas, 
ponha-se a pa.c:ifica.ro Rio Grande, re;;ula1•ízar como as propl'ia:; leis da mecunica celeste ; 
as nossas finanças e a nossa administL'açãoe virão, como >eem as gmndes nl .. '\res]Jela :J.t· 
cuidar seriamente dos interesses do paiz, e tra.cc(;ão do so.tellite, como os-vento::q1elu. varia 
restitúir-lhe-bei a confianÇa politíco., csque- diffllsiio do calor na u.tmosphera.» Conceitos 
cendo-me até do que se tem feito pa.m a bes e proleridos 1101· ·uma atttol'idade daquel
Ba.hia, que é hmbem muito infeliz. Pn.rn. la or·dem (1evem impressionar o espírito de 
levu.r, ]lorém. como até aqui, a ferro ef,1gO o~ um homem. como o St'. Floriano Peixoto. E' 
nossos irmãos do Rio GJ'ande, espolía(los, do esquecimento geral dos deve1·es por parte 
como os balLianos, de todos os s::us direitos, dos governante:>, que nascem o ll;\l, as angus
nunca terã. S. Ex. o meu concurso; antes bem tias e os so1frimentos de todas as classes 
alto protestarei contro. essa polilica Yioleuta., sociaes. 
que é a neg-a~.ão da libetdade, igualdade e N:Io creia.m que Ia.ç~o mal as institltiç-.ões 
fraternidade, dogmas <11< ltepublic<t, poliLü:a dizendo estas ver(laHcs. No seculo actual, só 
funesta que reYolta e eseandali~a a con- snbsiste o que passa pelo cadinho da mais 
scienci:~. nacional. (Apoiados da ii1inrn·i<t.) rigorosl:l. discussão. O indi~cutivel perece·. A 

Pormais que lhe digam os seus a migos,l)elos Republica só pode regenerar se pela mais com· 
meios ate agora empregados, o bravo marêchal IJleúa liberdade das mnas, . da im]lreusa. e da 
nunca far:\. a paz no Rio GL•ande: q nando tribuna. Sôo clespotismo exige o silencio em 
muito consP.guirá fazer a solldão naquetlas torno de si, e applausos a todos os seus ex
extensas e formosas campinas. (Apoiado~.) cessos. o meuslleneio, em occa.siãocomo esta, 

Tenho o direito de dizer-lhe sem rodeios n nU.o te!'ia. ,justificação. 
-verda.,Je, porque o ma.recha.l deve ainda L<~m- Discutimcos umn. lei do confiança politrcu., 
brar-se de que com o meu voto e hoje o Pre- e esta di:;cm~ão deve tee :t m~üor amplitu
sidentc tht Republic:a c o co1nmittente deve de. como Stu:tl't Mill, rsl.ou convencido 
:fiscalizar o m::do po1· que é desempcnhatb a dt< que o po..]..d dtts a~sembléas rcpre~cntati
:procuraç:.ão confiada ao nw.ndatario e de acon· vas nlio e simplesmente lcgi~lar, tarefa, ptwa. 
selhal-o, quando e:lle se desvia. Julg-uei-o a qual cllas tem ui:o pouca <tptidã.o, como para 
digno da alta posi~.ão <JUC ora occupn.; mas administrn.r. · 
com pezar v~jo que :5. E:c. estit sn.cri!icamlo 
os grandes inter<>:sscs na.cionaes antregues á 
sua guarda. (Apoictrlos ea11a1"les.) . 

S. Ex. como todos nós, que aqui estamos, 
e filho do povo, e nem lembro ess<L orig·cm, se 
não para tünda. mais elevaL-o, porque, na 
democraci<}. a. noht·cztt est\t em desccntlcr elo 
IJO\~o, que ê o ver4~tucirn soberano ; mas 
S. E::C· tem~sc esquccttlo da, sot·tc. d•J :povo, 
que e a mtus deploravel, que se pode ima.•ri
nar, S. Ex. esC[uece u.in1h que, clestrui!l~ a 

.mona.rchia, destruid;l. u. dicta.uura, pesa sobre 
S. Ex. o compl'Ollli!:S<J soh~mne de dar-nos a 
Republica com toda a sua vitalidade. e de 
garantir a todos os cidadãos a plenitude de 
seus direitos. 

Parece-me que o iUustre vi<::e-presideute, 
el!cer~do entre as paredes de ;;eu pa.l<Lcio, 
:;ao _ve n~rn ,o Qt~e se pass:t longe, nem perto 
de st, e st vc, m~o a.preci<1 as conscquenci<lS 
do que ve. Por tot!a a p:u·te, t:J.S agenlC'> d0 
Po<;ler, quer estauoal, queri'elteral, tcem J.lOr 
1.1mca 11orma de proceder o capr·l.eho e o ar-

Nós constituimos _perio(licr~.mente um co· 
mile ue ll.gg'l'::tYOS, em qup, tutlt\S l\.S {llleiX:lS 
:popular<!s devem ser uu viua.:;, todos os negu
ei os publicos, grandes ou pequenos pedem 
ser discutidos: temos obrigar:ão de fiscu.lisar o 
governo, cri.ticat·-llw os actos. qus não nos 
parecel'em llons comlcmn:1r ós q LW raput..·w· 
mos miw:.:, c ;\inda. mai:>, temos o direito Llc 
obrigar os tlcpositarios do po;ler u. goym-na
rem de a.ccurcll) com a opinião nacional, da. 
qtn\l nos l>resumimos rCpi"esentanlcs; pos~o 
pois c devo 1U.zer algumas consilleraç~ões so
bre as condições, em que se acha. o estado, 
pelo qual fui eleito. · 

1\ã.o 11i•eciso faze1; o historico ~minuncioso da 
política dominante da Ba.hü\. O mar~clw.l, . 
graças a um de seus tclegrammas par a aquella 
c.:d:ule, dispensa· me ~este tra.ba.lho ·ingrato. . 
Conte:<>td, Im pouco, a sun. ha~'iEdade politica; • 
IIJ~ts rec:onlll·ço-llw o grand~ tn.lento, que ma· 
JIUi.::>ta na redac~ão de seus despachos tele- · 
grapllicos. 
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Sou adepto da doutrina espírita, e acre.dito 
que Ta.cito o inspira em certas occasiã.o. Em 
resllOsta aos pro~estos da adllesão, que <la
q•telle cstndo lhe foram dir!gldos. S. Ex. teve 
uma phrase ~\dmiravet um concrct:.~r.~ incislvo 
e nervoso, que }>arece sabido da penna do o.n~
lystn. romano, um cohcl·cti~a, que Yale mo.1~ 
de que n.s oito })alavras,c~m que aquelle cou
ciso escriptor dc~crcve inteira a es1Josa de 
Claudio:mais do que as seis cem que pinfu. ao 
vivo a corruncão de Nerô : mais do que as 
quatro em que resumiu todos os manejos 
de Othon pa.ra gtllgar o poder supremo. 

Aqnelle concJ·rtisa derrama a luz necessa
ria sob1·e a palitica-bahiana, e p.:>upa-me o 
trahalho .de explanar-me sob e ellu.. 
. BastAr-me-In• <liz~r que, em mu.teria eleito
ral, a Bahia chegou a uma. perlei~io inexc~
divel. 

Levamos a dea.nte.ira o. todos os outros es
tados. 
· Eteiç~o é cousa. quelit já não existe. 

A' e:x:cepção da capital, onde ainda ~e vota 
e se apuram os voto;;, e uma ou outra locali
datle , arissima,o lJico d~\ penn·a tl11cide c.le tudo 
e confirma as desiguo.çces feitns pelo partido 
dominMte ·para os cargos electivott. 

Ha loco.litlades em que sõse sabe quenellas
houve eleição; quando cltega a folha. officia.l, 
qne traz a noticia. da votaçii.o. 

Em outra~,as mesas, arranjadas :ad hoc, lo.
vra.m as acto.s, or·a dias ante~, om dias de
pois do marcado para o processo eleitoral. 

U~r SJt. DEl;uT,\DO - Mo se estti th1.ndo por 
toda a parte. · · . 

O SR. ZA-:.u-lnfellzmente 3.S!Ilm ~: o mal 
la ua do no1·te ao sul; mas por isto mesmo 
devemos -profligal- o com ma.."(iffi<l energia, e
nem se diga que s;.1o negocios estadoaes, de 
que.a Ca.ma1'0. não se deve occupp:.~r. o go
verno da União não pôde mu;;tra.r-se indille· 
rente a assumptos, que entendem com a or
ganist~.ção da Re:publica. O eleitorado deve Eer 
uma instituiç-cdo nacional: o a listamento or
ga.nisaclo com o maior escmpulo, c fiscalisa<lo 

· pos agentes federacs, que gar:mt;1.tn :l vcr
tlwle e a t·c;•lidatle tlelle. Dil·citos ]JJlitko:; 
niio poucm subüiviLlil'·i!O em csl.atll.lacs· c fe
·cleracs, como n::t Bahio.: são o;; mesmos p[t,ra 
todo o territorio da Rcpuhlicn.. C;~da. Edarlo 
púde cstalJelccel' o l)ro:::esso eleitoral, que llte 
po.recet• preferivel; mas o eleitorado, . quer 
concorra a eleições estadoaes,q·nel' á feder<tes, 
ha de ser sempre um ~ó. Fóra tlest..'l. doutrina 
n;io ha verdade. (..:lpoiados.) • · 

A iutlenpendencia do Etleitora.Uo da capita.l 
da Ba.hia. tem d~a.gra.dado aos domim~dores 

• d\lo terrn., que, em cada. um tios pleitos trava
dos, teem.:;offrido remprc derrotas. A po.:ssc 
<m consc1·vação th~ municipalidade da capil;;tl 
muito lhes importtwa. Era preeit!O descobl'ir 

um meio de assaltar essas urnas sempre re
!;ellles. Houve quem se 1·esponsabilisasse pelo 
resultado da elei<:ão municipal, r=i se fizesse 
um no~-o alistamento. Contavo.m com os po
der-e.~ e.~tadoaes, que sem repUgnancia orde
lliU'am um alistamento estadcoal para o.s elei
ções de 4 e 18 de dez~:mbro ultimo. 

Orgnnisaram convenientemente as commis
:.:ucs alistadorn.:;, que fielmente desempenha
ram o seu :papel. Grande numero de elei.to
res .iulga<los a.dhe!:os ao partido nacional de
mocra.ta-1'oram excluídos, incluindo-se indi
víduos que se suppun ha. infensos iL nossa 
cau'sa. Os excluitlos recorreram ·sem demora 
ao go~·erna.dor, q_ue de accordo com a lei e 
com a justiça., decidiu que as mesas eleitoraes 
deviam 1·ecebrr o 1oto de todo o eleitor, que 
a11resentasse o seu · diploma, ainda que o seu 
nome não constasse da lista da. clla.mada. or
g~nis, d;.t -pela intendenc!a.. 

Esta tlecisão, como foi publico e notorío, 
desagrndou ·aos proceres federalistas, que não 
oceult;\ram o seu desgosto : com e:ffeito, ·elJa. 
vinha desorganh;al' o plano concelJi(lo. Et-a 
mister escolher outro. Não 1Jesitara.m. Nas 
proximidades du. eleição municipn.l, foram 
distrlbuidos acs 'g-alopin» eleitoraes centenas 
e centenas <le títulos em branco, que deviam 
ser dados aos que se prestassem a receber uma. 
cha.p<'- federalista, e leval-a. á urna. 

Putl@ obter um desses titulos, q11e G:x::hibo á 
o.drniraç:ão da.'casa.. (Jioslra o tilu{o aos depu
'tJ.do.; ~!W csttlo 1•;·o:.;i,;;os.) 

U:.r SR. Dm·u·r,\.DO-Est;i. assigno.do 1 
O Sn.. Z.\.:IIA - Pelo cidadão q llC cxct·da. 

entào ns runcliües de intentlentc e que c fede
ralista. 

Opln.no era sem duvida. engenhoso, expedito 
~ exequi•el em uma cidade .gt~,mde, como a 
Bahia. O gn.lopim descle que encontl'(l$sctu 
quem os quizessc servir, niw terh\ siniío que 
enchcl' o titulo com osrespectivos dizel'eS, dal' 
a chapa ao no>o ...-otn.nte e mandat-o ti urna. 
d:J. sec~:io eleitoral crue mais lhe convie:>se. 

Prcvideut<:s e ha.bei~, como s:'io os politicos 
du. Bnhitt.. rccrwr~mm 11os 'lí::;l;rictns subur
b:uli.~S, ctÚ tl'c~ palo meno:>, :to Jil.moso bicot·io 
d<\ penna (hilw·idadc) que, lHt opiniii.o do 
no:so tli~tincto colle~a o Sr. :s~'th·é, ü o sys
tem•~ !1lt\,is pel'lbi'to e mais com modo t!e elei
ções, que nté hojé ,e tem invellfatlo, t.io • 
perfeito, que elle affirma que deixará, :t. poli
ticn., no dit• em que tal srstemn. desu.ppa.recer. 
(Riso .) . 

O Sa. SoDRB-lsso nti:o p~sou de mero gTtl.· 
cejo. E' o J·esltndo do sufmgio múversal-do 
vot-a ttulo . 

O S1t. ZAliiA-De um elos di:strictüS $Uhur
lJ<~nos vict<~m aeta.s cl~ito1aes. conténtlo ma.iur 
numero de votos cto qtte a tok-.litla.de dos ruis-
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tados, e em uma das secç0es desse districto, o 
me..::ario, por quem ~e dizi:t tex· sido escripta. e 
a.ssignada. a acta.. vei.o de publico pl•otestar· 
contra o abuso de seu nome em semelhante 
:fi'aude. · 

A.pezu.r, !lOrém, de to:lus esses l·woa·oeis t·~
cursos, foram os nossos adver~arios lJatidos 
estrondosàmente em toJa.s ~Js linlw.s. Pemaes. 
ac<1.So, senhore~. que sê rasignarn.m á derrota.~ 
Tentara.tn ainda um ultimo meio par;t a.tte
nua.l-a.. Recor·rera.m po.-ra. o Governo Fede1-al~ a 
quem fizeram, p~lo~ ca.naes competente>, uma 
geitosa consult..'\. E' possivel ate que o ma
rechal ignore estas pa.rticularidade5. 

O SR. GARCIA Prru:-;- Não o supponho as
sim tão innocente. 

O SR. ZA:\L\.-Entrat<l.nto sinto-me inciinaü(l 
·a. crer que o major nã.o terri. culpo.. (Riso .) 

Dirigiram-se ao nosso cst!maval.au1igo o 
Sr. Dr. FernmHlo Lol.){l, o ministro, typo do 
systema preiürlencial (~·:.~o),q ue não seL por que 
o marechal nã.o tem chamado lla.ra dirigir 
tod;ts as pastas: dispen~anrlo com vo.ntttgcm o 
1·esto do m:n:stc;·io. 

A consulta. teve a resposta tles<\jada. Htv.-ia 
sido eleito iutenclente u couselheil'O Almbif.lu. 
Couto, e membros no con::elho munlcipal, 
dous distinctos merlicos, como aquollc, pl·o
fessores da Faeulda1le de Menicina .. O n.lc(l..nce 
da consulta era. obriga.1• esses l:a va.liJI.'!ivos a. 

. ab<1..nd.onarem os log;wes, pa.1·a. os {}Uaes tinham 
sido ele i tos. 

O honrado ministro da interior niio te•e 
escrupulos •le decret:tr incompatibilidarle, no 
exerc:icio dos cargos electivos com os de pro
fessores rla fa.Ct'lldade ! 

Notem os nol.n•·<ls deputados que, si o co.rgo 
de intendente ~ remuner-n.tlo. orle memb1•o 
<lo concelllo municip..'\1 e gratuito. ~otem· 
ainda que o concelho municip:tl determina 
por si os horas de su~t.S sessi:íe:>, que tanto 
potlem ser ao meio-ilia, como á tard.e ou ú. 
noute, e qrre os pruH'l.s'lores da. üwttlolade tliio 
suas liçGe;,; tres veze;; por semana, c em re.!.!rn. 
gõral, ás (\u~s hor;:t.s da tanle estilo enc:er1·adas 
as a.ul:l.s. E o mi.nistt·o teve <1.. h:J.biütbde de 
descobrir a iucom].)atibiliade de exet·cicio 
de ta.es funcções ! 

Póde·se ainda comprehender essa incompa
tibilidade de exercicio cmb relaçüo ao inten
dente, cujas funcçues diíferem das de membro 
do concelho municipaL Não estranho mesmo 
que elle declarasse que o intendente não 
podia . a.ccumular os -vencimentos dos dous 
cargos- Zeyem. habemus-:-que prohihe essas 
accumulações, e em l'espeito a lei o intendente 
eleito declarou logo peta imprensa. que df:sis
tia dos seus honora.rios ·de professor ; mt'ts, 
com relação aos ontr-os dOJ.lll, desconhe\-'0 no 
~ecutivo a. faculdade de decretar incompati
bilidades •. ou_ alargai-as, além das restricta-

mente expressas na. lei-oclios(~ rcstrinyc1ula. 
Contra semel lli~nte decisão _jà reclamaram os 
pt•ej udiCil.dós; ma.s ate e::;te momento i;!DOto 
quu.l foi a delibet·a.~-.ão do gov~rno. Pel::~. minlla 
po.rte, n:to cess<trei .íttmaís de protestar da 
tt"ihan<~. contra e:>S<\S invasõe!> tlopD<I.er federal 
até nos nc~gocio;; JnLmicipaes uos e~t.1.dos. Se1•á. 
eskt vorventurn. a f'eclemç:í.o promettida ao 
p 1i:d Será. ta,t proceder o de um governo que 
conher;<~. os seu.~ deveres ? A 1erlera<,.:ã.o nií.o 
póde ser isso que n.hi vemos. (;lpoiados.) Si 
elht estabelece a divisão de attribuiç:Jes a.dmi
nistmtivns c judic:iari~. de\e estabelecer 
hmbem o. h;u•monia. poiitica. entre a União e 
os Est>.dos. ppozwlv.s.) 

E o que n.inda ma.is me _surprehende é que 
os 1Mer.~li:>tas dtl. Bahia, que se a.pregoam 
defensot'es a. todo o tl'~tnse dn. autonomi(l. do 
E'Stado e _do municipio (ttpm·Lc.~ rejieti•.los), mas 
r1ue, qun.ndn l he:; c.-on vem, nii.o hesitn.m em 
pr·ocuetu: ::1. in tervençã.o do podeY ceutJ.'al, 
quan1h1 se trata 1le incompatibilidades m :ni
fe.~tas entr'e s~us amigos, fu.ça.m a vista. 
grossa.. (Niio I'J)OiwJ.os; a.poiaclos.) Assi'm, por 
exemplo, não oh~tttnte os arts. 140 e 141 das 
lli~posiçües ger;tes da Constituiçfio dn. Bahia, 
nenhum r epa.ro lhes cttusu. que exer('a fttnc
cões de sen<J.doe e de presülente do tribunal 
d.a r~a.ç,ão o mesmo cidadão ; tmnpouco lhes 
importa. que. declamurlo a lei estadoaln. lO 
dê 2l de janeiro de 189Z inelegiveis,no art.26 
n. 6, os cheres das rep:trtiçGes publica.s do 
estado c da U11ião. tenha sido l'econhecido 
depnt..'\1lo o chel'.:: dn. :secrei.ariôl. dn. Cat·nara., e 
nem <Linda der~tl ll attençciio :t o facto do com
mand::~ont.e do districto mílir.;:~.r. sem a.b;:t.ndonn.r 
o exct·cicio do seu c:argo, tomar parte nas 
sessões prepat•a.tot•ü.t.s do Senado, fa.zer-se 
elegei' prt:lsidente dPSS(I. COrp<n·ac;:-to 110 UÍ<~ d:.t. 
<\bcrtura solemnc ll.o Congresw, 'J)a.l'O. depois 
disto renunciar o cm-go, e petlil• e obter 
liceno;a. par a contim1a.r no co:muando milik1.r. 
Resta. s:1.ha•, o que ignoro, si a conce~são de 
tal licen:;a conleriu-Jbe o subsidio a que os 
senadores teem dir·eito. 

~T:l. minha pobre tel'l'u. em assmTiptos elei
to·i·a.es e p :)liticos penllel que mais nad<l. me· 
pude~se surprel1el!ller; mas lw. "inda alguma 
coust\, que talvez a Camal'a custe~ a acre
ditar. 

Nilo .se ol)servou na. Bahia o di~posto na. lei 
or!l'anica. das eleições fetleraes. ' 

No tlin dete1'minado por essa lei, não se pro-
cedeu a. novo alist<l.mento. · 

O governaclor do estado, dando t\o ministro 
do inte1·ior P.onllecimento do fa.cto, consultou, 
si pod.ia marcar outro <lia pwa t:.\1 d istamcn
to, tendo a mesm:.l. J•espo.;ta. qlJC obtivera o 
goveenador do Espil'ito Santo.qu e só ao Potler 
Le~i..-;lati>Vo .com-p<>tia. resolver',, assumpto. 
. Em consequencia disto, nenhum passo deu 
o gov~rnador ; mas em dias de marco e abril, 
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se me cito é infiel a memoria., na :!'olha ollicia.l 
viu-se estampada urna ordem circular. ou 
cous;~ que melhor nome tenha, assign:Hb pot· 
quatro i Ilustres cidad~o~, o1·denando ás mu
nicipalidades qne pt'ocede~sem a novo aUsta
meuto, mm·cando pcr.ra ~se acto o dia. 21 de 
abril. 

Pensa.v:t, Sr. pre~idcmte, .que a ~ se
nhores r<!-lta.va coinpetencia para expcdJrem 
orde!'ls taes ~m seu nome. 

O Sa. LEOVIGrr.no FitGUC:IP.As- "Krtost>nhor; 
constituem o directorio de um partldfJ. 

0 SR. F RANCISCO DE MA~'TOS - Apoiado. 
0 Sn.. ZA.:\fA- Que o nobre deputado, offi

cial de m~rlnl!a, dí::;a- apoiado. niio tutmim: 
a bordo a gente nio se preoccupa multo com 
ce1·t.o;, assumptos (1·iso) ; ma~ qne t> meu il
lustrarlo collegn, baclmrel , ou dout.ot· em di
reito afi'lrme a c~•mpetencia dos clirectot·io~ 
elos partidos para expedirem ordens dest::L 
naturezil. its municip<'lidades, não deixa. de 
surprehender-me, 

0 SR. LEOVlGlT.DO FILGUEIRAS - T;;~o e 11m3. 
invenção: ·o que dis;e é que esses homens 
consLituem o .<lít·ectorio de um 11artldo. 

VOZES- Lei~t ~\ circuf(tl'. 
O Sr:. z.,~tA-0 h•abnlho é bem escripto, e 

iL pL'imtür:~ visro., 1ica-se satisH•ito. 
VOZES-9h ! Oh ! 

Perfeitamente. P~.ra. quem serão e3tas in
struc<•f.es sinão 1)a1·a. as munic;palid:l!l~s que 
teem de runccionaL' nas mclõns, ou nomcu.r 
mesarios para log<'res dive~os'! 

Neste treeho, sem mníto tro.lm.lho, se de
prehen(le qne o fim unico é augmentar o elei
toradoJ, incluindo o.:; novos ele i torr·s estadoaes 
e ffi<Lis alguns milheit·os ele J)hosphoros :po.ra. 
qualquer· emL•rgencia imprevista. (P•·o»e!Jtlilu.lo 
na /eikl'«} : 

« :\os nossos a migos e correligiona.rios que 
entr;trera Ha comp.,sição tlas commissões ~ 
eion·~es. ou das commissües mtlnldpae;;, ou 
das qu~ de o.ccor•lo com o§ ü'' do <u·t. 2.'>, 
e~erc;a.m ,, direito l\c) fi:>~üi:;;cc.:ão fa.culta.clo na 
lei, recol!lmendu.Ino; que obscr,•ern e Jhçu.m 
olJservar c~<.-rupulosamente o.s disp:.1sic.;ües 
legaes ou l'Ccl:nne:n coLtka qna.lquer ::i.IJUSO 
pt a t.icndo pelas t'(•lcrida.~ commis~ões. » 

Em dO\l~rin:\, nful ha. qne ,;c l i! e diga ; m:I.S 
na B;thia tudo isto se 1·eduz ... ao hico d:t 
penmL e sv a elle. 
U~I Sn.. 0F.I'l.J1'Aoo - A quem ü dil'igitb. a 

circu lal·? 
O SR. ZA~rA.-Qucm Jlú,!o exp~dir no rou

nicipio oru· ·ns p:lr;~. o ::tlisw.1neuto e nomear 
as commlssües :l..listarlo r;~,~ ~ 

Est:'t cl:.!.l'O Cjlle, si taes in$kuc~üeo nii.o fos
sem tle.,tinnda; ás munieipalitl..,,\es, nfío vro
duziriam cJT~~to :,Ligum. (IJ.n.!~mrmu{o "te~·.) 

«A1•S que nao tul'ttm qua!J.!icados no alista
mento ~tntel' ÍOl'. e ao5 qne, em virLude de um 

O S1c ZA)L\-Pen-mm a.c:\soos illu~tres co!- t!:u 1 c.:;~.d•: •lo111icilio , tiverem de reqnerer , na 
Iogas dos oh! e oh! que com elles omb;tmç.1u• r:.'.rHl :1. rlos :u·t.-: . 1;, c l i no,·(~ inelu::;:i.o. iust:J.
um<~ Pt·a~J. velha, ('Orno eu1 <Ri· fi). EO:!:t· 1no•s que nilo abr:tm miw do dii'(;i to IJ.Úll a lei 
nam·se: e>perem um pouco pelo rcsultaclo(ic·J: lh~ ~")llfCl'C ~que pr<•cm·c111 com solicitude 

« De conformirlnJle, com o que rlispoje <L lei t•utt·a.t· na po~e tlesse <lireir.o, o!on~;on•on•.lo 
n .3.? de 2.5 de,jnneiro de IR0.2. tem ele P<'OCC•h•!'· r•:U'a. a O:::.Llls-\ pttiJfiél\ c pnrn. o 8C!~\'ÍÇO do })Ul'· 
se no din. 21 de abril proximo no ali$t:llnei'Jto ti1lo » 
eleitoml para o exct·cido tiO suift•;Lg·io lliL c~- O periotlo q uc se ~r;;·ne ti lí nd i•~i mo soiJI•e 
colha t.!o~ r-~present.tt.es íedct·.tes .. » ~hts o t.oJ.o o.lil'i;;ido aos fot·gitat',fJres d:tS ;Lcta~üe bico 
dia determin;J.do tinha sir.lo o de 21 de aLril de penn;t: 
do mesmo a.nno de l!i92: c o alistamento não «!::' intlbcupaYel que no ri'gimen das de
se tinha fdto: o governador consultamo go- moct":LC\as repul.liCil.n:ts e;;quivem-se os cidu.
verno l'edernt e ohtiver-J. .a. respos i<L de t.1ue J~os ;).() <:xercicio J;, runco;iw ma.is importante 
já f<tllei, e I!Ot' isto nenhuma. or\lem expediro. que ell· s ])Cilem e devem olesemver.har.» 
ás · municipali(laúcs; a quem. pois sinito a Mas no Cv.m! estr~ os deit.ores que ousamm 
eUa.&Ol'll(:n:\m os signn:t .. 'tl·ios deste JXlpel que querer votat•, a. •1 de dezt:!mbt·o ll:mun prohi
proceda.m a novo alistamento ao auno cor- bidos cle <Jntror n<t ci,l.aile T'eli\ llOlicia, e no 
rente? (T,·ucaoh<e mcdtos apa,.tcs.) f!!i:t 18 tetltan(lO ninu<\ exercr'r o direito poli-

tico nas elei<;üe~ municipi.les, foram le·;:~dosa 
O Stt. PrmstnEC\'TE-Atten~\o ! bQ.la pot· 8$S<t mesm:1. polida in~ol'pOl'ad<' aos 
O SR. ZA~IA-Sílencio! peço. aos interru- jagunços do ,;,a,~·ta clw~a local! (liJ'al'l'c.< t7e

pto;·es. (Co..t inlla>ula a ler) . « Os tmbalho~ · hoú>e .. te., e , ·~;>ec :'<la.~ ) 
wr"..o !le come<'<lr pela revi&io do alistamento Continuemo><\ nossa t.arel(\ . (Le) : 
a.nterior,e a Lei mantem no novo ali$1.:.\mento «E' mister qti.e S<"j~m .;.everamente com-
os pt'Oprios a.nalph<llletos QU•·lific:J.dos em vir- ba.t iuas e protl lg:~.da.s llS lne;:ularídades e des· 
tude d;1. lt::i ele :i0'~9, tle 9 de .ian~iro de ISS!. m~\udos commettidcs nas qualilimçi)as e alis
salvo :\ pertla dos direitos político..~. ou a su•- tamento;; eleitor;>et<. » Gomo é isto e<liticn.nte 
pensão em virtude de qualquer das causas por parte !l;.!.quelies me~mt:s, que tem aoonse
especiftcadas no a.rt . 71 da Constituição ». lhado, ap.Plo.ttdido e SMccisnado k\es de:>· 

9nn1~1·n V. li ·o .. 
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mandos ! Fiquem o:; SL'S. deputados sabendo 
que os alistamentos ~odos tem sido feito~ por 
eUcs e p;:la:-; intcndencias de sua immedütta 
confhtnç;J.. (cllHiios ap,.u·!es). Vamos adeante. 
« Isso não e somente um uttentldo ceiminoso 
contra a lei e s.~ co~tumc~ )lublico~, :::enií.o 

·. aind<t uma. caus:1 de !hlseamcnto (hv 'fo:·ça e Llo 
presti:;;í.o . {lo~ padb~os. que nadu obwlutn.
mente lucram em cxaggerar frattdulent..'"l.
meute o numero d9s qunJilicados com o. exi::;
tencia. im11g·inarta de eleitore~. que- Cill. (d
fJmJu!s l&cali,lada~ c;,xc-"lem CIJidc;ítcmcntc ú 
lll"OjltduçiiO apl·~ do.~ cidadilriS. 

Esb, coníissão c preciosa. (Tracwn-.:c mt,ilos 
apm·tcs.) Cidadãü~, deixae-mc ihllar· e res}_)Oll
Mi-me da trib;ma. 

O Sl'-. Pu.ESilJE:\TE-Atten<--:io ! O nobre de
putado não póde diriglNe nestes termo~ aos 
seus collegas. 

O St~. LTJit. Z~Iuru.r-Citlauão não e otrensa: 
é ate um titulo de nobreia chamn.:· out;:o dé 
cidadão. (llet oul,·o.~ ap:wtcs.) 

o S:·t. z,\~IA.- Petmittam o~ r..Obl'i!$ U.a
cutados que continue : dlzi<t em que ê pr:::
QÍO~a e~b. CDnli~$ãO pm: par-te tlo~ ~ig-n<tt<trios 
deste papel, dando te:-;temunho publico de 
pue na Ba.hitt ha municipi::s, que teem mui:; 
qleito1·es da que lw.bitante~. 

o SR. SEVElU::\0 Vmnu -Isso e exacto ; 
mas nús não comnmos <t re,;ponsabilida(le 
disso. L:·L exi:>tem ille;;nJithdes pl'aticadas, 
quel' po:.· ttmigos tlu V. Ex., quel' pelo,; 
no:s::;os; mas nr):> n::i.o a<.::ceilu.mu8 a r;:·:::pon:sa
bilitbd~ Llu,·ses <lU USOS. 

O S1t. ZA~L\.- Consinta. V. Ex. que !'Cpií.a 
que os ul!st:.tmcnto;; to' bs tccm sido lei tos pm' 
ug-entes ll<1 coaflan,;a officiul. 

Eu n.cc~itn.ria. com prn.zc1· n. cxpllen.(·ãn do 
must1·c tlcpnt:ulo, si o;; lhctns não !hJltLS~em 
mai:> :dtfJ do que a:s p:tl:t \'m;. O nohl'e d~lflll
tndoreeonl~:·ccosüe~nmndos cxisLentes '·' :JI!il'· 
mn. que COILl os stms nmig-oa niío ar:ceit~ttn :1. 
respons:.1.hili1l•ulo dclles ; ln:l$, no cmbnto. 
to:las CS'P.S ('lciç:'le;; léilas com ali~t:LHJcnto::; 
assim !'tLl;.;e,,Jo~. !i)l'n tn a~ '[lt'nr:ulo~ P''l:t C;l,

ma.;·n. <ll'S d r.pntruk. .~. :. >mlr~ ellcs s · a~~rntcm c 
pelo Scn:vlo cstn.,.l0:1l. 1lo rpl<ll sã() tnem:,·,·os o;; 
c!wfcs !c .ler alistas, clous tlclle> sign~'.t.;.u·ios Lla 
circular que aca.lJD de ler. (Af'(!1'~~~). Accei
t.-.rei a decln.t·ac;-ão do V. Ex. u n::mas como 
:pesso:l.l. 

Os males que assígnu.lo não se limitam só
mente á. Bahia, e:stcndem-sepor todo o tenHo
rio da Republica. e produzirão, como j<i. tem 
prQ(luzido. os mais desa.skosos resttltndos. 

. Imngine-~e o que set•ú. a eleir;..l:o do futuro 
Congresso e do futuro Presidente da Repu
blica pelo processo do bico da :p~nna. e com 
esse alistamento phantustico, que ct·esce tie 
dia em dia ao capl'icho dos mun,lões loca~, que 

querem passar por grandes inilnencias politi
ca~. Que foJ.·ça morl'll poderão ter os poderes 
publicas, oánndos de fonte tão impura ~Sinto, 
neste ponto, necessidttde de recorrer ainda 
uma vezõ. n.utoridude de Castellar, lembrando
vos o que ellc dizi:t nas cõrtes hcspa.nholas : 

« Eu ni.'í.o conheç:o, senhor~s, àemngogo mais 
furioso. co:1spil·ador de mai.s exito, revolucio
nl\rio maior, do que um governo consa.g1·ado 
ao penoso exercício de fitzet· eleit.ües e que 
nn. realidade consiste em Llesfnzer a 'vontade 
nacional. · 

« A um governo, as3iiD orgi\niso.tlo, não cho.
mn.rei centro do. administrar;ão publica., mas o 
viveiro, onde se cultiva.m us raizes d<IS fu
turas banicaua~, o antro, em que se encer
ram as tempestades e os Yentos de todos os 
rcvolucionm•ios ... 

« Pe1·turb:1tlo o snlfragio por meio do :poder 
publico, destinado só a obedecer-lhe, des~on
ce1·t,1tlo com os manejos da administração, 
desLinu.dtt >o u. garn.ntil-o, corrompido pelo 
subamo, pelas violencia,; e escan.talos, os 
povos ren~rarão d~ uma ordem, que e menti
on .. de Utn;l, aulorLr.lade que e imp)Sta, de um 
~;ov~rno qne e arbitwtrio, <te umas 1nstitui
çües Cllte são seus gl'ilhões e o seu calabouço; 
desengaun.r-se-llii:o dos grandt!S exercícios da 
vida politica, e su espreitu.t·ào o momento em 
qu~ possam respontier a.o excesso da al'bitrn
riedade com os golpes das revoluções .•. 

«Que fazer, qun.nd.l se falsificarem as elei
t;iic~,qna.ndo se escamoteiam os votos, quan,1o 
so 'ksconhcce c ~e 'lest·e:>peit<t ab~olulamente 
a vontade n;wion:d '~ Em tal c:t~o. u:'í.o h:~ LIU

tt·tl. co usa a fa.zrr, ~i não l:Oltspi mr contm os 
con.-~pira,1orcs, c COltCl'U. os sobcJ'l.,os e violentos 
appellat' p:tm t~ rorr;a. c l\ violencia. » 

ConlJCço a. histot•ia dn. corrupção eleitot·al 
em :tl:;run~: p:tiz.e~. l~m L~omo, dtcgou rll;t., 
St·. pt'l'Sit.lentc, a um gi'ÚO csp<l.ntoo~)~ :\llt or
g;tui~av:tnHw eutllp:utltim; 1 ~tl~t a eOIIllll':L 1.) 

vcndtt llos ...-oto!-l, os quaes tinlw.m os seus-
1lids~1·es- agentes, que :tlli~i:LVam os YOta.n
te '·que Yc.mdiam os vo to.~, c que cru.m conilu
z'c.lo:; ú. Jn·csr.nl,:;~. do:; in'"''J>l'<!:,;.,-, rtuc ;:~,justa-· 
v:1.111 n pl'c.:o r. dc1Yd~ renmttia-os cnmn uma 
gni:l. p:1rn. o~ ·""'''':st ;·c.,_ rpti) li1c~ p:1gn.Ynm :c. 
Cj twnt:n, cc•nYrnciona.do .. 

A $eU turno, e.;;sas cümptl.nlli<J.s contrata:. 
vam com t.S ~a.mlltla.to~ o !Jtcrmlu .. t deviam re
ceber pelo numero de st1íl'r·:1gios, que se com
prometti:J.m a dar-lhes. 

rsto se Ü\Zi:t <~ visttt de totlo-'1, t\ tur. elo dia. 
Ces:tl' desp::java da.· Go.llia Cís~tlpina :ts suas 
legiües para reforçar a ca.nui~laturn. ue sens 
partülarios. 1 . , 

Ihvla lutas .;;angeentas na praça dos comi
cios. onde m:ti::: de um ca!l(liduto ücotl esti
l'tl.uÓ pelu. mão tlo galOl)im elci tora.!. 

N<t lug·laterr<t hoLtYe tempo, em que os elei
toJ·e~ emm m1.rcoti~acto~, outros agarrado:> 
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em caminlw, quando vinham vota.r; muitos 
coagidos ).l\lla tor~ e alguns a11gari:1d0s !Jelo 
dinheiro. 

Dett-se a.te o JilCtO de embat•carem <tlguns 
eleitores para i rem vota1• em um )?O r to vizinho 
e ir amanhecer o navio em Amsterdtun. 

Con1leço a \'enalidade eleitl)ra.l l\03 Estt\dos 
Unidos do :'l!ortt'. 

do poue1· quererem .iustificJ.r os abusos do 
pre::ente com os :\imsos do passado ! 

O S- tL Lvrz MUltA'!'- A Republica (l.ctual. ê 
um J.lrolongttmonto do impcri0. 
u~r St~. DEPUTADO-O~ homeE.s ~ao os mes· 

mos. 
Ot:l'i:O SR. DEPl'TAUo-Esperemos. 

J\n mon:11'clib., t i n~mo~. aqui mesmo, ne.:.tn. 
eidarlc - a. (Tor da r•cnw; mns n;:to tinlmmo~ O St~. ZBrA.-Esperar ~ Quantlo !le m1ms-

. ' . troso govc•·no.•.lore:s tenl;o ouvido rJa!.'> ha>e• eltcgado, como nenhum pitíz c1tegou aiuda. a 
~s;;o. fwl'íciçiio de a\:tos elcito\'tte,; 1-egoJ.><,.;it-.l.11a0 atos, durou te 50 annos, nos rosi~n;~.r \~ trxlas 
de votos com :t.usencia completa de eleitoL'CS! eSS.ls frantleg e tropel ias! · 
Ta.! perrccEbi/Ha~lc e,ia.VJ. l'COC!'Vi\(h\ :lo ltepu- Hoxert~ a.lguem que de bo:J. r.:: a.credlte, que 
hlica. Drnzileir:l ! uma nar;iio aeostumad<~ á liberdade, tolere ser 

As conseq neJ1cias tio làlse;l.meuto do voto pr-ivada della., em nome da democr'Ucio .. , <lu
são sempre ra.taes ás lustituiçõss. Foi a cor- rante t i'lo largo lleriodQ de tempo, sem pt•o
rupção eleitot•<tl, que fez desappare<:e1• ;t repu- testar com as armas na. mão? Si o llresente 
bürona l'i>maua., qne uomimwt~ 0 mundo: fui rnette-me medo, o i'utm·o a.pavor-.1-me. 
ella, que gerou «esse imperio moustru~ e Em falta dos meios officln.e,;, não tenho ou
esses imperadores monstroS» co,ja histor•ia tro remedio, sinã.o r ccor•rer aos extra-offi· 
aitlc!D. hoje nos ;).Ssombt'<t. eia.cs. · 

A inglateL-ro conseguiu , sinão . e:xtermimu· lia di:J.s, o .Ta mal da 11:--:r:.:t escrevia em suas 
de tollO. ao menos il.ttemHn' muito o mal, que columna.s editor1nes: «Em umaé110ca em que 
a. allligia. todas as clilSses no Bmzil se mostram seden-

Imitemos a Inglatarr;1. E' mister q~1e o Po· tas de repouso. em qne de toda parte se ouve 
der Legtsla.ttvo elen;-se :J. todn. a a.tttn.':\ de o grito de tregoas, em que as J.Xtl~.vrns üe mi
.seus devet•es ll::t.t'•t corrigil• e 1mnir todos esses ser·icot•dla., de esquecimento e conciliação nílo 
a.ttentados eleítor~'l.es, qmtesQuer que s~jam os encontram obstaculo sinfto ncss<J. muralha de 
seus autores de.:;tle o presidente da. Republica, mannore, at1·ui lia qLml o poder se rortitlc..'l. 
os ministros c g-overnadores, que manipnl:tm irreductivel em seus c..'\pdchos .••• » 
as eleições, até os ,julzes, que nella.s so cnvol· Si esta ê a. verthtde, si o erudib r·er.lactor 
vem, (JS C<\lltlidato<i I]Ue cot•t·omlllllll, os mcs:t· de:<te jon1a.l t•c,\lment..: sente o qu<: o.liz, pc(,:O
rio~. (~\te ~c oll)ixam c.-ort·vm]J~ t·, o~ 14Jrgi<.:<\<lO· ll tc. 1lc.~ l•l tl'ibuua, qnc lance um olll;u· com
rt~ •.lc •ld;tS li~lsa,. em um~~ pala v!';~ , todns ll;lSSÍ\'O -s•ibrc o inrdiz lnu n i.:;ipiu üc L'am
cs..~ inllncud<IS H!egi ti nm.~. Q\l(l se ~ui.Jsti· tx•:>tt·c. !}UL!. em tcmpot;: nii:u muito t·crnoto.~. 
t!lClln l~ \'OD(<l,(\C popuhu•. ~Í d.ese.jumos Q UC t..1.lll1Jeln COtlC.ll'l'CU }l::I.l';t Í ll\'C:SLil·O 1h\S l'lln..:· 
não se c.:Ol'l'Otnpa de to\lo •~ atmo;;phera repu- <"ies lo:;i:;l;ttiYn.:> prO\'inciacs c g~wacs. 
l!lic:.'Um\. (Jwli,das.) S. Ex. li o ;::t~·b-COpht..1.-d1lS ledct-:~li~ta.q 

E não p;tl':lnt nhi o~ uosst'~ ma.!e:;. Ao htt.lo ~1<\ l'..'thi(l.. 0 ~uvremo director oles;:a :;r-cy. 
d::. <:Orl'll)JÇ'.-:í" f{Cr~•l r!as u t·rws c:;tiL a p~.:t-;;c,. 
~uio:ii.u cruel :'t~ vic:üm:r...;;, 11ucntb ,;~ .;;ujci- . l 'ui,: l.x::m. um;t:p:ll:wm Sll•~ lll.>.l c ))Út' krn~>• 
tem, e t•ee:lam;wt pe!o exercício de se as dit·ei- as •!csgt'<l<~ts r l :1f)m~ll L rcgíiio, out:··~~~~~ t:.aci· 
tos l>Olitkos. lica. e rlot·c:;.,crli.l'. Pt'Otmncic·<l. Ot-.lcue ao:; 

Na Bahi:t são muit..'l.S as locr.t!icladc:s, am que scu;; amigos CJll~ :>e comp:l.!le.;,-am dos infe
os que nii.o silo arllwso> uo~domin:v!orr>~ (lo lizes 1ta1Jitante:> de Campe3tl'Cl, e que ueixem 
c.li:l,, n iLt• f.c C<l\l n. mC!l<Jl' !,'111':1.11 ti :>.. :lOS C-•J!úl iru]o~ do:. ;:eni\ clircituit poliliCl'S, ;LO 
. O municij ri ·, do c:~. 1 11p1t,l.r·c llg r; r:•. :i. ('1-1\nt.e mcno~ o~ Sf\llS t.lirnil.ns nat;1 :·etc:;, C( IIO tcem 
de. totlos . .Ahi n. popuh~~,:;0 c>Lá sendQ Jcvall:t shto c e>~l.~o scnrlo ab·ozt11cnte cOilCUlC<1~1o~ . 
á b"la, a í'e1·1·o e logo pel:~ j<tgunç'<tdo apoiada . O ~rime à!!s:;cõ lwmcn~ e 'Un~ sü: til·er;~m a. 
pela policb e :üe com pez;:n· 0 uio-o ],lela 1\w· >elleti.l?-tle ue pr·etenderem\ >?b o rcg-imen 
ç.1. Federal. ' " ' l'epul;ltc-cLuo, ex':l'cer o <hrmto do voto ! 

Quatl'O po\·o:wlícs .i:'l foram sa.que:~l1ns e i n·l (.I i'"''t""·) · 
cendi:ulas. A~ lhmilias tmm1 sitln tle;;L·esp<\itn.- C..llllpD.rif'l,'~ ·si) o et·wlito esc1·ipt.ol' flo tr)rl':ÍO 
cbs, 03 attcni.;J.dc:s :w pmlor numeroso~ - Dol! em (J llc nc\sccrno;:, tü•' inteliz hn.;t'. !JHfl o~ se\1'3 
poderes pnblicos natl:l mni~ tenlto a e$pern•·- ltnl.>lt:mtes emig-ram em mn:os.-. .Pa.tn Miua.s e 
Quando rec!n.mo, respomlem-me que St\o \\b\t- S. Pt\ulo. Nii.o ho. pl'oY:~ mais completa da 
sos, que 11ií.o }){)dcm evit:lr, e que ,h~vam-se mi~eriu. de uti1 povo; miSG!l'i<t qur.: lu.vr<t. J.lOr 
Íl'equentl'nlcntc 110 tempo do itnperio. Nem todo o norte, e que a.;;soberba. tod:w as classes, . 
os nol.Jt•e;; derlllt<ulos imctg-in:\m tpiC tristez:l . tt-emendo . elemento de fel'm2nt.-lç;io so.eia.l , 
que tlesanimo se a.potlmo;.t tle meu espírito, que •JS no;;;:;os governantes ou não percebem, 
q\l;\ndo 'l"ejo os qnc tccm o. 1'espat:sab!!id:~de ou não lcv:Mu em conta.. 
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. O SR. EDUARDO GoxgA.LVES -1\Jas os sala
rios estão se elevando. 

O SR. ZAMA. - Illu~ão ! Essa elevação é fi
cticia; ·significa a. penas a grande de})reciaç,ão 
do meio c,rculante. (:1p()::C!dos.) Crud eleva
ç.'io de salario, q'te nilo consente <W operaria 
matar a fome e cobrir a nuder, da lamili<"l. ! 

. o que vejo, o que sinto, e que se e~tã p>"e
parando para. este paiz a t·avolução da mise
ria e da fome, a mais rnedonll<< das rev-olu
ções, que nin.!.:uemconeegue clil·igir e acalmar. 
mais· indomavel elo que as tempeer.acles do 
Geeauo. Ai de nós ! no dia em que o poYo 
se convencer que melhor e morrer uas ruas 
ás balas dos solcla.dos, do que ele fome e de 
miset•ia nas tristes mans<lrdas que hélbita ! 

Os nossos governantes devetn comprehen
der que as situaçü::·s púlitita,." JJão :>e firmam 
por meios a.rttfidae.~ : só p&rmanecem os go
vernos uteis á sociedade. Pretenderem 
apoiar-se ein outrn. forç~. que não ~e.ill. a. con
·tiançll. nacional, set•:i. sempre um er·ro, como ~ 
quererem um poder excessivo e sem corre
cth·o. Jâ. T<\Cito dizia. : nec unque''' sa.tis {ida 
1)0tcnt{a. ttui nimirt est. 
N~o sera uma ln.talidade ter tido a Renn

. · blicu., em tã.o cm•to periodo, governos de tal 
natm·eza ~ . 

O Su. :.'.!Aurr:-;Ho PRA.DO - Não ~erlt 
porque todos o;;; povos teem o governo que 

. merecem? 
O Su. ZA11L\ - ~uo h·ei n.te contestar esse 

aph~ri~mo politi.co; mas com certeza o povo 
br-az1len·o merecia ter gswemos mclbores clle 
que acceitou lea.l111ente a Renubli(a. acredi: 
tou sinc,e~as _ a.s pt·omessu.~ qtte llle ·fizeram, 
que por s1 nao tl!m tre;tuo o 1nenor eml)a.1·ar·o 
ao novo regimen, er·a dtgno de melhor sor·tê. 
(A poia.do.,·.) 

Reconheço que não e facil a tàref\.1. de l'un· 
dar um regimen no\·o ; si eUa ex1ge do pro
pl'io povo certo•~ aptidões, n.imla maiores 
ex1ge dos fundado1·es.. Faço jus1iça n.os que 
empunhar-am as armas pn.t"J. abolir a. mo
na.rchia ; ell~ t~nlmm em mira âotu.r a patrio. 
de ínstituiç?es m llloees; mas os que se a.pod.e
rara:m .Ja _ytctol·io.. da revolução e ~.ts posi~'üE>.s 
offi.c1aes nao souberam elevar-se a al.tura. ele 
seus deveres. Não ll1es inflammou o cora.ç:..io 
o fogo do patriotismo, não cogitaram do:> ap
Jllau:;;os do presente e 111enos ainda do futuro. 
Não tivera.m uru ideal moral; antes submet
teram-se a um oL~jectivo material. A um 

. ·pagina gloriosa 11a histol'i<"L, p;·t:fel'ira.m ::~.s 
·. >ama.geus do momento eoo com modo, pessoaes. 
' Os nossos males veem de longe, e os causa
. dores del\e;; teem sido os nossos governantes. 

·Em vez de exemplificar, foram os que cor
romperd.m Em vez de ,conquistarem aLI hesües, 
procuraram comp1-at-as. em vez de apresen
:tarem as nossas instituições, como ellas de-

viam ~er, para que o povo as comprehen
des~e, amasse e respeitasse, serviram-se dos 
mesmo~ proce:;,;o;; (leque se serve o despotismo. 
l:tzendo com que o interesse individual aba· 
íàsse o:s interesses p11b!ieos. 

Não ::oube1'<1m elevar-se na e~~ima nacional, 
como se elev:tram nas posiç-ões officiaes 

O:o no~sos homens ~squecet·am-se que era 
um dever de 11onra. mostrarem-~e em tudo 
superior<!~ aos homen,- da mona.rchia: 11em 
si() uer mostratam-~e igua.es ; mostrar~m-se, 
politica e admini~tr',\tivamente, inferiores. 

O SR. B~AziLIO Dos SANTOS dã. um aparte_ 
O SR. ZAiliA- Todos o.,; que nos teem go

goçernado nem siquer· teem mostrado compre
ltensilo do que seja a re.>ponsabilidade dopo
der. 

Todo;; ell~ teem fr.uctuado á mercê dos 
t:tcont~c:imentos, demonstl·anclo a mai;;; com
pleta falta de fê em suas proprias obras. 
Qual deUe,; tomou por norma \Vashing-ton ~ 
Todo~ elle:;. se teem esquecido dos exemplos ela 
lüstoria rlos outros povos e d êt nossa propria. 

Tah·ez os successores aincb sejam peiores; 
mas isto não os absolver~• do mal que elles 
teem r€üto á 1tepublic<t, do descredito imme
i·ecido que lanç<wam sobt'e as instituições ' 
democraticas, das desconfianças que fiz··ram 
nascer no e~pirito cl:1s massas e das di.flicut
dades que noe. cerca.m 110 pre:sente, e que 
maiores serii.o no ruturo. Julg-am porventur·a 
e:::te povo tão igt to· ante ou embrutecidc•, que 
não compare o J?l'esente com o P\I.~S<tdo ? 

O SR. FnA~crsco GLrcE1uo-Isso são sauda· 
tles do imperio. 

O SR.. Z,\)L\ - Sàudo.des tlo impede! 
Stm, são sawl_a<les du imperio. porque, por 
mais corromp1tlo que tenlm. sido elle. jurntLi$ 
d .. u ac' pa.iz os espectacnlos que temos visto. 
Sim. ten llo sa.udad~~ llo impel'io, pm·qne eSJ)e· 
t·twa encwntnu· Ullt:l R<>public::~. em que tudo 
se resol\·e::se p~la ivrç;\ <lo direito, e só tenho 
visto utnn. di~t~tlura milita.1o, que tudo decide 
pelo direito dõl. Lorça! ( Fi'l10< apoimlos.) E o 
que e ~:n~üs para lalnentar, senhores, e que 
este tmlltat'!Smo, que esmü.ga o paiz, não é 
obr<t dos mil.itares, mas dos civis. (Apniados.) 

São elles, que pelo. incorrecçã.o ele seu pro
cedimento teem dado ao exercito a preponde
rancia. politica que e~tci. exet•cendo, porquan
to nunca. pr·ocuraram o apoio nacional. mas 
o dos b:~talllô~s e regimentos. (.'lpoiatlos.) 

Sim, terei saudades do.:imperio, porque es
perava que o novo regimen nos desse todos 
os dias exemplos da. elevação do nivel moral 
dos l1omens publicos e vejo cad'' vez ma.i~ bai
xar esse nível. 

Venho da. monarc1lia, mas quer parecer-me 
que comprellendo melhor o que seja uma 
republica, do que alguns que po1· ahi vivem 
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11. exibir os seus titulas de republicanos velhos. 
Aecreditava que havia :~postatado para a 
frente, e recon lleç.o que a.p~state~ pa;ra. tp.t~, 
pu.t·a um regimem, que nega a.bttgoy.s Vlctl
mas da oppr·essão e esmaga. sem piedade os 
opprimido~ e os ft-a.cos. 

o Srt. OLIVEU.A PlXTO - Isbo não e Repu
blic!l.. ( G!"Wl•le a!Jilaçiio no reci11to. 'l'rocaul-SC 
'Vehementes ctpm·tes.) 

O Sa. PR~IoE~TE-Attenç:ão ! Peço aos Srs. 
de1mtados que· se m:l.ntenltam na. ordem e oc
eupem os seus logaras, afim ele que o Ol'<ltlor 
possa. continuar o seu diseur~o. 

O SR. Z.urA-Desde 15 de novembro nem 
uma só vez ataqttei a Republic(l.. Ac.~eitei essa 
fGrma de governo que, na phr<tse do mon(l.t·
ehista l~uizot, c a. maiscompati•·el com a di
gnidafle hum<.<na, como sendo capaz de leva.r 
o Bt·a.zil aos seus a.itos de;;tinos; não me com
prom~>tti, porem, a sustentar este regimen 
despotico, que ~e quet· imph\nttl.r entre nós 
sob as roupngen~ tla libr·rdu.de. 

Combato e detesto torla.s as tyrannia.s, qual
quer que s: j :1 o a:>pecto sob qu~ se apresen
tem. ( •i·uito bem.) 

Quero umn. repuhlictl. em que o po\·o não 
tenlla. o direito de parguntar-me, corno mui
tas veZI;ls tem feito: « bto é que é a. repu· 
blica. ~ » Crutll interpellaç,;i.o, a que nem sem
pre tenho s;tbido responde1·. 

Não tenho ca.t·1·egado as <.'Ol'CS <lo qtm
dro, ·tito to~e<\mente es~.:.I.Llo; mas se1·á 
a insuffienciu.. a. inh<1bilitl:1.tle ou a. falta. de P••· 
triotismo dos homens p~·litico~, atêm da cor
l'ttpçã.o elei toral. :1. cn.u~•~- de todus os males 
que nos aflligem '! H<.\ a.in•la tm minlHI. opiniiio 
umu. causa concomtnit<tntl:l: c o systcma, que 
adaptamos. quc,t·uim p •l"IH\ttn·l:'ztl.. entre nôs 
se tol'lla 11essimo pcln. su,-~. COL't'llll';ão completa. 

Nii.o basta ct•iticae ; c.lir-tne-IHL a.l~twrn: o 
poli ti co deYe ílluicat· o t•erncdio J.l<LI'<l. os males, 
que o.pont.:'l.. 

O remedio e~iste, Srs. lleputados; não para 
nos curar de L'epente ; mas com al~nma de
mo.m.. 

A no>sa propria Constitui<,:tí.o nos propor
ciona. meios d.e obtel-o em prazo mais ou me
nos longo conlõrme a activid.ade qtte desen
volvermos. 

Começo por dec:larar que r epillo eml:;n:ne 
os meios violentes: a forç-,\ nã::> e capaz de 
construir cous.."', que clure; os meios legaes 
e só eiles. 

A Republica, ou nunca ~er:í. cou.'><L alzuma. 
ou for(~osamente ha. de ser o go•"e1·no do povo 
pelo povo em todo. a sua plenitude. E' indis
pen~avel que os dcpositn.rio:s do ""overno 
1edenü e est,,doa.l comprehendt\m tL índole 
das instituiç:ões democraticas; « U.eL'l:.a.ndo. na 
pratica., a opinião rorma.r-se com inteira li· 
herdade na imprensa e nas l'euniõe$, uecidir-

se com resolução complet.1. nos camicios e su
bir por estes grande;; cendensa.tlores da opinião 
publica, qu::: se chr~mnm }3arlarnentos. até a.s 
;tltUl'it do poder» e repetirei <.'Orno Ca.stella.r 
de. quem sã(! as pf~lavras que ~ca.lx> de citar, 

« L:m governo a;>sim serú. o 'p:tcifica.dor mo
ral do Brazil e o runda.do1· da Republictt.. 

Dando a liberdade todo o seu direito, dará 
a <.1.Utoridade toda a sua. fOI'Ça. Imparcial ·en
tre todos os pa.rticlos, a.s maior•i :~.s sa.her·iam, 
sem ensobel'l.>ecer·se jâ.ma.is com stw,.-; v-i.cto
rias, que só conservando a opinião !JUblka, 
con,; ·rntri:~.m o poder; e a :r•inorias re:;ig-na
d:l.S tis suas denota;;., saberiam tambem que 
sri conquistando a opinião, poderiam conquis
ta.!' o podet•. » 

Pa.r~J. lermos um governo nesüt:> condições 
será mister nos 1.lecidirmos a muu<lr de sys
tema. 

Est:io ])Ol' demais tiro.d:J.s as pt•ovas do pre-
><idencialismo entr-e nús. . 

Na propria America. do Norte, os defeitos. 
d~i;e system:\ de governo estão r:econuecidos 
e de diu. em di:1. engr·ossa e se avolum•• o nu
mer·o daquelles, que entendem que é preciso . 
suhstituil-o. · · 

Os mais nota v eis puhlici sta:s do mundo ci
vilis<tdo nffirmam que a sommn.do poder, qre 
di:spü~ o Presidente íht Republica Americana. 
-verd;~.dt:iro rei de casn.ca-é superior á dos 
mon~~rclta.:'l desposticos do Oriente, e sem o 
menor cot·rcctivo. por·que li~. como aqui, a -lei . 
de l'CSpOllS;.tiJithLcle presidencial e illusoria. . . 
( . t}J')iado.~.) 

E note-se: os americanos teem uma. vanta 
gem que nós nii.o temos: o governo lá não se 
én \'ol\·<l nas elei~~ões,e nem t\.S manipula. a seu 
geito: ellas corr,~m por conta c sob a. re~pon
s:Lhilida.llc dos par til lo:>. 

A pal;wm não foi Jadtl. ao homem "(l:\1'3. eu
cohl'ir o l)en:;a.mcnto, corno a.lguem já o disse; 
mns. -pa.r;t e.x:pol-o com lhi.nqueza e decisão; 
e niio obst<\n te tct· o ernl1i to coruelheiro 
Ruy Bar-bosa (de;;tin;t·la segundo me consta ã. 
pre.>i,\encia da. Republic.:a) dec:lttrado,.em. te- . 
legr:.•mma passado pu.ra. Ballia,que tres sü.o os 
t:timigos da. Repuhliea., nua, mundo, diabo e 
cn.rne. mas oo mona.rchistas, separatista>.; e· 
parlaÍHentaristas, confesso-me publicamente 
pt>rl:.tment:.wi~t<.\, e 11<1. constitttiHte ji1.mais .oc
cultei a. J!l.inha opinião. ( .. lpr.iaclo,., apartes.) 

Os poucos que a. inda se dizem monarchistas 
sü.o innoffeusivos e <.t Republica. nada. devere-
ceiar dclles. . 

Sepa.r·atistas não existem no Bt-azil. Todos 
<lesejam que 11arn. , empre se conserve unido o · 
v01.sto territorio que constitue a. noss..1. nacio- · 
nalidad.e. · 

Em nome dos pn.rlament.1.ristas protesto 
contrn. semelhn.11te cla.~sifienção. 
Queremo~ a.R.epublic.1.como ellà pódee deve 

SCl' no Bra.zil. 
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Os inimigos da Republica sito outros e pou
cos: são os que ni.Lo souba-a.me niT.osabemser 
cort·ectos 110 governo, silo o~ que não ex.~m· 
-pEfica,ram, nem exemplificam o povo. (.-lpui~
do.~ e o.partes.J 

Sou um espírito \"lllg<W e confe:>so qnc a. 
minha mediocridnue nCto deixa comprehen(le!' 
estàs transforma.\.'Õe~ rapiuas e inexpEc;v,·eis, 
-por ctue "fl<tssam as u.guias do nos~o p;liz, pl'i-
-vado aliás pela. nature:w, dr::sta cspecie l1c 
aves. 

'Fico vasmo quando vejo homens que na 
impren;;a e na tribuna consumiram touas as 
forças yh·as de seu Ol'ganismo,fusemlo longas 
e sábias prolecçües sob1·~ u. historia politlca. (la 
Gran-Breta.nlla. e elevamlc a') setimo cêo o 
pa.rlamentarisnio in;;lez, se U.edararem: da 
noite -paea o dia., inimigos irt·econcilian:is 
de um systema.; que, em minlw. opinião, e o 
uni co capaz ele proporeiona.r á. IJa(<~o, vi v a, 
constante, ellic;.;z e salutn.r 1ntr.!rvençiio nos 
ne~ocios palJlicos. ( .-ipoiado8.) 

Os que legislam, e -princip;tlmente aq tlcltes 
que se encarregam de ot•gu,ni~ar um 1·egimen 
novo, antes de tmlo, devem estudar o. índole e 
OS habitas UO l_)OVO á. CiUC t:S~B regíme:.l e des-
tinado. . 

syntlleses. Formar-se-1Jií.o os partidos: entre 
clles tr<war-~e-!ta. a. lucta., e <LS5eguro, que 
qtwlqua' que s~j;~ o peT1odo de:>sa, 1ucta a 
v.ictoria. pertence1·i~ allna.l ao (LUC mais pa
tl·iotico se most~·<tt' e n1shu1' :1.0 povo r,s ver
vet(.h\deira'> doutr,inas politie<1.s e sociae3. 
( "lllVir"c!o.<.) 

Dir-me-hão talYe:~ que a Republica Fra.n
cezu. e 1nrlamentar e nem pOl' is::;o temes
capado ús diticuidatles e i~ uma espantosa 
corrupção admini:;tra.tLva. De :J.ccoruo; mas 
o regimem parlamentar tem tido, pelo me· 
nos, alli uma vantagem: o katante é tido 
em conta de trat'l.ntc. e niio tem a. n.udacia 
de q ueter pa:;~:u' por hom;:;m do bem . 

Niio é pcquenn. a Y:lntagem de um srs· 
tcmn. QUe obriga um homem d~,, ordem ele lord 
~elvill a. reputar-se Lnp0:>3ivel p:n-<"1. o go
vern(l, porque na utlmini.;tra(~ii.o da marinha, 
que lile 1l.>rn. confiada., der-am·"'c ab~tsos e:n 
que elle aliis não tomou ~ mrmor parte. 
como ficou pro...-ado. · 

Essa. copia servil .•. 
ü:11 Sa. DEPt;TADo-De o 1m\. velha. 

Um l10mem ua importa.ncí<:< e da honoro.hi-. 
tidade de Grevy ~ente-se nu nece~;sidade ue 
deix::tl.' a c~uleir<.t presidencial em conse
quencia da.s tl·atantar.l.as do sen g~nro, que 
na reatidade nem podem ser compar::1.das 
com as que temos tido entre nús. 

Graçil.:> a este systema, aliis profnnd·,,menm 
sophismado sob a. monm'chin,, o Brazíl póde 

O SR. ZA?.U- .•. J:eja. ..• <le obro. velha nito mostrar orgulho~oásoutrasnações essa exten
me serluz. Pl'efiro aquillo com que estou u.co;;- sa.gnleria de homens políticos, que passatHJ..m 
tumado. ~elas regiões do podei.·, sempre J.e m5.os lim-

Entendo que tollos os brazileiros de comç-.ão, J)as. Forç~oso ser:l. que obriguemos o,; Vatlnios 
todos quantos se preoccupam do futuro d<l. a se content'trem com u.s l'iqueZ<L~ e a ni1-J as
patria, devem reunir-se e congregal'-se for- }Ül'al'em n.s honras. 
mc:mào, arregimc:nt.."l.ndo e d.iscípiinando um .A. politica ó tumlJem uma. reEgião, que pre
partido, cujo J:ll'Ogra.mJM seja rever a nossa. cisu de apcstolos que tenha.m f~. embora di
carta con:;titncion3l com. o fim de rcshbe· gamos Htbios que<~ ré é o -arra.nugio dos igno
leceL· entre 11ós ,,_ H.epublic(l. parlamentar. rantes, e tenho 1c na virtnde do parlamenta.
(111~!\tos apoiados.) . rlsmo, embora as Yczes elle nfto possn. impedir 

E' o regLmeu r1uc estú em nos::;os halJitos, que sur_jam os comedot·es de P;1namà: m•~s 
em uo~sa indole, em nosso sangue. (.-l.pu:a- estes, n.o menos, são stygm<.ttlsados pela opi-
dos.) nião e soffr·cm a. sancção cl.u,; leis l)enae~. 

O Sn. F!{.\Ncrsco GLlCERIO-OLttro J:W.rtido Prestune-se a U<i\.ií.O l·eunid<\ rcqui: pois 
se formar-c1 para sustcntu.1• 0 regimen Yi- bem, é meu dever dizel'-lhe que é precisotra
gente. balhar com dccis[o vum firmar a republica 

pa.rlamentu.r. !\IinistJ·os 1·esnonsaveis e inter
. O SR. Z.UL\.-E cumpt'ir-;:e-ha assiln um pelhweis, todos os agentes do pocler dando 
desta.s leis sociaes, tão iatnes como as phv· ;1os del~gados do poYo collt<1:3 do modo porCJ.ue 
sicas. Quere:r suffocar opiniões, como tal vez exel'Cetn. o.s su"s t'uncçõ~s ! ( .Apm·tes.) 
pretendesse o Sr. Ruy com o seu telegTI~mmiJ.., Fundn,r esse regimen e pratica.l-o com ma· 
será o mesmo q·ue f(l.zer recuat• o oceano com xima pr·obiduJe, eis uma das mais urgentes 
o seu latego, como pretendeu o despoi.c'l. 'l.Si::1· necessidades de nosw J.miz. 
tico. A continua.r o regimen em que vi vemos, 

Os :partido3 são instrumentos do prog-resso não serit. temeridade prophetisar a dissolução 
~>ocitü, e em uma societlade que quer mar- da nacionalidi1C.lc hrar..ileLru. Ou llavemos·de 
c1KW, serà imposslvet illl}JCLllr a forma. eut_r-<J.r l't•unc::J.tnente no par·bméntari::mo, ou 
dellc~. . . o~clllre,remos sempre cnt1·e o Llcspotismo e a 

MaJ.s factl serre. apa.gat• no tempo, o pas. anarcllt;J.. 
·sado, . o w•e.:;ente e o futuro: no m u r.•lo in- Lem lm1.e-vos (]Ue :pum todr·s ll<:.s c um U.ever 
tellectual as ltyp:>theses, theses, <'ntithe:sc~ c, de honro.le~t' v.os nossos vindouros um't pa.-
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trh• melhor e mais feliz do que a que rcce
bemo3 de noss::Js u.ntepasstulos. A patria paira 
acima ue todas as consirJcrilçues lmmanas. 
(Muito be;n.) 

O Time.~. annunciando a victoriã da. revo
lução de Í5 de novernlJr'O, disse quÇ. com .o 
imperio tinha tlesa.pparecido :1.. unica repub!l_
ca que hãvia na. Ameríca.. Demot1stremos a 
Em·opa que somos ca.pazes de fundar uma de
mocracia, em tudo superior tt mona.tchiu. que 
derroca.mos. 

Natla, <.I e lte3ita.ções, senhor·es ! SaE~ts pa,;·icr;. 
lex exli"ema ! 

(Mttito beiil., muito be;n. O ~mlor J -viva
menta (cl!citwlo pol· sew; collegw;. j 

Fica adiada a di~cu.ssão. 
Comparecem, depois de a,bertn. a sessão, o.,; 

Srs. lndio cb Brazil, Petlro Ch:7i'mant, ZII:ttta. 
Baceltar, Henrique de C3.PV<Llho, Anl't•isio 
Fialllo, Xogueiro Paranaguit., Xelson, Mm·ii
n1lo Roürigue~, .José AYelino, José B.:n·ihtfJ.U<t, 
Am·allo Barbosa, B~njamin Barroso, Epitacio 
Pes~oa, Pedro Americo, Tolentino de C<u·va
lho,Juveucio de Aguiar, R.1.ymundo Rtndeira. 
João de Siqueit·a, Espírito Santo, Iklhmnino 
Carneiro, Lourenço ue Si~. Pontes de }<Iimn
da.. Ivo do Pt'llu.), Augusto r.b l."t·tü~:lS, Tosta, 
Severino Víeit•a, Lt,ovidlfl.o FilgneLras, Fran
cisco ele Mattos, Nilo Peçanlla, i\in.nltü~s Dar
reto, Virgilio Pessoa, Luiz Iviurat, Emico C:.Je
lb.o, Sampaio'Ferraz. Jacque:> Ourique, Jesuí
no de Albuquerque, Bachwõ. Alexandl'e Sto
ckler, Costlt Senmt. Alvttro BoteU10, Ame~'il.:o 
Luz, Gonçn.h·es Ramos, Gados das Chn.g-J.s, 
Ferreira Rabello, BeneLlicto VallaJ.ares, Fr-:
derico Solon, Eduardo Gonya.lves, Lauro 
Muller. Carlús Campos, Pereira l\;t Co:>tu, 
Homet·o Baptistn. e Dametl'io lUIJeiL·o. 

Faltam com c:tusa participa.1la. us Sr;;. Amo
rim Ga.rcia., Retumba •. Meil·a dt: Vasconcellos, 
Pauht ArgoUo,Paula Guinmrii.es,Diony8io Cer
queirn., Fonsect\ e Silva., Fonsec:t 1-Iet·mes. cv
rillo de Lemos, HOl'O.cio Costt~,Alberto B;·tulllãc,, 
Viriato ele 1Iedciros,.Joaquim Breves, Alberto 
Torres, Furquiln ·werneck, Thoma.z Delfiuo. 
Pacifico Mase-1.renh~.s. Leonel Filho. M<tttci. 
Machado, L;tmounier, Gonçalves Cllt\ves. 
Viottl, Domingos Rocha, Francisco Veiga; 
Pauletta, João de A velh1r, C!Irist;no Cruz, 
Couto C<~rtaxo, Euclides !llalt::t, U1·bn.no 
M:trcondes, Mor-aes Barros, Lopes C!t:tves, 
Domingos de Moraes, Costn. Jun or, Ferre;ra 
Pires, Carvalllal, Angelo Pinheil'l), PJ.ulino 
Qa.l'los, C<1rlos Garcia, Moreira. Lla. Silv<1 .. Julio 
de Me~q ttita, Ltl.Cer·dn. Coutinho, .;\ssis Bra-zil, 
TIJ.Olll(IZ Flores, Metlna B.1l•t·cto, Cincimt.to 
Braga e Fleury Curado. 

FaHa.m s~m CMlStl. participruht os St•s. Uchôn. 
Rodrigues, José ~laria.no, Annib:l.l Fãlciio. 
Pereira. Lyra., llíarco~ino Moura, Fr~es da 

Ct·uz, Almeic.b Pereirá, Lopes Trovão, Ma.y
rink, Vitlhães, Figueiredo, .João Pinheiro, 
Jacub chl. P<lixão, Fen·eir:.:LI3t·amHlo, Domin,.os 
Podo, Monteiro tl<t Silva.. Ribeil·o de Arm1tes, 
Vieira Bueno, Alberto S;dles, Fen1ando Si
ma», Victoriuo Montei;·o, Bor·ges ele Medeiros: 
. .\.ltiues Lim(L e Ferna.nuo Abboct. · 

( O 81·. A1·tiwJ' R;o;; dcixn r; cw.leim da 
pre.~idc1Wi't '] MO d fF~Cifp(tda pelo Sr. Jotíu 
Lopes.) 

Comparece. presta o com1Jromisso regimen
tal c toma aEsento o Sr. For·tes Junqueira, 
ultimo.mente r-econhecido e proclamado depu
t..vlo pelo estarlo d.e :r-.-!imts c;<>raes. 

Accusando a lista. lhL lJOL'b a presença de 
124 Srs. deputn.dns, annuncb.-se C~. vutaçiio do 
:projecto n. 158, de lSOZ, opilmndo no sentido 
lle ,;e1· a.rlop1.<1do o 11rojecto n. 184, de l89t, 
que elcYi1 <t 300$ a ]_)cn~ã.o cnnl:euida a D. Ma
rüt Gertt·uUes d:, Motta, Vieil'a da Silva., 
viuva do Visconde Vieir·a. dct Silí't\ (discussão 
unica ). · 

Sito recolhidas lOl espheras. 
Não h<wendo nmnero, procede-se ú. chama

da, verifico.ndo-se terem-se ausent:l(lo os Srs. 
Co~W. llollr·igues. ;..r,wtinho Rodrigues Nascio
mento, Alfredo Barhos~1.,- Ben'amin Barroso. 
Almino Affonso; Pedro Amerfco, S:i. Andrade, 
.Joiio Vieit'a, Luiz de Andrade, Espirito Sa.nto, 
Tileophilo dos Santos, Garcia Piee;:, Luiz 
Murat, Erico Coelho, .Jacques Om·ique, Bu.
daró. Gabriel ele Magalhi.íes, Cosb.tSennu., Al•;a
ro Botelhfl, Rodolpho Abreu, Leopoldo rle Bu
lh\:es. Cat'.ta,no tle Alhnfjuerrtue. Fecderlt::o 
Solon, Cort'êa dl1. Cost.<, C<trh~ Cn.mpos e Cn.s
sü\no do Nascimento. 

O SR. PRESIDE:->TE-Não lllt numer·o. Con
titmo. a Lli:>cussão Llo pt•ojecto Jl, 30 llcste 
anno. 

O §r. Fr:-tncis4~.a GHc"es·io (Mo· 
c:,,,_(:;~to rlc arteHfltO)-E~tU. bem Yisto. Sr. pre
~illente, que nii.o venho pr·uum:lr um discurso 
politico em defeza Llo reg-imen vre,idencia.l, 
long-amente atacado p<lla IJrilha.nte oração :pro
till•ida pelo ·noln-e deputaclo pcl<o 1~<\lliu., ct ue 
M<<ba. de sentiu--se. Rc;;ervo par<l. occa.sião 
mais oppm·tunu. o exame elo assumpto, com 
<t l'dlexiio que elle exige. 

Venho ante:; explic:.n· um <~parte que tive a 
honm de diL·igir a !S. Ex., e (lne uo ea.lor do 
ueLate poderb tct· sido tomado em sentiuo 
que n~b l;l~t~ve 1n minha intew;,üo. 

O nobi·<~ dcpniitdo, verl>erando os erros dos 
lwmens políticos que teem tido a re~pons3.
biliü;ttlc tlo governo da H.epubEca, e n.ppro
ximundo·O:' dos c1ne govcrrmram sob <t mo
mwchiü, fd-o cvm tal a.m~.r-~or, com m.ez 
ironia8, que suas apostrophc3 foram ierll· o 
proprio r~gimen que u.doptiums, e ao qual 
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S. Ex., com a sua lealdade c patr-iotismo 
incontestado, acceitou e tem servido com rarn, 
dedic&ção. ( Jpo:ados.) 

Fet•ido pol' essa. inj ustiÇ~:l. e aol'e,.iít~n,lo 
que um sentimento de init..-..ç;.1o tnoment.tne::t 
empanar-a o brilho elo eleV"ildo e.~pirito de 
S. E::s:., deixei explodir o m eu de$ peito, e 
disse-lhe: «s<nulades do imperb~> . 

Estll. pllra•e, l)Dl'ém. não envolvia a menor 
suspeit<l u lcakl:\de politica elo nobre d eput<\tlo. 
ú. sincel'ida.de com que S.Ex:- o ;.;.cceitou e tle
tend6l as novas ins~ittüçiíi!il ( .4.pr;i 'do«.) 

Accelte S. Es:. e5ta explic:.lt)i.o que puhlica
m,'nte Ja(;o em llomcna;;cm á nos.;:~ ,\nõ!ga 
u.misade, e permitt" enccrr·ar o lncldent~, 
lembr-ando-lhe que t:tnto é seu direito íi:rir 
os homens com (lS ener:;h~s de ::ma. p.'\la.vra 
po·lero.,;a, quant.o é sen de,'el' pOUJRl.I' o f -<;.:i
men, cuja defeza. està entregue ú. !10SSa. com
mum rcs;..onsabilid:l.lle. ( :Jictztu Z,~m, >'lllllo 
bem. ) • 

Ja agor<\ <levo il.proveitar a lguns instantes. 
niio par:1. lil2cx- '' def za tl:ls 111stituiçGes, !JUe, 
ouso affit·mar. u5.o t:stão mais ern. litígio, mas 
para. considerar n apotogh1. entllusiastu. que 
S. Ex. acahou de tazer· do 1·eg ilnen p<trla.
meutar. (!Ue o nobre deput;tdo ima~íua poder 
adapt<w-se às nossn.s in5Litui~Cíes, sinão como 
a condição un·ca de succe>sO, u.o m enos com 

· vant.t'!.gens nu~is etricientes p<tru. u. conquisc;.t 
da orJem e da li!Je!·da(lc fluiir.ic:a. 

Já disse que não é OP.por·tuno .fã.Zer um es
tudo comptl.l"ativo .do parlam~n cu.r-i;;mo, Jul
gado Jlelo q ur. é em sciencia poli t ic.1. e pt:lo 
qtle foi na ex: e1·imentação Je mais de meio 
seculo em n:•sso pa.iz, em f<lCe d o regimen 
p1'esiuench"t funàa•lo peLll'eVOh1ç-:üo e ractifi
cado l'eht Constit.uição. 

Devo, porêtn, clechu-ar com :LS segurnn~-a.s 
de uma cOU\"ic~'<i.O a.v-igor-.td<t pela observ<l· 
çJ.o exacta. dos {acto e uo ~ntiment.o nôlcio
u':!.J: o;; E•t.c1.tl.o;; d;t t rnião, em pos.:;e r .•al e 

. etrectiva .te su;\ ;mtonomia. politic:.t e econo
llliC;J., em que se acltam. jámais -...-ult:.tr-d.o ao 
regimen p;n·lamenta.t·, regi·neu ['Ol' :sua natu
reza, por sua illLlolc, sobr·etu<lo 1•elas nc.ces~i
dades de sua proprh defeza., incompative! 
com t\ fetleraçii.o. ( Llj)oia<los fJ"raes. C'•útlest~t
ções tlos S•·s. Otivei1•a Piillo e P..odr:g.ce . .o; do.; 
Santos. 

Rogo aos nobres deputado;;, que me íntet·
rompem. que não me àesv-iem do curto c;t
minbo que mr. tracei, poi.•, como jú, })Onderei, 
niio r\·,t·:'l. pnulente. nesta ultima hot·a da 
sessão. entf'(l.t· no longo t.le:;en"·ol""imeuto que 
O MSIIHlptO t'Xige. 
~IM, si rtlgum titcto político pôtle ~cr a\·m·

l>:ulo. ·c e&;·to e tle inooncu<so. ó que os Est:ulo< 
jámais !'enunciarr1{) ,·, tWora.,:;i." que os r(.'COn
s l.it ulll e os feliélru.(trJhiutlux fJ<'•·ac.v): til ul;:urn 
p~incipio pô<le ;:lol'iaz·.sn tlc ser u ni\'OI'IIltl· 
mente accc:ito, é este dc '(!US o l"':,tltneu Jllil'• 

lu.mentar repousa virtu(Llmente M unidu.de 
p·Jlitica e ~.dministrativa .. (!lluitos apoiados; 
,;wico bem.) 

(Os Sl·~. Oliucim Pinto e Ro•l1'iyv.as cloJ 
Sct~~!o~ dil'igem co.lle,taçúe,; ao a;•ador.) 

Bem ~ei, e o conFesso, que não é infundada. 
a censura que ;J.ttrílme u.indu. invaeões do go
vet·no da. União nos negocies in.temos dos 
Estallos. Essn. éireumstanci:t, p.,rém, longe de 
ib.zer a.fr.mxa.r nelles o sentim<>nto t!e ;).Ut<J
noini.l, ou antes. de so~rania. :J.Vi va-lhe!S com 
de5communal vehemencia. :1té os ciumes de 
Sll<\.:<.ltivez e de sua indepentlenci·•. {A1Miados; 
m ttzt ·, IJC'l'l1 . ) 

Tanto m;tis sensíveis ser-ão os Est:•dlfS aos 
rnaü lev-es :tt.aque;; lev:dos :í. sua soher:mia, 
quanto el!cs teem. no regimen já. instituido 
na Constituição Fetleral, o mais ])Qdero;o in
strumento para apropria tlefeza. (.'l.poia•los 
ge.-a~$.) 

Par·," os E;l<.luos. attendam bem os que me 
c~nte>tam, tt mo(lificação do regimen, no sen
t tdo da respom><l.bilidade ministel'i:tl, Jlero.nte a. 
Camaril. •.. 

O ~3.. Mo:o;;TEXE:G-Ito-P~rante a OQlUÍlJotencia 
da. Cil.mara., de v e t•n tcs dlzer. 

0 Sol.. FRAXCISCO GLIDERIO- . •• perante a 
OlmliJÍOtenci:t tl;:t C~m:tm, diz bem o nobre 
~eputatl._o. é t~m~t preoccupadl.o que j~mais os 
unprcssionm·•~ a 1-0nt,l ele os lovar a darem 
nm sn.lto no es~m·o, em damno dos beneficios 
ji~ as;;egLn·auos. ( lpoi~tdo.<; co;<tc,!açG~~ de al
ym1s rlepH-!·' rlo;-~ . ) 

Attendam a quP. estou observand'> os factos 
sobre <í terreno em que os Estad<~s. dcpvis d~ 
nm litígio secul:n, totnart\m p~1sse pot· acta 
de to· ça. que depois lo: sellado lJOr um con
tra.ct•l de união solemne e authelltico-con
trJ.Ctoque, si :t alguem prejudicnu, foi i1 Uniil.o, 
que, po1· n<ttuJ~d sentimento mMe!·no. ne,;li· 
gendnril. :..pu~1· os~': dil'~ito, tanto quanto por 
escusa.vel egou;mo nao c pt·atico esperar que 
o ntç;tm us herdeiros já aquinhoados. pluito 
bem; intl!to liew.) 

Fa.U~tnd0 ~ss~m, não se persuad<l. nioguem 
que,~~ ~ ma10rm d(l. nação se pt·onunciat• bem 
defi.mdamente pelo parlamentarismo m~ v-a 
tomat· de receios pelo fllturo da Republtca. 
Cm·vu.rei a. cabeç-.a. re~p~itosamente a.o voto 
naeional, com a paciencil). conserva.dora de 
ngu:1rdar a experiencia da re!bl'ID<\·, sem S!l.· 
cr·illcar, nem as minh:l.S convicções· com re
trocessos antecipados, nem os intel.'eoses do. 
sociedade brazlleir;:. com impaciencias .refor
mu.tloras. (!lluito bem; mu!trt be·m . ) 
. Em to,l_o o caso, H eis aqui o segundo mo

ti V? de mtnha pre ença na t-c-ibuna, não serei 
iruh~crcr.o decl?-rando ao nobre depu~o l)e\a. 
llnltmqne '.lCCCtto, em nome o!o:; meus amigos, 
o l'epto que g.lllUI.rdamente lhes atirou, para 
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a. fol:'rnao;-ão dos p[l.l:'tidos naciono.es :;;ob_ essa 
divisão entre l)arlament<J.ristas e pre::;lden
cio.Itstas. 

VozEs-Muito bem; sem du.,.ida. nenhumo.. 
0 S:a. FHA:>:ClSCo GLICEIUO-NÜ:o sei bem si ê 

·opportuno q_ne os p:trtitlos se for•mem com essas 
denominM;ões e com esses prog-r·o.mma.c;:. O que 
posso affirmn.ra.o illustre deputado pelD- Ballii1, 
é que em breves üia~ o p<l.t'tido a que pet•tenço 
se a.rregimentarlt nesta capital e em toda a 
União, te mando o compromisso do maater· a 
ConstitLüç,ão de 24 de fevereiro. 

Si não me eagano na observac·ão de $.uas 
origens, dos seus sentimentos e do~ seus in
tu i tos, elle vem ser o partido conservaclor das 
instituições. (.1poilUI os fle,·ae.<.) 

Não desconheço que entt·e aqueUes mesmos 
que são jã. nof>Sos filiados e 01.1tros que virão 
flliar-~e no novo partido, h~j<l. adeptos. ou 
do regimen p:wlimentar em pt·incipio, ou tlo 
desenvolvimento mais ou,;ado da :peoptí~ 
Constituição no sentido mais libaral. 

Uns e outros, porém. pot1em con»clente
mente permn.nece1• uemt·o do no8so parti•]o. 
temando a. respons:lbl!i(h•le õn Mministr:wuo 
e d, politica, aguat•rlan•lo n. execução leal do 
systema funda(lo pela revoluçito e constitu
cionalmente r!l.tí5cado pala nac~'ío, ati m ne 
que UID<'I. experíencia tír.:cla com 1Joa fée cr,m 
a sancção do tempo, possa. t1eterl!linal·-lhes 
resoluções posteriores no ~entido Lte suas 
idéa.s e de seus sentimentos. (Apaia,lo~ r;e
,~t{e~~) 

Si isso é pt-aticu.vel em époc.'l.s normaE:'-~: 
menos agitadas, é ev·identemante do melhor 
con~fJlho neste momento politico ~) economico. 
em qne a n<t.;.J.o ancei:l}lelo r<,pnuso e a so
ciedade IJraziieit-n. retoma o sett idea.l i.le civi
Iisal,!ào ao inflmw d~s novas instituiçõeJJ. 
(.4.fJOiruln4" ; ·JJl.uitn Óefn!) 

Si etrecti vameute lta em !'or·ma<,~t.o o partido 
parlamento.t·ista, si o seu aplJo.rec~mento mili
t<tnte cort·e~ponde a exig-encias políticas bem 
t\efinitlas, que eUe tome o seu po~to e exet·~,·t 
sua missão e o setl dit·eíto, retribui11no a nos 
outr-os, fieis d.eposítarios da tradic<,:ã.:> republi
çamt em tolet•ancia, ao multo que ele respeito 
aos seus intuitos rlesrle este momento assegu
ramos. (.·lpoiudos.) 

O !j_ue se me angm'<\ inillLHlivel é. que a so
eieda.de brazileh-a. se clividejá, como em tQ(\a,a 
parte. entl:'e os que se interassam [!ela conser
va~ão, e 05 que se anca.ntam pelus innov<wGes: 
o que ê inadiavel, e a lormaç:iio dos pa.roid:.s 
normaes, par-ct e1•it:.r que o de.~potismo ou a 
anarchia dominem, pel:J. ·impopularidade ll03 
governos ou peta audacia das iil.C\.ões. 

Basta. de partidos pe~soaes. 
0 SK. COSTA MACHADO E O'OTP.OS- Ahi est;i 

o mlü que e preciso combater. 
Co.mnr:~.. v. II 

O S11.. FRANCJSOO GLICERIO - Sem duvida, 
tanto mais quanto os l\ous gr<~oncles ~ados 
polieicos que na União eno5 Estado~_se_ dtspu: 
tam a direcçií.o dos pode1·es COllSlJtU1dos, e 
mister que o conl~ssemos em te~temunllo _da 
noss<\ lealdade para com os nossos proprws 
u.migos, em pt•ov~. do tlesinteres.,e com que 
temos •~ intenção de set•vir a. noss<J. Patria. : 
per·deram a~ suas origen~. e não encontramm 
aind<~ <t fórmultt dos compromissos im:,esso
aes que obriguem disciplinarmente, que le
gitimem mudanças de agrupamentos que as 
circumstancius crea.t•am. ma~ que o tempo e 
outras circumst<1ncias mudtu•am, que apa
g-uem r-esentimento3 reei procamente OI'ip-i
naclo~ cl, íntolerttncia, ou mesmo dos od10s 
ex}llodiuos na ce~'11eir:1 tias }):1i.xões pMtidar 
das (iUe ;t1JsolV<tm culpas que causttram o 
rompimento de allianças vindas de long~. d~s
tlmtdas a. se p~.rpetua.rem para a consol!d:l.ça0 
do novo 1·egimen. (lf~i1o úem. :tpoiados ge
nt~s.} 

Po1· minha. :p.·u·te estou animado do desejo. 
t:le se~·nm bom bt·az leiro e um bom l'epubli
cano, desJíren<irdo das ambições do mundo, e 
portant~ in'rn<tdo 1la resolução, de dizer a. ver
dad~ ao meu partido, e de nii.o prestal' o meu 
llombro á nenhum nmhlcioso-resolvido a ser
vir it RepublieJ. em d~saggra:vo as minhS:S 
culpas,cm dcsetnpenho •~e minhas responsa.b~
lid<ttle~. e mais que tufl.o, po1· sincero amor a. 
minll<L patria. 

Dominado de tMs seutimentos, apohtrei com 
lirmeza. tt todas as inclusões 110 nosso partido, 
mesmo daquelle3 que na hont presente e$tão 
sepat~\ll."s de nós, por mais fundos que sejam 
Oll tives;;em sitlo o~ reseRtimentos e os odios ; 
poi~ certo ê que chefes eminentes. homens de 
vttlot· nn. adminí~traç•ão e li'' s lettra~, cidadãos 
ae t,Od:\.s as classes teem M mesmas idêas po
litictts, as mélma.o> tendenci:ts e aspirações, e 
ltS mesmas ori~ens e tra.diçõe;; que as nossas, 
entre elles a.té muitos doutrimtra.m e com
m:tnU.at•am com successo pam a causa que se 
pleiteou de lSíú ate 1-~89- entt·eta.mo, ~e ar
regimentam em partidos oppostos!-5uppondo 
servir•~m á Republico., m::ts de facto servindo 
n. perfidia monarcliica, que, impotente para 
vencer, se aliment.'l. todavia de nossos erros, 
para retardar o e8ta!Jelecimento difinitivo da. 
ordem moral e política. (Jluit,, bem. Apoiados 
o-emes.} 

Porem, senhores, p<tra que se formem os 
ptlrti<los J'eguh1res, para que os homens se 
despt·euclam reciproc:.tmente dos preconcettos 
que os es~'io ret!>ndo em ag-rupamentos onde 
uií.o dominam sua~ idéas e ~eus $e.ntiment05, 
é essencial que a toler<tncia e a justiça, ser
vindo a p:midos de principias, permittam, 
sinão impulsionem essas deslocações, no in
tr.:resseelevauo da reorg-J.nisação delles,.ma.s 
de modo que se re15gua.rdem e se possam 

50 
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cun:prir as leis do decoro e do amor prop~·io, 
mm~as vezes empcmhatlos em nos desviar do 
camm.ho dos deveres cívicos, como da noss.t. 
propr1<1 CJherencia politi.ca.. (St:al â~!vidc,. 
.~ft!:to [lem.) 

e :pelo desmemhtamento. (Muito bem ; tnuito 
tlem..) 
. Que a toleraneia nos vincüle,quc a :pruden

cta nos governe,tjUe o patriotismo nos inspire, 
a v:unos. senhores, no seio dos nossos eonr:i
dadã.os e' uos nos5os amigos, !<l.Zer a eleição 
preSÍ!\COCiat ue l de ffi:.l.l'\'0, á V(lit:J. da. llber
rima Constitui<,:.ão Federal de 24 de fevereiro, 
que ó a no5sa btmdeira de reconciliação e 
tle ordem. (Jf1ti!o !!em ; mttito bem. O o1·ado1· 
J yeralllleMe {etic~!("lo pelo$ depl'~a1os pl·e-
ssJJ.tes.) . 

Que gs brazileiros •~ptos para. o governo 
d~ !_la{~O, que aqnelles que teem a justa am
brça.o de occupc.w posiç•:ies tle di~tincç:ão e re
sponsabilidade nos conselhos da União e do3 
est.1.dos, adYlréam, que entra o imperio cen~ 
tr•alisado, vi vendo da. sellecl{ão dos estadistas 
e g. Republica que é a. federação da~ apti~ 
does, ha profunda tli:fferença.. 
_ Neste regilueu, ha. lo~r p:J.rn.. todos (apo- Q §:t·. ~lar.ciano de Maga
tada~),ha até orgâCl»importMtes da. adminis- .ihães- Sr peesidente, venho fazer ligei
t~a.çao do no.::so Y<lsto paiz que n~o rnnc- ras ubservnções sol.J1·e (l projeclo de fi:xu.t;ão de 
Cl._?nam regularmente por amen.ci<t Lle apti- for.;;as de ter·ra. 
does. (.'l.po!ado$.) Ante.;, porém, de entrar em sua analyse, 

E a. razão é cüwa. Sob a rnomtreh'il "O Ver· direi, quante <to projecto da. co111mi~ão de 
nava o cenko, o resto uo pa.iz obedeéla,era marlnhil. e guerra, que estabelece a igualdade 
o governo de pouc0.5,de poucos que geralmente de va.ntagen:; entre oUicbtcs de marinha e 
eram dex~l'Os no·meneio dos neg-ocio.~,confesse- do exerci~o , que. houve um certo exaggero 
mos ; porem :1 ma-:; ;a ge1·al dt'l. Uí.l.Ção ·-renecia nesse pro.:ecto aprerentado peta commissll.o, e 
sob a depend~ncia em que vtviaru o município que recusei assigmw just:1mente petas termos 
da provincia e esta do E-stado. ( . .Apuitldos.) em que foi concebiuc. · 

.Sob a R~ publica, o goveruo sur,q;e autonomo, Não se tra.ta. porém. da pedir vencimentos 
v1vaz, aglta.do, respons:wel, differenciado já nem ;;.ugmento de s~Ido para os offi.ciaes do 
~esde o município. No est::~.do, a agik1.çã.o exerc1to, como entenderam alguns Srs. depu· 
mtellc:ctnal se ~xpa.nde pelos tt·es poJer.:s tados, mas si:uplesmente de equiparar va.n
.orga.!l~dos!.. forJUtmdo os 11om~ns 1xn·o. ts.gens constitucionaes entre militares de mar 
U:d !llml~tra.<;ao supex•ior da Unili.o, nl'l. po- -e terra.. 
htlCa Ledera.l e externa. da RepllbUca, e 0 Nestas condições, ap1•esento um substitu
q_ue mais é, na, l_)o!itica propriamente con- th·o ao projecto d:.t coromissU.o, e que satisfaz 
tinental, em 1-asão da integr-a.~m.o da f6rm"' perfeúta.mente os intuitos da mesma.. 
ger~l dos governos amer-ic.."tnos. (iliod!o bem ; ~·Ittndat-o-ll·~i á mesa para. ser subm.ottido 
mu;to be,;,.,) · U..nprechtç,ii.o d;1 ca.sa P.m tempo o.pportuno. 

Ora., nestas circumstanci<~.s, si algtima St'. pre~i.d<mte, m<:~mbt•o da. commissão de 
cousa deve preoccupaL'-nos, é precisamente marinll:t e guerra, em uma. da.s SU(1.S pl'i
a _falta de homens preparados IJM'a as fune· meiras reU11Wes, fiz; not;.\r :t falta. de um pt•o
çoes especialisa.da.s e tre~ veze.s multipH- jeeto de lei que pudesse oiterccer ao exerctto 
c~d_a~ nos tres l)01leres coordenados nos mu- e .ã. u.rmada o p~sso<.\l de que precisa. o ser-
metpws, nos est.1.dos e. na União. Viç'o que se espera dessas corporações . 
. ~ou, port~n.to, !'ellectldamente pela. PO· E~se projecto foi conl'eccionado. mas não 

!1hca das mc.lus·Jes, t~nto mais quatlto a p~de ser discutido pela commissão á. vista. 
u\e:-rperiencia na administraç\í.o nestes pri· de trabalho;; ele outra ordem a que fomm 
me1ros tempos, produz attrjtos e fadigas chamados o;; seus membros ; apresento este 
que abatem os e;;piritos rtlais prlvil ,giado~. trabaH10 neste momento, para que seja dado 
(N•~me1·oso~ apoiados.) pa:·a ordem do dia e discmi.do convenien-

temente. 
;F?ut~emo~ no pario<io politic::t.mente cou- Em relação ao estado·maiol' do exercito, 

sbtuCional d<\ Repub!ica, s::jam,s tolet'é'mtes tu.mb~m tive a honra de confeccionar um 
pa..r:~. c:~m todos quanto;, ou não reuutl- p~(laeno estudo, que venho oUerecer a ;lpre
ci:l.:ram a.ind3. a~!!. seus vimmlos mom~rcllicos cw.t;ü.o da C:.uuart~,e que, me parace, sa.tisLim.i.. 
ou são. rcpul.Jlicanos, mas sep:wados d.c no~ il. u m:.t da'<> ~H~ccs8hla.<.les a.ctu:.tes ~lo exerci to. 
P0l' motivos pl.rtithu·ios ; a.S$egnramo~ com Este pro)cctrJ tem dous, fius essenc\a.es : 
lc~hla~e :.~ repr~;ent:.~.:;:í.o con~titudon:1.l du.:; l'•1ttnit• em uma só cJrporn.t;.ão todo~ 03 
mmor1a.s. c J}OÜ<ll';;moJ tl."tmt•Jbr cOlH <~ tr;ln· o!ficiMs scicntificos c pol' outro laJ.o mant,yc· 
q Ltillid~~de do 1leYer étunpt•ido, n. con~oli· c t;<l.t'<l.lltít• na.s 1U!;I\~o..s o~ omciacs comba
d.lçiio ueum regJffiCll qu9 ]?;}netl·Ou a. a.tma. tentt:lS. 
lla nação p:J.rJ. !llumina.kt, e ptwJ. nunr::tt A necc~sidade du. ot·gMisa~ão tle um. só 
mais dssprender-se, ainda que lhe custe ::t quadrJ de e~w.do·mu.ior do e:x-.el'Clto está no 
sp.pretnl desgraça. da loucura, pela amwchla espírito de todo~ os milit<:wcs que estwlam os 
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interesses da. classe, e certamente, é hlea que 
encontral':~ todo o apoio por parte dos que 
representam o exercito nesta. ca:o<t. 

O projccto refc1•e-se ~L orgftniStÇttO do est;~do
maior. COl'J>rJl':.t<,~o cxclusivll, de omcia~ do 
cxel·cito scientiticos e tcchnicos, dcstinnd;t n. 
n.uxiliar ;t administ~·ação ttnto na paz como 
na. guerra.. _ . 

Trott t..tmbem d<t corpo··:u;:<w dG offictaes 
combo.tentes, estaoo)ecendo regras que garan
tam a. sua. estabilidade nas tileiras e ao we::rno 
tempo o desenvolvimento do suas aptidões nos 
estados-maiores das respectivas armas. 

Sr. pres!dcnte. os officia.es do cxel'cito pó
dem ser agrup<t~los em duttS granil.es divisões: 
11ma Mllas, u. dos officiaes ]>Ul'llme:nte comlJ:t
tentes ; u. outra. a. dos ollici<Les não comb:.t
ten tes-

Os officiaes combatente.> s[ o aqucll('S qu$! 
estã.o em contacto immedint·.) com as prac;.as 
de pret do exel'cito, que as instruem nas mtt
nob!'as de p:trudll, nas manobras ele gLlCl'l'il, 
em sua. disciplimt ; silo os offichtes t<..ctico.s por 
excellenci<l.. 

Os ofi:iciaes E[G combatentí-s, ú. parte as 
classes anncx:ts como corp;:, de sa.udc, etc_, sü.o 
os que se destin;.tm a. <tuxilin.r <L administração 
gemi, ao servic;.o teclmico e no ~nsino supe
rior c que constituem o c1ue sa cham;L o ce
rebro !lo exet·cito, a. sua p:u·te dirigente. 

Mn.s, entre estas duas col·pora~ões U.e olli
ciaes combatentes e niio comta.tentes, lm um 
term~ media de ofilciaes, que, sem terem it 
instrucç;1o t."'mplctR dLtS esc!J!as milita,res, pl'<!
stam totla.via serviços i:ldispensa.vcis e ~spe
cines 1om das fileiras. 

Pa.t'<\ estes offichtes quo, por assim tli t.Cl', 
constituem o meio termo entre o> o!Iiciaes 
scientificos e os oHiciaes combatentes, o pro
jecto institue um q ua.dro lixo, que denomina. 
estado maior tlas armas comb:~tantes . 

Este estado maior. acceito o projecto, g<t
rantlrá pe1·leitamente os direitos elos ~fficines 
comb3.teutes, ala1•g:•ri~ o hoJ'isonte de suas 
aspira~:ões dentro de suas pr-oprii.ls t"Ll'ID:JS, 
eYitaró. as prornoç,Ges extrao;:dino.rias, que 
teem prejuclica.clo os quadros do exc•·c!.to, e 
que teem sido até hoje denominad:\s Pl'omo
ções extra.nmne:-aria.s, ou antes,que tcem con· 
stituid"o o quadro extr:•nume1>al'io. O pt•o
jecto reune em um só quadro o~ oUicir1.es 
Ecientificos,porque nfí.o ila razão po.m perten-. 
eerem elles t~ agrupamentos diJiet·entes. visto' 
que teem tido u. mesmu. instrucç~,, sclentifica. 
e praticu., e exercem todos as mesmas coin
missües. 

Entretanto, com igualdade de direitos, o 
estado maior de P ela..~ e o corpo de enge
nheiro~, estes tlous qu:.u.lr@s icem sido atê 
lloje peejudiciaes ao verdadeiro merecimento, 
á ver-dadeira. ,justi;;:-1., que se deve distribuir 
nos ofiiciaes do exercito. 

P_ara provar o que digo, lmsta dizer que 
mmtas ve.zes concol'rem t\ uma. vag<t aberta. 
em um dos quadros ofiiciaes em cond1ções 
inleriOl'es, qua.nclo outro;: de qua.dl'o düfe
rent.e, de verdadeiro merito, não podem con
corret• ao acee:::so. 

Isto <l.ttenta contra a justiça militar e nü.o · 
pôde satisl)J.zer llS j.usta.s aspi l'a.ç:ões d<\q uelles 
que seguem a ca.r·reira militar e conta.m com 
as ga1·antías du. lei e do direito. 

O estado maior de 1 a cla..«Se, organísado 
como está, só tem t ido prejuiz.os- O corpo de 
engenheiros tem glmhu demais; porém, por 
sua Yez, será tambcm pre,ju<licado, quando 
succeda que U:ma vaga., aber ta. no E:stado 
maior de 1" classe seja preencllid<\ :por um 
o!f1cia.l em condições inl'eriol'es ao mereci
mento exigido pa.r:~ a promoç-;io, quando 
e:xi:sta um official mais ttntigo, mais compe
tente poe sua.-; aptidões e serv-iços no corpo de 
engcnheil·cs. -
- .E:m um só quadro os officiaes scientificos, 
seri.io pas:tda:> tochl.S a.s conclic;.ões de a.nti
guidat,e, ttptidõe:; e serYíços e serão es~olhi,los 
par<t o acces~o <~ vagas abertas os que tive
l'em mais direitl) .. 

O projecto petle transrerencia. dos tenentes 
do esta.tio ma..ior de l '' classe para suas ar
ma!', por isso que esses oiliciaes, tendo tido 
um curso completo nas escolas militares, 
teem aspirações V<\Stas, e lhes repugna accei· 
tar rus commissões })ropria.s elos seus postos, e 
que silu os Jogu.res de ajud<Lnte ele ordens ou 
func~:ües equivalentes. 

Melhot• seria que. o tiro~iuio desses olliciaes 
fosse feito no estado-maior da.s armas comba
tentes, onde llt~ loc<.l.lisa.<,:fío pam elles, e onde 
lla. serviços propl·ios a ~tisJhzer as suas aspi· 
piraçõas, taes como St>jam os servioos de es
t1·adas de ferro, de correios e telegt~o.l:phos, 
observatorio astronomico, escolas de tiro, e 
outros sen-it;os n.propriaclos. 

O artigo do pr".)ecto que veda aos officiaes 
deixar as fileiros parll. incumbirem-~e de 
qnalquer emprego, sem serem substituídos, 
tem lJOl' fim gal·antir, .quanto possivel, o ser
viç'o arregimentado. porque é ren.lmente las
timu.vel qt1e corpos arregimentados tenl1am 
est~do qun.si sempre em abanclono completo · 
de o!Iiciaes, 

Tem aCl1lltecido rtue o!Iiciaes subalternos, 
sem o neces:;:~rio tiroci nic) de íileira, nü.o só 
iiSC<Üizem como o.tó commanclem cot•pos, e o 
project~1 evit~ e.>t..'l dcsvt'dem na. discij>lina e 
na ot·ganisaçiio mili tar. 

O projecto tem lttmbem em visto. exig-ir o 
tirucinio dos ofllci<les n:1 suceç~s$ãO · tlo.;: seus 
posto;:, pa.t;J. eYltar que P<1.SSClll pa.ra o est..'\dO
maior do t:xerdto officiaes · sem a pl•J.tic:l. do 
servieo das fileh'<l..S, como tem acontecido ate 
hQjc ; começando como almnnGS · dtls e:>cola.S 
militares,· muitas. vezes terminam os seus 
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cursos e sobem de postos sem terem ido á 1l.- ferenci.a das armas combatentes, depois de um 
-leira. anno de prll.tica no serviço arregimentado. 

A lei, exigindo um certo tirocínio na sue- Art. z. • Paro a transferencia, fica por esta 
cessão de po.;t_os. necessariamente pr~ve quB o lei gara.utid~ a. prefereneia dos capitães mais 
offieial não .-l.esoonhe.;•a o serviço ai'I'egimen- antigos. 
tado que lhe é proprio. Emo~ca.51ii.ooppartunt1. Art. 3.• Os actuaes tenentes do estado
discutirei mais longamente as vn.ntagens do rnJ.ior de 1" crasse reverterão pa1>a as suas 
projecto que tenho a honra de a.presentar· á antigas armas. 
camara. Art. 4." Competem ao estado-ma-ior ~o .e~-

Não trnuxe commigo um p~queno tra.balb0 ercito todas as commissões de ordem sc1ent1-
em rel.1';'ão <i (J()Jlscrhx'<1o mi!it:u·, de urgente ticn. e teclmica até então distribuidas aos 
necessidade, que de"re reg·ula.mentar um ar- corpos de engenha1·ia e estado-maio~ de 1~ 
tígo da Coijstltuiç.ão, mas apr•e::ental.o-.hei -clusse. segundo os regulamentos em v1gor. 
amanhã pam entrar na ot·dem tlo dia. Art 5. • O;; o!ficiaes das tres armas comba-

Nesse pl'L~ecto procura-~e não difficultar a tentes do exer~ito, desde o posto de alferes ou 
carreira. do Cldadã.o com as exi o-ene'as do se1•- 2• tenente <J.té o de coronel, q m• se acharem 
viço militar. Limita-se o voluntariado ;1. llm em ~erviço militar fóra d:1.s fileiras comba
auno. facilitando-se que os cidn.dãos possam tentes. pertencerão ao estado-maior de suas 
continuar nos seu~ estudos nas capitaes dos re::<pecti v as armas e constitllirão o quadro do 
estados. estado-maior das armas combatentes. 
. Chamo a att~n~o d~- Catn<1.1".1 para o pro- § 1 n Esses olficiaes serão relacionados per 
Je~to de COOSCl'Ip~.ao m1ht<tr, porque,_ estando postos e ]lOl' armas. em ordem. de antiguidade 
nos no ulttmo a~uo (h l~gLslatura,, nao tendo e constituirão 0 estado-maior de cavallar ia, 
o Poder Exec~trvo . me10s de pr•eencl_\er os infa.ntal'ia e artilharia. 
claro' do _exe:rc~to, VlS_to_ como o premw tlo~ § 2• As :promo~ões serão de accordo com as 
volunta.rros f~1 pro2nb_1~0, o ~Qcrut<tmento leis existentes dentro dos c1uadros dali respec
~arnbei? e a le1 de 18,4 e ln~uf?c!ente e talvez tivas armas. . 
nnpmücavel, o governo pl·ecJstt de recursos Art. 6.o o o/Jlcial combatente não poclerá 
lega_es pa? pre~ncher esse~ cla.ros. pa8so.r par•a 0 estado-ma.im· t!e sua arma si~~o 

~~tlt Je1, com as emendas q_uelh~forem offe- de_y_ois dl;' seis mezes, pelo menos, de exerctCIO 
rec1da~ pela ~.-1.rna1:a , podera sat1sfazer est<.t Msen 11osto nas fileiras. Tambem não poderà 
necess1•Jade .rmp~rw"<l., para a qual rep:to, exercer qualqt1er commiso~o que alcere as 
chamo ~ a-ttenr;ao_ tlo.<_ mens colle?<ts, por tleter minações desta lei. salvo ~i se re-
acha~ -a rmp~e~cmd1 !el a boa regul~rJ~ade da, formar. · 
pubhca a~uumstraç:<-1.0, Em tempo iare1outrtts Ar·t. 7." o olllcial combatent0, achando-se 
observa.ço~~ . . no est,~do·maíor, só podet·i~ set· pr·omovido 
. Mando a. mesa o me\1 s"?,~~tltutl\'O.a.~ P,ro- para as fileiras da. sw.t re~pectiva arma., solvo 
Jecto n. 14 A,_ dn, c~mml.':i~~o t!_e m:n.nl!a e si for coroneL 
gu~rra e o prQJeCto de orgams;J.~ao elo est<.tdo Art. 8. c Ficam prohibidtl~ as promoções aos 
ma10r • postos de tenente OU· 1 • tenente e C:1pitão 

Fica sobre a mesa, para ser julgado o'Qiecto sem que tenham os respectivos olliciaes, pelo 
de delibera~ao o seguinte menos, seis mezes de exereicio dos seus postos 

nas fileiras combatente.;;. 
P.ROJECTO 

Reorganisaçao do esht(~o-mo;io1· do ~xerc:to 

Art . I.• Os actuaes corpos de engenharia e 
de estado-maior de 1 • chts:;e são r-eunidos em 
uma. só corporação, sob a denomina.;,-ão de
Corpo do estado-maior do exercito. 

§ 1 • Os respectivo; oCficiaes, de,;de o posto 
de capit:1o ate o de co1· nel, se1•U.o ralacio
nados ern ordem de anti:,l'Uidade, nos postos 
em que se aeiJarem e con~tituirüo o qllad.ro do 
estado-maior do exerci co. 

§ 2" :\ este quadro SÓ pertencerão OS Offi· 
cia.es que tiverem o cm·so completo das Es
colas Militar e Superior de Guerra; entrando 
:pa.ra. o mesmo, no posto de capitão, }lo r trans· 

§ 1" O~ officiaes de que trata. o artigo ante
cedente, que estiverem estudando nas escolas 
militares, serão recolhidos aos seus corpos ou 
addidos aos corpos mais proxi mos dessas es
colas. durante o período das férias de fim de 
anno. para adquirirem o requisito legal. 

§ 2• Os que tiverem sido alferes-alumnos 
e que não t iverem interrompido -seu curso de 
estudos pot• qualquer motivo, serão apenas 
obrigados ao tirocmio de tres mezes. 

Art. 9." Fica. prohibido o eniprego tempo
r'll.rio ou rtr~cti~-o do o!Iicial combatente que 
se achar na.; 11leir·as, antes de ser substituido 
no e.'l:ercicio do seu cargo po1• ouu-o de igual 
posto .e arma. 

Art. 10. Os serviços para o estado-maior 
das armas combatentes serão os mesmos ate 
agora. estabelecidos e não .POderão ser cre&dos 
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outros sem autorisaç-.ão do Congresso Na-~ que, a.pezar de haver a.penas dQcorrido me
cional · tade do o.nno financeiro, está bem manifestada. . 
. Art: 1 L Os serviços prestados nos cot'pos ~e a carencia de_ meios pn;ra. occorrer a necessi

se..,"U.rança. e de policia nos esto.do;;, serao da.de~ q~te 11M :podetl<~m ser desattendidas 
considerados servi~oos de fileira. nem adm.das sem t_r-o,nstorEJO grave para o 

Art. 12. A pratica de estra.ltu.s de fen·o, a.nd~rn~uto ~ adrnlnistra..'ao e consequente 
correios, tela,"'l"<~.phos, observ<'totio as trono- sacnflcto de 1ntere~ses pu blicos de alta valia. 
mico, minas, laJ>Oratot•'os pyrotechnicos, con- A verba - Secr•eto.r•ia ele E~ta.ào -·tão so
strUC\:.Ões militare~. fabric~ de a.!·mame~tos, m~nte dotada. co~ 20:000$ na. consie-na.cão 
escolas de tiro, estabelecimentos mdusti'Jaes. destmada a materJa.l. eurece de suppnmento 
etc. etc., ser<i. confinda aos otliciaes de a lfer-es para despezM. quaes a irnp1·essão do relatorio 
a ~pitão que tenham o curso do estado- do sobredi.to ~inisterio e outr-<~.s, qutJ indis· 
maior e· de eugenhari;J.. pensavel e S'J.tlsfazer, convindo accrescentar 

Art. 13. Fica o govetno autorlsado a fixar , que, nos ter·rnos da lei, a. refedda impr>es~ 
com reducç:ão oon-veniente, o qua.dro does- lbi confiada. á Imprensa. Nacioual. 
tado-maior do exercito c elo est.ado-rnaior das Dos 600:00:.!$, fixado.;; na. verba.- E\"en
armas eombaténtes, os quaes só poderão sei' t~aes-üest~nat•a.m-s~ 600-000$ á repr=nta
altera.dos pelo ·eongresso Na.ciunal, sob pro· c;~o do Braz~l na. Exposi~.;i.o Uuivers;J.t Colum
postn. do Poder Executivo. bw.ua. üe Clllcago ; 80:000$ par a. a e:xplora.ção 

Al't . 14. Revogam-se as disposiçl'>es em do pla.n .tocentraida. Republica. etãosómente . 
contrario. . 10:000$ para t!espez:\5 não previst<\S. Todas 

Sala das sessões "''> de jttnl10 de 1893.- es~ consigna.ç&'\s. são de todo o ponto insuf-
Marcía,1o da IJiaoazi14~:. · fiCient~ pa.ra servwos_::t queteom de a_tce~der, 

Fica. acUada a discussão peht llom. 

O ter. Dell:::u.•n.J.ino fle ~len
donça-Desde o am10 p;1ssado que está na 
comm.issão de,jnstiça nma. ementla. convel'tiua 
em pro.iecto e em seJXlr~.do <tprc~ntada ao 
projecto alterando a lei eleitor<i.l c vinda do 
Senado. 

Essa. emen<l::~. ~reeê apenas do redo.cç:'io, e 
pedia. a V.Ex. que intercede~sejunto d\\ com· 
mis..~o respectiva atimde que eU;J. a apl'e:>ente 
para. ser envia• la o.o Seno.do . 

Tambem peço a V_ Ex. que ponha em or
dem do dia o projecto t>Ol' mim t~presento.do 
ne anuo passi\do e que tem por fim reformas 
as escolas militares. 

O Sn. PRESIDEm-E manda. proceder :i. lei
tum do expe·liente. 

0 Sn.. 1° SECRETARIO lê O seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio da Industria, Via.Qão e 01Jras 

Publicas, de 21 do corrente enviando a se
guinte 

)lEI';SAGE)l 

Senhores membros ào Congresso Nacional 
-.Alguns dos creditas que vos dignastes .de 
fixar na. vigente Iei do orçamento para ser
vioo a. cargo do l\linisterío da Industria, 
Viação· e Obras Publicas,. foram tão eselWbs 

neees~at:J.ndo do snpp:-1mentoque \·ae mdtca.do 
na o. lemoo~tração junta e cujaapplicaçüo será. 
em tempo justificada. 

O credito peclido pa.ra. despeias não previs
ta.~ clestim~-s~ em gro.nile parte a remunera
çãe e outros ,(.tastos de commi~sões constituidas 
ern vil·tude de o lisposiç~io legislõl. tivo. mas não 
contempladas na lei do orçarncnco com o cre
dito co•·respondt:ute, qua.es a do ba.h\.nço e 
exârne du.s despezas di'J ministerio c a uc in
querito a.ccr.:t~ da. tr-J.n~lerencia. dn. viação 
HH·t·ea de prop1·iedMte da l!nião. 

Pe ~:\ a verba.- Tet·t'f\s e coloni~1.~io -l1;1. vi:~. 
sido pedirlo o credito tle lZ 000:000$, lla.wndo 
s:do 'I"Otado o de7.000 :0()()$; e como desta ul
tim:~. qun.ntht tbi úestin:\da. a de 2.400:000$ 
P M':l. go.r••ntia. de j nro$ '' empre7.as coloniaes, 
sob1·on (!.penas o ere lito de 4 .60(}:000$ para 
to<lns os dem:ti;; serviçe5; o que •os dign:\>;tes 
do delioor:w na prel'isiio de tornar-~ exequi
vel a reüucç:io dos gastos, vista do dispo~to 
no art . 6". n. 6da av-igente lei do orça
rnento. 

Não se tenda realisado esta. pre•isâo ].)Or 
força de circams!ancias imprevistas, torna-se 
iodi.spensavel e supprimento de il7:800$. 
espec~ficado na ltemonstração a que. j;,\. me 
rerer1. 

O governo trata de arrendar por meio de 
concurrencia publica ~ Hor1<'1 Yiciicola e Es
tação Philoxeri~ da Penha, ja havendo etre
ctuado a \'enda da. chacaro. do Tiété, no estado 
de S. Paulo. Quanto a este u1timo proprio 
nacional h<t que indemni.sar a despez..1. de cou
·seJ·vnção durante O> primeiros quatro me2es 
deste anno ; e quanto ti. supr-.1 mencionada 
Horta Yicticola.; Jaz·se precbo o· eredito indi
cado na demonstração_ junta. par,~· satisfazer o 
custeio do primeiro seme::.'ire dô exercido, in· 
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clusi>e o honorM·io devidD :1.0 directo1' que 
:para o especial servi<;·o foi contr:.\ctaclo na 
Europa.. 

Com o intuito de tom;J.r verda.deira.mentc 
proveitosa a fiscalisa.~:á.CJ das estr-adas tle ferro, 
foi mister organis::tr n Inspectorio. Geral. occo.
siona.ntlo esta organisação o accrescimo de 
27:000$ na despeza. votlda p:wa semelhante 
ser>iço. Os altos interesses pendentes desta 
espllCl'iJ. dn. a•Lministra.çi'í.o rcclamavll.m a pr·o
vjdencia a que t\lludo, e que espm·o, prorltt
zirit result<~dOil utilissimos. comp~n~ando tv 
despeztt que motivou. 

Outros ramos do sel'Yiç~o a c:wgo Llo 1·eferido 
nünisterio carecem de ser p1·ovidos do meios 
necessa.rio~ ao seu reg:tll:J.t' <tntlamento e niio 
me demorarei a solidt:ll-os do v-osso e~cln.re· 
cido pat1iotismo, desde que poss:•m a.c1Hl.r·se 
collü;idos e coordena.dos os datlo.s essencütes a. 
este fim. 

· . Podeis estar seguros tle que o· gove1·no não 
tem po11par1o cslbrços para applicar com es
pírito de bem entendidt• economia os meios 
que vos dignaste.~ de decrct<\1'. Aprecim•els, 
entretanto, as circumst:tncia.s especin.cs que 
concorreram pam, tleterminar as necessillndes 
que assim exponho uo vosso ~a.hio cl'iterio c 
que, por hem dus interesses do Estado, estilo 
recln.mando remetlio p1·ompto. -?' 

Cn.pit1.l Federal, 21 11c junho de um:L
FlOJ·:a;w Pe:xoto .-A' :.:ornmissão de or<·a.-
mento. · , 

Do ~linbtet·io d;1, .ru,ti<;:.a c Negoclos !n
tcl·iur~::. de i;;twl \ltl.Lt~, cnvktndo <t ~e;;uinte 

Senhore~ memhros uo Coogres~o Xnciona.l. 
-Xi"~o desconhc~;o as diillculd~des-dc totto o ge
ncro que em r.mtc:ri;l orçnmenuu·ia. pl'emlem 
neste momento a n.tt~nçi'\o dos poderes consti
tuídos da RepubUca ; e, JlOl' isso, investido 
de Yossa confi~nc.'a no posto em que me collo
mst.es. sou o ))rimei,·o ~• pt·omover püt' tOi.lé>s 
os meios t,, meu a.lcn.nee a_mais rig;m·o:'<\ l't:O
nomü1. rlos dinheiros publicas 11<1 gcst.iio do,; 

1 lW:rocio~ que cor-rem pelos divcr·sos mini~te
rios da ~dmi11istl'3.ÇÚO fede.e:ll. 

Entretanto. e inuegavel que não podem ser 
pn.raly&tclos nem so1Irer soluç--J.o tle contlnui
da(le em sua. ma.rchn. reglJtar os servi~o~ que 
lhr.em l)a.l'te integrante llrt rmhlica. atlmi
nistrn.çii.o 

· Ca.l'ece esta. ultim:.~. <.le ser habilitada com 
os recur~os precisos para bem ex:ecutal-os ; 
e na actua.lid<tde tanto mais se fax seutie essa 
necessh\<tde com l'e.la<;tí.o, entre outros, ao Mi· 
nisterlo t!a. .J u:stiça e Negodos lnte1·iot·es qm<n
to e cet•to ([Ue <t lei :Or'Ç<tlllCill~tl'Üt em Vigor 
~ão t\istribttiU cretlitOS que COlnllOl'tem neces-

&'tria.s e legn.es despezns no exercício cor
rente, relativas a muitos dos alludidos ser• 
viçoOS. 

Assim é que, t~ndo ~1sudo da autorisn.çã.o 
contida no a.t·t 3~ n. a da lei n. 26, ele .:>O de 
dezembro de 1891, promulguei o novo regu
lo.mento do Gymnasio 'Nacional, annexo ao 
decreto 11. l. H;L!, de 2:3 de dezem b!'G prOXliDO 
pas:>Mlo ; mu.s, attetldendo á.s necessidades 
t•eaes do ensino sccumla.rio, c, _port;mto, á 
convenicnch~ do ser1·iço publico, não foi de
cretado n. fusão dos dons extet·natos daquelle 
instituto, como ali;\sjt\ tive a hOtll'<l. lle uecla
ral'-vos em a men:><l,gem de 3 de maio findo, 
deixando assim tle atilisar-me dn. uutorisação 
fl.teu ltado. pelo art. '2" § '1. o da lei n. 125 B,de 
21 ele novemhro Je 1892. • 

};f~•ntidos os dous extern:•tos, o credito da 
verba respectiva .. já. pcn· si deficiente, tornou
se maniie'>tamente exíguo pam as despezas 
com o pe::;soal e ma.terial dest~s dous estabe
lecimentos. 

X est·J s comliGõc~, foi de mister expedir o 
decreto n. l.338,de 28 de ma.rço deste anno, 
que, em cópia, cabe-me submeLte:: á vossa. H
lustrada apreciaç:.ií.o. 

Por este actoprovidencieiso~re o pagamen
to dos vencimentos do pessoal de c<J.deiras ex
tinctus e de quatro inspectores de alumnos, 
mencionn.tlos na obser,·a.çã.o da rubHca n. 23 
cht referida t-.bella do orçamento vigente. 

R·~='>ttt, porém. prover ain(ln. sobre as grati
fica~'lics que competem a, dmt$ gltar.las da.slJi· 
hliothecus e n. tlons nju,lanb:; de porteil·o; so· 
bre as grati li<:tt(;ues nLld idouaeil tt 1 t uc pc
lo a.t·L 5:) llu l·e~tthLtncnto citmlo tlc 28 
ae· Lie.zembt•oue 1892 >ttllluirit•:tm direito varias 
letlte:;. por cont<t::>em mais de dez D.nnos de 
ex:ercicio tb mn.gi;;terio :sobre a~~ gt•atificações 
que tem tle ser :~bonacln.s :-to>: nu:mTJro;; elas 
e:ommissõcs ct, exames g-craes 1lc J?l'CJ?:.1.l<ttorios 
neo;t.:.1. ctwít:ü, jô. clf(;)'.:tu:ul.:s no cume•;.u (lo 
an no e que ainlht se realiffirão no decurso do 
exercicio; e, finalmente, sobt'e a. despeza. U.o 
-material clã ditn. rubrie<.\ n. 23, calculada. n;t 
c:mformirht to ul\ que foi vobtb. par;1 1892: 
ÜHlo c:ulll rcli~t'(•.ncia ao mcsm~) Gymnas1o Na
dona.l. Cnmp1·c ot.~erva.r q ne dcsta,3 c.lesp0Z<l:;, 
a que coneeme aos exame3 get·<J/?S d<) lWepa
rt\torios ê .::ompensuda pela renda proveniente 
cln.s tu:xas sobte a.dmissU.o aos act0s <J certiti
cudos de a.pprova(,~ão. 

Por igual, nií.o h;t consigna(iio sufficiente 
p:1.m o 11n,g(l.mento rto~ lentes (b. Escola Poly
tec1mica., aos qua.Gst compete accreseimo de 
•;cncimentüs, em vit•tU(le do disposto no de
creto n. 1159, deSde dezembro de 189'2.; nem 
existe credito pa.ra o dos l:::ntes da. Escola de 
1\'finM de Úlll'O P1•eto, dns Faculdn.dede Direito 
de S". Paulo e •lo Recite, d~ a.ccordo com os 
a.rts. 288 e 455 do t·eguhtment\nl. 1232 H, ([e 
2 d~ Jàneiro de 1891 ; nem W.o 'POUco pn.rt• 
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pagnmento de quatro lentes que dir igem ln.
boratorios, de um preparador do de physica 
e cbirnica industrial, da Escola. Polytechnica, 
e de um professor da caueira ex ti neta. de re
tllorica no curso a.nnexo .:~ Fa.culdade do Re
cite. Deixou ta.mb~m de :Sel' ínclu\dr no orça
meu to correu te a consig-naçfí.o para pag-..tment') 
dos officiaes e pr1v;as relormadu.s d:J. br·ig-a.da 
policial e uo corpo de bombelroz ; bem n.~sim 
dos que se rafo:·n'larem até ao lim elo exer
cício . 

Com6l ver eis <ht demonstração o.n nex<\, e em 
e:x;tremo deficiente a verro de 20:000.~ votad<1. 
para as despez.as llo pn.lMio da Presidencia (la 
Republica; limitadtt:;, como stio, ao s tricta
mente necessnrio, exc~dem mesmo assim á 
importancia fixada. · 

Finalmente, devo pedir-vos que i.;e-j<t au
gment·:.do o credlto uo, vcrbn.-EventuMs -, 
já para. fazer f~ ce o. despezas imprevistas c 
de varias especles que sóem apparecer e a 
·que. a administ}:.tç;1o tem· de attender, .iú. para 
orcor.rer ás que se relacionam com as elei(iies, 
que se eífectu~rão a. 30 de outubro vin•lomo, 
de um ter<;.o do.> senadores e dos deputado~ á. 
2• legisla.tura. do Congre.;so Nacional, quaes 
sejam as de acquisi(,:iio e ramessJ. de livros 
em braneó, e de talões de t~tulos de eleitores. 
].)Ubllcac;ão de editaes, etc. · 

Ennumerando, nu. demonstl'ac,ão annexa., os 
credites supplementares que sâ tornam ne
cessa.rios afim de serem augmeutada;.: as clo
t.a.ções aos§§ 4~. 5''. 1 J, 13, 17, l!J, 21 , 2::1, 26, 
Zi, 33 c <1S do ~wt. 2.0 (ht lei 110 Ol'1:n.mc:nto, 
!1; 120 B, de 21 <le nov:embro, <lc l ~U2 c que 
unporê.'1-m em '1~S: ú57$480. ~ubmctto o ns
sumpto à vos:>tt patriotica c escl:.wecilla doli
beral,:ão. 

Capital Federal, 21 tle junho (le 1893. -
Ff.Ol·:ww l>ci.?.!olo .-A · mesma commissúo. 

Do governador <la IJ:Lhia, de 15 uo col'rent~. 
o1Te1·çcen1o llln cxempbr da. mensagem e r c
Ja.toriOS pr1r es>e governo ú. a.ssembli~a. 1::-gisht
tiva estadual.-Ao a rchivo . 

Do' g:JYCL'IWlor de sr~rgipe. de 20 do) m:.•z 
pro:xim•'l passado, rl:~ ll1f~ttenr.lo o req uerim~ntn 
em que D. Luizo. l~lt~haliaa de Alencat' :Mo
reno, vi•1va do aiH;:l'êS d<~ exercito Fra.ndsco 
de Fl.'eit:.ts Moreno, pede uma peosão .-A' 
commi:::&io de pensões e cont'l.S. 

Requerimentos: 

Do pesssoal n.rtistico uo Arsenal de: Guerra 
llesta c:apit;.\1, pedí.1do <tugtnento lle venci· 
mcntes.-A' commissão de o1·~~tm~nto ~ 

Do cng•!nheh~-, Edll::wdo Mn.ccl\o de Ãzn.m
lJUja, p~dindo '1 ue::;ctleclm·c que t~ li~enÇl1. que 
ohtev('. elo C•mg-resso ·Naci0nal , !oi em Pl'11J'0 -

ga.çã.<? do.quella.. em eujo goso se acl1a.va e que 
l!lC l•JI_-a concedula. pelo Poder Exectltivo.-A' 
commts&i.o de patiçües e ))Weres. 

. Dos prr.pa.radores ue gahitletes e lahora.to
rws da Escol:t Polytechnica, Fu.culda.de de 
~euicinu. c Phn.rmo.cia elo Rio de .Janeiro, pe
dmllo u_3 vant.a.g~ns c l'egaliâs ele que tr<\ta o 
a.rt. 20., <lo decreto n. 11:)9, de 1892.- A·s 
com:nissões de.instrucção e sawle publica. 

Da. Empreza. Industrial c Constructora uo 
H.io Grau,le do Sul. pedintlo isenção de direi
tos para mate1'ial destinado á con,;trucção dos 
esgotos tla. cidade tle Palotus.-A' commissão 
de fazenda. 

O Sn.. BELAlUHNo n:;: ME"-'DONÇA eu v ia á 
mesa. o requerimento Lle Marceiinda Clara de 
Mello Carv;J.lho, :pedindo .reve1·sã.o elo meio 
solf~o a ctue tem direiio como filha do finado 
coronel ,JoãiJ Francisco de Mello. 

DJpois·de lido, é o requerimento remettido 
pela mesa. á commissão de pensões e contas. 

G S1. ... San\paio Fe~raz-Pedi a 
pah.Lvr~1. simplesmente 1)ara mtl.n.lar á mesa. 
nm requerimento dos prep:J.radores e conser· 
varlores J.~ Escola Mi.~ltar. El!eslledem que os 
:::eus venctmentos s~)am eqmpa1·ados aos dos 
preparndore:S e conservaclores de outras es
colas 

Acho uma. cousn, muito justa. c tcnT10 o.pe
nus um3. pondct'<\<:ão a. !l\ZC:l': os prep:w:ulores 
c COIISC L'\'adOI'l'S lla Escol;~ rle Medicina. lh~ 
Bah it~,ll;~E:$cohL dc Direito de: S . Ptmlo ede 
~:mtt·t~ escola~: te~m tle l)rdeuado ·e gru.tifimr;fí.o 
3 :000.-;, no pnsso que os con~ervadores da Es
col:l. ),Hl it;.\r tcem ele onlenado 600:'; e de ITa
tificar:fí.o ,_,ntt·.:s 600~. i~to ê, menos 'de met:de. 
quando ns suas oln·i~a«;üe:> são m;ü; arcluas. 

E h a <\inda. u mtt c!l'cumst:tueia c c que pelo 
regula.mentu ~sB.s c~_nset•va.J.ores e prepara
dores t eem obi.1ga;;.:.~o de autlal' fardados, 
olJriga(:ão cpte não e:xi;;tepara. os outros e que 
nos tempos que coerem e bast.a nto penosa. : 
~ch_o, pOL't:l.nl~,, que a. p;·(,ten•;ão é tle tou:t. 

o. JUStiça. c pu1· 1 ~so, muit;o ~·osto~:nn:,mto me 
enc<U·rc!:(nei cül <1.iW~sent~w o requerimento 
que envio ü. me::n., pal'n. que V. Ex:. lhe de o 
lle~tiuo conveniente. . 

Veem à mesa, são liuos e 1·emettirlos .~ com
rnl~iio de or.;ttmento os seguint~s 

De José Corrên. de Souz:.1. Lopes, pl'cparador 
e con~~rv.:~~lo1' d~\ Ct\cleir<1. de pllys'tc-1. <ln, Es
ht !\hl; t<w, petlmdo equiparat:-:'io ele wnci
meu..:os a.o;; dons pt·cpt~n\rltores d.t\:0 E~colas Po
lytechnica, de l\Iec!icint\ e de Direito. 
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De Joi o Antonio Pinto de Miranda, prepa
r ado!' e conservador de clümica. da mesma 
escola., solicitando igual favo1•. 

De Zelino Antoaío Pinto ele Mim nela. pre~ 
po.rador e conserYador dn. cadeit·o. d.e biologia. 
da. mesma escola, pedindoigun.l favor. 

O Sr. Laua·o 1\lulle.-pedea pala.vra 
a.pena.o; para trazer à ca.mam um requeri· 
mento de informações sobre a~snm:pto que 

daquelle neto e quaes as providencias que o 
governo tomou oujul:,r:t dever tomar. 

Sala. d:~s s-ssões, 21 de junho de 1893.
~w·o 11ftlll<:l·. -Schmídt.- Carlos Campos. 

Fica sobre a mesa., pa.ra ser julgado objecto 
de delibera~,ji,o, o seguinte 

acaba de chega.t· ao seu conhecimento. o Con::resso Nacional decreta: 
Como sabe a Camal'i\, h::~. entre o.; est..'l.dos , . . . . . 

de Santa. C:l.that·ina e do Paraná uma a.nti.:,r:t . Ar~ . l." E concedal~ a vmva do Dr: Jose 
qúestão de limites, alius aggra.Yada pelos ad· . Fmmno Vellez, s~cretarlO da Inspectom~ dos 
vormdos do direito que presume ter este ui ti mo Portos, uma .~nsa.o a.nnual de 2:.400$90_9. 
esb.do, o que ha demorado a sotução final do Art. ~-· FJCam revoga•las as dtspostçoes em 
litigio, con karw. 

Esta questão ê a causa das luct.as em que Sala dM sessões, 15 de junho de 1893.-
ha largos annos se empenba~1 !lS dnu» estados. R aY.mmtdo Banrlr:i1'f.~.- .sa .4.n<l1·ar.tr: . - Fm·
um cont ra o outro, em p t'CJ lllZO das boas re- ;·eim Pi1·es.-Santo.~ Pc1·ei1'a.-V:cz,·aBueno. 
laçües que deveriam conservm· para felicidade -P•·!sco Pam:.<o.- HeJwiqttc <le C.al '11allto.
e tranquillidade de seus ~1a1~itantes ! Caetano de .!lllmqutwqt!e.- Couto ea,·taxo . ..;.. 

Surge agora um novo mc1dentc que a vem }J:,rprcl CasWQ.- Pedro Ametico. - Ly,·a.-
·complicar 3.inda mais . ,twln! Clwalcm1t' . - Jose Allcl:>lo. 

Os litnites recla mados por Sa.nta. Catharina 
sã.oo r io Negro e o rio Ig~,~as~ú, e o respectivo Vae a imprimir, para entrar na. ordem dos 
governo estadoal, procurando desenYolver a trabalhos, o· seguinte · 
zona a que se julf,r:t com direito e qne cspel"J. 
que lhe :venha. a tocar, permittiu a no.vcga.
çã.o do rio Neg1·o J:":'~· \trna lei Yota.U<t lta mais 
de um anno. · "lt 

Não se sabe llOrque, o govet•no elo P<\ra.nâ. 
acaba. de prohibir e55.1. navegação. rc,pellin!tO 
por semelhante fórma a. 11artc de progresso 
que adviria dàlli. 

Soube de;:se facto }lOr um 1elegramma. que 
a.caba de receber. e por esse mo ti \'O a1>resent<t 
o seu requerimento de inform:>.c;ões, no q1w.l. 
aliás, nã.o faz o prejulza.mento ela que:;tão' 

· esperando ctue nã.o se lhe-ha de oppôr o noln·e 
deputado pelo Pa.rantl, o S:·_. Bellarmino de 
Mendonça.. 

Fica sobre a mesa,'n.t~ ulterior deliberação, 
o seguinte 

Requeremos que, pOl' interlill!dio d:t. me>:a, 
se solicite do Poder Exccuti v o a.s seguintes 
informàções : 

1• Si teve o governo cGnhecimento do >•ctn 
pelo qual a Cn.mara ~Iunicipal da viila do Rio 
Negro impediu a. continu Ç<"i.o d:J. na.v,·gação 
estabelecidr~ pelo negociante Procopio Gomes, 

·· nos rios. Negro e Iguassú., limites dos estn.dos 
de Santa. Ca.tha.rina e Paraná ; 

2." No caso a.ffirma.ti v o, si vieram igual
mente a seu · conhecimento os fundamentos 

f'Al\ECER N. 69-1893 

'Nau cc~llll'ó'lll.! 1.! cvnoençcio littc,·m·ict cclcln·ada. 
•:•n. ,'ff' de j(C.Wii'v 1./e 1890 ·ent,·c os yoven~os 
bJ·a=iteil'o e {mnce:;, com 'Ooto em separaclo 
tla min.ol'ia tia commis.~ao, qt!C o{fcrece pro
jccto I.!Jlpl'O~WiáO (( llW$11!<1 COHU!1f\Ç<70 

Por mensagem de O-de j ulho de 1891 o Sr. 
P~·esidt>nte da l~epublica, c.':Jn vista ela dispo· 
siçi'lo do art. 34 § 12 a. Constituição. submet
teu à. a:pprova~.IT.o do Congresso o trata.do tele· 
hmdo entre o governo do Brazil e o governo 
Francez, n. 31 dejaneiro do mesmo anuo. pa.ra 
a. proteçção do direito de propriedade sobre as 
obras litteraria.~. scieutiftcas e artisticas. 

E,;tn. conven~·ão e$fK'1.belece que os autores 
de obvs scientificas, l itterarias ou a.rtisti~a.s, 
ou seus cessionarios gozar-d.o em cada. um dos 
Jlaize~ dos direitos que a Ie:risla.ção respectiva 
concedi! ao;; pt:oprio:il naciona.es. 

Na expres~ii.o-obras littel-arias, scientific:!S 
e arListieas-si comprehende livros, broclm~ 
:ras, obras dramutiqas, composições musi.eacs 
e m'l'(!lljll$ de mt~•.ica, obras de desenho, ar
chitectura, pintura;, esculptura, gra.vma. I i
thographi:n.s e illtistra.ções, carLas geogra
:phicas, planos, esbOços scientificos e em geral 
toda e qualquer prod.ucçii.o do domínio litte
rado, sci.entifico ou artístico que possa ser . 
:publicada. por qualquer systema, de im-
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:pressão ou reproducção conhecida ou :por No entretanto, a maioria dacommissão não 
conhecer. pretende combat.er a. con v-en~ão de 31 de ja-

Não sendo sufficientemen te clat';l. esta dis- neiro sob este ponto de visc.a e si trouxe estas 
:posição, a.pezar de até procurar <l.pplicn.r-se obser-v3-:;()es ao seu pa!'ecer·, é ]>:l.ra e-tabe· 
mesmo a :processos r! e repeoducção p.1r c.leSf'o- tecer· algumas conclusões, que julg:\ capitae.~. 
brir, o Sr. minist.ro de França.:-em norue de seu A proJ,wir:dade litteraría. n:'1o :;t:ndo um des
governo p:;de que se inclua na dbposíçü.o do tes princ·ipiosjuridiCIS uniYer·~almente N:co
ar~. I" do tratado as re_product;ões photogrn- nlHJ<;iflos, a na~·ão lml.zi!eil·;L póde cone dcl·:J. 
:ph1ca.s. ou negal-a ~em que se a po."S<t a.ccus<J.r de 

A garontia. estabelecida pelo a.rt. t·~ r lo tt'a- ct·tme de lesa. ·c i víli:mo;1o, sem Jalt:~r a. e;;t;~ 
tado é, em virtude de dispositi,vo do art. 3' pl'obida.de intern:tcional, tii.o a.llegada nos 
estendida. ú.s tt-adue<,.-ões e á reprasenta·:ão de !in •os de direi.te d ~c.s gentes, Jn<\S t<\o pouco 
obras dra.ma.ticas quer em ol'iginul quer tra- pt•a.ücada na~ t•ehu;i>es entre povos. 
duzidas. · Si o Congresso como r~presen t;~nte d<~ nação 

. Tambem a garantüt do tratu.do abrange, em não .encontr~t deante de si, par·a forçai-o a 
v1rtude do art. 4~ t1. reproduc\'ãu de obras lit- relerenclar a. convenção de 31 de _jt'l.neiro, um 
ter~ias nos _jornaes, revistas, chronicas, to- principio juriuicu que se (leva ']ttmHl m8me 
lhetms, etc. respeit<\r , elle es1;:'~ no seu direito, on mesmo 
, Cahem igualmente sob a sa.neção uo t ra- e de S'!ll 1·igoroso dever exa.minat· a conven
. tado ~ app_r~prwções, adapto.ções. mutaf;üe~, <;ã.o, refi ·ctir sobre o que com-ede e sobre o 
arranJOS rnus1caes e mesmo extrJ.ctos tle obras -que recebe, cuid::~r qne inte;:esse.s dos seus 
littero.rW.s, scientificas ou dmmaticas. n::t.f:\onu.es 11ão se.i;).tn sacriticados, soln·et.u.do 

Emtim, pura. coroamento do tratado qua.l- estuum• o rstado de nossas rela.ç•ões exte<·ioN;; 
quer das partes contra.cta.ntes fica com 0 di- e vet· si o que se lhe p::de e;;tá de a.ccordo 
reito de gozar d:LS vantJ.gen.s niio enumeradas c •m o pla.no de política que ellc deve seguit· 
.no ·convenio, que .p<wa. 0 ruturo qualquer po.ta com .:!.s dc111ais na.~· e;; . 
dellas en~ender dever conceder <\ outra qnill· ·A l'ecilH'Oci.Ll::ttlc cogi tad:l. pelo tra.ta.do de 31 
quer naçau. 1lejanei t·o e un1<1. illusuo, qne mesmo espi· 

.. ·A maioria. dt\ co·mnissão de rliplomn.cia c t'itos os mu.ís í.ll"iina.clos a acceii:<\L·a nüo po-
J.., tados 1 · - 1 C dern susteut:J.t'. 
w. .l · • c m.rnt~ •~ :•tten(;tt·' r. t\ <\.mn.ra. p:..11.~ o. A unic;\ naç;.1u tL 'tirar \'<tlltagens ch~ con-
th~orm dtt propt·ie!lade litterMin.. Ape:r~1.r do~ venc,ii.o é '-'· Ft-..~ th,;a.. Na.tut':l.lmenté a. opinião 
~l~1-ços empregn.dos pr:l:~ l•'r;L!1Ç<\, prindpt\1 publ it-n. tle.<;b p ir. csti~ em completo el'rO 
1ntere5sada em tuuo que diz rcst>eito a e-;tc t:n.lculamlo em !:o111mns fnbusosas os pro\·en
assumpto, ;~ind<'l. não se põde dizer que s~ja. cos qnc ll tl~ ar\l';riio do uw.;;mo, ma;; :~ver
ellu. principio inconcU->SO de •lireito. Atlmí t- thL!.le e que estes PI'OV'•mt· ·~ no p1·esente sii.o 
tida aqui, rejeitada acolil., a. Pl'op l'isdaàe li t · ass •z consi•let·;wei~, e 11 :~r:~. 0 rnr.uro a.ind.a. 
teraria. aitidt\ -precisa. da. sanc~;ii.o c.lo.s tmtndo;: ~eriio maiores, thldüs uous ~ ~~cto 1·es, que são 
pa;ra. set• a.pplica.úl-1. aos e~trongeiros. l'dater~a. lhceis de preve1·- o a.n:rmento c.h~ nossa. po
de longa.:; e demol'a(ll\Snegociar,õe;;, ell.;t sofl.'re pttla(.,-J.o e ::1. disse.:uina~ão d~~ insct·ncí,~O. · 
as contingencias do:; düierentes e~tados de Ea1111;::.nto que qualquer autor b1·azlleiro 
~la.ções que se succedem entt·e dous )?OVOs. não pocleeá., ;;em l_)l'evia. licença. e sem previa 

Mesmo em Fra.nc:1 gra.nde.'i homens uniram p:~gamento dos re;pectivos (lireítos, incluir 
seu nome a ca.mpo..uha contt•a. a. propriedade a. mah inaign1ficu.ntB a.ria. de opereta em · 
litteraria. qualquer Obl·a sua. e Pl.'vVM•el que p:>r mui-

. Isto vem de que á propriedade litteraria tos annos a. convenç,ão de 31 de j;\neil'O não 
falta.~ ~uitos elos r~qui:;itos que constituem, 'lprovei.tu.l'á. a um só dos nossos homens <le 
que sao mlterct1tes •~ verdadell•a. pr·opriedade, lettras . 
como ordina.riamente se a entende e como nos Ainda. não e tuc\o; o nosso jorna.lismo, 
veiu do·díreito romano. pr incipal fonte u<1. nossa. iustl'Ucção popular, 

A appli.cação perfeita. do conceito elo clomi- virâ seccar, pela c.')avenção o m::~.na.ncia.l 
Mum as obras do espírito trazia· como resul- onde v;ti bmca.t• elementos p:t.ra dese upenhar 
taclo o a.bsmdo e a. incongruencí(l.; dalli a a sua mi:;,_.:;ã::~ civili~adora e pa.triotica, por
hesi~o de ~riptores de nota. em chamar quanto tal · cou.ven.;~o, si for C?J?Ce~id~ . <Í. 
de direito de propriedade a esta crea.ção arti· FJ::.tnça, SE'l-o-haem bre\•e, como e de JU::tlça., 
ftcia.l reit3. pelos fra.ncezes, no sentido de sal- ás m-ais na.çue$. 
vaguardar graudes intere<>ses seus, oommer- Nem ~e di!,~·quc estes .iornaes p':ldern pagar 
. ciaes r. pr-ivados. . estes direito;>, que airHlll n:i.o ·se sabe a qu:~onto 
· . Mestres, tendo em consideraçú.o estM sin- montarã.o. lJO;-qu:~nto e conlwci(lo que, 
gularidad.es do direito dos autores sobre suas a'or·a tres ou quatro grandes empre1"'1.s .i orna· 
obras clla.m:~m-n'o · mais pl'Opria.mente-di- listicas~ o ,jornalismo bmz-i l~iro, sobretuolo o . 

~reito natural. . jornalismo dos E:)tudõs uã:o é ori~em de gr·an-
camarn v. n 51 
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des proventos par.l n.qnelles que se dcdicu.m A convenção de 31 tle Janeiro só permitte a. 
a ~sta Jwnrostt carl'eil'<t. reprotltWQiio de ~criptos de dis~us~o po~it~ca. 

Esta t:OllSi{leruçt'tO ~leve m~recer í.lt'Ofuadn. e qna.nto aos ma1s extge a autot·tsaç,~o peevm, 
reflexão da p:wtc da CatnM'<t, p~:;:~1uc af!cck• cmq uanto que o trat;J.do tl<?; :Montevi~êo . só 
á h1strucção popuhLt, de que ~ l!Upor~ant~ exceptua artigos que versa.rem sobresctencws 
vehiculo-o .iOt'lKtl. e <Wt.es, pe:rmitb a reproducção <le dLwursos 

No trat.ado não 1m valnuv. algu:na politicos, litterarios e scientifi~os e mesmo 
por oade possam e,capar milhares ele quanto it e:x:cepção d~ art. 7·' e~1ge para que 
publkaçües que l<~mos toclos os dias cH[I. sa re:üi.:e que ll:JJU. a 1li'oltib:ça.o c:cprc$sa 
nos nossos jornaes, Cltle ínshuem_ a gran- rlos rr1am·cs. 
de massa. de nossS<:Ls p_opulttçoes pobres, Ve-se, 1)ort<1nto, que na convenção de 31 
que, ni.topmlendo compra.r l!Yros, scsoccorr~m de janelto tudo lui emprerraclo no sentido de 
d_o sea di<1rio ptt:;:a. satisf~~z~t' ~ n~tnral curJO-~ augtnenta1• ,.5 -~~ntagens d~ França, em detri-. 
stdade de quem quern.pt .. J~,let e =>a?er. _ mente no~so . 
. A disposit;ão dJ o,;:t. 4' e cat>jgOl'lca c l~lfle- E partt nós o que nos deu a cor:tvenção ~-A • 

xr;el. . _ _ _ _ crear,:ll.o de um<1 novu. clasl:e de mte.t·medla.· 
A mawrut d:t cJmm1ssau 11eJe lwenç.'t para ~'io:> . <V".:ntes dos autores fi•,tncezes, encarre

trlU'l.sr:revel-o G cha.m;.'l. a 2.ttenç1o da C;J.IllU.l't\ gatlos de pel.'~:eh~r os seus direitos e <~,ue não 
para elle. . , _ pouparão ao nosso J.Hll.Jlico as humillmçücs e 

~<Art. 4.'' As olJ~·<~,s pl.Ilfllc:tr«t? em r.,_scw~t.tc:~: a,..; tl'op~ti:~.S. 
hem como os :nt1g-os lnterm'LOS, scJCnttlic~"' Podet·it :\ p::l.I'te do. ~ocLeu:tde bra.zileirn. que 
ou cdticos, ·olt cla'oaicas, o~ nmaJlces ou 1o· se dedictt a este gencL·o de occupaçiio pagar 
lhetius, e em g.9ral,_os cscP!ptos (le CJ.UO.l_r!~ter e~tes direitos dc•mtod Acornmissão nãoque:r 
naturezB., que na~ St>J<I. de tltscmS~lO pOIL!JC~, se ~ef'el-il• aos livreiros; e Sltbido que Os Lncros 
publicados nos dntt'JO" ou collcc~'Oes JlZrJor~t· que estes aulcrem nil.o veem das tl'il.clucções 
cas po_l' autore3 de u~ do.> dom pat~es ll<tO que cJitnnr:""m:ts elos li \'l'OS or-ig-irw.e~ que. 'l"~n
poderao s~r repl'O(lllzl~os ~1em tr;~.clumlo~ no llem e que :i:'t si~isfizemm o reSJJectivo du•elto 
outro palZ, sem <1..Utor<:S<'I.\:<l0 tios respectivos de tttlCor. Ellt• se l'etere aos tl·aductol'es de 
c~sionarios. . .. _ . _ ob:·a~ littcr~rias, <l.lnmtüica.s,. etc. etc., c 

São ígu.,.lmeni.C pt·olabH.li~S as <tpl·r~prm_r,·o~s emp1·er.t\l'io:; de cu,~;~s de csper;taculo. 
não_ n.U\Qt.iw.lla.&. h\CS ~nm~.: '1 l'.~t1t"~'~~~:::., u~u:- ~;io Jl.l.rccu ,·~ en:nmissi'i.tl que cstn gcn;:~ro tll! 
t.a.ç:;c.~. dd..a~·d·c IJo.~ _ . :~'·,, t.a.J.~Cl .. lj.II;P~" ~.I .H: (ll'l!IIJ>ill;IÍI]~ :>t'ju. ((:lS m;Lis r,ri!lmnCt:S c que d!J 
ranw::. •lc ülJt ,\,, mu~~~~~ c, ..,c.l.dtn<.l!tc.' 1-l\th. lii'·W"Ctn ,~ 0 1m .. ·amcnt.u du tUt·eitus de C[t\C co-
e (LU~tlquerextl·acto Lll' (•hl\~S l:ttCl'<Ll'i:t~, tlr~~- . e 2 

. · · · . . · .. ·:ta ·~ CiiH \'tml::w. 
tn<~tíC<\il ou :J.rtJst~..:us, feito ::em r. con.sentJ- " Ai;lda ;;c !h.Üa. que <tconvençiio, LlllllCLUndoe 
mente' ~l~ .:cutor, c~:->• . . •· _ •• · . cuear.:-ct'lli.h as tt·aducç•iíe~. fn.voreceri\ :l.littc-

~\OC::.pHltú o mn.J~ atll.l\lO .~c.L~. 1.1~pD.:o!v.cl r;~tun\ nt"~cionn.l,ll<Utdo-lhc um merclHlo. 
sa.h.u· úa malh:l te~tdu. pelo t.lt:;po~~t J >O tlc~te \ commlssib não cr·mtn-c:hemle l'Ste novo 
;u·t1.~0, r~m flll? to;\tl~ ns phra.:;.:.::; ~1L'' pt·oflltl- "C~wr·(• de I)J'OÜ!cdonisnw Cl :·dittcratnm llÍlO 
dam.cllt~ ~".:~t":t~l·\~. .., .~ , ., , :: _. 1. ~u pur.le applic:w esttL noY:l. espoci~ de. t.wiHJ.s 

~::stc. ·~lL{"lo d,~ <.'()ll\c:l~\'w 11.~ · ·:1 J.L.1,u1 ~l. 0 acluanei'rus, como aos pt•ouuctos ~Lgt·wolus c 
ft.l; mmto <ül.)!~ uo •:1·\ ~ Ui.l tx"-bllO ue.l.~::>~~ m:muíuctumdos. . 
firm::Ldn em .,ron,te\ldco o que llllll!!a fm,,tt p01• b-so cllt\ 11 ;;.0 ~ü dcmm·:.u:t no r.x!.Lmc de 
tl..::;~o .~1c!~,,S 1'~·Z;L . , " . t,. tiio ~xrp1i~ibt 1loutl'in:L, a!TirJJ_l::tndo, comtur~o. 

E:stc .u ~t.,o c uo ~~or_ se_, mn e~ que nm:t LttterJ.l;m·:l. q_ ue prectS<t tlc to.cs mews 
«Ç>s M'ti~O~tl0. pel'lOÜ!cos.J:lO\~C!Wl S~L' 1'~111'0 I p:~.l'<\ sustcnt;).J:·sc não c tlign~ de viYer. 

<luztdos, cttnndo-se a publ!caç<~O donde Jmt~m Si a r~c[pt•ocici:Lde ([J, convenção ele 3l de 
. tirados . ExceptU\~U'I.-S~ os al'LL~OS que \'Cl'S~\- ja.ne\.ro e 'llffi•1. IJalavra. sem senti.do, si ]Ot' 

r.em so))re sc:enc:as c a1·1es e c~J<~ tepl·Odtlcça.? ella, em troca de que concedemos, em tryca 
trver stdo expre,:;sa.m.entc llrolubtda pelos seu:s dos sacL'ifiei.os que fêl.Z<?lllos, nada. !'los da a 
autores.>>- Frn.nç<J., vamos ver si em outras rnate1'ias ella 

Contim\a. o ;:~.rt.S·' do ten.tn.Jo de ~rontcv-icleo: nos concede v<.lnta.gcns ~t].)l'echvets. 
-<<Podet-üo ser 11ublic..'l.uOS na. in~px-~nsn, pcr~o- A commissão llerg'lUlt:'l. si desl:.ado ch1s nos· 

dica, sem ·lleces~iLlade de_ nu toma,çao, os d.1~- ~-as rda.çues com :l.. Fn1nç.a é tão úwora..vcl q_ue 
cursos pronuucia(los ou l!d.os nas usse~lJl~a.~ , sPjajusto que llle sacrifiquemos alguma co usa 
.ueliberu.ntc3, perMte os tr1bum~es de JU~üça t-m ~tsmm1Jto que só a ella. ihteressa. 
e nas r~uníi3cs pubHcas.» Infelizmente a commiS8lio. exáminan(la os 
· -~mp~h-~e e5Ül.5 du<ts lli;po3iç,jes com o jit üi~-cl·so.> pontos (l~.: eoa~do. entre o n~sso 

citado ;u·t. 4·· tl<l. con \"~n~ito c \'O:L·-se-lt:> que p.uz c uquelln poJ.~J'OS<L llüç,ao, cl1ega a.o t1'1ste. 
u. dillereuça ê enorme no seai.ido da proLe;:.,;:to rcsultauo de constl.L' que t~üs n~o ~omos tl'a.-
a.os interesses francezes. - ta(los em França como serl<t de.]llSbç-a. 
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So:!Iremos um regimen adur.neiro rigoro- gicas. Temo;; entre nós exemplos de quanto 
síssímo evexatorio e, o que e tMis gra.Ye, sof'- é tlifficil denuncio.r um tratado 1eito em fo.vor 
·reemos uma. a.[ronb. in!Engi\.l=J. por uma. cit'· de potencín. po:lere>sa. 
cnlar sobre <L emigra.~:.ão, que tem tltll'n.do Vivemos em um tempo em qne sinã.o ouvi
muitos annos. POl' esta circular somos collo- mos o ruido dos ca.nhões c o ruíà.r !los titmbo-
C$.clos sob um re~i.men <h excepção (\U\.osa. res, a lucw. pela existenci{l. é encarniçada so-, 

A commissão ele diplomacit\ nã.o quer con- l)retutlo entre M nações. 
fllndit• q·uestões heterogeneM, mas de5ejtwt~ Os interesses commerciaes, fintJ.ncciro~ e in
que todas est<J.s questões fossetn tr,•.tadas tle llustriaes constituem as pouerosas alt.wancas 
maneü·a a dar su.tisfa.çtí.o ::.>. n.mb..'\.s as naçues, e da. tliplomacia. modet•na. As doutrinas retum
si o Brazil se re,ignas.s~ a. fazel' o sa.crifi.cio bantes e ocas cetlem o logur i~ discu~ão dos 
contido noconvenio de 31 de .janeh·o, por su::t ínt:!resses reciprocas. 
pn.rte a França. rno'!;trasse o seu sincero tte- o do <•t de~{) em regra 0 principio de todas 
sejo tle viver em amGto~as relaçGes comno.>co. as negociaÇ'Ões e a. represalio., como nas guer
ca.ssando a. circular a G1.le nos re!(':1·imos e r<•~ antigas, é, no cn.mp1 d:.t industria, um di
a.bran(t<mdo um "POuco a- implnc.tbi!ídade dos reito dos mo(lemos bellígemntes. 
seus PL'incipios a.dua.neir.~~s. Assim se comprehende pontue é que si não 

De pn.ssll:_gem n. c.oJnmissão l~mbra {l_C?-_m~u?, denuncia uma. conven(:<1o quando se quer, 
o que se ~e no ultLmo relator10._do .•. Iuu~tCi'JO sobretudo quando se trata de uma naç.ão 
do Ex:tertor soht•e ns !1oasos ltmLtes com a lb!'te c da outra menos forte. 
Guran;J. France;z;~~. . _ l\Jas a. cómmissão ouve dizer que o nosso 

_Por CJl.~e as ne~octoçorcs soln~e e~t~ n.ssumpto 
1 
actual Codigo Criminal no seu art. 345 e se

nao IJarttram de um t~tac\O prebmm;r, e::-ta-~ gui. ntes, jit g<.u'Ll.ute a. propried<tue litteraria 
l)etecendo desue log.o o arbL_tra~ento' _. _ mesmo (l.l'espeito do.s producçües cxtt•angei· 

P?rg.ue o~ ar~an.Jos rel?-ttYOS •~s comm1ssues ras. 
Lle l1m1tes n<~.o s"o poster1ore.;; a um aecordo . _ _ . 
definitivo entre as u.n~1:;; nuç"íes, par<\ (lc um;1 1 . A c~n:_nnssao nao ~mr~ ~a· an:.\lyse desta 
wz para sempre resolve e-se a qn~sttí.o ~ · dt~pos1t;tLO ~egal, ~na.s. SL e!Iectnramente u. \)!'O· 

Assim se fez com ;1 Rerrul)lica Argentim•, lJl'lcd<tU.~ htter;,~t'H\ J~l ;;;e aclm >3:tlva.::,"Un.rtla.dn. 
<l.ssim ern. .insto que se_ fize.~se com :1 [•'t'<',llf~n.. peh\ r;o~~-~ legt~h~çao, :11ml ~~ yan~"'.;;c~ tln, 

Postas (le ln.lio todas est"s l.JOllero;:\s 1·a.we~ ,tppiO\U•,,tO ll<.~ tr,d;a.do d~ ::!I de .P·Il~no . 
contra. o trtthdo litterar·io, cl:Ml·, l)ln"a. <~l';!;a- . Qtw.lu ~~LO~tYn ll01.~twu;;o p:~r;t d:tt,'tll?:> Lllml. 
mc11t;u.r que clle encerr ~ pt"inct11í•J jtll"idh:o cou:.::t;;,Ta\:·~~ ut~~rmw.wual t!ll! u_m t~trcl!o <tua 
de tt·an:>ccn(lcntal j lt;;tiç<1., tii.o t'espeir.ttY<'.l e o uo.<:so Cl)tl:;;o Jt~ co;;tt<~ c n~~pctl.:.t 1 
intJ.ta.::a.vel. que o intc·re~;;e mt.tnilesto tlo _p:liz Em lhcc, lJOt·tnnto •. do dil.n cotligo, etlten
rleve !;ee despre ... n11o ]l;L,l'tl. vhedccel-o, ;,undt~ dillo como o llLZtJill os sustentmlorcs uo tr·u.
a.;sim o tr~•t:ti.lo nüo üeYe !"lCl' o meio empre- Li.Hlo, este nfw pa.s~a tlt~ lllll:L íuutilithttle. 
gado ptu·~ ~l g·:Jr3.ntia 1'.e kü dirt:ito. Ma:3 o ,·o to tla C:tl mu·t~. t'CCUHtntio o tr-.ü.ado, 

:\. commi.s::;ã.o de diplom,<ci<\ m·,\tüle~t..t-se i terú uo 'IN" (ht cumtuis~ão uma gr:tndo impoJ'· 
(;Ontr:t este pt·nrirlo üe te:.\t..'l.dos com qne se 1

1 

tanc~ia rwlitica_ 
uos tem qtterido hencfici.<~.t', nesí:os uttlmt$ Jmc signifk·nriL que :L Camat.·u. enten1.lc alio
tempos. Em gcr<.ü o~ tt·ataU<H só •'·iWO\'eiCa.tn pw.r-sc urwt poll~it::u. e:x.tcn·iot·. m:üs ~.:ousentn.
f.s mçi'íes lortc3 e scrv6m-lhcs de pretexto, nc:.L·corn :dmporln.ncio~tlosiul;cres~csquc temos 
g-mr;.'.:> ús (:$pet:io:;ltlaLlH:l tl~ um:~ i.utet'pL'et;t- i n.zcln.L· no cxtt'tl.ngeit"o c que t·st.uno~ promptus 
<;:U.o cujo dit•c_it<) ~lln_s na.1.ma!m~nte se ~~s:!r- \· :t olrerecct· a;; prJten_cias_cxla·n.ngcil'a;; 1lireitos 
vn.m, p:ll'.t mft•tngtrem os llitlts cotm~smhos e nmt.:J.;;cns <l.pprctHWCI5, rna.s que rJl1Crernos 
princípios de die•~it.o íntcrn:lcionnl, o muit<U' ta.mbem cncontl'<W nos tea.tatlos a recipl'Oci
veze., fu.z<lm as n;wües ih1cz..s pa.ssa.r2m lJOl" llade Yerda•leira. isto é, n. outorgn. de vttnta-
humilhações e restri~çí}es it stt:J._ ~oberJ.n.i:.o ·. gens aos intere:::ies brazilelros. 

Si o C~ngresso eutenU.c respel~t~ o dmltto O Impet•io nunca. quiz annuir o. convençiJcs 
(le pro~r1eda(le das. ob~t~ tlo_espc~·!to,ff·f~ça.-o deste gr:nero. Instado, l'O!}'i.Ul?, eempre P?Z 
por me10 de um~ le1 ordm~rL~, re:ooa"''_el, e acima do interes:.:e dymu;J.stwo que dev1a 
mudavel a set~ t<l.lante_. ma.~ n~~o por n~eto de l~tzel-o contempori~ar com as geandes poten
~un 9o:ltl'acto ~nternacwnaLcu.)O cumprunento elas europêas o interesse da mwüo, o interesse 
e e:lngn·el e mto depende mats (le sm, von- tle tot.l.os. _ 
f.:1.à~. . , . . Nii.o será n. R<,public.."l. que assignará esta 

Nem se 1lllllln. a fore;o. des~c M'gumento, dt- verdadeira. doaçãrJ. 
zetltlo-sc que o trn.tatlo cogtta express;\mentc 
11o modo de ~ct' dcumwia.1l0. :\ commiss."to c, portauto, ~~e rut·ecer• que 

E' airttht ma i::. nnm, illusi'lo,que :;1) allm~nt.1.m niio ~0ju. tLJl pr'O\'ada. a cottYCll•:,~o celeLr"<l.d<\ u. 
('.'Spiritos nfí.o acostumados. a julg:tr _]Jelos :~1. lle ja,neiro ue !801, ouCL·e O g'OVet·no lmJ.Zi· 
factos e a tir;u· delles ::;uas eonseq uencm:> lo-lleu·o e o governo francez, para a protecção do 
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-direito de propriedade ele obras 1itterarias, .na Suissa. (1883), no Grão Ducade deLuxem-
scieutíftcas e artísticas. hurgo (1881). naGreci.a (1889),no Japão (1887) 

Sa.la. das sessões, de junho de 1893.- no E~ypto (1875), no Princípa~lo de ~ouaoo · 
- Augusto ilfontenev1·o relator -Ut·bano illcw- ( 1889), na Hollanda. (1881), na. RepnbJJCa Ar-

condes. ' - genti"u. (codigo civil}. na Tunisia. (1889), ·na 

O presidente Gonçalves Ramos, com restric
ções quanto aos motivos que não dizem re
speito ao principio da pt•opt•iedade li.ttera.ria e 
aos resultados que advirão para. o paiz pela 
approvação elo convenio. 

Voto em se-p(!J·a·lo 

Republtca Aft·icana. (!88i), no Cbile (codigo 
civ1l), na Bolivia (1889), no EquadOJ' (188i), 
na Ct~lumbia (1886), na Guatemala (1879), no 
Mexi o (1871),- no Perú (ínoompletamente 
lSô6), em Venezuela. (1887), no HaHi (1885). e 
na America do Norte, ern 1790, len-islóu-se 
sobre cartas ~eograpl1icas e marinhas;"'em 1802 
S<•bre obras de desenho e gravura, em 1831 
sobre composições music;;es, em 1856 so
bre obrl\S dramaticas, em 1870 sobre·qua.-

A minoria. do. commi.~o de diplomacia e dr·os_ e escul~m:a, em 1874 s:~bre marcns de 
tratados da ca.mara. dos representantes appro-. fa.br~~ e du·e1tos de autor; a 3 de maio 
va a convenção celeb1-ada. entre a Ft·a.nça. e o cl~ l<:S~l _o Poder Fed:' ra.I. t-ollocou no mesmo 
Brazil a :·H de janeiro de !~90. p_c de Igua.ld.J.de obras extrangeiras e . na-
. A sentir-se constirJ.ngida nesta posiçif.o se- CIOJ?-!tes.. .. _. • _ 

r1a por ter de sustentar, ainda. e.m ti~s deste : ·e:pols •. a ma1?r1a. _da. ~omm1ssao q~e a p~o
seculo- e em Jhce de assemblea Llber·al e prteda~e lltterar1a nao e uma creaçao arÇJft

- adeantacla, os princípios elementares da pro· ~in.\ dos fi•àncezes para sa_lvaguardat· grandes 
_ priedacle litteraria e o seu reconhecimento in- mter~es :;eus, commercmes e privados,como ,> teroacional. escreveu no seu pur, cer. 
·· -. . Toda. obra litteraria, toda obra artb--tica · O genio francez tem,é certo, nesta materia, 
.: ,. tem o cunho de seu autor. Cadn. uma. della.s enr~quec't~o a Iitreratura pada.ment.-.r de 
. e a ma.nif'estação exterior de uma personali- mu_rtos pat7.es; conserva na sua lei moclerua 
. dade. as gt~cl.ndes linhas das leis de 91 e 03; mas ou-

Toda. olJl•ã a.rti!';t,ica, toda obralit.teraria J:&·. tt•os povns, embora isoladamente e sem maior 
clama para. a sua concep{;ÜO e :par<\ a sua l'epercu,s.'i_o. tiveram Supremas inici •tivas 
realisaç;to um trn.b;\lho inti!llectu\l.l. Cada uma co!_ltt·a. a ptlhagem e muito cedo_. sem. a ~an

. della.s e product.o de um tL'<~balho; se!Tt 0 qual cr;ao. lks tratados e sem a nmtagem dt\ reci-
ella. não existiria. procrrlade, l\Uingiram o ultimo termo da 
· Toda :\ persomilidade· deve ser respeibtda evoluç;.~o. _{:3) . _ 
todo o tl-aballto livre mert'ce sr1.lario. Taes são A nunorta 11a commissao aprentleu com os 
as origens do duplo tlir<"ito reconherido a.os ~estr:es que, a. lei sobre propriedade 'littcra· 
litterato.:- e aos :l.l'tisttts: direito moral e c\i- rt<~ n<tO conhece nem nacivnaes, nem extran-
reito l_)ecunia.rio. (ll ge:ros. .. 

Deducçiio do principio fundameut.a.l d;~,jus- Ell~ tem um caracter co"mopolit4'1. oomo o 
tiça; o direito de propriedade litter;.tria. e ar- p_r(lpi•Jo p~n ~menta. (4) E~ um tt•aço prin
tisti~ não pôde se~ posto em dnvida um ins- ctpí.\1 do 11lr<nto do Mltor o ser ella. CSS6ncial-
ta.nte. (2) · mente intern:•cionaL 

A sua acção jurídica está. hoje superior ao Co'!lo a.s l,;tt·u.s elle ?ão tem ft·onteiras e só 
capricho ou á equidade dos legisladores; contr·t~uc para ~estrmr os .ultimos vestígios 
0'?-tr.'ora. no seculo qu~ p:\ssou, f'!- lava pE:lo do eg?1smo !'a.cJonal, que amda podem sepa-
dire1toa~to1·~l um sent1mento deJUStiça pu- rara~ po_vo:s. _ 
ramente mstmctl vo, actualmente é conquista As naçr.•eos se commumcam pelas lettras,pe
de todas a.s raças e palpita em todas as las artes e pela inclustr1a e são solídarias na 
liDguas. · pr~tecção .leg·al. e no_ respeito absoluto aos di-

Foi eHe con~agrado na Dinamarca em 1857, re1tos da.mtelltgenCla. (5) 
na Suecia (I8i7), na Noruerra (!Ri6l na Alle- pm pn;~ deve a outro o que deve a. ~i Pl'O
manha (1870). na he~anha

0

(l879), ~a Belgic.1 prw? e as pt•odUCGões artísticas, scientiticas 
1886), na inglaterra (18~2), em Portu:ral ou ht~erar_!às, devem ser·amparadas cont ta 
(1851), na ~~r.denha (I83íJ, em P<\rma. (1840), a. usnrpaçao, qualquer_ q\1e seja o logar em 
nas duas Stctlias (1828). em toda a. 1t .. 1.lia. uni- q~e tenha.~ s1•lo pubhcadas, qualquer que 
formisando a. legislação das provincias (18ot), ~a a pa.tr1a do seu autor. 

- -
(1) .Alcicle Da.rras. 

_ {2) H. Spencer, 

(3) E. Romberg. 
(4) Lêon Rena.ult. 
(5) La.boula.ye~ 
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Que interesse nacional va.e so:!frer com a· 
app!'ovação do tratado? 

A m8.ioria não disse; apenas, tornando pro
mí,cua.s questões l1ecteregeneas e de inter
e"'se ·privado, a.ffirmou que o documento in

. ternu.ciona.l a .i ulgar-~e. exprimia urnn. doação 
que a Republica uão podia. lazer ..• 

Não pudessemos. nós outros, oil'erecer tes
temunho dos dknos e elevados intuitos elos 
nosso·s a.rl versa.l'ios, e replicariam os que a as
severação só serve par·a enfileil'ar esse pa.
trlotismo cbauvtnista e S1•mpre disposto a ser 
contra. tudo, mesmo tudo ignorando. 

Porque o Brazil não dá i1 Fr;mça pelo tra
tado mais <lo que tem ella como qualquet· 
outro povo do globo, pelo no~so codigo 
penal. 

Diz o <.IJ't. 345: 

producto do tral)alho intellectual é mais ple
namente uma p~·oprietlade que os productos 
tio tr-ab;tlho cOL·por·al (6) pMe ser o tempera
mento de reacç,·ces imli.~c•·etas. a singular ag
grav:>.<~ão dos nussos creditas e das noss:1s dif
li•;Uld.ades, mas não é por cet·to o voto do 
B;•azil repnblicauo, nem a consagra.ção das 
:;uas conquis~as na politica e n:ts letnl.sdentro · 
da. Americ;J, latiua. 
Dis~e a commissão que o tratado é uma 

inutilidade. pol'q ue o nosso co digo já o esta
heL·ce nos seus conceitos prindp;tes. Si assim 
e, elle não exprime uma doa.ç~'io e votar con· 
tra os seus artigos é recomeç~ar uma. política 
q ne nos degrada, a da. hypucrisía e da.chi
cana dip(oma.tica. 

O arg-umento. portanto, é em substancia. 
contradictorio e inane. 

A minoria. da commissão oiferece a consi
uereç-ão ua Camara [lo.s Srs. Deputados o se
guinte: 

P;·ojecto 

Reproduzir sam consentimento do autor 
·(nacicmat ott est•·angeil·o) qualquer obra littc
raria ou artística, pot• meio da impt•onso., 
gravura. ou lithograpllia, ou qua.lq uer pro
cesso mecanico 011 c h lrnico emquanto ,.h-et· ou 
a pessoa. a quem hon\•er tmnsl'el'iilo a sm~ 
propriedade e I O annos depois de sua morte 
si rl.eixn.r herdeiros. O Congresso Na.c1onal decreta: 

Pen<tS... Art. 1." Fi.ca. a.ppt'OYll.d"- a. con>l'mç\í.o litte-
Art. 346. Reproduzir por• i5lteit·o em llwo. l'a.ri.a. c:elehr:1da. entl'e o Bra1.it ~a. França a. 

colle7\iiO ou p~hhaçiío :wut~n.. ~issctu--;:o_s ou :31 de janeiro de 1890. 
ora~~o~ prorerula~. em nssm!t~len., JlUhhc;l$. Art. 2.• Re.vo,.am-se as disposiçües em con-
e.m. trruunao~ polttwo~. adtp.:nt~tJ•at.t \'OS, 1'~- r kario. "' 
llgwsos. 9u tlnl conltJl'enctus puultcns. som . _ . 
conscntunt~nto do a.utor. Sa.la d;l.S commtssues, 22 de JUnho d" 1893, 
Pena~ .. , -Nito Peçrwlw, relatl.ll• .-.Josd Avdino. 
At·t. 34i. T.r:ttlu?.ir o expor t\. vcnd:~. CJ1t:.tl- Vém ü. mesa a seiruinte 

ql.lar escrípto ou obt•n, som licen~;"a. do seu ~ 
1\Utol'• 

Penas ... 
Ncsta.<s cc;ndiçues ai nlze a CamnT[l. d;L cto·i

cata do11ç1.1o que o Po!lel' Ex-ecutivo d:• Repu
blica tlrmou o :'nno p:ts$a.do, em um hmlo mo
vimento de probida.de c de honra nacionaL 

Rere~iu-se a. CO!nmh;são pela sua maiol'ia à 
condtlcta menos cort:ez do goYet•no de Ft•ança 
:para comnosco, salientou o seu rt>gimen 
aduaneiro rigoroússimo e vexatorio e tbi esse 
o eixo dos racioainíos do parecer contra o trar
tado. 

Não enxergamos similitude no caso; e, 
quando houvesse influído na. solução da ques
tão, o momento era p<tra. lembrar ao con
gresso a necess1dade da tarifa movel. taxando 
os :pro{luctos extrangeir·os com o mesmo ex
aggero com que taxam no exterior a nossa 
exportação. 

])l)i;la;·açiio rle t:oto 

Declaro q\u~ votei r.ominn.Imente contl'á o 
projecto n: 83 A de 1891. vindo do Sen:1do, a 
respeito do cu.samento civil e não afli1·matíva.~ 
mente como se lê no Diario do Congr~s.~o de 
hoje. 

Sala das >essües, 22 de junho de 1893.-Bel
lm-mino Cw·;1.ei1·o. 

Estanuo esgotada a hora. regimental. o 
Sr. presidente designa para amanhã a se· 
g·uinte ordem do dia: • 

Votação uas seguintes materia.s: 
Pt·ojecto n. 153, de 1892, opinando no sen· 

tido tle set· adoptado o prqjecto n. 184, 'de 
1891, que eleYa,a 300$ a p 'nsão concedida n. 
D. \hria Gertrndes da. Mott.; Vieira da SH va., 
viuY<l. do Visconde Vieira da. Silvo, t <liscussã<~ 
unica); 

Mas fazer a repres.1.lia r~eita.nrlo o tratado 
litterario· quando a nossa. lt-gi:>laç;to internrll 
vae al~m do i!>eu (lispositivo; subtrahir o voto 
brazileil'O no reconhecimento internacion:i.l de 
um direito sagrado e que atravessa n'uma 
a.eclamação todos os povos policiados; orga-
niZM" pela. lei a piratal'ía scientifica, quando o (6) H. Spencer. 
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Projecto n. 19, de 1891, concedemlo pensão l tençiTo relativa. :10 meio so\•.lo (discussão 
à viuva. elo d~semba.rgadoe Jose 2.-Ianoel de unbt) ; 
Freitas ( discuss5.o unica) ; Pl'l>j Jcto n. 25, •leste nano, fazendo extun-

Pt·Qjecto n. 241, de 1891, nutorizanuo o· siq~ ns dispo.;ições da tle.:roto lc,:;:-\;:;lntivo 
Poder ExecutiYo a coNceder· a D. Joanm1. 11. 18, J.u 17 de c:atulJl'O do 1891, aos-otTiciaes 
Octaviana da Rochti o mentepio deL;:a11do por do exet·cito rdorm::tl;Js antel'iormente i1 s:m 
seu fallecillo irmão o capitão de fra.g<l.ta João promulgação (l.n discus~lio) ; 

·carlos de Souz:.1 Ja.cques (discu:::sito unica); Parecer u. 4!, tlo l892, .iuigtHl•lo tJne não 
Projecto n. 18, de 1893, melhoranclo are- ilu. que tleferit• no r·~rJaet·imcnto de Bellar

forrna concedida, por decreto de 14. !le abril miJw l3r.túlic:nsc I'(•ssot~ do) :'llli!llo, directot' 
·de 1891 e nos te1·mos do art. 4" do decreto :.tpo~cntado da Caso. <le Conecçii:o da Capital 
n. 193 A, ele 30 de .janeiro tle 1890, ao mojor Fetleral, peaindo iutcrpret~Lç;:io tlu neto do 
àggregado à arma tle iniú.ntaria Antonio Gal- Congl'esso que o nposentou (·liscus;Ouo uoica) ; 
dino Teavassos Alves (discussão unica) ; l'nrecer Jl. 10, deste a.nno, ndiando ;1 di.s-

Pro,jecto u. 21, cleste a.nno, mandando cu~5üo do projecto n. 10. deste nano, que 
contar ao tenente José Diogo osorio ele AI- C!lanJcr·n os bell:; não Sllj.:iios :1 penhora, ate 
meida, :para e!Ieito de sm1. jubilação na Escola qt:<:: scj:! dlscutido o projecto do Codig-o Gi vil 
Na-val, o tempo que ser·vm no exercito tla. (tlisctt:;;~ão nnica) ; 
Republica,perclendo o direito que lhe as- ll.cquet·itilento do Sr. VaUnLtu·e~, pedintlo 
siste, ao soldo <.le sua reformtt {discussão qn,1 o pr:.>jccro n. l '1 "·· deste :lll::o, •·à à cdm-
uni.ca) ; . :nissii.o lle orçamento p:U'<t !:mlttir l_}:trec.et· ; 

Projecto n. li, de 1893, nl.l~orizando o Po- Clliüiuu~çiio da 1." t!iscuss1o do prujecto 
·der Ex:ecuti>o a conceder a Manoel de ~·Iello n. 1,1 A, deste anno, •.leterm.itHtuuo que os 

Mattos, escrivão do juiz seccional no estado oiTiciaes do quadro ctrectivo do cx:~<·cito, alem 
da Bahia, seis mezes de liccnç::l, c·lln o:·dcna- rios nm.cimcntos que aeltlalm(mlc pet·cei,cm, 
do, l)::tra tr,ttar lle smt saarlo (di:;cus-;::to YC!l~ t·lio ill;ti:; ü:::n·iamcntc umn, raç;"io clc 
unicn) ; d:q1:\ igu:o.l ú quo fóL' semcstt'al:nente tixada. 

Projecto n. 23, deste anno, a.nctorisando o p:mt ~~s pt'ut;as de prd r.b gu:LJ'tliçiio e1:1 qne 
Poder Executivo a concer.lm· a José Alves ch! ,;(:J'I'ir.:m ·o~ mesmos olllc.:i:.tt:!S, por.lenrlo ser 
C~\1'\"tl.Jho, chefe UC Se~ÇÜO d:t COJJtaiJili·J;td(! pnt;:t C!11 g'(:!lel':J::i OU ú!ll tl!nlwJ:•o, Ct~SO lifLO 

da, Cn.~a do Cr•rl'f!CÇilo tln Capital Fl.~ ll<.'l'al, nm ~ej;~ nppmnulo o t'.:tptw!'imt:nto úo S:·. V ,J
anno de licenç.'l, sem vencimentos (disQI.l:;s:"í.o l:u\;,:·c:; : 
unica); · · !li~Cil:;~:1o nulctL .lo p.1r<1c::r n. 2G, t.bst.:l 

PJ•ojecto n, 24, dc.>te nnuo, conceclcnclo n anno, da c.)Jllluiss:"í.tl de polici:t , sohro n iucH
D. 1\f:tl'ia do Carmo Alcebinllos ,.\mot•i:a H.an- ca~:"u) <lu ·!iNl'~O~ Sr•:;. !lcputados, pe.linuo a 
gel, vim·:t do nmt•echr~l ,Je camro rc!'vrmn•l•• ~upp~·c,slio no U,t,girneuto Interno ~b Yotnç,ü.o 
Antonio !\ln.rtlns Amorim Rangel, uma pcus:"í.O" pot· m~io dn 0:>pher·:ts ; 
annual de 1:4•10$, repnrtidn.mcnto com sn:t J.o. tliscn.:.:~fi.CI r\o projecto n. 40, d~ste nnno, 
:filhn, ta.mbem Yiuvn, o. Henl'il}neta ~\ tlg"UÍ!'ti.\ isa:\lando fie tlit·uito3 auunueiros cinco alta
de Amorim o Silva (discussão unic:1) ; t'L'~, l)~l·ten('as c imngens, destinados á m;\tl'iz 

Projecto n. :lC., clo:;te anno: :tntorisnndo o ela Frc~tJezht d<\ La~o:~ ; 
Poder Executivo n. mandar cont:.'lr :~.o m:1jor L" tlb·:;n:;~ii.o !lO prújecto n. 129 A, de 1892. 
Fmncisco Luiz 1\Iot•eirn .Junior. anligni.dade augmenta:Hlo de 10 ° /u as .i o ias e mensnlidu.des 
do dito posto de i !le janeiro de 1890, sem pnra o monte pio dos fuuccionnrios feclerae;; o 
direito a inrlemniso.ç:<1o pecuuinria de especie autorisanJv o governo o revei' os rcgula
alg-umn. (discussão nn!cn) ; montos !lo meio soltlo e mo:1topia do exercito 

Projeclo n. Gl, d·~ l892, . reverteudo a D. e da a.rl!!;tda o do montepio uaqucllcs func
Herundina Maria. Ferreira. Cavalcanti o meio ciona1·ios ; 
soldo e pensão que 'Percebia. sua mãe D. Vir- Contiuwv;J.o tk 3." discussão uo proje.cto 
ginia Zennndes Fen·eira, vinv:\ tlo major do 11. :30, deste anno, fixüu!lo as forÇ<'l.S de terr:t 

.exercito Pedro AITons(l Fe:·reim (U.iscus.>;:to pm•:t o ::n:ercicio tlc 1894; 
unica) ; 2.~ discnssão tlo projecto n. !G A, deste 

Projecto n. 62 A, ele 1892, opii.lt\ndo no sen- nnuo, r1ue fixa a dc~;;pez;l do .!\Iinísterio das 
tido. de não ser a.doptu.do o pl'O.i ecto n. Q·2, Rclt~çõc:; Exteriores para o excrcicio do 1894 ; 
deste anno, que conceleu. D. TllereSt\ Flo- 3' discuss[o do projecto u. 238, de 1891, 
rentina. de Cantalice, irmü. do capi.tito de fra- do Senado, dispondo sobre títulos a.o port••-
gata. Frnncisco FLl '.'hmo de G;mta.lice, morto uor; ; 
no naufrngio do coueuçaclo Solimüe:;, uma l" tliscnssão do projecto n. 150, ue 1892, 
pen&i.o mensal Cf]!lÍ\'aiP.nte ao llleio soldo tb- mnuuando fit?.er nas cavitaes de todos os estn.
quella ptttelll.e, sognmlo :t tabella nctnn..J, e dos ch\ Uniii.osolemnes' funernes do :~o~ tlbt do 
cnvht a commissão de r,,zen:.ln o requcrim~n Lo pt\ssamento do mu.reehal Manoel Deodoro da 

. c documentos, parn que s~j:1. rcsol vi .. Ia a prc- Fonseca; declarando de ltito nacional o diit 
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23 de agosto; mandando erigir na praça da 
Republica,nestn. capital, uma esb.tua. daquelle 
cidadão ; manJando le>n.ntar no cemitcrio do 
S. Francisco Xaviel· um m,•,numcnto, em que 
se guardarão as suas dnzas, c :1.uto1·isawlo o 
governo n despender a quantia neces~aria; 

2" discussão do projecto n. l5S, de 1892, 
declarando que, para o exerciciod;t soberania 
:politic::t, não são os g-un.rdus das :1ll~mdegas 
equiparados ás praças de pret; 

Discussão unica das emen,lus sulistitutims 
da Camara dqs Deputallos ao projecto do Se
nado n. 122 D, de I 892, que rem·~ani~u, o Sn
:premo Tribunal Militn.r· as q uaes o Sem1do 
niio deu o seu consentimento. 

Levanh-se n. sessão ás 4 1,~2 horas tht 
tarde. 

ACTA. DA SE3SÃO E)I 23 DE JU"'NHO DE 1803 

Pte~idmtci~ doS;·. Jvao LQpc:; 

Ao meio-dia. re~pondr.m ó. chamada os Srs. 
João Lopes, Antonio Azeredo, Athayde Ju
niot•, Gabriel Salg-a4o, Fileto Pires, Augusto 
:Montenegro, Valente de Novaes, Hollunda Li
ma, Co~ta Ror.lrigues, Casimit·o .Tnnior. Ro
drigues Fernandes, Bener.licto Leite, Mal'ti
nho Rodrigues, .Justiniano de Se.rpa, Fredet•i
co Borges, Gonç:tlQ de Ln.gos, :Miguel Castl'o. 
Couto Cartax:o. Tolentino de Cal'V<Llho, Gon
çalves Ferreira., Ju venci o d} AguiM'. André 
Caval.canti, Raymuudo Bt•n-leiru, Joii.o Viei
ra, Oiticica, Oliveint Vt<lluduo, Sca.brtt, Ar
thur Rio~, Garcia Pires, Severino Vicil·a,Sttn
tcs Pet•eü .. ~, ?-Iilt.on, Fra.ncisco Sodre,. -:;, Mar
cos, Sebastião Landulpho, Torq nato }foreira, 
Oliveira Pinto, Ft•u,nçn. Carvttlllo, hcqnes 
Ourique, :Niayrínk, Chagas L·11Jt~oto, Alc:::mn
àre St0cl\.ler, .Alva,ro Botelho, Aristides :O.Itl.ia. 
Carlos das C llagas, Costa Machado, Pa.Ueta,J oüo 
Luiz, Rodolpho Abreu, Benedicto Yallaúares, 
Fortes Junqueira. ~Iartinllo P1·ado, Glicerio. 
Adolpho Gordo, 11-Iursa, Cc·sb Junior, Alfredo 
Ellis, Brazilio dos Santos, Fleury Cm·::Ltlo, 
UrOO.no Gouv&'t, Caetano ele Albu'lner.we. 
Bellarmino de iviendonça, Lauro :J'Iuller, Car. 
los Campos, Schmi.dt, Casslano do Nascimen
to e Demetrio 1\iheiro. 

Faltam com ca.usa. ]_)articipad<t os Srs. 
Thomaz Del fino. João do A ''ellar. Hom·iq ue ele 
Carvalho. Cl1risth~ne Cl'llZ. Pires FerreiL•a, 
Jo~é Bevílaqua. Arnol'im Ga1·cia, Pedro Ame
rico, Rctumoa. Rodrigo de Ar;\ujo, P:mln. 
Argollo, Zumn, Paula Guimn.rilcs, Vill:t Vi-
çosa, Dionysio Cet•qucira, Hor:1,cio Costa, No· 

v~es liiello, Fonseca. e Sil \'a, Fonseca Hermes, 
Ntlo Peçt~nlw .. Urbano )farconues, Cyrlllo de 
Lo mos, Albcrt~) Bra.nflii.o. Vit·iato de Medeiros, 
Alberto 1\1l'L'es. Furquim 'Vcrneck, .Antonio 
Olyntll'l, Gabl'iel de ~Iagtühães, Lconct Filho, 
J.:latta ?ITRchado, Lamounier, G:)nçu.lves Cha
ves, Arnerico Luz, Viotti, GOJwalves Ramos, 
Francisco Veiga, Nccesio 1\1Yat•es, ivioraes 
Banos. Lopes C!m ves, Costa Senna,, Domingos 
de Moraes, C;1l'Va.llial, Pa.ulíno Carlos, Carlos 
Garcia, Moreira do, Silva, Almeida Nogut:lira, 
.Jnlio de Mesquita. Le~~poldo (le Bulhões, ).!ar· 
ci,\no rle l1Ir1galhües. Eduardn Gonça.lves, L:!.
cercta Coutinho, "\.85ls Brazíl, Thomaz Flores 
e )fenna. Barreto. 

Ftllt.'tm sem cans't participada os Srs. Uchôa 
Rodrigues, Indio do Brazil, Lima Bacnry, Pe
dro Cherm<Jnt, Matta. Bncellar, Luiz Domin
gues, Anfriso Fblho, Nogueirllo Pa.ranag-uá, 
Nelson, José A velino, Nascimento, Alf're~lo 
·Barbosa, Benjamim B:.trroso, Almino Aifonso, 
Epitacio, St~ Andl'ade, Rosa. e Si!Ya., Jose Ma
riano, Annibal F;:.lcã.o0 Pereira de Lyl.'a, João 
de Siqueir<t, Luiz de Andrarle, Espit'íto Santo, 
Bellarmino Cat·neiro, Lourenço de Sã., Theo
philo dos Santos, Pontes de Miranda. Euclides 
~ü,.ltn.. Ivo ,Jo Pl'allo, Leandeo Maciel, Augus
to (le Freita.<>, Tosta, ida.rcolino :\Ioma, ·Leo
\'igLhlo Filguei!'t\S, Priseo Pal'aizo. ~In.noel 
Cn,-tn,no, Fmnci~co de l\I<;.ttos. Mn.nlüi.es, Bt\l'
l'cto, Jon.q11itn Bre>es. Virgílio Pes~oa, L'riz 
i\-Iura.t, Frue.s <.l.t:t Cruz, Erko Coelho, Almeitla 
Pereira. Sampa.io Fen•uz, Lopes Trovão, Je
suino de Albuq_11erque, Vinliae-. .,. Figueiredo, 
Ba.tlar6 .. Toão Pinheiro. PadHco Masc:arenhns. 
.Jacob d:1 Pa.ixão, Ferreit•a B~a.ndã.o, Domingos 
n.ocl!a, Domingos Porto, Fcrrej 1'01 H.édJello, 
Fen•eirn. Pires, Monteiro du. Silva, Ribeiro de 
Ar~mtes. Cincint1.to Bra.ga, Vieira Buello, Al
berto Salles, Al ''es 1le Ct\stl•o. Solon, Cot•rêa. 
de. Costa, Ferm.1.nc'to Simas, Victorino t.Ioll
teiro, Pereira c1n. Costa, Bol'ges de Med,~ir·os, 
Alcides Lima, Homero Balltista c Ferntlndo 
Abhott. 

O SR.. PnE::IDE:.\"TE-Responderam ti. cha
m:vb, 67 Srs. deputados. 

De conlbrmitl.ade com o art. 59 t',o regi
mento, não póde llt1.'\"er SC$~ilo. 

Convido as diver:;as commissues tt se occu~ 
p3.rem de seus respectivos trabalhos e tlesigno 
par-J. ama.nhã a seguinte ordem do clia: 

Trabalhos ele commís;;ões. 
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ANNAES DA CAMA'RA 

Ar:I:A EM 24 DE Jm\110 DE 1893 

Presidencia elo S1·. ,t j·thur Rios (:t~ vicc
pn:sidcnt·e) 

Ao meio·dia respondem ii cham;tda os Srs.: 
Arthnr Ri.os., Antonio Azel'edo, Atlw.yde .Ju
nior, TllOmaz Detfino, Lima Hacury, Indio uo 
Brazil. MatttL Bacellar. Valente de Nov:1.es. 
Noguéir:~. Prwttnagmi., João Lopes, Fredel"ico 
Borges. Jose B:~vilaqua, Gom.".alo de L11go:;, 
Alfredo B:~rbosa, Almino Afi'otlso, Sá Andracle. 
Oiticica, Enclides Ma.lta, Santos Perei1·a, Se
verino Vieira.. Bar·ão de S. Ma.rcos, Sebastião 
Medrado, Nilo Peç :nha., Oliveira. Pinto, An
tonio Olyntho, Alexandre Stockler. Cha.gas 
Lobato, Alvaro Botelho. Ma.no<>l Fulgencio. 
AL'istides ilfaia.. Ferreira Rn.bello, Necessio 
Tavares. Francisc-o Glicario. :Mur::a.. Almeilln. 
Nogueim, A !olph~' Gordo, AH'redo Ellis, Mo· 
reira da Silva., Lcopoldl) de Hnlhües, Alves de 

Leandro Maciel, Augusto de Freitas, Tosta., 
Seabra., . Gareia Pires, Marco li no Moura, Mil· 
t··n, fl'anc:iseo Sodre, LeO\'igildo Filgueiras, 
Villa. Viçosa, Pr·i5CO Paraíso, Manoel C'..a.e
ta.no, Francisco de Mattos, Torqua.to Moreira, 
M:Lnhães Barreto, Joaquim Breves Vir::.,tilio 
Pessoa. FratH,:a Carvalho, Luiz Murn.t, Frêes 
da Cr11z. Erico Coelho, Alberto Torres, Al· 
meida Pcreit·a, Sampaio Fei·t-az,Lopes Trovão, 
M:oyrink •. Joa.qui1n tle ALbuquerque, Vinha.es, 
Figueiredo, Badat•ó, João Pinheiro, P .:cifico 
Mascarenhas, Jacob da. Paixão, Fert•eir-a. Bran
dão, Domingos Rocha, Domingos Porto, Fer
reira Pires, João L1liz, :Monteiro du. Silva., 
Rodolpho .Abreu. Ribeiro de Ar-J.ntes, 1\tlarti
nho Prado .Tunior, Dl)mingos de ~!oraes, An
gelo Pinheiro, Costa .Junior; Gados Garcia, 
Cincina.t o Braga., Brasilio dos Santos, Vieira 
t;ueno. Alberto :SU.lles. Fiem-r Cumdo, COrrêa. 
da Co~ta.. Fernando Sirna.s, Lauro 'Mu!lel), 
La.cet'da Coutinho, Yictoriuo Monteil·o; Pe
reira dn. Costa, Borges de Medeiros. Alcides 
Lim:t, Homet·o Bil.lH.ista.. Cas:>ia.no do .Na.'>ci
mento e Fernando Abhott. 

- Co.stro, Bella.rmino tle Mendon~,a. Ca.l'los 
Cn.mpo;;, Schmidt. Bella.rmino Carneiro, Fre
derico Solon e Marciano (le Mag.tlhãe.i!. 

O Sn.. PRESIDENTE- Responderam ::~ cha
Falia.m com causa. pitrtir:ipar1a. os Sr~; : Joã.o matl::-o. 40 St·s. depat.1.dos, pelo que, de confor . 

. de A.vella.r, Rodrigncs Fernandes, Hcnriq ne miJadc .com o a.rt. 59 do regimento, não pôde 
de Cm·\·alho. Christino Crllz, N:Lsci1neut·1, ' ha.vet· sessão. Con viJo por i~so as diversas 
Amorim Garcia.. Retumba .. Meira de Va~con- commissücs :1. se occnp<trem de seus respe-

. cellos. J,tã.o Vieir·n., Pauht Ar:.;ullo, Zn.ma, cti vo~ t1·abalhos. · 
Pu.uht Guimarães. Diony,io Cer·queira.Horw:io Antes de dar a ordem tlo tlia para segunda.
Costa.,Novae:;: Mello. Fon,;eca, e Sil~:t, Fonsé'at feh·n.. t'ttbe-me ccmmunicar á Cama.ra que a. 
Hérmt!S, Urb;ulo :\·brcondes. Cyr illo tle Le- me~a. acaba tlc receber a. in~il.usta. noticia do 
mos, :\ !bet•t.o Bmndfio, Vir h\tO de Medeiro$. f:tllecimen to do nos;;o colleg<\ Rodri~o de 
Furquim Wernecl~ •. Jacques Omique, PP.tll'O Ara.ujo, deputado pelo estado das Alagüas . 
Amet·ico, · Tolentitt<\ de Cal'\';tlho. G:lb1•íel ele Certo de t r:Lduzir o sen timcnto un::mime do. 

'Mnga.Lhãe~. Leonl'l Fillw, Co·r!..1. SenmL. Matt~~ Cam:tr-.J., mando lant;:tr na a.cta um voto de 
~Iacha.do, L:unouniet·, Gonç:tb•es Chnves.Ame- pC7.:u· por essa gra.nde per<la. e nomeio uma. 
rico Luz. Viotti, Dutra. il!ieacio, Gonç:.Llves c .. mmiss;.i.o composta dos Srs. AntonioOlyntho, 
Ramos. C:Lrlos da..;; Ghat,'r;t.", Costi~ ~l<~cll:vlo, Scb miüt e Seba.~tião ~!cdrado par-..1. acomptt.nhar 
Francisco Veig-a, P:tlleta, Bencuicto Valla.tb- o sn.himento runchre. 
-res. Mor;les Barl.'OS. Lo1le:s Ch:~. ves. Cu.l'Yalbal. :\. ordem do c.liu. para scgunda-feir<t, 26 do 

.. Paulino C;wlos, .lt-tlio de ).IesquLta, Urb;t.no corJ'ente, é a s~guinte: · · 
Gouvê•:· ~clua.:·do .Gc•n.çalve~. ,\ssis Bm1,!.1. Votação das !'egnintes materias: 
T~1o r~:~z Flore::;, Menna B:ureto e Hernettro Prqjecto n. 153, de !8!}2, opiun.ndo no sen-
R.i.belJ.O. tido de ser adoptado o projecto n . 184, de 

Faltam sem causa. participada. os Srs. : 1891, que eleva a 300$ '" pensii.o concedida a. 
trchôa Rodrigues, Gabriel S~tlgtl.do, Flbto Pi· D. Maria Gertruues da 1-lotta Vieira dtt Silva, 
res, Pedro · Cllermotlt, ALtgusto Montenegro, viu v~ do Visconde Vieir~ da Sil\'a (discussão 
Hollanda Lima, Costa. Rodrigues, Cas imira unica).; 
Junior, Luiz D.•míngues, Benedicto Lei"e, P :ojecto n. 19, rle 1891, concedendo pensão 
Anfrisio Fiallt!), Nelson, Pir·es Ferreira, · Mat•- il. vi uva do desembargador José M<l.ueel à e 
tinho Rodrigues •. Ju;;tiniano de Serpa.. José Freitas (discus::;ão l.mica) ; , 
Avelino. Beoj<t min Bat·roso, Miguel de Castrú Projecto n. 241 , rte 1891, ;\Utorisa.ndo o 
Epitacio, Couto Car ta.xo. Rosa e Silva. n on- Poder Executivo a. conceder a D. Joa.nna. · 
çal ··es Ferreira, José MarianQ, Juvencio tle Oct:l.vi;tna. àa Rocha o montepi9 deixado por 
Aguiar, André Qivalcanti, Rt\ymundo Ba.n- seu fallecido irmão o capíti,o d~ fra).!ata João 
deir3.. Annibal Falcão, Peroit-a. Lyt~a. João de Carlos de Souza Jacques (discus~ão uilica) ; 

' Siqueir-a , Luiz de' Aridiade, E:spi..rito S3.nto, Projecto n. 18, de 1893, meUtorando are- . 
Lourenço de Sá., Tlleephilo dos Santos, Pontes fot•ma. conc:edida., por decreto de 14 de abril 
de l\{iranda.~ Ivo do Pl,'<Ldo, Oliveira. Vallndão, de 1891 e nos tet•mos do art. 4" do decreto 
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n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890, 110 major enumera. os bens não sujeitos á penhora., até 
aggregado à arma de infantaria. Antonio Gal- quê $eja discutido o pr0jecto do Codigo Civil 
clino Travassos Alves (discussão urlicn.); (discus:iío unic~); . 

Projecto n. 21, de,;te anno, mand11ndo Requerimento do Sr·. V:~lladares, pedindo 
contar ;J.O tenente José Diogo Osod.o de Al- qu e o projecto n. 14 A, deste nnn0, vá à. com
meida, para e1Ieito de sua. jubilação na E5cola missão de orçamento para. emitt.ir parecer ; 
Nasal. o temiJO qne serviu 110 ex.tlrcit.o lh Continuação da. ta dbcussão do projecto 
Republica, per·den,le o direito, que lhe assiste, n. 14 A, deste anno, determi.m1ndo que os offi
a.o ~oldo de sua relorma: (discus<iio·unica.); ciaes do quadro efft:ctivo do exercito, além 

Pro,jecto n. ll, de 1893, autorisando o Po<le!' dos vencimentos que actualmente percebem, 
Executi•·o a conêeder- a Manoel de Mello vence1·ã.o mais diariamente uma raçã.o de 
Mattos, ~crhão do juiz seccional no est.ado da e.taplt igual a que for semestralmente fixada. 
Ba.ltia, seis mezes d~ li··en,a. com ordenado, para a~ pt·aças de pret da gnarmção em que 
para tratar de sua saurl!! trliscussii:o unica) ; servirem o~ mesmo~ oJliciaes, podendo ser 

Projecto n. 2.3, deste o.nnó, autorisando o p«ga em :;\"enet·os ou em dinheiro, ca.so não 
Poder Executivo a conceder a Jose Alves de SPja a.pprovado o requerimento do ~r. Valla
Car·valho, cllele de secção tlll. contabili-lade da du.re,;. 
Casa de Conecçiio da Co.pitl'd Federal. um Discussã.!l unica. do parecer n. 26, deste a,n. 
anno de licença, sem vencimentos (discllssão no. da commissão de policia, sobre a in(lica• 
unica); çiio de diversos S>rs. deputados, pedindo a sup. 

Pl'Ojecto n. 24, deste <tnno, concedendo a :eressU:o 110 rc:gimcnto interno da votaçüo por 
D. Maria do Cariao Alcibíades Amorilll Ra.n- meio lle e~pheras; · 
gel. vi uva. rio marechal de campo r<>formndo 1" discussã.o do prqjec:to n. 40, deste a.nno, 
Antonio Martins Amorim Rangel, uma. pen&ão i~entando de direito~ ti.duaneires cinco altares 
annual de I :440.~, repar·tidamente com sua pertenç:1s e imagens clestinacht-J â. matriz 
filha, tambem viuva, D. Henr·iquett Augusta da. rre,.,.uezia da. La<rõa. • -. 
de Amorim e Sil•·a (discussão unica) : !• j:llscusS;iO do pr·oj~cto n. 129 A, de 189"2, 

P.rojecto n. 26, deste <tnno, autori~ando o au7mentando de lu •;., as joias e men5alida· 
Poder Executivo a munda1· contar ao major rhttles para. o montepio dos tuncciona.rios fe· 
Fr-ancisco Luiz :\{.)l'eh·a Juniot• ;mtiguidade d•> uel'aes e auto;·í~a.nrlo o g'•lVe!'llO .. a rever os 
dito posto de 7 dejaneil·o lle !890, sem llirdto regulamentos do meio ~old<1 e montepio do 
a indemnisa<:-iio pecLtniu.r]a de e~pecie alguma exercito e da arrnada. e do montepiodaquelles 
(discussão unicaj ; l'nncdonarios; 

Projel)to n. 61, de lS02, revertendo a D.He· Co.,tinwM;'.ito da 3" discussio do projecto 
rumlimt l\Iaria. FeL·reh·a. L'n.>'Dlc:'lnti o meio n. 30, desta ao no, tlxan<lo as forco.s de ter1·a. 
.soldo e pens;i.o que perc,·bia su}t mãe D. Vir~i- para r.~ exercicio de 1894·. · 
nía. Zenandes Ferreira, ViU'I"lt do mtljol'llo exer· 3" discuss;i.o do p1·ojecto n .lô. A, deste anno, 
cito Pedro AJfúnso Ferreim (<liscuS5i\.o unica); que !ix}t a despeza do Ministerio dns Rela.ções 

Projecto n. 65 A.. de 1892, opin<ttljlo no sm· ~x.teriot·~,-; p;wu. o E:x.et•dcio de 1894; 
tido dG! n[o scL' adopt:J.do o pl'ojr.cto n. 1)~. :3· di~cussio llO lll'Ojecto n. 2:38, de 1801, do 
u&'te anno, que concede tt D. There7A'l. Floeen- Sen;u.lo, llis.eJudo sobre ti~ulos ao portu.dor; 
tina de Ga.ntu.lice. il·mã do Ci.tpit5.o dj>_ ft-ag-:t.t."\ I" discus>:a.o· do pro_ject.o n. 150. de 1892, 
Fmncisco FJ:.wiano de Cumnlice, morto no ma.nd<tndo lh.ze1• nas ca.pit:•es de todos os esta.
naul't·agio do com~tç<tdo Soltmur:s, uma pensão dos da Uniií.o solemnes funera.es no 30• dia do 
·meusal. equivalente ao meio soldo daquerta JX'l.BS<~mento do marec11al Deodoro da Fonseca.; 
:{latente, segundo a tallella ac~ual, e onviando declarando de luto nacional o dia 23 de agos
u comrnissii.o ue Iil.zcncb. o req uerimetlt0 e do- t'l; m;>nda.ntlo erigir na IJraç:a da Republica., 
cumentos para que seja resolvid}t a pretençã.o nesta. capital, u ma estatua daquelle cidadão; 
rela.ti~·a.·ao meio soldo (discussão unica.); mandando leva.nto.r no cemiterio de S. Fra.n-

Prqjecto n. 25, deste :tnno, iil.zencl<.' exten- cisco Xavier um monumento, em que se guar
sh·as as disposições do decr·eto Iegisla.rivo n.IS. darão <ts sua.s cim;as, 0 autorisando o governo 
de 17 de nutubro de t891 aos officiaes do ex- a despende1' a quantia. necessaria.; 
ercito reformado~ <tntel'Íormeute ti, SU!1 pro· za tliscnsSilO do projecto n. 158, de 1892, de-
mu lga~ão (I" cliscussão) ; clM-anclo que IJa.ra. o exercício da. solJerania. 

Parecer n. 41, de 1892, julg:tndo que hão politic.~. nii.o sii.o os gnardas das alfand~"llS · 
ha que deleril• no raquerimento de Bêlla1·mino equip:u-a,Jos i~s p1'lu,~\s de pret; 
Braziliense Pessoa de MeHo. direetot· <tpo- Discnssti:o unica. da.s emendas substitutivas 
sentado da. Casa de Correc~ão tla..O.tpital Fe- dtt C:tmara dosDeputadosuoprojectodoSe!>ta
der-al, pedindo interpret:J.~,ão do acto do Con- do. n. 122 D, de 1892, que reorganL~ o Supre
gresso que o itpe~entou (di.ócussão unica); · mo Tribunal Mllit..\r, ás qua.es o Senado não 

Parecer n. 10, deste anno, a.dtando a dis- deu o seu consentimento. 
cussã.o do projeeto n. 10, deste anno, que· 

C~mo.ra V. 1l 
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391 SESSÃO E)I 26 !)E Jl!NIIO DE 18!)3 

Ao meio-dia lH'ocede-s~ à clw.mada, iL qu:1l 
respondem os S1•s.: .João Lope!.', Antonio Aze
redo, Athaycle .Junior, Thomaz Delfino, Lima 
Baeury, Fileto Pires, Gabriel Sal.g::tdo. Ind:o 
do Bt•a.zil. l\I:~.tta B:wella1·. Pedro Chermont. 
Augusto Montenegro, Va.lente de Novaes, 
HoUanda de Lima, Cosh Rodrigut's, Casirniro 
Junior, Rodrigues Ferna.ndes, Luiz Domin
gues, Benedicto l.cite, Christino Cruz, Anfri:.io 
Fialho, Nogueim PMnnaguá., Nelson, Pires 
Ferra ira, i.\!a.rtinho Rl)drigues, .lustin hmo de 
Serpa, F1·ederico Borges, Jose Be,·Hn.quo., 
Gonçalo de L~gos, Alfi'erlo Ba.rbo.::o., Benjamin 

. Barroso, Nascimento, Miguel castro, Epitacio 
Pessôa, .Pedro Americo, Couto Carta.xo, Sã. 
Andrade, Tolentino de Carvalho, Andt'é C..1.-. 
-val.cante, Raymundo Bandeira, João Vieil'n., 
Luiz de Andrade, · · Espírito-Santo, Bella.r
mino Cameiro. Theopltilo dos Santos, Pontes 
de ?.firandn., Oiticica, Euclides )fal ta. Oliveira 
Valla.dã.o, Leanut•o ?.-la.ciel, Tosta, S~abra, 
Arthur Rios. Garcia Pires, Se,•erino VIeira. 
Santos Perêira, ).filton, Francisco So<l!·e. 
LeoYigildo Filgueiras, s. :\I~:~.rcos , Seba . .;;tino 
Mednv[o, Villa Vis,'OS<l.. 3Ianocl Crtet:uw; 
Franci~c.) <le !\l•tttos, Novaes )lell;:~ , Fon~cr.:..'\ 
e Silva, Nilo Peçn.nha., Urba.no )larcondes, 
:Manhães Barreto, Athet•to Br, Jl(!iio. O !i ''eiro 
Pinto, Virgílio Pe,s0a, - Franç~ Carntlho, 
Erico Coelho, .Ja.cques Ourique, ;\layrink, An· 
tonio Olyntho, Badâi'Õ, Chagas Loba.to. A!e
:xandreStockler, Costa SemHJ.. Matta Muclmdo, 
Lamounier, Alv;wo Botelho. Manoel FuJ. 
gencio, Aristides ).faia, Gon<~u.lves Ramo.;:, 
Carlos das Chagas. Cost..1. l\fachado. P:tlletu.. 
Ferreira Rabello, .Jofi.o Lul.z. Rodolpho Abt·eu. 
Ribeiro de Arantes, Benedicto Valladarcs, 
Necesio Tavo.re~. Francisco Glicel'io. Adolpho 
Gordo, :'IIursl, Costn. Junior, Alfredo Ellis. 
Cm·los Oltl'ci~. )foreira. <la SHv,t, Bt·ttSHio dos 
Santo~. Leopcildo de Bulhões. Alves de Castro. 
Urbano Gouvêa, Fl·edet•ico Solon, Corrêa. da 
Costa, Caetano ue Alhuquerque. BellarrnillO <le 
Mendonça, :Marciano de J',-!agalhües, Edu<lrdo 
Gonç.ll.ves, Fernando Simas, Lauro ~fuUer, 
Carlos camp0s, Schmidt, I-Iomero Baptistu, 
cassiano do Nascimento e Demetrio Ribeiro. 

Abre-se a sMSão. 
Faltam com causa. participada os Srs. João 

de Avellar, Henrique de Carvalho, José Ave-
. lioo,Almino·A!lbnso;Amorim Garcia,Retumba., 

Gonçalves Ferreira.'t<Ieira. de Vasconcellos, lvo 
do Prado; Augusto de F reitas,Paula Argollo, 
Pa.uló Gnimarãe~, Dyonisio Serqueir~. Prisco 
Paraiso, Hot•acio Costa., Fonseca. Hermes, Cy
rilla. tle Lemos, Viriato de Medeiros, Albet'to 

Torres, Almeida Pereira., Furquim \Verneck, 
.Joã.o Pinheiro. Pàcifico Mas<:arenhas, Ga
bt·iel de Maga.lhães, Leonel FHho, Gonç:~.lves 
Chaves, AtneriCt) Luz. Viottí, Dutra Nicacio, 
Domingos Rocha, Fraaci.sco Veiga, Mot•aes Bar~ 
1·os,Lopes Ch3. ves,Domingos d.e .Moraes, Carva
lha.l, Po.ulino Carlo~. Almeida Nogueira, Julio 
d~ !.\íe'><l. ui ta., Fleury Curu.Llo, L!l.cerda Coitinbo, 
VictoritJO Monteit·o, Assis Drazil, Thomaz Flo
res e ~Icm~.a. Barreto. 

Faltam s"m co. usa pa.1.·ticipada. os Srs. Uchôa. 
Rodrigue::; , José :\1a.riano, Jtn·encio de Aguiru:, 
Anníbtd Falcào. Perei.ro <le Lnn., João d:~ St
queira. Lonl'enço <le Sá, Marcolino Moum, 
TorrtU:\to .Mot•eit·a, Joaquim Brl!ves, Lu:z Mu· 
rat, Ft·óas da. Cruz, S::~ompaio F~rr<'I.Z, Lopes 
Trovã.o , Jesuino de Albuctuerque, Vinhaes,Fí· 
guei;:edo, .Tacob da. Paixií.o, Ferreirí.l. Bro.ndão, 
Domim:os Porto, Ferreira Pires, ~Ionteiro da 
Si!"ra, ~-Io.rtinho Prado, Angelo Pinheiro~ Cin
cina.to Braga., Vieira. Bueno, .. Alberto Salles, 
Borges de .Medeil'os, Akiues Lima e Fernando 
Abhott. 

&i.o lidas, postas em discussão e sem debate 
approva.da.s a.s act..'\s da sessão de 22 e das 
reuniões de 23 e 24 do corrente. 

!) S t"o r~nto:aio :!lll~·;at.ho-A COln· 
1r.is><i.o nomead:t por V. Ex:. pura ncomp:1nhar 
~nhimento í'unebre do nosso dcsclito~o colle
ga. Dr·. Ro,ll'igo de Araujo, u2putado pot• Ala· 
~"<'ia~, vem commnnicm• à Ca.mat•:t. que cumpl'iu 
o seu pie(lOS:) c dolot·o.;:o devet· acompanhando 
os restos mort.:.~M daquelle illustro collega. iL 
sua. ultttna. mot'3.tln, hontem, its !) horas du 
mn.nhií.-. 

O SR.. PRESlDE\'TE:-A C;\11\:l.m fica. int'!i
radt\, 

O S•·· Oãticiea-S1'. presidente, coubo 
no est.1.tlo das Aln.go:~.s pa.g<\1' desta vez o tri· 
I.Jnto lh.ta.l que a mot·te costutn;J. exigir totlos 
os unnos, e pago~r. Sr. presidente, vindo .wrc· 
lm.tar de entre nós um dos seus m:J.is distin· 
ctos membros. (Jlr.t!tos (tpoiarlo.~ .) :\il)da moço, 
em toda o. robustez do seu talento e. com ns 
mais fundadas esperanças pn.t•a a patrin. e 
para. o •eu estado e:x:igirern delle o~ maiores 
serviços, 

O Dr. Rollrigo de Araujo foi um politico 
militante no antigo regimen, -prestou à sua. 
antiga província serviços inolvidaveis, quer 
na político. quer em cargos puolicos. 

Eleito membros da. Constituinte daquelle 
tstado. S. Ex. fui um dos mais efiica.zes colla.
boradores <la constituição do : estado das iJ.a.
goa.s, que lhe recompensou os serviyos dando~ 
lhe no,•o posto de combRte e envw.ndo-o ao 
Congresso Nacional, onue elle tomou assentq 
no anno p:~.ssado. · 
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Aqui apenas elle teve tempo de esgrimir na nullas -umas porque nii.o consta que as 
tribuna as suas primeiras armas, conquistamlo respectivas mesas eleitoraes ti Yessem sido in
mereciétos louvores pela sua posi(,fio ind~·pen- stalladas no tempo e modo ordenados pela lei 
dente e imparcial (apo:arlox), prom~SS<l de fu- n. 35 ~le 2(hlejant:Jirv tlo<•nno passatlo. art. 43; 
turos serviços a prestar na presente sessli:o. outras porque nU:o const:.~ que tivessem sido 

E agora, quando tudo deixava presagiar trunscl'iptas em livro de 11oias pot' tabellião, 
que teríamos a collo.boraç:.ão activa. dt> • .,te ou em lin·o especial, por escrivão ad hoc, 
llígno companheiro, e elle inespemilamente art. 43 § 20; ouLms 11orque éhs re:;pectivn.s 
ar1•ebatad9 pela. morte il. sua llatrin., ao seu c0phts n~o cunstn. que tiv.::s~e sido lav-rado o 
estado, e á sua fa.mHia, deixando na Ol'plian- termo de encerramento, recommendado l.Jelo 
clade duas criancinhas, para quem se volveu § 10 do cit~tlo a.rt. 43; outras porque das 
o seu pensamento ao começar a st.a agonü~, I acta.s não cnnstu. o rnunet•o de eleitores, que 
as suas duas filhinlias que elle deixa orphU,S. deixamm de comp;u•ecet• it. chamada, art. 43 

Assisti a estas scenas pungentes, e mal § IS. lettra. 11; outr·as, Jinalmente, porque as 
JlOSSÔ communicar á C<lmn.ra o sentimento de có11i<:ts das actas nãu estão con!·eridas e concer
angustia que se apossou tle mim. quando o tadas, como terminantemente reoommenda o 
nosso inditoso collega, conhecendo o seu es- § 22, do já mencionado ar·t. 43. 
tado, antes ue começar a agonia, me dizia : 
-meu bom amigo, é a. mot·te que cheg:~,. 

Dezesetc actas somente estão regulares, e 
estas são as das eleições procedidos nos lagares 
abaixo mencionados, a saber: Traduzindo o pensamento elo mo.i~ l_);·ofunrlo 

pezar que ,já me 1oi transmittido em um tele-
gNmma pelo governador de Alagoas, em Triumpho: 
nome do mesmo estado, interpretando o.s. 
sentimentos de toda a Cama1·a, que quer 
prestar este ultimo tributo de saudade, de 
consideração e estima ao nosso imlitoso col· 
lega, que partiu para o região de onde uuo r;e 
v-olta mais, é que proponho a V. Ex. que con-

votos 

I~ secç:ü.o 
2L }> 

» 
» 

SeveriJ 70 
» 
» 
» 

94 
72 

W> 

TIJ1Jias 

» 
» 

sulte á Camam si con~ente que se suspenda Touros: 
a sessão, em sigmtl: de prcfLlndo pezar pelo 
fallecirnento do nosso coltegn. pt:lo estado da~ 
Alagoas, e que tto mesmo tempo se in~ir<\ 11<1 
acta um "'"Oto de :peza1·. {Jll(!to úCiJI, ;nu:t,, 
bem.) 

Submettido t~ >otaçtío, e uuanimo!r.ente 
approYado o requerimento r.lo S1·. Oiticic·n. 

Yií.o a imprimir pa.ra entt'a.t' na. ot·dern dos 
tt•abo)hos os seguinte::i 

PARECERES 

N. ~7-1893 

An1wlla. algumas clei(:üe~,l'tJ)PI'Ol7.l Ollttas e !'e· 
conheca depl!lculo pelo esta-lo d~ Rio GrlCIIde 
do Norfe o Sr . .At~guslo Scvel'o ele .:ll~uqucí'• 
q11e ~1fm·anlu7o, co;;' ~oto em scpor1·ado 

A commis.:;ão de peti~:üo e pod~res ox:~minou 
minuciosamente as l!S actas, q tte lhe foram 
:presentes,. dn. eleição q ne, a 23 de abril ultimo 
. se procedeu no est.1.do do Rio Grantledo Nor-te, 
para preenchimento da vaga nbert.:1. na r-e· 
:presentação . nacional, em consequencia de 
baver acceit:itlo o ca1'go de governo.doe da-
quelle estado o clepntado Dr. Pet'l.ro Cocll~ú de 
Albuquerque 11-faranhão. ·· 

Do exame feito -verificou-se que, daqueUn.s 
actas, 101 estã~ eivadas de vicios, defeitos e 
irregularidades, ctue as tornam radica.lJilente. 

2• 5('CI)ÍO » 
3' >> 

Cangu:tretama: 
4" secc:J.o » l 0:3 

S. 1Iign~t (lü Páo dos F<;l'l'us: 

3" sec~ão SeYCl.'O 15 
4" » » 3G 

Luiz Gomes: 
4" sec~·io » 80 
'.i" » » lli 

S. 1\riguel: 
1"' secção » 54 
2:• 'i> » 28 

Ceará-mirim: 
l" secçiio » 105 

MaracaJahú: 
-i" SP.CÇáiJ » 2 

Extremoz: 
7" secç·ão » Gl 

Officiu:~.s: 

7·' sccç:-.:í.o » lOO 

1 OõQ 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

»-

63 
78 
60 

104 

56 
19 

41 
4-1 

59 
30 

30 

106 

18 

48 

76.'5 
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Reunida a. cnmmissão pa.ra. ouvir os inter
essados, depois de expostas pelo relator a.s 
condições da eleição, foi conce lida a palavra 
ao Dr. Tobia.s do Rego Monteiro, o qual, em 
contestação vel'bal dis-e q lle o diploma. confe
rido pela junta apuradom. ao canilidato Au
gusto SeverodeAlbuquerqu·e Maranhão devia 
ser in ~·aLi dado pelos seguintes fundamentos 
resumidos: 

1 °, porque em grande parte das eleições 
procedidas no estaclo do Rio Grande do Not·te 
em~ de abril ultimo,deram-se,a.lém dos vicias 
e ~rreg~laridade~ q ~e as tornam i In presta v eis, 
nole!lcw.s ao du·eLto do voto, de modo que 
cresctdo numero de cidadãos ficaram priva·los 
de exercei-o. e o cont.,sta.nte prejudicado pela 
falta dos votos dos eleitores que não pudet'ltm. 
como dese.javam, surrragar o seu nome na dita 
eleição. Que, visto a commissão ter conside
rado sem valor divers:.i.s eleições onde tae" ir-

.. regularidades e violencias occorreram limi
tar-~~-hiaa contest<we a. a.presenta.r do~umen· 
tos somente contr·J. aquellas que a. commissão 
considera rego lares. · 
. Assim, a eleição procedida na 4• e 5" sec

ções do Lui; Gomes devem ser· inva.lidada.s. 
porque alli a. maioria tias duas rnP.sas, ampa: 
rada. pela. forÇia. publica que cercava os edi· 
ficios respecth•os. nã.o consentiu que tomas -em 
parte no.i trabalhos eleitor·aes. na 4" secção o 
me:t:ario .José Silvestre Ferreira e na 5• os 
mesarios Joü:o Fet·nandes de Queh·oz e Vicente 
Ferl'eira Lustosa.. ::;em que dessem seus votos 
grande numero de eleitores. como pro\•a. com 
os docum~ntos que u.presentou ; 

2~. porque nos municípios do Triumpho, 1•, 
Za, a·• e 4• secçües e Canguaretama, 4" secção, 
cujas eleições a commiS$ão coru:idera ra!!·u
lares, ,·otat"<~.m el~itores do ali,tamento pro
cedido a 5 de outubr·o doanno passa.do,qua.ndo 
tal alistamento, referente ú,quelles dou~ mu
nicipios, foi annull:J.do pela junta eleitoral do 
astado, como mostra com a certidão da de
cisão da mesma. junta ; 

3•, porque o candidato diplomado, a ser 
verdadeiro o fi1Cto de que foi intbrma.do o 
contestante, ~tá. incompatibilisaclo para est.a. 
eleição, visto ter recebido do governo da 
Uni:io uma subven(;i\o pecun·iaria para a con
strucção de um balão aerostatico de sua in
vençã:; , A commissão p:Jde cliegar ao conhe· 
cimento exacto desse negocio, solicitando do 
governo as respectivas informll.(iies. Em todo 
caso .recorria ao ~temunho do pr•oprio can· 
didato pt•esente. . 

Dada a, p:tlavra ao candidato diplomado, 
este, depois de exhibir divet'SO.~ documentos 
attinentes a demonstrar a. invalidade de ili-

. ·vecias eleiÇõ~s já. consider3.das nulla.s -pela 
commissão, declarou:- que nenhuma. sul>ven
çã~ ou ouxilio recebeu do governo federal ou 
esta.dool, para a construcçã.o do n.erostn.to de 

sua invenção; ·que tendo apresP.ntado ao Vice
Presidente da Repuhlica a planta ou desenho 
Llo ba.lã.o do seu invento. destinado á nave
gaç;io aere<\, e cuja dir~cção o respondente 
suppõe ter descoberto, o mesmo Vice-Presi
dente, acreditando na praticabilidade da in
veo~.ão. resolveu mandar construir um por 
conta elo Mini":Stel"io d<J. Guerra e para este, 
pelo modelo apresentado, no· que couveiu o 
mesmo respondente, co!Il a condição de ser a 
obr·J. reita $Oba sua immediata. direcção. · 

Nestas condições, o g•Jverno deu ordem e 
instrucÇ(ie:> ao chefe da. commissão de oompras 
na Europa para mandar- con4ruir o ref~rido 
!)alão, o qual custou cerca de 19:_000$. ma.s o 
respondente não recebeu um vmtem desse 
dinheiro. nt>m elle redundará em seu bene
ficio, :L llÜ.O ser UO CS.SO de conseguir dirigir 0 
aerosta,to, a satisf ç;."io de haver concorrido 
pa.t't\ engt'andecer n glorificar a sua pa.tria. 

O que 'tudo examinado e discutido pela. 
commi-'são: 

Considemndo, quanto á incompatibilidade 
aU~a.da, que na especie nã.o se <!á o ca.so Pt:e· 
Visto no art. 31, § l ",da let n. 3<> de 26 deJa· 
neiro do anuo passado, uma vez que o candi· 
d:~.to 1liplomaclo nenhuma sub,.ençii.o recebeu 
d~overno federal, que apenas ma.ndou, :por 
commiss!~rio seu. e sob a direcção do mesmo 
candidato, o qual não at:tferiu o menor lucro, 
cons:truir um bo..lilo aerostatico, segundo o 
plano -por este apresentado, p:l.I'a servir como 
m:verial de gttct-ra; 

Consider·ando (quanto á nullidade das elei
ções dos municipios do Triumpho e Cangua
retAma, por terem votado eleitores qualifica
dos em alistamento annullatlo pela.junta elei· 
toru.l) que não são procedent~ as allegações 
do coutt>stante, porqua.nto, de aecol'(lo com o 
art. 26. §~ 2" e:~·. da lei n. 35 de 26 de janeiro 
de 189"2, niio dá-se recurso contt--n. o processo 
do alistamento eleitoral engloba.damente, mas 
sómentc contra as inclusões. exclusões ou não 
inclusües de cidadãos no referido alistamento 
ex·Q(fici, ou a requerimento de eleitores, nos 
termos do citado art. 26 e seus paragraphos ; 
e ainda qun.ndo t.'ll recurso _fosse permittido, 
o que (leu logar á nullid;\de dos alistamentos 
alludidos.não foi interposto no prazo legal per
ante a ltutorida.de competente e nos termos 
do§ 3" do jt\ citado art. :26 ; 

Considerando que dos documentos a.pres_en
tn.dos pelo contesta.n~ evidencia-se-que rias . 
mesas da 4" e 5' secções eleito'ra.es do Lu.i:: G-o-. 
•n•s deixaram de funccionar,.!...nãquella o me
sario Jose Silvestre Ferr~ira e nesta os mesa
rios João Fernandes de Queiroz e Vicente Fer
reh•a Lustosa, isto poL'que a. força publica. que 
cercava. os edificios impediu-os de nelles 
penetrar para occuparem os seus logares., 
bem como que pelo mesmo . motivo de~u de 
votar grande numero de eleitores ; · 
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E' de parecer : 

1°, que sejam nullas a.s eleições, na.s quaes 
se dera.m as irregUl~ridades no começo deste 
a.ponta.da.s, e bem assim as eleições procedidas 
na. 4• e 5• secçõe~ do Lui:; Gomes, em eonse
quencia. das víolencias acima referidas; 
. zn. que sejam (l.l)provadas a!> eleições do 

município do Triumpho, 1", 2·', 3~ e 4•secções; 
Touros, 2' e 3a.; Cangua.ret.ama, 4"; S. Miguel 
de Pâ.o dos Ferros, 3· e · 4• ; S. Miguel, 
P e 2•; do Geani.-mirim, 1 "; Maracaja.hú, 4·; 
Extremoz, 7•, e Officiuas, 7", nas quaes o can
didato diplomado, Augusto Severo de Albu.
que.rque Maranhiío, obteve 861 votos e o Dr. 
Tobias do Rego Monteiro 765 ; 

30, íinalmente, que seja reconhecido depu
tado pelo estado do Rio Gra.nde do Norte o ci
dadão Augusto Severo de Albuquerque Ma.ra

. nhão. 
Sala das commissões, 21 de junho de 1893. 

-..4 . llfilton, presidente.-Gonçalo 1Je Larrs. 
- 3lartinho R<)clrigues, com voto em SeiJ(l.rado. 
-Necesio Ta1Ja1·es . · 

Vot-1 em sr.parado 

Opinei peln. invaHd:trle dns eleiçüe.s pl\)ce
didas n<ls mnah'iplns de Trinmpllo c C:~n;.:-mv 
ret.'lm:l, pot·qnu l:cllas votnmm o.:; eleitorc,; 
do novo alis tamento proc,~·lído em 5 tlu Olllll
bro do n.nno pas~;ulo, c nu llo pelt\ j 11 nta el~i
tornl respectiva. 

E' co1·to qno a lei n. :l5 rlc 211tlc jn o~>i ro uc 
1802 nií.o estn h o l<!r.•1n racn t'S) contra o pr<~::esso 
do n \ist:~ m~nto o lcil• \t-al. porém :;úmea L•~ l:On Lt·" 
n. incln~fi(l, exclu:s.io ou não i uclu~1o intlcYitlas 
de cirlatliios no referido ali.,tl~mtuto, 1ua;:; 
prescrevendo n ntet'llll~ lei rP.t;:·n.s n. obs<!n'lu· 
-quer quanto á di visão dos JUtlllicipio~ elll 
secçcrc:s, qne1· quanto iL ~om posh;i'io •las co':n~ 
mis~ües incumbi1la,; do ali:-tatnejn lo, '!UCI\ 
finalmente, qu:tnto nas pr•:!zos ostabelcchlolõ 
para- r~guhwidade e gal'ilntit\dcSS:l ímpor-:
nnte serviço - . sori;\ ocioso l'az.:l-o, si não 
honvc:sse meio ele in-valirhw tnrlo qn•\llto fosse 
feito contra. as SU<IS po~itin.\:S e terminantes 
disposições. 

Incumbindo nos magistra.rlos fed eraes em 
cada esta.·lo de velar pelt\ :;tr-icto. ohservn.n
eia das suas disposkões, a lei eleitor-ul impli
citamente <ieu o. esses mesmos mHgistL'll.do:> ,~ 
faculdade de conhecer tL~ r·eguhu-idade ou ir
regu laridade com que foi f~ito o alistamento. 

E si nã.o estabeleceu 1·ecm·so contra o modo 
por que o ali::;tlllllen to fot' fdto, sí foi omiss•'\ 

. a semelhante respeito, podi:L a junta eleitoral 
soccorrer --se ás leis autet·iores, uõ.a 1·evoga
das, para. t om11r coube~irncnto dos recursos 

· pl'oventut'il. iutevpostos contra os de'feitos e 

irreguln.T:da,les qne vici:1m o mesmo alísta
meuto. 

Quando o legislador 11ão revoga expressa
mente leis anteriores, sô se cntl:'ndern rero· 
g ;tclas nquellas cuj:1s disposições silo contrar ias 
~s novamente promulgud:1s. 

E:ste \J:·inciplo geral e ahsoluto se ach·:t par
ticula.r e posith·ame-nte conôsm:Hlo pela con
stituiçfl'.o r'edera I J1o :1rt. 8:3, que diz :- Cou
tinU<\m em vigor as leis da ~:ntigo re~'imen 
no ']V.e ea:plidtr.t ou implir,ilamente não {o1· 
conh·ario ao sy.s tema de go1·erno Jirmad<~ pela 
Constituição c aos principies uella consagra-
dos. . 

Ora, não tendo a lei de 26 de ja.neiro revo
gado expressamente o •leereto d~ i de outu
bro de 18SZ, que permitte, no seu ~l.l't . 1° § 17 
o recurso contl'<l. o alistamento, e não sendo 
este decreto explicita ou implicitamente con
tr a.l·io às disposições da([nella lei, nem ao go
verno firmãrlo . pela. Constitui~,,ão, nem aos 
p:J:incipios neli(l. consagrados, segue-se que a 
disposiçU.o do citado decreto est<i em seu in
teiro vjgor, e por ella. podia, · pol'tanto, fazer 
obra. a. j un!.i\ eleitor.ü uo estado do Rio Grande 
de Norte, cuja. deci-"ão não póde ser t·evoga<la 
pelo Poder Legi:;la.th·o, por m:1is absurd::~. que 
pareça, o quo aliás não e. 

A cu.mn.r~ exor~ita, pois, de su.1s a.ttri· 
bui\'Ões, invade as do outra ramo do poder 
publi.co- o JudiciM•io, mo.ndtmdo prevalecer 
o alista.mcnto nullo por aquelle poder, unico 
competente para. o cu.so. 

Si :~ ,junt.1. eleitoral <.'Omposlt\ de magistra.
llo~ fcdet·ae5 excedeu os limites da sua com· 
petencia. o ctne não e vertlado ; si exerceu 
:tttt•UJUi{;úes que a lei niio lhe coníet'iu expres
sa.n\ente, o que contesto, o meio de invalidas 
o neto por eUa. p1-.tticado não e certamente o 
ctne quer a. ma.ioria. lia. commis:'>l\o de po· 
det·es. · . 

O Po<le1• Legislativo uü.o tem competencia. 
pam tomat' conhecimento •lo a.cto d;t .Junta 
eleitoral , não póde declarat• uulla. a sua deci· 
são. nem nmndu.t• JlTeralecer o a.li-ta.mento 
pot• ella :J.nnt;ll;.l.do. ::;em a.ttenla.r cont~'ll. a in- . 
depen•lenci;\ do Poder Judiciatío.a. qurm a lei 
commetteu a attr-ibui\·ão de julgar em ultilna 
inst.'l.ncia a.s questões de alistamento elei· 
toral. 

Publico a.b;~.íxo uão só as jurídicas decisões 
da junta. eleitoral do Rio Grande do Norte, 
a.nnullando os alistamentos dos municípios do 
TrLUID!JhO e Cangua.reta.ma., como tambem a 
le~al e bem deduzida sentença. do. j unta elei
toral do estado do Rio de Ja.neiro, annulb.ndo 
o iüistamento do município de Piraby e pa.ra. 
ellas chamo;~, a.ttenção da Cam<•ra. . 

· Nullas pelos fundamentos allegados, as elei· 
ções procedidas 11as q'lia.tro ~õts do muni
eipio do TriUinpho e na 4• de Caaguaretama, 
onde o candidato diplomado obteve 458 votos, 
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fica u. "YOI.aç;i.o deste reduz\da, de 801 votos, 
apurados pela eommissi.i.o, a 403, infer i or á 
vota~no do candidato Dr. Tobia$ do Reg0 
l>Ionteiro, q_ue, u~o teml.o sido S\ll.!ra.gt\do em 
canguaretamn., mas tendo obtido uo Trinm· 
pho :305 votos, como se vê do .Quo.dro publi· 
cado no parece L' a.clmn., ficn, lleuur.i;los a.<1 uel
les dos 7G5, que l11e torom ap!H'<ulos, com 455 
"ll'otos, isto é, mais 52 elo que o cl\ondid.ato dí
ploma.do. 

Ne~ta.s condições, sou· de !_}arecer: 
1•. qu~ se.i;l.m nu Uns as eleiÇJVes Pl'Owlidas 

nos mttnicipios do Tdumpho c Co.ngua1•etama. 
2•, que·seja igualmente "1\tlllo o diploma 

contilrit(o pela junta a.pw'adoro. elo Rio Gt-ande 
do Norte ao cida.dão Augnsto .Se\"ero t\e Al
buquerq\.15 1'lc.ranhão, e, nos term'l~ 't" Iei.de 
2(3 de jnneü•o do auno J.llS:>ado, ~e mande rea· 
lizar nova elei~~o. · 

Sala das oommissues, ~1 <.1<' j unho ele 18S3. 
- illllrtin!~o Rodr~JHe.< . 

Decis'1o .<abn: o <iÍÍ#<~.mel>t:>. elo mwticip!o 
íl~ C<m:rurwetain« 

Considerando que a.a convocaÇões pa.ra a di
visão do município t:om secclies ~leitones e~ 
da.s raspecti~ os com missões do ;llistn.mento 
não (oram fei.tas antes !lo dia 4 de outubro; 

Con~i(lerMdo qne o art. 4' ua lei n. 35 de 
2G de ja.neiro (le 1892 terminantemente -pre
ceit•lou q uc eo:sn..~ conYocac~os fossem f~ita.s 
(:Onl lO dias de autecedenci<t. ou terh\lll1ogal.', 
no presente caso. no dta 25 ue setetniJro ; 

Consl<leraudo que, não estando ue~e dia 
organizado o governo municipal, competia ao 
presidente (\3. 1.lltima Ca.ma.ra ~1tmicipal eleita, 
coufOl'IUe o disJ.lO>to no at•t· 59 § 1" da. lei elei
t oral, conrocar o~ a.ntigo:> vereadores e os 
s~U$ imtnedia.tos em YOtos para o di:~ 5 de 
outubro, conibrme o 1lisposto no art. 3• da 
respectivo. lei elc\tot·:.~.l ; 

Considerando <tue, não se h:wendo proce
dido ~~.ssim, as commissões do alistamento 1o
mm elei tas por um pod.et• incompctente,desde 
que, nessa eleição. em vez dos (l.Utigos verea
dor.;-s e os seus immeuiatos · em votos, servi
ram os intendentes eieif.os no {lio.ll de setem
l.!ro de 1892, empossa.t.los a: 4 de ontubro do 
mesm(l a.nno ; 

Considerando que, tct1,lo sido incompeten
temente eleitas M commissües secciona.es do 

Accot•tlfio - Foi presel)te · á ,junta. cteiton\ o.Listamento, està ellc eivarlo de nullidaue r:.t
um& repL"o!lsent<'lçiío documenbH1a, na. qual dicoJ ; 
li eleitores do mnnicipio de c.~ngllitretttn:J. ConaideL·anclo <rue, da.da qua lqttel' impos~i
l)euem a annullação llo u.lí~t.\tneuto eleitor1ü bititittue ele .comec<U' o all~tarnento .no .dia 
elo llll~'mio municipio, POl' vit)O.S l'<tdicn.e.S llO l)l;>:t'C:ttlo p~lO :\l't.. 1" th l~i. 11. ()'.) tle l ue 
seu inicl(l e omissi;es fraullnll!l\tl\.i no senpro- a.~osto ue 189-2, uevh•-se ng \.\:tt·ti:IL' :\ nov:• 
cesso. epoc.1. lega.!, conforme a do:lt.r irw. liww.d<~. nv 

Acoinp.1.nha ~ reprcsent~ç;1v umn. redama- espiritodà. lei ('lP.i h r·J.! e nos u.>isos 1lo ininill
.çã.o de tres dos supplent.cs, na qual ueelar:•rn tN do interior de 20 e 25 de outubro do anuo 
que, tendo requet•ido ao presidente tla. lntcn· fiuuo ; 
deucüt ;\JtUli<:ipal de Caugu:wel:àJn:t, pa.ra in- Consillera.ntlo que, na elcicão uu.s commis· 
struir co1n provu.-~ l\ re1wesentl\çlo tlirig\•111.:). sões seccion•\aõ loJ"J.m preteridas l'órmo.slcg-aes 
junt<t e1eiloru.l, que lhes mo.nua~se certifica!' esta. l.Jeleci(1u.s de~U.e,lue a. dei~flo !'oi teita. lÜr'<t 
~ru quo dia., maz e amw foi ca1possadt\ a re- do prazo ela. lei, pn· u1n goll'el'no municip:tl 
spectira. !nteuuencit~ Muuicip~l, em que dia, incomperento o l[Ue, :porbnto, e ttullo o ;J.li.s· 

· mez c ;l.nno ror:un eleitas a.s commis.<ões scc- t:.tmento efi'ectll<tdo por 1lit.as com missões, pel:l 
cit.~la.<s da alishuiWllto c l l(ll'IJUC. tlecort·lüos reg?(l.- íur.;w ky:s ""' :·'~' ' cnJ'I'!d ''CLt•·' ; 
qun.tt-o ditls, não tiveram tle;;p..'\eho :~.lgum. Coni!ider.-tnrll) m:-â s, que foi muito ii'J'egnll>..r 
nem lhes foi cntre;;ue o . ot•igin;.l.l d<t p:!ti- c cl.wdcstiuo o tl"ithallw do nlista.mento,deSlll'> 

· {~i.o. í!\\C a.'! cornmis..~ nii.-J s<! rounh-o.m. n•Js edi-
A' \'ista <listo t1. juut.'l. eleitorol o:Hciou ao ticio;s p;u·o. esse fim destinados, nem tlera.m 

presidente da. commí.s~5.o municipal pa.ro, no aos seu~ o.ct os a pttbticida.de orden .. da pOl' lei, 
· pr:l.zo de quatro iliu.s., prastm'·llle o.s informa- o que se evidenci?., alem . do ma\s, pela não 
~ões requisitadas. remessa dn. cópia de e.!bt:tmento" il. junta elei-

Findo o prazo, o não tendo o presidente llu. toral ; 
conllniss.'io municipal prestado <\informação Considerando que, quando r1nvit1:t hom·esse 
pedido.,. passou a.jlmt1l. a. tomat' conhecimento a l'espeíto do. competcncia. da junG'\ eleitoe:tl 
uo. materi.ll. uo. reptesento.çiio, e, depois de v-L~- para to.mm· <:oohccimentó 1l0 presente r ecurso, 

.. tos os seus fundamentos, .!lxamimül:.J.S e dis- n:~. lorma. da lei n . 35 tle 26 de ja-neiro de 
cut.idas a.s ·suas a.lle~.ões: . 189-2, aquella de:;a:Pi.Xl.l'ece~ia dea.ntc doal't. 83 

. · C9nsitle;·nndo que o :l.listumel)to e!eito1>at do Ja. Coustituiçiio Fc<le!~d. ·que mn.nrla vigol-a.r-, 
municipio ·uo c.~nguu.r~to.ll\'4 ~oi lí:ito pw com- cmqnanto uiio l'evo;;;u.lu;; ·~ lei:; dç t~n t.i:;o re
m~~Üé:il eleitoraes no dht 5 tleoutu\iro tio anno g-imen que ni\<1 ~ oppm:e~cm :\Q~ pt·ín~:ipios 
findo, nomeauas pel:l. Inteno.lcncia )IuniCipa.L constir. tlcionae:;, e llü ari. l• § l i tlo lleci•eto 
elt'po~<>ada no tlia 4 tlo IDC$IDO m~z; n. 312-2 de 7_ ue outuln:o t~e 1882, que 11eguk1. 
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a pl'cscnte hypothese e, estabelecendo recuros 
C:JtÜL~J. o alistn.m~?.nt'.l ger.Jl ou parcial, llesde 
q no sa tcn!Jn. d•\clo inc::mpetencia de .i uizo or
g;tnisadOl' do mesmo alistamento, ou fe~.lta de 
obsel'vancitt dos prazos __ m~rcarlo;; n•• lei; 

Resolve declarar nnllo o n.list~mento do 
municipio de Canguaret<.~.mn. e Jlll).nda.l' que 
fique yigo1~nuo o alistttmcnto <~.ntel'ior. 

gove1•no municipal incompotcnte, fo<>am pre
teridas as formas logacs esttt belecid;u::. tor
nando-se por isto nullo o alist<lmento erreétuado 
peht regra. do direito : fo•· w;, lai!iS ont:ssa cor
ntil (rdttS ; l?.Ol'(jUe é :l.Ín(lu, lJl'ÍQCÍpÍO de di
rei~ nii.o prev,olecer <tqnillo que~nullamente 
leito: -rpwl mtllitcJ' [i:<c,wa rst lli'O infecto 
mafJ:.~ qtta)n 111'0 f'aclo habciltluo~ c.st. 

Sala das sessões da j nilta. eleitvr().l do estado 
elo Rio Grande do Norte, IG de fever-eiro de 
1S0'3.-0l:1)ciru,Smttos.-11lanoct (;J,;i.:s Datt.
lcts.-l>iogeMs N·,brC!J"· 

Fw?..to:m,•,l!os da •a.s!Uclwle d•> (~listamcmto 
âaitol·at do 1lWI1 icipio do 1'1·iu~nph? 

Porque o t'l.li:>tamento ~leitoral elo muni
cillio do Trinmp~w lbi fei to ]>Or commissões 
elci&..1..<:: no llht 5 de outubi'O do a.nuo findo, 
pel:>. intcndencia. municipal empossada. no dia 
4 do mesmo lnez; po1·qne as couvoc;J.~úes e 
edit<les vam a. divisão d·) município P.m sec
•;ões e elci~~o da~ ::cspecth·io:> commis:>ues de 
alistamento fol'am Jeitas no dia 4 de ou
t lliJt'O; .. Porque o at't. 4" ch lei n. 35.llc 26 
de janeit•o de 1892. termiaantementc pre
Ceituou que fo:>s3m Jdcns ess~1.s c::mvoca
çües com d~z dias d~ antecwl;.>n::i;l, o QUO 
t-.:l'i:~ JogttL', no pl'escntc c:1.so, no dia. 2.'> 
1lc sL·tcmu1·o; l)Orque l1 lei cl<~itol'<\l, vrevea
tb a hypcth~c de não est.trem orgtw:satlüs 
os g.overnns muuicip:l.i:!S p:n· occ3.sião de sm· 
ello. cxecnktdil,commetteu ás ttltima'> cam:u':1.s 
mnnicip<l.t'S ;J..'HI.ttribniçõe3 C!:lnferiõ.~ts ;i.rtn~lles 
·go,•crnos, como so vê do seu art. 59 § I"; 
pot•que, pr:las dispo~ições clartts e tei·mim•ntes 
do ;u·t. 4'' da. lsi eleitora.l, o vre:;idente du. 
anlig.~ Ql!na.t·•• Munidpu.l cleif.:1. <~ J·a obrig,Ld•l, 
uo dia. 2.) de ~i:ltsmbro 110 ;1.nno lindo, a con
voe:ar os antigos vet·eadores e seus imme
rliatos em voto.~. p:~.t•a no lllt> 5 ele ontubt·o 
pt•oceth•::om ~\ LliYi:>iio <l•J mnnic:11io emsucçiíe.; 
c it el•·i·~'<io d:lS respectivas commis::::Jcs ele 
alisl.llm:mto, C•)nfm·tac o di~posto no ;wc. 2' 
da lei a . ü9, df.l I de n.go;to tle 1892, eom
loin:lllO <:om o art. 3' <h l .. i n. 3.'5 de 26 
de .ja.neit·o do mesmo anno ; porque, n:1o 
se haventlo procedi•lo ttssim, as commis
slíes seccionaes tle <.~.listamento lol'am eleitas 
pot· Utn}loder paro. isõo incompetetent~ ; pJr
que, tendo sitlo incompetentemente eleit.:ts a.s 
commi>sões de alistamento, está. elle eiva.do 
de nullidade radic;tl; porque no espil'ito d.:t. 
lei cleitoeal e nos ávis'Js do ministeo do in
tei·iot·, de20 c 25 (le ou~ubro ultimo, iit·mou-se 
u. duutrim\ !lc que lll)S log-.u··~ em que o •\li:>-
1 ;,lm•~nto elcitUl'd IIÚ.l rol' ink:iatlu llO tlht 5 do 
mesmo 111ez, lh::,· ia-~ tt;;lHWth.tr a no,·a êpoca. 
l~gal; porque utt. clciçib d:ts c.;nunissües sec
cionaes, r~ita lüra do prazo da lei e púl' um 

Vistos c examinados c!ltc.~ autos ele recurso 
elE·ito1·al, em que o J'L'Conentc, D1•. João Al
ves ~Ieira. a llc;.:a. contra. a l'C!Cfll't'idu., n. com
nüssão mlmicipal tlo muníciplo tle Pit'ahy, 
que é nullo o :J..lishmcnt.o d11 mesmo munici
pio, porque é nu li:~ :t elcio;ão tlc su::.s com
llli!>s:}e.s secr:iona.c-s, niio so pcot• terem sido pri
Y:tllns tlc votnl' nest:t l'leic;iio os membros elo 
conselh;) municipa.l En"'·~n in !~razü.o de Souza 
Breves e .Toaquittl Fet'l'(•iJ·a Ribeiro, que a lei 
mandou ~xprtlsS:LJnenlc convoc(U' para. este 
acto, corno tambem porque lln. acta se vê que 
os ·votos elos dous ver,:a.dcwes ncima citarlos 
<llte;:·aY<1.m complcmmcnte o resultado da. elei
c..~ío;e vistas as ttlleg•~c<ões <la.commissão munici
pa.l,que nega,rtmd;tdu. no avi.so de 3 r.lefeverei
ro do col'l'ente Mno. t\ competen<:ia dt\ junta 
partt n.nnullttr o alistamento, visto como sõ 
ao Poder· Le~islatl\'O c;tbc clecidit• dt\ nulliua
d.c do ;\li~Lamcut•J em get••tl c Hão :;c tt:at-1. de 
;\tnp:u-<Lt' tun tlil'eitu intlivitlual, disput.a.•lo 
no caso t•Jmttuo em ct:pecie, l'c.::otv·eu a. junta, 
depoi:; ue considm·ar: 

a} <tue. a.lêm do r\ viso j;~ m~nciona.d.o con
tntl'io.r tts llisr,osic.,:õ~ termin.:t.ntes <lo art. 9'' 
§ 2' ela. lei 11. 23 de :30 outubro rle 1891 e 
tLrt. 4.2. do decreto n. 1100 do tlezeml>ro de 
ttl!:12, niío ktn C:.J..t 'ttdet· obt•i;!:LtM·io para o 
Podct· .Juuic:i<l.l'io, a qtkm Joi commettido em 
ultima. in8t:tncia. a Ocl t·XP.cu~.-t~ da. l~i eleito· 
ml n. 3:; de :!!i de jnneit-., tlc 18!l2, c crte o 
pt·oprio ;t. t·c~onlH.'o:'Cl' c·m ~ua pl'imdt·a. parte 
que, cab:mtlo àjunltL. :~tt·::nt:L <L sntt n::ttureza •. 
judicia.rb c runl.'•:~'lu cnnt.cntiosu., .i1tlga.r de 
;;,r.;·! L!:> es rctnn::os ;tpres ··a tmlos 110::> termos 
r lo m·t - 26 da. lei n :J:>, n:'lo llÕtle ella. presciu· 
llir de verHiCO.L' a competencia a qttt.i e, por
tanto. ueixat• de CO!lllecer Cl<\ le!!alidade 
das commisS<}es se~cionaes c tla.s commissões 
municipa.~;; re,·isoras do <1.Hsta.mento, da 
preter·içãll llc 1hrmalidades Jegaes por parte 
da-; referidu.:; com missões e tla nulliolade dos· 
ttlistamentos -vjciados : 

b) q tte <l lei eleitorat não confe1·in explicita. 
nem implicit:tmente a a.ttl•ibni(:<Í.O de annular 
o~ ;~.li~t:wteuto~ leitl:os cnntra as li:orrnali<lades 
e~~eHi:l\11:$ o.h pro.o,;;e:;:O:ú ;~:·o Poth:r Legi:>httivú, 
n;L quaEtlaclc tle p:1olcr Yct·ilh::ulor, lllõl.S 8iiU ú. 
junt;\ que ju lg~1. em ltltian in<>tancitt, sem 
mai:o t•ecur:::o ; 
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c) · que os membros do co~~lho mu~iciJ:!al. ' lei exigia, ft~ndo por isso muito prejudicado 
excluidos de vot tl' na ele1çao consututtva. em seus venc•mentos. 
das commissões seccionacs, I.Ja.se do alista- Examinando o assumpto, entende a com
menta, apezar de convocados e yresentes,nii.o missão que não póde a lei ter e1feíto retro
careciam prestar a.ffim~:ã.o, como se ti.vcssem acti vo e que a a.pphca.ção rlo rererído decreto 
de funcciona.r no ca.mcter ela vereadores, no caso será um máo precedente, que con yem 
visto como se tt·atava. de 11m n.cto memmente evitar; pelo que é de ~;~areC€r que não seja. to
eleitoral em qM os proprios ctdad:los immc- maào em consideração o requerimento do sup-
dia.tos em votos c11amados a. e."tercet· 3. mes- plicante. . 
ma. funcçã.o dos 'v-cee.1.dores, são dispen.sndos 
desta formalida.üe ; 

d) que consta da acta. junta.. da reunião do 
conselho municipal. <tue os cidadãos convo
cados e'I>resentes se otfereret·am a prest:w as 
respectivas infJrmaçõ~s. e que o pL'esidente 
do conselllO se recusou r ecebei-as ; . 
· e) que se vê da mesmaact.'\·que os membros 

das commis;;ões seccionn.es !oram eleitos por 
seis votos. ficando os vencidos com cinco, o 
que demonstt'a que os futos dos vel'eadores 
excluídos alteravam o resultado da elei-. -o . 
ça. f); que e corrente em di1•eíto que o acto 

. feito com preteri~ão das forma!idades sub
. sta.nc:iaes do processo, ou que na.o guarda. •~ 
!órma. da. lei, é nu\lo; 

g) que, ftnalment~, á vista. do . e:x:p·os~o, se 
·aeprehende que o alt:;tamento está mqulllado 
de vicio original, como seja o da illega.l con
stituiçií.o das commissi.es se~ciona.es illiciado
ra.s do alistamento eleitol'al, como se vê do 
a.rt 2' da lei n. 35 de 26 de ja.neirv de !89.2. 
- a.nnullar, eomo de :t\1cto a.nnulh1., Q alista
mento de eleitores (lo roanicipio do Pimhy ,que 
tevelog-ar no dia 5 de outubro 1lo anno pas
sado, por determina.Çt1o da. l.ei n, 6~ ~e 1 de 
agosto de 1892.-Devol>a-se tt comm1ssao mu
nicipal e publique-se por euital. 

Nitheroy, 18 de abril de 1893.- Go(lo.";erlo 
Xavier da Cunha.- LI! i: .4.HrJMSto ele Can:;alho 
MeU o.- Edtlai'(Jo h se âe 3fo,·itC$ J!mi Ol' . 

N . 28- 1.893 

l nde{ere o ''eque'i·ime1Ho e1a qtte o capit(ro Jnsd 
Ma,·ia das Cha!J'lS F~ntan<les de B t·ito, aju
danle do porteii·o apose>ttado da aJ(ancl~ua 
desta; et.tpica:l, 11ede melhoramento de a1}0s1m
tadoría . 

A' éommissão da fazenda. e industria foi 
prêSente o reque1·imento em que o capitão 
lionora.rio do exercito Jose Ma.ria das Chagas 

· Fernandes de Brito pede 1nelhora.mento de 
aposentadoria., nos termos do decreto legisla, 
.tivo de 189'2, visto ter sido . apo~enta:do, no lo

. gar de ajudante do · port_eit·o da. alta.nuega 
d~ capita.l,por acto do governo provis:wio, 
de 20 de dezembro de 1889; S:lm o haver pe

. dido e i>em contar o tempo de .serviço que a 
~ ..• ;- . .... . ' '· 

Sala das commissões, 22 de junho ele 1893. 
-JI. Guata;JO, presidente.-.-!. Con·êa dn Costa, 
re[ator .- Cassiano do .Nasci;aento .-F. Sch
m idt.-Bella.l·,;tino Car;t.:~t·o . 

N. 29 --:- 1893 

!nele{ ara o ;·eque,·itn,mto em que Jllanoat Jl:úu·ia 
Vele: Ut ibe p ede p;-:vitegio exctusi~o por 15 
annos e ou h ·os fa:orwes pat·a r;•OJ'Ita!Jem ele 
uma faórica de -,-e(tnaçiío ele petroleo cru 
ou íi!XIi~;o, ifl11JM'ta do do, e,·!J·angei;·o 

'"lMa.noel Ma:ria. Veiez Uribe pede ao Con 
gresso Nacional pri.-ilegio exclusivo para 
monta.r uma ti.lbrica. lle r~dtlação de petroleo 
crú ou nati\·o, importado <to estrangeiro, e 
isenÇt"io de dit·eit.os p:1ra. imp::>r t.açiio dessa. 
snbstanci<t minera.l como m:tter ia pt·ima. ap· 
plü:a.vel a. multiplos fins indnstriaes, etc . : 

i l peticioum·io ~uj eita·se ao p::~.ga.mento de 
direitos dos maehinismos, appa.rell1os e mais 
ingredientes destinados áq uella fabrica; direi-. 
to~ a.Iiãs já dispet~;;a.dos por lei, n o intuito de 
f:tvorecet' e íà.cilita.r o desenvolvimento de 
novas.intlnstria.s no p3-iz. 

A' cotnmissã.o de fazenda e industl'i::l.S, to
mando conhecimento da preten~o do peticio· 
nario, parece :ina.dmi~sivel a. concessão do 
pt'ivilegio pedido, porque tal concessão pre-
.)udicar ia. enormemente o eommm·clo, onde 
o petroleo figura como mercadoria de uso 
commum e não p:)de, portanto, ser convertido 
em objec~ de monopolio. 

Quanto à isenção de direi tos de importação 
do petroleo U.:'lttvo, prevalecem as mesmas 
razões a-cima. a<.lduzidas, pois .que, dada. tal 
isenção, o commercio nacional achar-se-hla. 
impossibilitado de entra.r em competet1cia 
com o peticiona.t•io •~rmado de fa. vor~s exce
pcionaes para a. íntroducção do artigo para o 
qual se pede tão largos beneficios. 

Opina., pois, a commi.s..~ que a ·cams.r-a. in
!1efira a p~ti<;,5.o de Ma.noel M:Ll'ia Velez 
Uríhe. · 

Sala. das commissões, 22 de junho de 1893 • 
- M. O.tetano, pre:>idente. - B el lar mino 
(Ãl'neil·o, relator.- A . c .. ,·reia da Costa.
Olssia710 do Nascimento, - F. Schm idt • . 
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V;ill :~ imprimit• p:u·;t cntrat• 11:1. nrdP-m dliS 
trnh;tlltm: os !>t'gnintcs 

~. Q•) .\.-18~):; 

Omc~ll.e !lllW tm;l.<rio omwol .tla !!: 10(}~ a J). 
l'mJJ.il•l' de A J'rt.r~jll }'oJ'lo .-ll.:(!l'l!, villt:l! tia 
P"C!t.twcc!mml ilfa~uu;t"•l·: .·lrm~jo l'or·lo .t11tJ
f/I'C, com diJ·cUo ti "l'tn•CJ'.<rir) tnn IJr;ne(il:!o de 
wr~ (illm lJ. ,( JIJtcr l'm·to .V('ffl'C, no.~ <'11H 

dic!''ics 'l"e c~t·tiJe/crc 

A commis:.;,lo ol<• ll('nsií<•s c enntts. !,ent~O 
cx:unin:t1lo o pro.icct.o de lei n. GO. •lc.~le <ttlll:> 
que r~onccek1 nm;~, i)en-;:t.-, :umu:tlt\o :!:400s a 
n. PMtlin:t (te ,\r<w.io l'ort<l .\lc;.rrc. Yill\'rt, 

r-;eptnil.gcnaria t1o poeh~. pitW•r. :wch ltccto e 
llt"J.tlm · naci(ln:~l Manoel tlc At•;wj" l'ortn 
"\legre, cclln 1lit'eilo ;'~ rc,·cr:-:;lo em ht1-
n~1tiÕio tlc · stu\ fi lha. I>. Anm~ cl.~ Ar•~ujo l'or
t t• Ale~;·e. tt:IS Cttnelie:cjes qm1 c:;:btlte\~lce. \ ' Clll 

emitti\• O lõCII }1<\l'i:lCC\', l) <JUC Ih".~ l.t<\SC!I.Il:t na,:; 
sflg"l\Íntes cun~ir\tll'n.e;.Cí·•:<: 

1l<i.noct 1lc Al' ;t U.io Po:·tu A\::ll!t'C niil) l'ui so
mente tttnlt ht•ii. lt:~n!.c incl.tvielualiihcl ~~ n:1.~ lei;. 
t!'as p:c.trias, clltl cleixnu tw. pintlll';\ llistnl'il':L 
na :trchitectura, no tltea.t.r11, nn. tdlwn:~. nu 
wagisterio, e e111 qmt:;i blla:< as IHanil\::sln;,.•ürls 
d<~ vid:t ci \"i<:n, ~ int.elll'CLnnl ·h~ tmc;:iú, im
pt·t~~ões inol\· j,\:weio:: , e tt':ttli ~<ic,; oli;.rua;; rlc 
;:crdr tk cxctHplo ú;,; 1-:(f't•:u:;-,c~ <ht Repu h I ir:1 .. 

D~)jli)ÍS thl CXM'CN' c\tll'<tll f.~·> ll\ttlt!ts ";l,l\ ll l'oS 
o~ Cttl'iWS <IP. lN1b1 th Acaelemit~ elo l3dla,; 
At•tes 'e antign, E•cnla i\!ilit:n•, omtc · olcm 
Yi:,.(Ol'OSt~ itupul~o :tn c~ttlllot tk ,[csellhn, atô 
~omt:i11 eompli'L~tlll<m t.t'. ·~espt·e:r.·.t•l" P'll'. qmm
tns rtii11 s) <Ice li c[\ \'lllll t•Xdnsi r ;\nwnl.l! :'t, 
co.rreirn. :wti~tica: 1lüp11iS •\:-• tl ltt\':tt• o · <••li fi 
cio elo lbnco il tl Hr.111il c a. p:~rte 111ai,; :rr:tn· 
cUos:t eltt,; cmH:;trt teo;•'í,J::; h~·ul':wlica .. o; (! art•lti 
tA!cl;nnicas tlt~ A l f:lttck !!1L i\n IHII ol tl .laJwit·o. 
runtlll t' n Con.~ct•ratol'.h> Dt'tl.ll l:üicu c tt ,\c :~
tl.\'.11\ i :~ t\(1 O)ICL' <I L~·t•ic:l.'. t\c l'di 'l' ll lt\•'·~' lll 1\11111· 
l'ttnltit\ tlc nnntin:ret~ ,)[)~\; Gono::~l\'(IS lle: i\I:t
~-:a.lhàcs c. o:tt.r.').~ il\u :>tres Cl:ll ll!o<~tllpt o t':.~ n~:·n~'' , 
the~ttro n:tcion:tl ; ou de tom:\ol' p:wt.o adi v:1. 
c pt•oemitHmte n:t t'c(htcr;-ito de n t:wei~ pm•iu
clit.'OS. t~m c nj:ts colum m~~ Yil.ot•:t\'!\ pela. pt·i
meirn. \·cz o 1\·ristno ~ul-twWt'Í!~tuo cnb:tndo 
ctttltioos :'t I:P'<tiluiositltl.dt' lhl n:~tu wz.:~ intet·· 
t ropica.l, c ung indo n.<s sn~ts cstt'Ot>h<:,; na<: no
bre:, cxpl()sties do -pl\ b ·iot i.;mo bt•a7.ilt•ir·o: dt' 
JtOis, fitHtl mcntr.. 11c t.'l.utos tt•: tb:ll hn~ ctn qtw 
'·' Sl!tt nonto ia l'llChll neln dn r\dw;: s.mot•o.~ :t.: 
clt~·onitl:t~ t.l.n ~cu k ntpo. l'C•!bt•tnnu Ptll'ln .\k
!.!t'c a a.nti;~a Ac:ul crnin. das Holla.~ Artuo:, a,;~i
gmmtll) :.t~ ~cicnci:~~ nw,UttHn:d;ic:t~ l' O>< litu· 
tho<lu~ r:wiomws pot• l.>: ~t-<ü ao en\; ino> ;wtistim, 

Cnm:u·~ \". 11 

o. cl':tahelcccn•.lo iuwol·t.r~n t:··. ~ dí-sposit.~íc.s , r111o 
t.mhnm pur tim jom:i•mnli.•m· wn dos .rna.is i m
pm·t:nlt.e,; r:tmn;; rlt~ • ·n l l;m:~, int,cllcct na l no 
Ut·n.;r,i l. ;\tó cntii<> ~·m Jl lào' r,f:t.r;tt ,. reira.~. 

lhlam t.l:qll~ll;\ i.•.p'lrn. !]Cc~p<n·~nÇ~s m ui tos 
i.ln!l pl'ittcip:w~; a.J· t ista,; l.ll·azileit•os, ctue teern 
illll ~'-t'adn a no.,&'l. p:tti'ia tlC>poi:; tbt pl·lmeíro 
pe1·ioolo de nossa I'Xi~t.<!tld:lo <te naQilo politic:t-
mcn tc illtlcpendcrnc. . · . 

Con\élnpOl':.tn~:tmcnt.e :'tquell:'. lnllltiph\ 1:.:t
rclh, em fJIIO o ill11stl'e PXt incto se c:;:J\.lt•<:a.vo. 
pot•impl'imir lllll cunho ori::inal aos productos 
c:> l; lt~ticos d<t acth•irhtik L>razi i<' Ít'a., r;ompoz c 
pubiicolt muitus tias suas oiJrttS pocticas, 
1-! JH.I'C :ts q u:w,;: n.,· ut t:~ o ~l'll jl<1 Ctnn. .'I.< IIJ·n
oil it~lln.•·. llO IJII:l l Gon~.;rtl1·es Di:\$, se~nmdo a 
trndil;üo cfln~c.·l'\';\\l:t nn lnsi.ltntl) l! i:;torico.e 
GeCI;;T:t phicn do Bt·nzif. beheu as ~ ~~a~ pt:imei
r:•s lt1:.<Ilirn<'r1cs. t' ia l:mr;ando os alic~t·c:cs üo 
sou colos~a.l Colo,;tbo , monumento litterario 
em ClltC ron~lou toda. :1. pnjan~~~ de sua. im:~ 
~iua<:.fu> de :Ltnct·ica.no e todas as opulenci:J.S 
tlc sun. n.ltn:L rl!\ pa.êriota.. · 
. A t•co:p~ito dos meri to~ mnltiplos do gr<~ride 
poet;l. c ~r;~ntle pro«:ttlot· fe;r. "\ntonio F<:lí t:!iano 
de Cast ilho, mn Lisho:t. dh·~,l'S:\ S p relrcçi'íes, 
q nc C\' idcllcin t·am ;\OS littel'~\tos ~\n p, ,rtu~a.l n. 
potenci;~ d:~rpwlle intell(•cto. pat·u. . ~) rtual }):\
t•eciarn iuc,;::.:·ot:\1'!\l~> n~ j:'b t:lo t•xploru.do~ l'e~ 
cttt'>"~ •.la lingu:1. portugnPZrt. . . 

J';t~'t•.cc que um \'\\\to tiio l>rilhnnte -lleve1·a. 
continnat• ;\ olomin;u· o mo1•imento e.~t.hetíco 
que <'llc }W~'~lWio n.cccl('r:wa; entl'otnnto o 
est.adu int.elteclun.l do p:tiz niuda niio n.cl
ttli i; Liu.. li n~tn enlão ~c c . .>m prohcudia. a inter
r~weneia tt•itttnpiÚt!ÜQ tlo artistu, tiO dt~~Jlv'Ol
\'itneiiCt.l C\'llluti·I'O ele u m po,·o }l t'étlP..si;im~tlo 
à.~ m:•.i;; :1ltL\l! conqul~tt~s •lü rntu t·o . O volun· 
!".:~rio ~xilio rle Porto A lC,!,:TC. inicio de tt 1nn. 
r.~~ ~~~cic dt·l 1'1lligr:·w:\o elo :wti;::tns not:tl't•is, 
l\.1i um lltcl.l) ~y111ptomaticu dé uma pullilh\ 
rca.lithtde. l')llc ninrl:~ pet'tlllt'a . 

Noml'ncle.• r.m l ·':l'>l) eon:>ul g-et•:tl do Bmzil 
<'m Hl' l'lim. tle ondo P<\S>on-se t~ Ore:::tl:.t e 
llwtlmcnr.o ú. I.isl>oa.. ~hnocl de At'<\lÜ•" Porto 
:\ !eg"t't! ~(\t'l'iu :::mt p;\l;t·h com :t m:tis .l~õ.lll
;;t,\11\W '' inex..:!!t.lh·et dcrlic:1~·f\o; t:nupt•l)gtlllli O 
ns hn l'l\..~ tlu de~c :1.n•:n em apct·lei<:O;tr .-, seu 
v:t~l:o pocnm. em inüka~· ao g'(H ' Cl 'll O l.n·azi
teit•.J-etll memot•ins cn i du. tlo~ :unento cscri
pt:w tlL\pOi~ t.le l<H·~a.nwnto pétt~Mlas-as me· 
dicl:l~ (lttc .ittiJ4M't• ma.i,; CLH\C~!nt:tncas o lH'
gcn te~ p u·a. otlo:>CnYoll'irnento tltt irnrnigot•ae;ão. 
:\ retwcs~'lo do lhhl'ico Lh~ mnNh\ li~ols:~. c . t~ 
oxtitJcçii.t) ~t·:~od ll :ll dt\ Cl,\ú t•:t. \·n. l. ut·:~. 

'l':wl.o 11:t capital portu)!ttt' ?.<~ como na Prtt>
~ia . 1m Sa.X\Ift i:t.. ou ai 11 oi :~ n:~ I·I <·~]Xnlh:t . J.lOI' 
, lllll<' pa.~:;:ou t':\tlithl.mc~Jt.o . sr11llo logo g-;t lrtt•
tln:Hlo p!;\o g'OV!'l'llll ci:HJII Cllt• pait., tl eiXOlt O 
nni.:L\'l'l ltt·:w,il r.•i r·,> iJnpr·c~~~-.e~ ind ol(!\"eis o 
:tll::t lll()tÜl' . llwOt'õl.l'l~ió; :\. n•pu!.tu:rto llO !ll\3. 
patri:t. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 14: 11 +Página 9 de 13 

418 AXNAES DA CA:U:ARA 

Nomeado mais twde reprel':entante do Brn.
zil na Exposição Uni...-ersu.l de Vienna..escreveu 
um rebt1)rio que é uma peç<t litter3.t·ia de 
tanta eloquencia. como os seus l>tilhantes rli.~
etwsos pl'o!'eridos no Instituto Histo"áco e Geo
grapllico Brazileil•o, do qun.l, durante quu.
torze annos. foi inimit ... 1.v·cl ot•u.rlor. 

Morreu pobre (1879); digno coroamento de 
uma exisr.encia. laborio~n. e honestt~.. Instituiu 
a ravor dos seus, que lhe sobrevi.-cssem, um 

. montepio demasiado mesqtünl10 para ff-l.t'antir 
·:i. "iu va uma exi8tencia decorosa (400$ <\n
nmws). 

EU;:t., que se achaTa em Lisboa quando ful
leceu-lhe o marido, foi obrigada pela csca.sse~ 
(los recursos :pecnn:a.l'io~ qne lhe resta'i"am. a 
retirar-se pa.!"J. a. TEJscana. onde a Yid:t mate
rial, princip:ümentc então, era muito menos 

CoH-Co Cm·taxo. -Ca1·los Q.unpos .-ToleJt(i»o 
de c,rral!t/J.-Garcia Pí1·es.-Peclro Ame
tico.-Leonel FiU~o.-B. de S. Jl[a,·cos.-
1./J.two. Maltel' .-P. Lyra.-Epitacio ~<.lssoa. 
:.-l{e;!l'ir;«e A. de Carvalho.---J. RetumlJ,.
Frerle!'ico Borges.-F. Badarõ.-S<,ntos Pe
J'elJ"Ct. -S rZ .t'liHli·acle. -Cas.oza.YIO do .J.Vasci
;ncn.~o.-O:!simi1·o Jun:'or.-Lu::; de A.nclncde. 
- v:l·f!:Íio Pessoa. 

N. 70-1893 

Emc11da.< do Sen.aclo ao projecto da Camara 
dos lJcp!!tQ.dos n. 209 B, de 1892, que 
app1·ow fi::: rli11i.~G~• dos disttictos eleitoraes 
o1·ga;1is(Cdos pelo Poder Execwivo 

dispen•lios;1,. A commissão de constituição, legislação e 
Nessa época. entretanto, desfructaYa. umn. justiça, tendo examinado as emenda~ do 

pequena pensão, que lhe dav•t o seu digno Senado n. pt·oposiçã.o n. 5 desta cama.ra, ap· 
filho Paul~ Porto_AlegL·e emqyan;o er'!- con-. provando a divisão dos districtos eleitoraes," 
sn,! d.~ _Brazt~ em _L!~boa.; ~ell:ao ~ue fo! ~up- 'or·ganisados pelo· Poder Executivo em cum
pnm~~a ~~ o~ca::omo da me~~era.d~ n.po::oe~- pr·irnento do disposto no art. 313 § s• da lei de 
tadoua d,tquelle honrado funcc:ona.u_o. Desa.e :lG de janeiro de 1892, ê de parecer que sejam 
esse mo~e,!:~o come~~~ ~~1~ extstenct_a a ser essa~ emendas approvado.s, bem como que 
uma succe~::ao de_ P1 n a.çoc~ · . _ Q.que a commi:>são de redacc,iio a utorisada a 

Conti.l. ~(I~ e u. lllustre senhora mars de ,o Tiíndirtodas <ts resolucões do Poder Executivo 
ann?s de Jdade , . com as modificações feitas pelo Congresso em 
. Fora., portanto, um acto de re:p.arado!a.JUs- um só decrreto. 

t1ç::1. concedel' o Congresso N;.\ciOn<\l <\ vene
randa vilna, e por morte deU:\ ~t ~Ut\ filha 
solteir:1, uma pen&1o adeqtlada. jit que não 
se· elevou 0.0 grande bta.zileLl·o n,.nhum mo
lllltnente commemoro.tiYo de tã.o now.vcl in· 
di vid ualida(le. 

Sa.llt das cornmi.ssües.- .Fi·ança Cm·valho, 
presidente.-A.rlol1Jho Gordo, relatOl'.-Chagas 
LoiJato.-Casimú·o Junio;-.-Fredr:,·ico Borges. 

Emendas do Sc11arlo ao jJJ•o}ec.to 1t. 209 B, de 
1892. di.L Catnt.;ra dos 1Jepu.t(t4os, 1'elalil)o 
as di-Ot$ÕCS d~ distrtciOS eleitorocs. 

A' vista do que, "'commis~5.o de pensões e 
contus é ue parecet• que dc,·e ser aLloptarto 
pa.t•n. entrar na Or'dcm dos tr:.t"bo.lhos c appro
>ado o releriúo p!·ojccto de lei. 

~alatl<\.s commissões. 26 d(• junho <le 1893.- Ao art. 1.~ (principio): 
Accresceutem-se as palavras-Minas Gera.es • ]fHrS'Z, pl'esil.lénte.-Oa.·cia Pi;·es, reh\tor.

.J[atta Ba<:ella1·.- .Nov"-es Jlc/lo.- S. Lan-
dulpho J.Iedmdo.-Jfanocl Fal-!Jencio. ·Ao me~mo n.rt. l": 

N. 60-1803 

O Congresso Nuciono..l resol vc : 
Art. l." E' conccditlu. uma ptns:"io annual 

de 2:,100$ tL D. Paulin::t. de Amujo Pol'to Ale
gre, viuva do poet.• nacion:1.l Manoel de 
Am.ujo Porto Alegre, revertendo a mesma. 
pensão em beneficio de sua filha D. Annn. 
Porto Alegre, emqu:.mto solteir:J., no caso de 
fallecer a referida viuva. 

Art. 2_" Revog,~m-se as disposições em 
contra:rio: 

S. R- Sala d;l.Sse .. .'~sões, 14. de junho de 189:3. 
- Raymtinclo Bandeira. - Euclides 11falta. 
Joao d~ Siquei?·a.-.Martil7hO Rodl·i()ues.-

Supprimt•m-se no principio do artigo aspa-
lavras-S. Paulo. 

Supprima-se o § 4n. 

Accrescente-se o seguinte: 
ParagTapho. « O estado de S. Paulo fica 

dividido .em sete districtos eleit.ora.es, de ac
cordo com a orga.nisaçüo prop()sta pelo Po<ler 
Executivo, com <J.s modificações SPguintes: o 
m\micipio de Limeira farã. parte do 6° distri
cto e não do 5''; e o municipio de· .M:ogy-mi
rim far<i, parte do 5Q districto e não do ;i•. » 

Ao mesmo a.rtigo: 
Accrescente-se o seguinte: 
Paragrapho. Na divisão de districtos do 

estado do Pa-rà, em vez de-S. Domingos-
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diga.-se.-S. Domingos di\ Boa. Vist:1: em vez 
de-S. Sebastiã.o-dign.-se-S. ~eb:J.stmo da 
Boa. Vista. 

Senado Feder~l. H) de.junllo Lle 1893.-Pr<!· 
den'e J. de .Jlforaes Ba.n·os, vice-pT.'eshlentc.
Gil Dini:; Goulm·t. 1• secret<trio interino.
Antonio .NicolauMonlei.ro Hacnt.l, 2" secretario 
interino.-João Soares NeiDa, servindo de ::3" 
secretario.-L~li;; DelfiM, ser\Üdo de 4 se
creta.rio. 

districto eleitot·~tl que comp:n'-se-lw. dos muni
cípios d<1 Fol'miga (~ede), Jt;~peceriC<J., Campo 
Bello. Inll:.túm,~. Dores do lnd~y:i. Abaetê, 
Bamlmhy, Piuml1y, A1·axá. P;:ttroci.nio, Carmo 
do Rio Cbro e Dores da Boa Esperança. 

Ar;t. z.~ Revc,g-am-se as di~posiçües em con
tr:\no. 

Camu.ra dos Deputados, 24 de maio de 1893. 
- Jocio Lopes, presidente.-.1ntonio .A::e1edo, 
1" secret<.I.rio.-Antonio Boroas de Atlwyr.le -

' Junior_ 
Projecto da Camcc1·a dos DepWúdoS, n. 209 B> 

de 1892, que opp?·oca a.s di~isiies de distrícto 
cle~toraes 

N. 71-1893 

"lfanrla. cont:el·te;· em. o;;der;.ado o jornal c fJra-
0 Congresso Nacional resolv~: tificaçrTo qt1e 1'/Jccl>c (t mcstrançc1 do .-i1·~('nal 
Art. 1. o Ficam approvad3.s as divisucs de de Gw:rm sa:;undo a iabelht actt!al e dá 

districtos eleltor;J.e;; org-<1nisadas pelo Poder I out1·as procidencia..~ 
Executivo para os seguintes estados: Pad .. 
Maranhão. Cear-á., PernambLtco, AlagGas. São A' cornmissão de marinha e guerra da Ca
Paulo. Rio Grande do Sul c Distr1cto Fe· mar,• dos Srs. Depnt.1.rlos fora.m presentes o 
dernl. rE!(lUet'imentu e rn:tis documentos pelos quaes 

§ 1." O estado da. Bahb fica dividirlo de a mestrança do Ar3en:•l de (}uerm desta ca
n.ccordo comaorganisa.çii.opropost:J. peioPodor pital pede a.o Congt·e&>o Nacion<\l <J.Ue sejam 
Executivo, menos com rel<~.çiio aos municípios con~idera.dos mensa.es os seus vendmentos 
da. Cenceição do Raso e do Monte Alegre. que -j01'nal e gru.tilic:.cção-provanuo pelos rcf'e· 
fa.rã.o parte do quinto e não uo qu;1.rto distri- ridos documentos que uo Arsenal de Mari· 
cto eleitoral. nha j<'L gos.1zn desse ía vor os mestres e contra-

.. § 2. 0 O estado de Pernambuco :fica dividido .

1 

me.~tres de :>uas offici.n<ts. 
de a.ccor:Io co~ a orga.nisução proposta. pel.o P.a.re~e á commis~U.o pe~f~í.tumente. fu. ndadt'l. 
Poder Executlvo. accrcscentu.ndo·se a0 pn- na. J1.1Stlçu. a pl'est>nte petlçao, por- rsso que 
meiro districto, de]!ois do municipio de Olinda, 1 não lm razií.o alguma pal'rt. S(llllClhante dcs-
o de Jaboatão. igualdade. desüe que ü At·.sen;tl de Guerrn, e 

§ 3. o O est:lodo do Rio ele .Tnneiro compor-se- um estil.belccimeuliJ igu::t.lmente im.portante, 
ha de cinco distl'ictos eleitomes: e pre$ta. idcnticos SCl'Yi<;iJ:: ú.s ínstttuiçües na.· 

1•, o I• distl'icto teeá 1 o r sede a. citla.de t1e cionaes-
Nitlleroy e comprehemlern os munic!pios de A commís;;fi.(, de mn.rínhn. e "Ltcrr::t é, 
Ma.ge, lt::tbor:~hy. R.io Bonito. Capl vary. lht•z·a pois. de po:recer qne seja deferida a p1·csent<l 
de S_. ~oao •. cabo Fr10, Ar2ruama, S:.t.ql.lu.rcma,. peti\.:10 e (>iferecn it C(lnsider•tt;ii.t:• d::t. C::tmarn. 
Manca. e Nttheroy; . . dus Srs. D~put~tdo~ n SE'''ttinte 

2•, o 2' districtO \Cl'lt -por seue a cl!hde de ~ 
Campos c compt•ellendcra os muni.cipio.;: de p,·.-~icclo 
!vla();).hé, Magualcna, C;ompos, S. João du. Rwra 
e Itn.perLma.; 0 c · · 1 1 

3•. o 3' districto terá por séde a. chüLue de ongresso :"i:<telona. J'eso ve: 
Ca.ntaga.llo e comprehenderá os numicipios de Art. 1 ." Convert;t-"'c em ot'cienado u. diaria 
Padua., s. Fideli~. Ita.OC<trü. S Ft·a.nci:>t.:n de -.iol·n:ü c gr;tW'lcn,:;l,.,-<tue t·eccbe n. mes
Pu.ulo, Ca.nta.g-~llo, Du,ts Bart'.;ts, C;n·mo, Fri· trtl.n(~L do Ar:;ezzal de Guerm, ue ;tccurdo com 
burgo e Sa.nt'Ann:\. de Macu.cu; a tabella. accualmente em ••igor. 

4", o 4" dL-;;tt·ict') te1~á. por sede o. cicW.dc de At•t. 2." Considerem-se na clnsse de contr::t· 
Va.~sour3.s e comprehcnde!".1 os municípios de mestres os mo,nda.t!ores d<t mesma mestrançp. 
S:J.pucaia., Parahyb:\, Va.~sonr3.S, Pir;'i.hy, H~- pa.ra os efl'eitos dest...1 lei. . . 
guahy, Igua.ssú, Petropolis e Theresopolis; Art. 3." Revogtl.lll·Se u.s dispo~içlíes em con-

5', o 5~ districto terú. por s~de . a cida.de de trario. -
Rezende e compr~hendet•á os municiQiOs de Sn1a. da.s commissües, Q de junho d.e 18!13. 
Sa.nta Tl'l.er&<-., va.l~no.;-..'1., :r;arra do Ptrahy, -Jim·ciano de N.a!Jalhaes, l'elator.-Bm·ao ele 
Barra. Mansa: Rezende,:. Rto Cla.ro, Paro.ty,. s. lllr.wco:'l, pt-esi.dente.-Pin:s Ferrd,·a.-Jil. 
Angra dos Re1s e S. Joao Marcos. 1'alladr1o.-J. Retwn/w. 

§ 4,n O estado de Mi.nas Gel'a.es ftca. dividido 
de ~ccordo com a orga.nisar;.ão p~·opost:1 pAo A commissão do or.;amento; ex:J..mi.naudo a 
Poder Executivo,· menos com l'elaçã.o a.o 7• petição da. mestronça. do .Arsenal de Guerra 
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- ~- --~------------------------------·----------------------------
.· .á a C:\pilàl Fe(leral, }lellindQ a conversão de 
·:. seus jurnucs em vencimentos p.wa serem l XI.
. _gos mcm;almenir) , COtJlO s-~ -pra.tica. no Ar:en:\1 
-· de .?<Inrinln~, e-co:>sitleramlo qne t\S in!i)rma
·. ÇJes do govf,rno J:iio se oppoem a t:ll padido ; 
consiclerando r1ue essas inlbrma~;ües nenhuns 
csc1arecimcn!os encerram que autorisem atnr
roa r que (:S serviços prest:tdo.~ pela. mes
trallÇ'-1. elo At-scual de Guerra SE\i 't m diversos. 
ou meno~ nle>antes e pesados. do que os d:l. 
mestranç'-'\ rio Arsen:tl de M<\rin!w .. , o que ele 
certo :.tccenttw.ri~>.m as info;·ma,iies partidas 
do governo, si t..~l acontecesse:-pen~a que o 
projecto remetthlo pela. commissiio de ma.ri
nha e guerrn. est:\ no caso ue ~el' cunYerticlo 
em lei. · 

Sala elas commiswes, 17 de,juul10 ele 1893. 
- J[o,·cr.r:s RmTo.~.-B. Vdttuhwc.<·, relat•.H''. 
- .:ll/;cJ·to l1rmuliifJ.-~ll-:$ti~lcs Jla!a.- L co-
2Joldo d_e B1dluics. 

· Cl)i~;:cde a Jl.:!chert &:- Comp. e !! qw.r.c.~'L<lCI' 
im!!'os (r~&rict~;!les rlc 1lapel cslaõcl~ci-los wt 
·U11i•ia i.<ei•!:ii'} de r.U1·citos solwc;· t.·apox_ e ,·ê
dtiCçuo de tJO • f u sr,b,-c a -.HaCcria Jl1·ima 
dcnom;nrula- blea.ching-powder- que im
Jl''!' lt.tl'C,n th1l'Clilt·c _ c:nco àm~os ( t coHta;· 
da dada. rlcs:-.' te: com de~;tilla â.~ (rtóricr.tx de 
p(!pcl já c~!al:c~cc:dt!S HO pai;; 

A' commi~~ão de fa.zunda. e indnlMias foi 
p1·csentc o Pl'.-tlec:to n. 182. de I 80:!., em que 
se concede:~ l\felchcrt· & Ccmp .• iscn<~ii.o de 
<iircito:;, in~!usi ;-c os de expediente, sob1·e 
tr:~.pos c rcclncçiio de 50 "/u ~obce a 1M1.terit1. 
prin1a. •tenomin:.u!n. -bl,:rr.cl,inrr-wnçrlcJ·- que 
import..·wem dur:u1te cinco annos, a- contt\l' 
(l_a. dat1. da lei, co:tm <lestinl> ú. lh.bric<l. de p<tpcl 
estal>elccidu. nn. "illa do Baltn, est:.vlo de 
S. Paulo, com duas emendas do diversos 
Srs. deputados: a. pr·imeir-a. tol'Oando extcn
si YO$ os 1b. v ores constantes desse l)l'O.iccto a 
quaesqucl' outros fabricn.ntes tlc lXtpel csta.
helcciuos 110. tniii.o; a !S~~unda. H1})})l'i mindo a 
iselwüo rel<Lti\-~. uos db·eitos tlc expe<lientc. 

Examina.tlo o assumpt.o <lo pt•ojecto n. 182 
· ~e das emend:\s que lhe f<>ram oífereci.dí\.-; cn
. ,teude a commi5são que: sendo a i ndustria da 

tabricaç;1o do papel nascente ainda no paiz e 
. :-sendo convenieate au:'l:iliar o seu aesem~ol· 
-: :Vimento por meio indirecto como o <le que 
~, . cogita. o projecto n . 182, não é. entretanto, 
: ,iust.o que se cl'ic um regimen de excepç;.io, 
.· que se conceda. um privilegio em favol' de um 
:: .indu!;tTial e em (letl'imento _consequente de 
~- _outros e por. isso é de parecer que seja. acc:eita 
· a Jll'imeira das emendas; tanto m~is quanto 

' ~ }lenrJ.e tamb~m de parecer desta. mesma. com
.: mis._~o um t•equerimento, dirigido â. camara 

dos Daputa·los, pela Comp~nhht ele Melhora
mentos de S. P<ntlo em C]tll'l, allegamlo ser 
pc:Ssuidot-a da mo.is importante l'tl.brico. ue 
p;~prl do l3nlzit, estt~.be!<:cida em Cayeiras, 
pede ll1c s?jam CJncedidos os m~mos !lw(.res 
solicit..1.dos por Melcher;. & Comp., constantes 
do p:·o.jecto n. 182 de 1892. 

QtHtnto it scgunuu. emenda opina n. commis
silo 1hvorttvelmente à sua adop<;iio porque 
representando os direitos de expetliente uma 
e~pecie de remnnenwt[o <J.OS sen·iços e ti•abn.· 
lhns a. que d5.o logt\t' ns merc:arlol'i<\S a.o t ra.n
sit:n· pelas o.lfümlegas niio devem J:>er dis
pensados. 

Neste sentüio t\ commíss1o (l.presenW. o 
seguinte 

O Congresso Naciotw.l I'E'SOl .-e: 
Art. 1.~ E' concediclo a.lvlelchert & Comp., 

e :\ quaesq uer outros í\l.hrica.ntE:s de pa.iJel 
est;).1Jeleci.do;; n3. Uni~t.O, isenc;ito tle dit-eitos 
sobt·e tra.po:; e reduc:;;.ão de 50 "/ .• sc,brc a. 
rna.teri:t pl'ima t1enomina<ln.-1;kl1ch:;l9·Ptn~(lcr 
- que impor·tu.rem dul':t.nte cinco a.nnos "· 
cont:tr tlu. d•1l<t de:;ta.lei com desüno as fa
bricas tle pttpel j{1 esttl.belecidas no paiz. 

Art. 2." 1~evogam-se as disposições em con
trario. 

Snh• d?.s commissi3e;o., 22. lle junho de 1808. 
-JI. ( heta•vl, presklcnte.- Ctus;(wO do ·Nr(s
<ÚlJC•Hn. rehttor .- A. Col·;-~(! d!t Gvsta. - F. 
Schuált. - lJd/a;·mi;•o Carnc:ro. 

Accreecenta-re :'1. :.relchart & Comll. :-qtl<\1-
quet·Qutro f~!.l>l' iCt\llte de pa.J?el e::;ta.beleddo 
nn. Cni\io. 

Supprima-se: - inclusive os tle exp~dionte_ 
S.'\1<1. das sessDes; 12 de junho de 1893. -

11ctumbu. - Vll.le.nte de NofJ<CIJs.-J. do: ?'crpa. 
-Dt~!m ~:v:c,_c:rJ.-E1,:tac:o Pe:.:.~oa . - .T<.!CI)tH:.~ 
01wiqH•;. - ( 'ft,·:st:ww (',·,!:;.-:1. JlontettCffJ'O. 
-.J/.fh!do E!l:.~.-Jfolhmdc! Límc1 . 

N. 182-lSfl2 

Ctmc.:r.lc a JicrcJ,c>·t & Comp. :.~e;1 Ç(tO rle tl!
?·eil~.< iaclt!~itc os de expediente sob;·e 'tN!pos 
c ?'educçao de ;)0 •f o sob>·~ u ?lll!tc;-ia 1-,;·;m(t 
denominada- blcacking-powder- IJtiC. im
íJOl·!aJ-em du·-~wt·tJ cinco mmos, a co;1tw· da 
ct~ .. tct dcstrc lei, com rlestinv â {a.br;cr;. de 
teciuos n!l villa do Sal! o em S. Paul-o 

· Ao Congresso NaciNl<Ü r equereram :Mel
chert & Comp., esta.beleciuos com f<lbrica de 
papel nt\ >illa. do Salto, estado <le s. Paulo, 
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iserrção de direitos. inclusive <ls de expe
diente e redncc;..io de 50 "f., pelo p;,-azo de 
cinco a.nnos, n.quella. sobre trapos e esta. sobre 
a materia prima. denominada - Bteach:ny
potcdcr, bem como a restituiçtío da. impor
ta.ncía dos direitos que indevidrJ.,lnente paga
ram sobre as mesm,ts ma.terln.s no COl'rente 
anno c no proximopassa.do. 

Funda.mentn.m n. pretenç·ii.o nos peticiona
rias: 

l", ú facto de lhes ter sítlo feita a. referida 
concessão pela lei do orçamento de 1888, pelo 
pr-azo ue tres annos, não tendo, pot'ém, os 
pet~cion<\rios dello. go7Ado, senão nos ultimes 
mezes de 1889, em consequencia. de g1·ande 
demora na alfandega. lios m:1cllini~mos desti
naf1os ú. :sun. fil. bricn. ; 

2•, não tet• sido cumpritüt na. mencfonaua 
repa;rti~fi.O o c.espa.cho do M1nisterio ut\ Fazen
-dt\, de •1 de m<wço de 1890, qne, l\, vista do 
moti.vo acima exposto, lue:; concedeu pot· 
mais cinco :~.nnos a isençtlo e reducção allu
didas, visto não t.er o ministro compeLenciu. 
par:1. tal conce:.'Sfto, dependente de decreto 
legislativo; 

8", nlio haver no pa.iz a. industria. de tl·a
peiros, nem possiuílitlttde de est:~IJeZecel-a. 
bem como set• a. f;Lbr icaçiio t1o papel inuust.x·b 
novn., que nü.o uôde prescindir de p1·otet:çü.o 
par a. de:senvoh·ar-se. sendo aliús, certo que, 
em v:uios paizes em que ,já ell;>. e pl'OSlJera, 
como na Fran~.u, Ilali;J. c Bst;\t\os Unidos da 
Americ<l. do N'ot·te, '" import;tç,.io de trapos 
}la \'O. o Ü\urico de l)ar-~el ê li v~·~ de llire\ t\Js e 
a. respectl•tl. expo1·ta.ç:1o [;t"<Wa.th1 de impostos. 

A commi~siLO, rcconl!ccem\o ;), procetlc·ncia 
dtts ullegnções exposl;a:;, é de p;u·ecr! t' que 
sejn. dcl'et•ic\1) o rp.le r equerem os pcticionu.
rios, mas sómentc na. pa1·te reltüiYft, a i~en
<:;lo e reducr:U.o de direitos por· eitlCO \l.nnos, 

-visto que o espa.r;<l,mento do pl'azo (]a pl'imi
t iva. coucess;\o sufficientemente compen~<t o 
paf,'ll.Ulento dos mesmos direitos clllra!lte um 
n.nno e alguns mezes. 

Em cons~urmcin., a commissão ofterece, 
:paro. ser S\ljeito :~. detihet·ação dc'o!st<1. Cu.m~u-a, 
o seguinte 

Pl'ojecto 

O Col1[;resso Nu.cion:.\1 resolve: 

Art. l,n E' concedido a Melchert & comp., 
isenr,;ão ue (lireitos, inclnsive os de e:;::peüiente, 
$Db!'C trapos e reducç:ão de 50"/ .. sobre a ma
ter·ho. prima denomtnatb.-JJ~eacl<:,,v-pnwdcl·
que import:wem, dura.ute cinco tttmo:s, a 
cont<'w lia data. dést:t lei. com destino tt fu.
llricn. de tecidos e:;ta.belecida n:;J. villtt elo Salto, 
est:u.lo de S. Pa.ulo. 

Art . 2. n RevogaDJ.-se as dispo~i~~ões ern con- -
trario. 

Sal<\ elas com.tnlssõe.c:;, 29 de n.gosto de 1892. 
-M.cr:w, ]'lt-esulente. -Bras:L:o (lo:~ Sm1-tos, 
eela.tor·.-H!Il'rccio Costa (com. l'estric~'ues) .
Edt:ardo Go1!::r.lllle.~ (menos quanto ao ex
pediente). - Bc!lm·mino Carmo~:rv (C(lm re
stricçucs) . 

N. i •l - 1803 

Eme:ulc1 do SeHario M projecfo da Cw;wra dos 
])cputrulo.~ . 11. 1ii L C, de 189:?, fj !ta c•·cl' wna 
colonia COi'J'eccio;,al 1to pror,\·io nacion"l F~~ 
:::çw(r.<- da JJO<c Yisttc e ·;i ces cuto;tia~ ·,Jtitit<wes 
qHe a i.s:;o s~ )JJ·e.~1a1·em 

A' co:11111isstto de constituiÇ;:io, Iegisla.ç-[o e 
,j usti<.~~ !bt>~t!tl p1·esentes as cmcnchtsdo Senado 
ao pl'qje<;to da C:1.marJ., n. 1iil C, de I89Z,con
sign<\nolo e~sas emendas a suppress;l o do art. 
o• <.Io t'efel·ído pz·ojcct.o, no qu~oJ :Se c:>t:.>.I.Jelecem 
p~WJ. os estados a üculdttde lic c1·e•n·cm colo- , 
nial> correcciotm~s. na conro;·mhl.:tüc dn.s di:;I?o-" · 
siçGes do mesmo projecto.· - ·· 

Comqm.nto o projecto contcn11o. mcdit1o.s re
pressi ms e~peci<tes, capitule como delicto 
t:tcto niio prc~·i~to pela. lei pem1l c wocli!ique 
:~ pn nií;áO tle o<ttl·os. x-en~s:.iwlo-se assim uo 
c;:w~\Cte;: de lei cx<!pclona!, j ust\tir::.uuL como 
me ir• de comb.:l.tee elementos p~·rttll'lt«dm·es da 
urdetn, existentes no Dist.r icto Fc-.cl<:1o.\l, en
tende a. commbsiio q ne do v e :;c·,· llli~ll t ido o 
:tiL udidv <U'~. 9'. visto t( uo, con teu do O:'! to ar
tig-o tlllltt t'I.Utori~uç~:to tnCl'<tiiHmtc 1:\~:Hlt;\tiva, 
qtic lJOl' c;~rto ::>0:. St!l'tl pnstt'l. em p~·;o.tic:t llelo 
e,t:tdtt em que se rmwilestw<:m os lliC:3JHC>.S 
oletll<'ntos e conseg·uinte nl~ce:;:;iü;ulll o:e tu.es 
metlhlas repl'essi \'a.z, nenllum incoavl!nientc 
!1a na. su;t ~•dopção. 

Assi.m, pois, t\ Cólllli!ÜS5ilo (: ue p;.l.1•t:>cer q_ue 
sej;tm rejeitad;;.s as emendõ.tS do :5cn:ulo. 

Fntnç!c Ca.ru<ttAo, 1wesidentc . .:. D11tr.:t Ni
caâ o, rd;~tor. - .Adolplw Gurdo. - f'~t.~i.n:·ro . 
JnniOJ'. -Cltafl< !-~ Loúato.- Fl'cda~~o BoJ·
!JCS. 

E,Hcndw< llo Scaado ao p;·Qj'!cto 11. 15i. C, di .. ·_ 
1892. clct C«;nw ·« <los Dcput<.t.c/o~. 1·datitla. d ,:) 
(m~tlaçiio de tw~a colonia.coaccc;oMt.··· · --.-; . .. ~· ~;. ... 

~-~ "-:7-, 
Ao nrt-. 9" - Supl_)rilno.-~c ,·:,•:• 
Ao ax•t. 10- P<lssa a .ser 0'. ·:-· _ 
senado Fedel-al, 113 de juuho de 1893 •. - ', 

Pi·ttdcHtc. J. de 3lotucs J!an·.,s, vi~e-pre,-i.;,.:~:. 
dente, Gil Din !:.; Goulm·t, .;" secreb.tl'JO . ...,.AH-' _ 
tonio Nicol4o Montei;·o Ba.ena. - 2" see:J.•et"!.rio . 
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interino.-Joc1o Soa1·es Neiva, servindo de 4" 1 Art. 6." As autoridades :policiaes auxiliarão 
secreta.1·io. -Luiz lJelfino, se1·vindo de 3' se-~ a. admini:>tração da. coLonia, tanto quanto fôr 
cret..>rio. neces~ario pn.ra a conservação da boa orden;t 

. e regultl.rid<tde do serviço da colonia. 
p 1-0 .;ccto n. 151 c de 1892 da C<Imal·a elos . . Art. 7.'' q go_vel'no exped.!.rá os reg~lamen-

" ' 
1 t0' nece~~"rlos a boa execu,.••o desta. Ie1 e or-.Depttta.dus 2ue c;;1·ea ttma. colonif/. co,·rcr.c:o-rwl · , . ::""' . • . : yv- -

.· ' · l , B -- !!llmsoçuo adm1mstrauva da colonw .. devendo no pro1n w nac:otw .. «Rt.:;c;ura da oa l :.1·ta». eod ,, .. li d • · t' d 89 OQOI!>QQO · e::ueJtH spen ~r a.e a quan 1a. e : . ., . 
Art. 8." O conhecimento e julgamento des 

O Con~esso Xacional decreta: f,1ctos de que trato. esta lei são. da competen-
Art. l " O goYel'no fnnd::t.rá uma colonia. cia das juntas correccíonaes . 

. c~rreccional no proprio naeional- Fazenda Art. ·9. ~ Os e.sb.do~ poderão fundar tí. sua. 
· da. Boa Vista., ex.i.'Stente na. Para.hyba. do Sul, cu:;ta. colonio.s correccionaes agrícolas, na con· 

ou onde melhor lhe :p:t.recer, devendo a.pro- ft)l'midade das disposi\:Ões desta. lei, correndo 
veitar, ~1ém daqueUu. fazend:~., as colonias mi- sómeute a.despeza por conta. da l.!nião, quand,o 
lita.res o.ctuaes que a. isso se prcst:wem, pa.r.:t. nas leis annuas se vot.:w verba especial :para 
co:;.·l"e~.ão, :pelo trabalho. dos Ya.dios, Yaga.- elhJ.s. 

- bundos e capoel.ra.s que fürem encontmdos, e. Art. 10. Revogam-se as disposições em con-
como t3.es proc~ssados n<\ Capit.al FederaL tra.rio. 
: Art. 2.0 São compl'ehendi!os nessas cl:l.S5GS: 

. · § 1 o Os indiVíduos de qmüquer sexo e qual- Camara dos Deputados, 7 d_e outubro de 
. quer id3de que, não estamlo sujeitos :1o poder 1892..-Polycm·po v:~u:, 1• vice-presidente . 
. paterno ou sob a direc(;ãO de tutores ou cu r-a- -Antonio k;credo, lo ~ecretario. - J. de 
,. dores, sem meios de subsisteucia, por fortuna Pm!l<t O. Gt,;m(m"les, 3•secr-eta.rio. 
· :p1;opria, ou Jlrotissão, arte, offido, occupaç;.io 

·: legal e honesta em qM ganhem a vida., vaga- O Sr. presidente designa :pal>a amanhfí. a 
· . rem :pela cidade na .ociosidatle ; seguinte ordem do dia: 
· · . § ~~ Os que, por habito, andarem armados, 
. em correrias, pro,oc:mdo tumultos e incu- · 1~ parte, até as 2 horas da tarde: 

:·tindó o terror,quer apro,reitando o movimento · 
da:popula~.Jo em. festas e solemnida.des publi- Vot~o das seguintes malierias : 
cas. quer em manifestações de regozijo e re- Pro,jecto n. 153, de 1892, opinando no sen-
uniõespopulares ououtrMquaesquercircum- tirlo de ser adaptado o projecto n. 184, de 
sta.ncias; 1891. que eleva a 300$ a pensão concedida. a 
- § 3• Os que, tendo quebl.'ado os termos de D. Maria Gertrudes da Motta Vieit>a do. Silva, 
bem-viver em que se hnjn.m obrigado a tl'a-- viuva do Visconde Vieira dn. Silva (discussão 

_ balho.r, manifestarem inr.enç-ã.o rle viver no unie<~); 
oclo, ou exel'cendo industria illicita., immoral Projecto n. 19, de 1891, concedendo pensão 
ou vedáda. pelas lei:>. it. viu r:~. do uC$emba.rgador Jose Manoel de 

.Art. 3.o No julgamento llos fuctos. a que se Freitas (di:>cuesão unicaj; 
refere csteprojecto, seguir-se-lla o }>rocesso Projt'lcto n. 2•11 . de 1891, autorisando o 
adopuv.lo perante as juntas correccior.;;.e:> nos Pode1· Executivo u.concedera D. Jon.nna Octa
delictns que cabem em sua. alç:1.da, podendo '~ianna d:~ Rocha o ·montep~o deixado por seu 
as mesmas ,juntas. entre os limites mínimo e tiJ.llecido irmão o capitão de fra.go.ta João 

.. ma:timo de-seis mezes a dous annos, tix:n• o Carlo~ de Souza .Jacques ldi~cussão unica); 
tempo da residencia na colonirl., tenllo em con- PrCijtHo.n. 18, de 1893, meLhorando a re-

,. sidera.~ão a idade e o sexo rlo proce~sa.do. fol'ma (;Onc~dida, por decreto de 14 de abril de 
: Paragrapho unico. Não se comprehendem 1891 e nos termos do a r t. 4• do decreto n. 
·, ·.nesta lei os factos que, pela legisbçiio crimi- 19;3 A, de 30 de ·janeiru de 1890, ao major 
· • nal e llenal, são definidos e suJeitos á mo.iol' aggregado ó. arma de infantaria Antonio Gal-
~- penalidade ahi estabelecida .. • dino Teavassos Alves (di.,cUS:!ão unica.); 
' .. · .Art. 4." Além dos trabalhoo; o.gl.'icola.s, es~- Projec:to n. 21, deste a.nno, mandando cou.-
\ .: belecer-se-llão na colonia. fabricas ou offieinas, to.r a.o tenente José Diogo Osorio de Almeida. 
;,: :de ~odo a. serem aproveitados as aptidõ.es e pu.ro etreito de sua. jubilação na Escola. Na.11al, 
· . .. servtços dos condemnadoi', tendo-se em con- o tempo que serviu no exercito do. Republica., 
-.: sid~raç~ío o sexo e a idade. perdendo o direito. que lhe assiste ; a.o saldo 
,-. · Art. 5.• Do producto do trabalho. que c:>u- de sua reforma (dlscus.<ã.o unica); • 
:.> ~sti,tuirà u m'-l. da.s fontes de receita da colonia., Projecto n. 11, de 1893, autori$ando o Poder 
;:_.' se reserval-á. úma. parte, calculada segundo o Executivo a conceder a. Mani>el de Mello 
j:o:: esforço de cada. correccional, para lormac-ão Mattos, escrivão do juiz seccional no estado 
r:·. de·peculio, ql.!.e lhe serão entregue no acto da. da Bahia, seis mezeS-delicença, com ordenado, 
~- ;. sua sabida., - . para tratar de sua sa.ude (discussão unicaj; 
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Projecto n. 23, deste anno, autorisanclo o 
Poder Executivo a conceder a. José· Al>es de 
Carvalho, chefe da secção de contabilidade 
da Casa de Correcção da. Capital Federal, um 
a.nno de licença., sem vencimento:s (d.iscus&io 
unical; · · 

Projecto n. 2~. deste a.nno, concedendo a D. 
Maria do Carmo Alcebiades Amorim Rangel, 
viuvado marechal de -::amp1 reíorma.doAnto
nio:Martins 'Amorim Rangel, uma. pensão an
nual de I :440$. repartidu.m_ente com sua. filha, 
t:unbem viuva.. p. Henriquetl. Augusta da 
Amorim e Silva. (discus..<;ii.o unica.) ; 

P rojecto n, 26, deste anno, autorisando o 
Poder Executivo a mandar contar ao ma,jor 
Fra.ncisco Luiz Moreira Junior antiguidade do 
dito posto de í de janeiro de 1890, sem direi to 
a. indemnisação pecuniaria de especie algu
ma (discussão unic.'l.) ; 

Projecto n. 61. de 1892, revertendo a D. 
Herunllina Mar! a Ferreira Ca valro.nti o meio 
soldo e pensão que percebia sua. mãe D. Yil•
ginia. Zenandes Ferreira, >iuva llO major do 
exercito Pedro Afi'onso Ferreu·a (discuss;."'i.o 
unica.) ; 

Projecto n. 62 A, de 1892, opin:1 ndo no sen
tido de não ser adaptado o projecto n. 02. 
deste anno, que concede a D. Thercza. Floretl
tina de Canta.lice, irmã do capitão de frafr.!.tu. 
Francisco Fbviano de Ca.nta.lice. morto no 
na.ufragio do COlll'3.1,"3.dO Sfllimüe.~, Uffi<l. }JeDSÜ.O 
mensa.l equivalente ao meio solrlo daquclla. 
pn.teote, se~undo a. tu.bella actual, e em·ia â. 
comrnissü.o de lilzenda. o requerimento e dl)· 
cumentos, pa.ra que se.]a. l'C-'Olvida. u.preten(i'L0 
relati\•o. ao meio soldo (tliscu~ão unica.); 

Pro,lecto n. 2.">, deste anno, f;.~.zeU<1 o extensi
vas as disposiçoes elo dect·eto legisl:~ti vo n. 
18, de li de outubro de 1801. aosc:officiacs do 
exercito reformados anteríot•mentc ti. sua. })I"O
mulga.çii.o (i" discussão); 

Parecer n. 41, llc 1~92 . j 11l;;,~nJo que nii.o 
ha. que deferir no requeri111en.to do Bellarmi
no BrHzíliense Pes.<soa de :\lt•llo, <llrec:or apo
sentado da Ca.s3. t!e Cort•ecçilo da. C'.apitu.l Fe
deral, pedindo interpt•eta.çii.o d0 neto do Con
aresso que o aposentou (discu~sü.o unic:.l.); 

Parecer n. 10, deste nnno, ttdiamlo a dis
cussão do projecto n. lO, deste Mno, que 
enumera os bens não sujeitos o. penhora, até 
que seja discutido o projecto do Codigo Civil 
(discussão unica) ; 

Requerimento do Sr. VaUadares, pedindo 
que o projecto n . 14A, deste anno, vá a com
missão de orçamento para emittir Jl!l.recer ; 

Continuação da 1~ discussão do projccto 
n. 14 A, deste anno, deter·minando que os offi-

r em os mesmos officia.es, podendo sel' paga. em 
generos ou em llinheiro, caso nií.o s~ja appro
vado o l·equ~::l'imento do Sr. Valladares. 

Discussc.\.o unica do parecer n. 26, deste 
anno, da. commissiio lle polich, sobre a. indi
ca.~ií.:·r de diversos . Srs. deputados, llC•!indo a 
supp:-essão no regimento inter-no d<t votação 
por me:o de esphct·as; 

1 ;o uiscu;;são do pro,;ecto n. 40, de.;;te 
anno, isentando de di•·eitos a<luaneiros cinco 
a.ltares, p ertenço:; e imagens destinados f.. 
matl'iz da i'reguezio. da La.gôt~ ; 

3 • rlisc:ussiio do pt·~jecto n. !6 A, deste u.nno, 
que fixa a des[X!za.do ~llnistex·io das Relaç~ües 
Exteriores para o e:xerde:io de 1894. ; 

1" discus....:ão do pro.iecto n. 150, de 1892, 
mand:J.ndo lhzer nas capit.1.es de touos os 
estados da União solemnes runeraes do 30° dia 
do )JU.ss.'l.nwn;;o do mttrechal ~Ianoel Deodoro 
dn. Fonseca ; üecl:.tr;J.ndo de luto nacional o 
ditt ~3 de agosto; mandando el'lgir nu. praça 
da. Republic··· nest.1. capit.tl, umn. estatua 
daqnelle cidt\diTo ; mlU1(li.mllo levn.nta.r no 
ccmiterio de S. Francisco Xt'l.\' iel' um monu
mento em que se gmtrdarão as suas cinzas, e 
autori:>:~.ndo o gover-no <'- disJ?ender a. qua.ntüt 
n~cessa.ria.. 

2.'' p:utc, ás 2 horn.s ou antes : 
Discu~são tmic;.t tlo p;1.recer n. 69, deste 

anno. nii.o approYando a. convenç:ã.o litteraria 
celebt·J.u<l. em :31 ele janeh·o tle 1890 entt•e os. 
governr·s bt•J.zilciro c fr·,mcez. com voto em 
<eparado da minot·ic~ da commissi'io, que ofl'e
rece pl'ojecto :tp}1r,n·;w d0 a mesma. con
venção; 

Conti n uac;~o Lia. 3" d iscussii.o do }lrO.ject.o 
n. ::lO. deste anno. fixant.lo u.s for~~J.s de terra 
P<t l':t o exercicin de ls<J4 ; 

Discus~ão un i<::l. elo prnjecto n. 124. de 1892, 
concetlendo rcp:u·tidanwntc a DD. Lui7..tt Gui
lhermina Campos e Ann<' Julia de Ct>mpos a 
reversão dtt ptwtc d1L pen~ão ue que gosu.vam 
cóm stm irmã Emi1ht .\clel:l.iclc de :O.iiranda. 
Ribeiro. fallecill;t, pelo decreto n. :~30 de 22 
de ma.rç~ de 1SiH. 

Levôl.nta-se a ses.são its 12 l /2 horas . da. 
tarde. 

41}> SESSÃO E:\[ 2i DE J UZ\"RO DE 1893 

· P1·qsiclcncia do S;·. Joao Lopes 

ci:tes do q uad.ro e JTecti v o do e:xercít.o, a.lém . . . 
dos vencimentos que actualmente pt:rcel!em. Ao mew-dw. resp?ndem <1. chamo.d<t os Srs. 
vencerão mais diariamente uma ra.<:ão rie etapa João Lopes, Antomo .Azeredc,. Athaycle J~
igua l a. que fôr semestralmente fixada para. [nior, Thomaz Delfiuo, Lima. Ba~ury. Ga.~l'lel 
a.s praças depret da guarni~~o em que servi- Salg-<Ldo, M:a.tta &tce,Ilar, HQU~W!<lt d~ L1ma, 
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Costa. Rodrigues, Casimira Junior, Rodrigues 
F'erllAJldes, Benedicto Leite, Martinho Rodl"i· 
gues, Frederico Borges, Gonç:alo de Lagos, 

_ Nascimento, Miguel de Castr·o. Couto Car· 
· taxo, GonçalYes Ferreira., André Cilvalcante, 

João Vieira, Luiz de AndL•ade, Theoph1lo dos 
Santos, Oiticiea, Euclides'io-lalta, Se<tbra,Gar· 
cia Pires, Santos Peraira, !vlilton, Francisco 
Sodré, S. Marcos, Sebast ão MedratJo, Villa 
Viço~a. Manoel Cae~,no, Novaes Mello, Tor
qua.to Moreir-a, Nilo Peça.nlla, Alberto Bran· 
dão, Virgílio Pessoa, Franç.u. Carvalho. Al
berto Torres, Mayrink, Chagas Loba.to, Costa 
Senna. La.mounier, Viotti, ll-Ianoel Fulgencio, 
Aristides Maia, l:Jonçalves Ramos, Ca.dos d:ls 
Chagas, Costa Machado, Pa.lleta, Ferreira 
Ral)ellO, João Luiz, Benedicto Vallad·tres, 
Ribeiro de Arantes, Necesio Tavare~. Fortes 
Junqueira, Francisco Glicerio, AllolplLo Gor
do, 1\Iursa., Costa Junior, Alfredo Ellis, Al
meida Nogueiro., Brazilio dos Santos, Vieira 
Bueno, Caetano de Albuquerque, Correh da 
Costa, Bellarmino de Mendonça., 1Iarc:iano 
de Magalhães, Eduardo . Gonçalve:1. La.mo 
Mullel', Perreira da Costa e Cassiano tlo 
Nascimento. 

Abre-se a sessU.o. 
E' litla, posta. em discussão e sem debate 

approvada a a'!ta da sessão anterior. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Por falta de numer.j, ó a.ddiacla a. v"'taç-lo 
das ma.terio.s consignailo.s na ordem do dia. 

Annuncia-se a discus~ão unica. do :o parMe:r 
n. 213 deste mmo, da. commi,;:&1o de policia, 
llObt·e a indicação de diversos SL':>. deputados, 
pedindo a suppressão no rt:gimento interno 
da. votaçü.o püi' meio de espherns. 

0 SR. VALLADARES (pela o;·dc;n}-Yon ap
pellar não tanto para os sentiment0s buma
nitn.rios da C:.l.mara, como p1ra sua elevada 
comprehensão dos interesses publicos, pedindo 
uma. urgencia. na primeira lw1•a da se;;sü.o de 
amanhã, ailm de apresenta1' e fundamenta.r 
um projec:to sobre a pacificação do Rio 
Grande do Sul. 

Não tenho necessidade de appellar, c0mo dis
se,para os sentimentos humauitarios da Cama
ra, basta-me appellar para o alto patriotismo, 
para que obtenha a urgencia quepeç~o. 

A pacificação do Rio Grande nri.o e só mente 
uma questii.o que jogue com o~ interesses da. 
humanidade e >obretudo com os sentimentos 
'da fraternidade de todos os brazileiros,que se 

. manifestam por toua a parte petlindo '" pacifi
cação da.quelle estado. Póde-sc dizer que as 
manifestações que surgem por toda a parte e 
as subscripçües abertas nos jornaes consti-

tu em um verdadeiro plesbicito ~aolJre a questão 
do Rio Gra.nde. 

Portanto, colloca.da a questão dcbttixo desta 
ponto de vbtu. de interesse Ui~cionD.l, tt·a.du
zidas as manifestaÇ;ües imponentes da nar,:ã.o, 
não posso deixar de esperar q ne a Camara 
reconheça que é ma.teria urgente a solução 
da crise cio Rio Grande do Sul, que a nação 
insta que seja dada pelos altos podP.res pu
blicas. 

Peço, porta.nto, uma urgencia de 3/4 de 
hora. na sessão de amanhã para. 1"ut1damentar 
um projecto sobre a pacificação do Rio -
Grande. 

O SR. PRESJDE::\'TE-Logo que haja numero 
legal, submetterei á vota.ç,ão o requerimento 
do nobre deputado. 

Continua a discussão do parecer n. 26 deste 
anno. 

Não havendo quem peça a palavra, é encer
rada a. discussão e adia.:la a votaçfio. 

Annuncia.-se a P discms...'lão do projecto 
n. 40, de,;te anno, isentando de dil•eitos aU.ua
~iros t'inco altn.res, pertenças e imagens des
tinadas a matriz dn. i"reguezia tla Lagôa. 

Não havendo quem peça a pa.hvaa, é-encer· 
r:ula. a discussão e adiada a votação. 

Annuncia-se n. 3a discussão do projecto n. 
lG A, que Hxa a. despeza do Ministerio das Re· 
laçües Exteriores paro o exercício de 1894. 

\'eem ã. mesa, são lidas. apoiadas e enviadas 
á commissão de orçamento as seguintes 

E;;1er.das 

Addith·o ao projecto n. !@ A. 
Art. Fim o governo autol'isado a des· 

apropriar o predio em que funcciona a secre. 
taria de esta.do, ou outro que mais convenha; 
abr·indo para isto o credito necessarío até á 
quantia de 250:000$. incluindo-se nesta verba. 
a des:peza com repa-ros que forem neces. 
sarios. ' 

Ao n. 7 do art. 1.• 
Em vez de 170:000$, diga-se 290:000$, a 

di.!lerença }lara. mais destinada a commissãa 
ue limites cum. a Guyana Franceza. 

S. R.-Sala das sessões, .27 de junho de 
1893.-A. Jiontencg1·o. 

Não J1avendo quem peça a palavra.; é en
cetrada a discussão e adiada a. votaçii.o. 

Annune:ia-se a 1• discussão do projecto 11. 
150, de 1892, mandando fazer nas capittes de 
todos os estados da. União solemnes íuneraes 
do trigesimo dia do passamento do marechal 
Manoel Deodoro da Fonseca; declarando de 
luto nacional o dia 23 de agosto; mandandO' 
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er·il,rir na praça da Republíca, nesta capital, 
mnn. e~ta.tua daquelle ci(ladão; mandando le
vantar no cemit~rio de S. Francisco Xavier 
um monumento, em que se guardarão as 
suas cinzus e atttorisando o governo a des
pender a C! uantia necessa,ria. 

Não havendo quem P.cça a palavra, c en· 
cerrada a discussão e adiada a. votação. 

Conwa.recem depoi:; de ahertn. a sessão, os 
Srs. Fileto Pir~. Indio do 13ra.zü, Pedro 
Cherro.ont, Augusto Montsnegro. Valente de 
Kova.es, Henrique (te Carmlho, Luiz Domin
gues, Cht>istino Cruz, Xogueira P:wanagu:i, 
Nelson, Pires Feneira., Jose A:velino, .Jose 
:Bevilaqua, Alfredo Barbosa, Almit1o Aff~mso, 
Epitacio Pessoa., Pedro Americo, Sá Andrade, 
Tolentino de Carvalho, Rosa e Sitva, .Jtn'encio 
de Aguiar, João de Siqueira, E:,pirito Santo, 
Bellàrmino Carnei.ro, Lourenço da S~t, Oli· 
•eira VaUadão, Augusto de Freitas, Tosta, 
Zama, Severino Vieit•a, Le0vigildo Filguei~as, 
Francisco de ~Iattos, Fonseca e Silva, Ma
nhães Barreto, Luiz .Mmat, Fróes ela Cruz. 
Erico Coelho, Sampaio Ferraz, Lo1_)es Trovúo, 
Jacques ourique, Vinhaes, Antonio 0Iyutl1o. 
Badaró, Alexandre Stoclder, Alvaro Botelho, 
Rodolpho Abreu, Moreira ela Sil\'a., Fleur,y 
Curaclo, Leopoldo de Bulhües, Ah·es de Cas
tro, Crbu.no Gouveia, Frederico Solon, CU.r los 
Campos, Schmidt, Homet'o Bapti~ta. Demetrio 
Ribeiro, Raymuudo Bandeira e Pereira de 
Lym. 

Faltam com causa participada os Srs. An
fl'isio Fia.llw, Justiniano de Serpa, Benjamin 
Barroso, Amo1•im Ga.r\!ia, Retumba. Meit'll. de 
VP..sconcellos, Paula. Argollo, .\t•thur Rios. 
Marcolino MoUl'n.. Paula Guímn.t'àes. Dion \"l:'io 
Cerqueira, Prisco P,tr:li:lo, Hot~\cio Co~.;t.t, 
Fonseca Hermes~ Ur-l)ltno Min·condes, Cyt·illo 
tle Lemos, Olivcir<L Pinto, VlL'iato lle Me
deiros, Joaquim Breves, Almeüla. Pel'cirn., 
Furquim 'Vernec1(, l>:t<:itil:o ~tasc:arenh~\s, 
Gabriel de Mac-alhães. Leonel Filho, Mu.tta. 
.Machaao. Gon~alves Clmves, Americo Luz, 
D.utra Nita.cio, Domi•tgos Rocll<L, Francis~o 
Veiga, João de Ave:lar, Ferreira Pires, Mo
raes Bar1'0S, Lopes Cllaveg, Domtngos lle :Mo· 
raes, Carvalllal, Paulino Carlos,Carlos Garcia, 
Cincina.to Bt•aga., Julio de Mesquita, Lacerda 
Coutinho, Victoriao .Monteiro, Assis Bra.zil, 
Thomaz F!Or.!S e Menna Bo,neto. 

Faltam sem causa participada os Srs.: 
Uchôa Rodrigues, .Jose l\la.riano. Annibal Fal
c.'io, Ivo tio Prado, Leandro Maciel. .Jesuino 
de AlbuquerqLte, Figueirello, Joiio Pinheiro, 
Jacob da Paixiio, Ferreir:l. Bx•andã•J. Domingos 
Porto, iiionteiro da, Silva, ,., ngelo Pinheiro. 
Alberto Sü.llcs, Fernando Sim:}$, Borges lle 
Medeiros, Alcides Lim;J. e Fernando Ab· 
bott. 

Havendo nume•·o legn.l, é suumettido a vo
tos e ap1Jrov:1do o requerimento do Sr. Yalla
clare:>, pedindo 3{'1 de hora. de urgenciu., pMa 
na sessão de a.ma.nhfi, apresenta.r e fundamen~ 
ta.r um -projecto sobl.·e a :pa.cilica~~1.o do Rio 
GranLlc do Sul. 

Annuncia-se a vota~:ão. em discussão unica, 
d.o projec:to 11. 153, de 1892, opinando no sen
tido da ser adaptado o pro.iecto n. 184,de 1891, 
que elevu, a 300$ a pensilo concedida a D. Ma
ria Gel'trude~ rht Motta Vieira dn. Silva, vitwa 
do Visconde Vieira. da Silvtt. 

O Sn.. I-IOU.A.NDA LDrA ( pttlr! o1·dem. ) 
db: que, lta.vendo muitos lWOjectos d.e 
interesse indlvhlual a votat'-se. uch:tnllo-se 
jú. encerrada a lliscussi.io do pu.eecer que sup
prime a v0taçilo por e.~phei·:t.s, pllrn e\i
tar-se essa vot<1ção sym.bolica, a tê que seja 
a.pprovado esse llarecer, collocado qua.si nu. 
ultima. parte ua ordem elo dia. votaç:i:o cuja 
impratica.bilülaue estil. demonstrada., conviri;t 
que S. Ex. o Sr. presidente comulta.sse a 
casa a. ver si COilsen te n:t in ,·el'--iío da or<lem 
U.o dia, de modo :L sel' ,·atado jú. o :üludido 
parecer, supprlminuo a votaç:iio por esphc
r.as. 

O Sr. P1msmE:"\TE- A ;otação do I>rOjecto 
n. !5:3 jú. loi come\iada., não potlcndo por isso 
ser I>reterida pela vot<wilo ue qun.1qum· out1•a 
mal m•ia. 

Yotauo este projecto. a mesa, de accordo 
com os pt·eceuentes estubetcciJ.o~. átteuderú. 
ao requedmento de V. Kx:., consttl"'-1.11do a 
casa si conscnt~ rm. inversrio da. Ol'dcm üo 
<lia. 

o Sn.. PRESrDE:\TB t1eclat•a que o Sr. n:LJ•ão 
de S. 11I:m;o,; n.prescutvu ·~o p1·ojccto n. ];j:J do 
l 89~ tL St!g"tl in to 

EoiiCitdl'. 

Ao projeeto n. 153: 
Accrcscentc-se no 1inill~ - ReJ?a.rtirhmcntc 

com sua Jillw. Helena. 
Sala das sessões, 27 de j nnl.to lle 1893.

Bar/ío de S. Mm·co:. 

Sujeito V.. votação, é a.pprovuüo o projecto, 
salvo a emenda. 

Em segulda. é approvada a emenda do Sr. 
Barão dos. Marcos. 

E' enviado- ü. commi~tio tle reda.c(~.üo o :pro
.iccto n. 153 do IS9Z,com a emenda do Sl'.B:.t.
rãn ele S , 1\Ial'COS. 

Sujeito :1. vo tos, é appro;rado o reqnel'i
ment.o do Sr. 1-Ioll:.t.mb. deLLmtt.pcdindo llt'ele
rencia. ]_};J.ra <~. votv.ção do llareccr n. 26, ([l\\~ 
opina. pela supp1.·es~ão tlt\ votação ]_)or es
plleea.s; 
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Em seguida e submctti.do à v0tu.c;ü.o e a.p- :\'ão ho.vendo numero, procede-se á chamada., 
provado. em discussãtJ u11ica, o pMecer :1 . 2õ, á qual r·espondem 120 Srs. deputados. 
~es~e a12no da .commi$Silo àc pol:da. sc'b.ru a Verificada ;o existencia. de numero legal, é 
llldtca.Ç'aO ~e dtversos. Srs. déJ.?Ut·ulos, pechodo submettido de novo a votação o projecto 
a_suppressa.o no re,:;-mcnto mte:·no da vota- n. Zl que e a.nprovado por 78 votos con-
ç,u,o ],)Or meLO ele esphe1·as. trn. 33: ,1; 

Anntmcia-se Ll. YOtação.em di~cussão unicà, 1' A.nnuncia-se a vot:L\.âO, em discussão unica, 
d_? p_ro,j~cto n. 19, U.e 1S91, conc~tlendo pen- elo. projccto n. 11. de 1893, autorisando o 
sao .a vmYa do desembargador .Jose Manoel ue' Poder ·.Executivo a conceder a Mu.~oel ele 
Frett.a.s. Mello 11t1.ttos. escrivão do juiz seccional no 

O S:r.. PRESID~:s"TE declara que o St. Miguel ~tado da. Bahia, seis mezes de licança., com 
de Ca.stro V.J>resent;:,u ao projecto a seguinte ot•denado. para tratar de sua. sa.u'de. 

Substitua-se o art. 2" pelo reguinte : 
Art. 2. o }j:stt\ pens1o será di \idida ent re :\ 

vi.uvo., D. Therez.a. Càrolina oil Silva Freir.as e 
suas filhas, D. Anna. Julíet..~ de Freitas, Don;t 
Rosa. Amclia. de Freitas e D. Thereza. Jose-

. pWn:\ de Ft•dtas Sa, aqucllas solteiro.s e esta. 
viU\·a do Dr. Jo.;e Teixeira. S;"t, ~endo :1. me· 

.. tade para n. viU.'\"il. e n. metade p;,tm n.s filhas, 
em pa1•tes igua.es. 

· S. R -Sala. das sessues, 15 de junho de 
· 1893.-Jlí!JUet ele C"stro. 

Submettido;). '\"Otos, e appro..,·;;.do, ealvo a 
emenda, o projecto n. 19 de 1891. 

E' em seguida approYnda. a. emcn(la, que, 
com o projecto, é enviada á eom;nissão de 
redacç-J.o. 

Sublllêttido á votn.çii.o, é allPl'v\·;tdo, em 
discussão unica, c en>ia.do ú. commissão dé 
redoe<-ão, o projecto n. 241, de 1891, autot·i
sando o Pvtl.er Executi,·o a. conecder n. D. 
Joanno. Octavia.na. qa, Rochn. o montepio dci
·:xat.lo por seu lallcci~lo irmiio,o capiti\o de fl·a-
güta João Cui'los de Som::.\ Jaeques. 

Subrnettl<lo a votos, e o.pp~·o,·:l.do. em di~
cussào unic~ e enviado á. commissã.o de re
dacção, o projecto n . 18, de lS3, melho· 
r :i.nllo a reforma concedida, por· decr!!LO ele 14 
de abril de 1891 e nos Iermos do art. •1" 
do decreto n. 193 A de 30 •le janeir-o de 1890, 

·ao major aggregado 6. a.rma. de infhntaria An· 
tonio Galdínl.! T1·a.vassoj "'l.lv-cs. 

Submettido a. votos, b approvado em dis
cussão unica. enYiado ú. eommissilo de re
dacção, o ],)rojecto n. 21, deste anuo, ma.n
da.nclo contar ao tenente .Jose Diogo> Osorio de 
Almeida, para eJieito de sua j ttbilação na 
Escola Nava.l, o tempo que se1•viu no exercito 
da Re1ml.>liro~ pc:-t.lendo o uirei~o, <J.Ue lhe 
as:>iste, ao solúo t.!e sua reforma . 

A pedido do Sr. Seve1·ino Vieira, vcri!iC<L~ 
. se a. vota~:ii.o, reconhecendo·s~ terem votado a. 
· fu.vor 5í St·::;. deputa.dos e contra 31. 

São approvad;).S as seguintes 

Supprima.m-se as palavras - Com o r e
spcctõoo o1·clena•J.o. 

So.ln, das sé-.-:slíes, 27 de junho de 1893.
J .. stm;<ll'iO ele ~eTpa • 

Depois das pn.h nas-seis meze~ de licença 
-act:rescente-sc : em prorogaça.o. - Patda 
Gt<imcm7es. 

Approvado o pro,iecto n. 11 d~te an~ol.. é 
este, com u.s emendas, enviado a commlSSao 
de redtlcç:ão. 

Submettido a votos, e approvado, em dis· 
cu,;;sito uuica., e enviado á. commissão de re.
dttcção, o p~ojet:to n. ~:3, deste auno, a.utor1: 
sando o Po•ler Executivo a. con_;:eder a Jose 
·\.1ve.> tle Carvnllio, chele de sec<:.;.\0 da conta· 
ioilicladc da. Ca.-;.'1. de Corrccção da. Ca~ita.l Fe
deral. mn a.JlllO ele licença., sem. veacuncntos. 

E' annun::ia.tla. a. votação, em di~cussã.o 
nnicn., tio pt·~jocto n. 24, deste ~n?o· conce· 
dendo a. D. M<l.r·ia. do Carmo Alc1b1ades Amo· 
1·im Ra.ngd. viu ''a do m:~recho.l ~e campo re
!o;.·ma.clo Antonio Mtwtins Amor1m R.a.ngel, 
um:J. pen&io a.~nua.l de 1:449.$, repartida
mc:nte com sua. filha., ta.mbetn vmva, D. Hen
riqueta Augusta de Amorim e SUvtt. 

. o SR. S:EVETUNO VU:IRA. (pela orclem) Sr. 
presiilente, des~ja.V'a. que, antes de vota.r este 
projec~o. V. Ex. me esclo.recesse sobre o se· 
•ruint.e :·si a viuva. do marechal Amorim 
f{angel jü. não perce~e ~eio so~do, ou as v~~
tng~ns t1. que teem d.iretto as Vluvas dos mili· 
tares. , 

Si V. Ex. nii.o puder informar-me, .esJ2et·o 
qu~ alguns dos· membros da commJssao o 
til.l'<l,. 

O St~. BELL\'R:m:'\o DE ~lfu,"DONÇA.- Tem
lhe sido daúo meb soltlo, mas pela ta.bella. ttn
tiga., que é um;.t ninhat·ia. 

O SR. PRESli)~"\'TE- Do parecer consta que 
o projeeto é da. com.missã~, e está. a.ssignado 
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pelos Srs. Novaes, Mello, :M:ursa e outros ; o Portanto, não quero ql\e com o meu nome 
projecto veiu do Senado. se vá pra.tica.r uma injusti~.a fazendo reviver-

O Sa. Nov.AEs MELLO (pela ordem)- Sr. 800 e tant;J.s pretençües. · 
presidente, me pa.rece. que o nobre deputado Submettido a votos. é l'ejeita.do o projecto· 
_quer saber si a viuva. do marechal Amorim n. 26, d~te a.nno, · 
·Rangel percebia soldo pela tabella antiga. ou Submettido a votos, e approvado, em dis-
moderna. cussão unica, e enviado a c:ommissuo de l'e-

Posso informar ao nc;~bre deputado que o da.cçã.o, o pr·ojecto n. 61, cle 1892, revertendo 
soldo que recebia foi retbrmado, percebendo a. D. Herundina Maria Ferreira Cavalcanti o 
o soldo de brigadeiro graduado. meio solU.o e pe·1sã.o que percebia sua. mã.i 

O SR.. PIRES FERREIRA -Meio soldo. D. Virginia Zenandes Ferreira.. viuva do ma-
O SR.. NovA.ES MELLO-Em virtut.le da morte jor do exercito, Pedro Affonso Ferreira. 

do marechal reformado Amorim Rancrel a Annuncia-se o. votaçi.í.o, em discussão unica, 
viuva. !ecebia. meio soldo pela. tabella a~tlga., do ~rojec:to ~- 62 .d.., de 1892, o:eina.ndo no 
repartidamente com sua fa.milia ; tendo sido .senttdo de nao ser adaptado o proJecto n. 62, 
alterada. esUI. tabella não gozando a vi uva. deste :1nno, que concede a D· Thereza. Floren~ 
da.s vantarrens da. no~a ta.bella sendo aliás tina. de Ca.ntalice, irmã do capitão de fragata 
precario· Ô seu esbdo, como p;ovou com do- Fra.nc~ Fla viano de Canta.lice, morto no 
cumentos de otlicia.es distinctos da marinha naufragio do couraçado Sol!muf:.~, uma pen
o Senado. a.ttendeu o pedido da. viuva, par~ sãomen~l equivalente a.omeiosoldodaql.~el!~ 
quo lhe fosse concedida. essavanta.,.em dando- pa.tenta, segundo a tabell3 actua.l, e env1a a 
lhe a pensão de 1:440$, para. iguo.Íar ~o meio commissüo de fazenda o requerimento e docE-· 
soldo dos actua.es generaes graduados. ment?s, para. q_ue ~eja. · resolvida a pretençao 

O Senado deu parecer e a commissão de relatlva. ao meiO soldo. 
contas limitou~se a. achar muito justa. esta. O SR. JoXo DE SIQUEIRA_.(pe~a orclem)- So
pretenção de si lhe p~o-ar pela. tabella. ora bre este p1·ojecto ha dous pt\l'eceres., um da 
existente. commis~ii.o de iil.zenda e outro da commis~ão 

E' a.pprovado e seril. enviado à. sincção o 
projecto n. 24, deste anno. 

Annu~teia-se a. votação, em discussão unica 
do projecto n. 26, deste anno, autorisa.ndo o 
Poder Executivo a mandar conta L• a.o major 
Francisco Luiz :Moreira Junior antiguidade 
do dito posto de 7 de ju.neiro de 1890, sem di· 
rei to a indem.nisação pecunía.ria de especie 
alguma.. 

O SR. EELLA.rolll'\0 DE ME:O."DONÇ .... (pela or
dem)- Sr. presidente, devo umo. explicação :i. 
casa, uma vez que o projecto 1i'>i.orb.-ani~do 
por solicitaçã.o minha. 

O primitivo parecer da. com.missã.o de mari· 
nha e guerra dizia que a. preten(;ão do major 
Moreira só poili.a ser attE>ndida. pelo Poder 
Executivo, uuico competente p:u~r;~. mandar 
contar antiguidade. 

Pedi. portanto, à commissão que conver
tess~ esta. ul~ima. concl!-!sã.o em. projecto para. 
ser submP.ttido a. constdera.çU.o da. Camara · 
mas veriíica-se pelo~ termos do projecto qué 
este official a._penas tem direito á promoção 
por ter tomado parte no movimento de 15 de 
novembro. 

A Cama.ra, em um projecto que pende de 
resolução do Senado; .estabeleceu que se fi. 
zesse a. · revisão geral das promoçóes para 
acabar cum a. clausula de serviços re.levan005 .• 
que veiu dividir o exercito em vencedores e 
vencidos. 

de or~.a.mento que opina "Jela não a.cceitação 
da pensiio relativa ao meio soldo, simples
mente porque, diz a. commissão. que o orça
mento niio comporta semelhante despeza., não 
desconhecendo, comtudo, o dil'eito que assiste · 
á. peticionaria. Msim,peço o. V: Ex. que con
sulte a Cu.m:~.ra ~obre si concede a preferen; 
ciu. na. votação para o parecer da commis~ão 
de fazt\nda. 

0 SR. SEVERL'\0 ViEnu (pela Oi'dc;;~)-Ha. 
dons pareceres. um fia commi•são de 11tZe]lda 
coucjuindo pelo pl'ojecto c outra da c.'Ommis
s;lo ue 01'\~lneuto. e assim p:t.rece-me que não 
ha nccessiduue de votar pmt~rcncia p;.tra um 
ou outro, porque vota.do o pr;.:jer.:to,a Camara. 
tem de pronunciar-se llDr qualquer dos pare
ceres. 
- Consultada a casa., é approvado o requeri
mento do Sr. João de Siqueira. 

Sujeito a votação. e approvado o p:trecer da 
commissü.o de fazenda e portanto, o prQjecto 
n . 52 de 1892, que é o seguinte: 

O Congresso J.S'aeional resolve: 
Art. 1.• Fica concedida a D. Thereza Flo· 

rentina. de Canta.lice, irmã do capitão de fj:a.~ 
gata Franci,co Flaviano de Cantalicc, morto 
no nantragio , do COUI"J.Ç:atlo Sot:mües, uma 
peilSt1o mensaJ. equivalente a.o meio soldo 
daquelln. patente, segundo a. tabella. actual. 

Art. 2,• Revogam-re a.s disposições em con-
trario. . . 
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Snbmettido a votos, é approvado, em pri
meira. d1scussü.o, o projecto n. 25, tleste anno, 
faze11do extensivas as disp:::~siç:.ões do decreto 
legislativo u. 18, ele 17 rle outubro tle 1891 , 
aos olJlciaes do exe1·cito reformndos anterior· 
mente à :ma promulgação. 

A pedido U.o Sr. Vallatlare;:, vel'ifica-se a. YO· 
tar;li.o, re~onheceudo-se teram v-otad.o a favor 
70 Srs. deputados e contm 30. 

· Confirmada. a ~·otuç:ü.o e depois ele consul
tada l\ cas~, o Sr. presirl.ente deelam que o 
:pr•Qjecto J?U.:>S<Wá ú. segund•t discnss:i:o. 

Submeétido a. votos, é I'<tieitado o parecer 
n. 4l,de. ISU2,.iulgando que uã.o ha. que de
ferir no l'equerim~nto de Bell:lrmino Br·a.
ziliense Pesso:l ele Mello, director aposeob.do 
da. Cas~ do. Correç:ií.o da Ca.pit;ü Feu~~Nl.l, p~
d.in<l? int~l'pretaç;.1o do acto do Con;;1'CS$O q no 
o a.posenwu. 

Annuncia-se a. vota.çü.o, em d'scussüo múca., 
do parecer u. lO, d~te anno, adiando a. dis
cussão do projee:to n. 10, deste :J.nno, que 
enumera. os l)ons n!í.o sujeitos .~ penllot''""' 
atk que sE'ja discutido o projecto do Codi"'O 
C~il. e 

O SR. LEoVEGILOO FlLGUEffiAS (lJelrt ol·dem) 
-Tendo sido r r•jeitado o parecer. parece que 
deve ser submettido á vota(~1o o ~projecb, ou 
que deYe elle vo~tn.r ~~ commi~&1o . 

O Sn. PRE-SIDE:\'TE - A discLlssão f0i sus
pen::a. em virtude do pa1·ecer que agora acaba 
de sel' rej ei tu.do ; po1·hmto1 terá de :pro
seguir em tempo a primeira discussiio elo 
projecto. 
Annnnci:~·se o. vota~ão elo requerimento do 

sr. Vttllttdtu•es, pedindo C(Ue o prc~ecto 
n. 14.A,clcste anno, vii. á commissilo de Ol'Q3.
mento ]?:l.r::t. em.itti.J.• p~recer . 

O Su.. VALL.\.DAR~S (Pe!'l o1·dem) - St• •. 
presidente: o uonrado l'(;h~tor elo :parecer do. 
commissrio sobre o projecto n. 14 A a.sseve
l'Ott-me que nii.o se oppõe a que o pt'Djecto vá 
à. commi~o de orça.m.ento, depois da Cama.ra. 
pt•onunciu.r-sc em primeira di~cnssü.o sobre o 
mesmo projecto. · · 

Consulto, l'Ois, á V. Ex:. si o regimento 
op1m-se a que retire o meu requerimento 
agora. J?:l.l'<1 lazel-o prevalecer em 2• discus
são? 

o s~. P!tESIDEXTE -v. Ex . pôde pedir a.~Ol'J. 
a retirada do seu requerimento e ap1•esantal-o 
de novo ;.\o iniciar--se a 2·' di:>cus:;ilo. 

O SR.. VA.LT,ADARE:>"- Nesse caso, nchn.ndo 
muito import<tnte que ::1. commis~li.o de orça
me:nto se pl'onun<:íe so 1re o pro.iecto,n~o quero 
su,jeita.~· o meu requerimentl) ás contigeneias 
de um::~. rejeiç:uo motiva.ua pel:\S :l.ttençi:íes pes
soaei' de que aliás é muito digno o hour~tdo 
reh~tor da commissão . 

E ns~im, confia.uo na. J_l:J.I.u.~ri':l. do l1nnrado 
depnta.do: requeiro a. retirada. do meu reque
rimento. 

COnsulta.d;J. a ca.sa, ó ::<.pprova.:lo o l'equeri• 
mento do Sr _ Va.Uadares. 

O Sn. L'eovron.no FILG11E'R.\.S ((pclct onlc.ií;' 
~abe qu~ e~c~r~·ada. a discussT[o ele um pro
Jecto, n"o e l1c1to a nenhum depu:arlo Jiscu
tit' o m~recim~nto ~las propor·çúes que elle en· 
cerra ; mQs n:w pude neste momento deixa.r 
d~d:u:· um brado d~ ~lertn. a. Camara, -pt>e\•e· 
mudo-a de q nc se passar este pn.recer ela. H
lustre con1m~sií.o 1le constituiç:ão, lertisla.("<'l.O 
e'justiça, ficu.t·à cerce;J.dt~ uma das àttribui
çüe:> llltÜS ele"..Uas do Congr-esso Naciona.l q ual 
n. de ~e;;isl:\r sola-e. tlirei~o civil. {Nüo apo:a(los) 
O ;adiamento d:t dl;:cus;:ao do projecto que en
~rra <lisposi~C~~::~ r-=la.tivasa. n.ssumpr.o em q ues
tue$ que Qll•'tu!Jan:uncnte ~e estii.o levantando 
no l01'0 tlo n,':l.Zil para. q ua.ndo so tli,c:utir Silo lidos, 3. p.)i:tdos e j tilgn.uos Ol!jecto t1e 
o ~odigo civil terá. pt'Ovavelmente m\ Repu- delibe1·aç:ão os seguintes . , .. 
bhc:~. a mesma. sorte QUe te-..·e no ImpêJ•io. 

COnhece-se já o prqjec:to do Codigo Civil uo 
s~ . Coelho Roddgues, que YM set· submetti<lo 
:,\uma. commbsão esiJeci:ü e tii.o cedo não se 
:pode contar com a Jiscussü.o desse codi•"O 1)0 
·recinto desta camara. "' 

PP..OJECTOS 

N. 76-1893 

Concede ú tútva tlo Dr. Jose F! r mino Vele:; , 
O SP... SEVEP..I~o VIEIRA. dú. um ttp[l.rte. sem·etw·io da L1spectoí'ia de SawltJ dos 
o SP.. . LEOVEGILDO FILGUEIR.A.S- Si como Po)·tos, uma 11c:miio <m11 na& de 2:400$000 

])em diz o se11 mustre coUega, acontec~r cotn . o 
este :projecto o que aconteceu com diversos O Congresso ~acwnaLdccreta. : 
outros <lul'4l.llte o regimen imperi(l.l, tem <te l At.-t. 1. o E' conce•tilla' :L ,·iuv:t do Dt• •. Tosi 
se attende: cr.ernrun.ente ã discussão do codigo Fit:mino Vellcz, seeretario d~L lnsp!!ctorin. lll 

'{lar~\ _le;,pslaL"-Se s_obre ~te ~-..ssumpto c 1 Saude dús Portos, uma pensão nnnut\l ú• 
sobre todas as matemu; ~matogas a. do pro_jeçto 2:4.00MOO . · . · 
(JUe teve a.honrt\ de apresentar à sa.betloriu. da . A!:( 2.. n Fica.rn re\' O!rll.UàS n.s ll.iSl)OSÍÇiil•S ()11 
camara. · · · contrario. o 

Submettido a votos. e rejeitado Q pareoer Sala. da.s sessões, 15 de junlJO õo 1~3 .-
u. lO deste mmo. ·. Ray;;nmdQ B a.nd.einC.-SJ .Aad•,·adc.~J·i:n•d 
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1·t~ Pi1·cs.-Sar1.l,n Pei"eira.- Vici'm lh;e;w,- I Art. 7." O ollicial tom batente, ncltando-Pe no 
Pri~co Pam.i;o.- lltmri')'wJ de Crr.r->)(•llw.- cstndo-mnior, 5Ó })(Jtir)rú. s.;~r pt·omo,'ido :pa.ra. 
Cacla;to dr; "iibulmr;;·'lue.- (.'(lu to ()n·tl(;•:o,- as Jílciras de sua. re.o.psctint a.r·m::t, salvo :>i 
i.lligHet (>stro.- Pet!;oo "lm-:i·ico.- L!fm .. - for coronel. 
Ancln! OtM.lcr.r.n!i .- .r,,,..:J .Ao r~l: ;w .- A' com- Art. S.·• Fic,'Lm prolJibiths as promo~,:6es aos 
missão de pensõe:-; e contas. postos de tenente ou 1" tenente e capiL;[o sem 

q uc teu bam o~ respectivos ofllc:Ltes, p~lo me
nos, sei;; mezes de exercido dos s~us l_lnstos 

N. 7í- lsn:3 nn.s Hleiras combatrntes. 
§ Ln Us officiae.-; de rtue tratn. o ~wtigo· ante

cedente, que cstrvercm estudando nas escolas 
Rcol'!f([j':"' ~ o e.~!~do ·,Jin·:oJ· tlo o~erc:to milittwes, set·ão recolhidos t~ns seus corpos ou 

ath!idos aos cor·po:;; m<Üs pt''JXimos deesas e;:co
bs, durante o pel'io•1o d:Ls ferias de fim tle 

Art. 1.'' Os actuaes cnrpos de cngm1hnria e ~~nno P<H'<\ adquirirem 0 rer11.üsito legt11. 
<leestado-mu.ior de 1" clas:;:e ~ilo reunitks em § 2.v 03 qu~ tiYerem sitio allcres-alumnos e 
llllta sú coq1ornçrí.o :;oob a d<lnomin~tc;.ão de fjlte não ti\·erem íntcnornpiJo ~cus curso de 
« Curp~1 de Estatlo-ilfn.ior do EX0l'Cito » · estutlos po1· qnalq t:e i' motivo serão apent\s 

§ ] . nOs respectivos o!!ici:lcs. desde o posto obrigado:; ::w tirocínio de tres lll0ZCS. 
de capitã.o a.té o tle corotlel, seriio relaciona· Ar~. 0." "Fica prohihido o emprego tempora
das em Ol'llem de u.atígllifhdc, nos postos em rio ou errectivo do officio.l combatente que se 
que se acharem e constituirão o quad1·o do achar nas filelra~. a.ntes de ser substrtuido 
e.~tado-ma:or do exercito. . . no ~xer·cicio de seu ctu•go pOI· outro de igual 

§ 2." A' este quadro sõ pertencerão os ofii- posto e tl.l'ID<t. 
citLes que tl\·erem o curso complet.o d<t;; esco- Art. 10. o~ ~erviços paro. o e."to.do-ma1or 
lus militares c Superio!' de Guerra.; entl"an,!o elas arm<ts combatentes serão os mesmos até 
p:u-a o rne.'>mo, no postn tle capitã.o, por tr·ans- agorn. es!;abelec:idos e não poderão ser cre<Ldos 
rerencia da.s m•m;~s combatentes, depois de outros s~m a.ncoriso.,ão !lo Congrcs.;;o Na
um armo de pr-atica no ser-:iço arregimcn- cional. 
tttdn. Art. 1'. Os serviços presht(lo~ nos <:orpos do 

Art. 2." Para a tr;msfarencia, tic;1 J)Ol' esta. segur-an~a e de })Olicia. dos estarlos serão consi
lei garantida a prel'eTene:io. tlos tU[litães mais dci·ados ~eniç~os de fileira. 
antigos. Art. 12. A pr~J.tictt de c~tr~Hlas de ferro, 

Art. :3. 0 Os (l.ctut<es tenentes do esiõtdo- correios, telegrapho5, observatorio astrono
maior de 1" dasse reverteriio p:l.r<~ a.s suas mico. minn.s, l:1horatorios pyw~technicos, con
antigas arma.s. stt·u(·ç•je:!. rnilit;•.rcs, nttwko 1.1c armamento, 

Art. 4.• Competem no estlvlo-m:~ior (lo cxcr- esct•la:.s de tiro, esütbr.lecimentos intln~triaes, 
cit' tor~as as commissõcs de orcl~m ~cientific:a etc:. etc., :;crá cuu1lnda <tOS officiaes. de al!crcs 
c technic;\. <t.tc entii.·1 di:::tt·ib_nid(l,s ans corp:)s .

1 

n. enpitfio, que~cnhn.m o c:utso dú csttulo-maior 
ele cngcnltarm e estado-m:.no1· r1e ta cla.~·se, c de cngcmlmrHt. 
s?gundo os regulamentos crn vi:;''l'. A1·t. 1:J. l~ica o go,erno antorisndo n. fixar, 

Art. 5 "Os omciae~ dns tt·es :trm;ts c'•m1Ja- '!com rcrluc:;i1u con\·cni('nte, o qtuLt1ro llo 
tentes do exepcito,desde o posto riu t1lf~1·es unI rsr.;!,llo-mniol' .~o exercito e 1.lo est:.~ rlo-mai~t· 
2" tenente ate o de c:oroncl. que se r.cluwem Ll<1s arm:1s L:Omb~.tcntcs, o~ qu:tcs s' poderao 
em serviço militar fóradas tileíras comlnten- !ser alt.ertt•1us 11clo Gnn;!re,;:>r) Nacional, sob 
tes, pertr:ncerU.o ao esta.,lo-mainr de suas 1·e- 'i proposta do Potler· Ex:ccutiYo. 
speetivas arma,s e constit.uit·[o o qu<L•.i.ro rlnc.>- Art. 14. Revog;l.!ll·Sc as tlispo:siçüe:-; em 
tado-mi.lior das armas comb<1tentes. I contrario. 

§ 1," Esses olliciae:;: ser~o relacion_ad~s por i Snl:l. dé\S seS$Ül'S. 2i dP. junho de 1803.
)?ostos ~. 'P?~:. armas _em or:L~m. de, unt!~Ul~~::le i Jlatómo de J1Jrrr;a"uu7c.<.- ~\' commissão ele 
~ consü •. uuao o_ esta.do-m<uor de ca'id,llH.lM-, ! marinha e o·ucrra. 
mfa.ntar1a e artllharu\., \ "' 

§ 2.• As promoçr)es serão rle accor•lo com \ SnlJmcttido a Yoks. é a.pp1•ovado, em P 
as leis existentes dentro elos qut•dros das re- digcnssão, o })rojecto it. 40 deste anno, ís~n
spectivas armas. . . tando de direitos a.du<1neiro:; cinco altitres, 

Art. 6.0 O o1Iicial con:batente nilo po~lc~it }Jcr·ten('es e imug-ens des tinados t~ matr iz dn. 
:passo.r ]XI.ra o estudo-malorde sua :wma sumo rre!!nezit\ (Ü\ J.ao-6a. 
t.lepois !le seis ruezes, pelo menos, de exer- ··· " . ( z . ) R 
cicio dB seu posto nn.s fileira.s. Tum1Jem não O ~R:, Go~Ç.~Ar.o ~E ~"-~~ pe o.: Ol(lc1

'
1 -~e· 

110<\{~1'\\ {•xcrcer (j\ln.lquer co~miss.io q~c alte-l quer lh:spen.a de mter_stlClO. . 
ro n~ detormiual,'õcs tlesW. Iet, salvo s1 sere- Conin.tLCadu a casa, e approvado o requerl· 
formtlr. .. · mento do Sr. Gon~lo de Lagos. · 
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O Sn. PRESIDE:\'TE-Fica adiada a votação do' O orador não quer insistir nos conceitos das 
projecto n . 16 A deste anno, por 'lhe terem escolas allemã e l't"anceza, sobre a 'Propriedade 
sid,, apresentadas duas emendas que depen- artistica, mais restricto ou mais amplo, o 
dem de parecer @a commissão de orçamento. principio está consagrado na legislaç:ão de 

Submettid0S a votos, G approvado, em l• todos os ~_ovos p~liciados do mundo. . . 
discussão, 0 projecto n. 150, de 1892, man- A propr!edade 1_n~ellectua.l custa ~aiS t~
dando fazer nus capitaes de todos ~s estados ball~o, mazs sa.crtfi~w~, e encerra mmto ma1s 
da União solemnes funeraes do 30' dia do pa.s- profundamente e. mtima~ente o emprego d.e 
sarnento dom[trecbal Manoel Deodoro dv.. Fon· fa?uldades s~penore~. St hn. escadas no d~
seca; delara.ndo de luto nacional o dia 23 de rez~, a pro~rieda~e mtellectt.Ial tem o pn
agosto; manda.ndo el"igir n::~. praça da R.epu- m~n·o degrao: 81 alguem, citando um es
bÚca.. nesta capital, uma estatua daquellc crtptor, conqm~t.a pelo seu trabalh?_umpro
cida.ct'ã:o; m1m~ando levantar no cemiterio de dueto, tt>m dn·. 1to abso.luto e exclusno a esse 
S. Francisco Xavier um mo~lUmento, em que producto: e pelo mo!IYO de que el~e rep~e
se guarda.nl.o as su3.s cinr.a.s, e autorísando o senta _uma. forç9- phySica que lhe .e propna., 
<.roverno o despender a quantia neccssaria. I um_a _lUtelhgencw. que lhe e propria, e o ex
"' . . erctcto de fi.\.culda;:es que a natureza lhe 

Depms de consultud~- u. casa., o ~r: prc~1- 1loou. e que lhe são positivamente proprias. 
dent~ declara que o projecto passa:..t a 2~ d1s- (Ap iados.) 
cussao. Hecorda a synthese do voto em separado, 

São lidas e sem debate approvad;J.s as re- tão bem deduzida J!Ol' Alcides Darras, com 
dacções dosprojectos ns. 164 A, 171,237 e242, quem o orador mutto aprendeu. Toda obra 
de 1892. artística., toda obra littera.ria. traz o cunho 

d . . . do seu autor; cada uma dellas e a manifesta-
Esgoto.~a. a hora destina a a prlmell'a, ç-.lo exterior de uma personalidade. 

:passa-se a Toda Qbra artística, toda obra littera.ria re-

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DL<\. 

""'· Discussão . unica do parecer n. 69, deste 
anno. não approvando a Convenção Littera
ria. celebrada em 31 de .janeiro de 1890 entre 
os governos brazileiro e francez, com voto 
e,n separado da minoria da commissão, que 
o:fferece projecto a.pprovando a me;ma con
vençií.o. 

O Sr. NUo Peçanha (sifJnnes de 
allcnçao) comoç·a (lizendo que, em face da mi
norin em que se acha. sustentando a con
Yenç-d.o litteraria celebrada entre o nosso go
·verno e a Fro.nça. nadiJ. o conforta. e o ampara 
mais que. ao lado tlo e5pir;to hberal c ho· 
nesto da camara., o voto emittido em uma 
das cidades da Europa, pela. Ass.ocia<,~lio Scien
üfica lnternacion::Ll, para. que o Brazil, depois 
de ter abolido o trafico dos escrav-os, prose
guisse na sua obra de civilisa<;i.o e de huma
nidade, proclamando os principiGs elemen
tares da. propriedade litteraria. 

E si neste periodo de n.nf:ustias po.ra o paiz, 
em (IUe as <et·dades ava.nçam e os ideaes 
recuâm. orgulha a cada. deputa.do colorir um 
traço da gloriosa ca.."D.pa.nha que iir·mou a 
unanimidade mot'al cios brazileiros, por outro 
lado não deixa de constl'u.nger a obrigaçilo de 
discutir-se aindt\ em ft11s d,~ste seculo a legiti
midade dos dlr~tos de autor, quando um;\ se
guranç."l. universal abra{'.(!. os productos does
pírito, confundindo-os em uma mesma ]_)atria 
-a. patria do genlo e do talento. (Apoiados.) 

cla.m\1. para a sua. concepç-~ e para sua rea.li
sação um trabalho intellectua.l ; cada uma 
dellaa é producto de um trabalho sem. o qual 
c!la. não existiria. Toda a personalidade deve 
ser respeitada, todo trabalho livre merece 
salario. 

Tat's são as origens do duplo direito reco
nhecldo ao litterato e ao artista ; direito mo
ral e direito pecuniario. Enumera o orador 
as dilferentes objecções oppostas it marcha da. 
pt•opriedade intellectu<1l, refutando urna por 
uma.. I>izem, por e."{emplo, que a língu;:~., a 
sciencia e os productos anteriores da civiliea
ção pertencem a.? conjunto da sociedade; mas 
o espirito que desse~ matet•iaes se serviu 
não diminuiu o pc:der moral de outrem q11e 
queira • los mesmos elementos se utilí~ar. · 

O autor nada subtra.hiu á riqueza. commum, 
combinando diverso phenomenos do meio e 
factos da historia, com os seus sentimeritos, 
com o eeu talento tcchnico, coordenando idéa.s 
e creando imagens. O facto de ter um indí· 
viduo ido bu~car os a.UcercP.s de sua vivenda 
em uma. pedreira de·· domínio publleo, não 
qll·'r dizer que todos se possam apropriar do 
preà.Lo construido. ( 3f,âto llem.) 

Examina. em seguida os artigos do Codigo 
Penal a respeito, c em llerfeita. simitudP. com 
ns clausulas da conyen~-ão, de maneira que 
ella não importa em um presez1tea Fr'll.nça,mlli 
simplesmente no reconhecimento internacio
nal de um direito já consagra.do. 

Sobre traducções, arnrma-se que sem elln.s 
o livro ficaria circumscripto· ao paiz onde -viu· · 
o dia. em detrimen~ da gloria dos autores,: 
da propa,n-anda das suas idéa.s, da popula;ri'- · 
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dade das s~1as producÇÕes. Que n. tt·ad_uc('-ão I ~n~l_aterra, o _:~~lp:u·o par~. as primelrn.s se 
muda preciSamente o modo de expresstto da I mtcJou em 1 ':'-), 0 p:tt':\ :ts se."mHias · deslle 
obra, se11do licita, portanto. e }JOdenllO todos lí!O. HojE'. pot·cm. :L üoutrin:~ é 'Uma só. OJJ.de 
fazel-a livremente, como que si .a.gisc<ern so- h;t umn. per.~on:üidatle ;,;e respcil<1, onde !w. 
bre idlias co~muns . 1\.Lêm disso, ella. it:npoet,t um teabtl.I~JO ~e. remunera. (Ai' oiarlos !Jeraes.) 
trabalho, e mdependente llO consentllnen~o Ncm .. o~ .JUI'J:;t:J..,;_c,.J:nprehcndem <~ distinc<jí.o 
<lo !l.utor, ha o deyer moral de recom- cnt:·e artJ).~ pla:;tic~t::: ou artes de desenho 
:pen..c:a. c:1trc :1.1-t.e.~ iminentemente crear.lor;ts c ;trtes · 

Responde :-quemji~ viu o ladr<"í.o se pre- uc reprotlucc;i.i.o. 
t-ender pagar d~ suas artimanhas, tios seus I Uma:> e nutr:~.;;, no ~eu nascimento dão 
artificios, das suas aventuras, dos seus tr"b~~ lm~rgem a.direit.os íncnnte~taYei:::. As dQ re
lhos, a não ser com o OQjecto roublttlo, que 6 proU.ucç:t.o exi:;etn uma. r:1r;). habilidade uma. 
ao' mesmo tempo a propriedt1.dc a.ss ·lr.a.úa? ! longn. p:tciencw. e um exercicio contint'tO d<tS 
( .4poiados.) Além disso, segundo c Sr. B\a~- f~).culrlarlcs e;;thetl.ca:,:. . 
ktone, o commenta.dor das leis ingleí'.3S. n. Cita dcci:;<Jes da. c:)rtc ~uprema; de Alexan-· 
identida.ue de uma. obra Uttera.ria. est<l. nos drin. sobre n.s arte:.: rte reproducçü.o e onde se 
seus sentimentos e rJ1 suo. lingmtg-em . As sa.~rou o l)rincípio de qnrl, em n\n.teria de 
mesmas concepções revestidas das mesm·-s ar re, }Xtl'(l. se copi:t.r, c p!·ecl~o ter o senti mento 
expressões sã.o nece..<:sa.ríarr•entc o rnc.:;mo li- e a intelligMci:J. d:.t a rte (Apoiado.~.) 
vro, e ninguem, qualquer que sE<ia. o mejo Soh!'f.\ represcnt.1t)io de olm1.s musicaes e 
empregado, póde u.girsobreelle, espet·ia!mente dramatic;\~. ~e e~tende o or:tdor ly.rg;1mente. 
em seu proveito e s!'rn uutoris-.tctJo do a.uto1·. · O codigo pntw.l e r1. e<Juvenç:1o ttinda. a,ILi 
O livro vale ID[tis pelos SGUS :rn·i.nd!)io:;., suas :1.pl,)lic;J.rn • ~ lloutr·ina iwnes&i.t c libera.l tlo 
idéas apresentadas e suggedda.;:, tlo flUe pelo· tempo . 
idioma em elle appa.rece escripto. !\enhunt dr:nnai;urg-o ou mn.esi:ro tem o 

Cita B}'l·on, nas P;·oph,u;i'J-' ,~,, DmHc ; uma. dc\·m· de cnn~orr~:>r com o seu drama, ou com 
das mn.io,:es calamidttdes ligadas á nos.~.:\ a stm r.r;tgcdla pn·J. a~s0clac.:ões contl'arias · ás 
eloria dos autores é a certeza de que no~;:s<t~ su:ts idêa.s. 
obras são traduzidas tor·l_>emen.te e.m lil)l;\\;1'-'> F\gm~e. uiz Bnntare1. lembrado por Darras, 
estrangeiras. E criticando um conceito de L:l· que um esc:-ipk•I·, !iliado il. escola. de Yol
ma.rtine. a proposito de um pensamento e de t;dt·e nu de Rous.;c<ttt, Yr:i:t a sua tra"'edia ou 
uma indiVidualidade que se communic:tm, o. s~t\ _OJ1?l'~ CD()pcrando p;n'a. u tundaç--.lo 
aborda com o grande homem de let tt-as a hy- de mstltUlç:ues que <~ sua conscienci:~. rc
pothese da. necessidade da tra.ducçã.o de obms pl'0"-:1.· 
classiéas, formando o cimento dn. eU.uc;\<:ão ~fi.ú! Nií.ose póLle representar nem executar 
'littera.ria dos povos. 1!M n;t irlade da poeaia :rem :mtori:<a<:<i.c, l!e rtuem dl\ 'lireito! E' reltt· 
humana, diz eHe. ba. uma parte ja. mort.-. u. tiv:tmentc a ltypothe;c de um coollic1.o entre 
que se refere.aos cultos. nos log<Lres. :Ls opi- o comprndor de um cxemt>lu elo dt·ama e o 
niões, e que não podemos mais sentiY, ou Hmi,: seu aut(lr. nn ca;.-o Yertentc, ><cl'itL anti
tocar ;-deixae a poesitt. ;is veze:;, com a sua. jlll'ldico {!tlC o tlr:~matu:·g•l. p(Jr ter aliena<lo 
data, com a suEt. ori:;inatid.ude. cz:m1 <L sun. 1\! ! o exr.mpla1·. r1t1c e :Lcou~:~:Accc~~oria, ~e vi:.:se 
O que fica da est.1.tua úos deuses. cuja diYin- rle,;pr!iado dr·~ seus di!·eito:; sohre a. obra 
dade a sciencia varreu. siu~o o frio t:tlha.tlo mesm:t.. que c a. cou:::a principal. (<lpofados 
do marm0re? (Jlu:to /Jqm.\ uc;·o.c~. > . 

O interesse si.lpel'ior da litter-J.tura. reclanm A propo.;;ito clojorna.li~m:J . dividil".i, com o 
hoje, segundo a .doutrina j m·idic:.1, coreente ~eu me~trc, as r:1at~riu:=; de que elle se compüe 
em toda a parte, ctue o o.utor tenha o direito em dttt~scate:;nrius: os ar tigos do fi-lc los cliceY· 
de escolher seu traductor: elle s::t.[\·a. assim :;os e rtue o.ITerecem o moviUJento geral dn.spo
suo. gloria. de uma reprouucç,U.o infiel e os seus pulu.ções úo globo. o 11ue uiz respr:üto a as
interesses de tlm pre;ju.izo íataL sm1\1l~os político~. numini:.:trati\·os, econo-

Sobre obras de ar te, o cr iterio tlos j uriscon- mico>. commerci:J.es c religiosos, tudo pod.cndo 
suttos é o mesmo. A x·cproducção rlellas, se.i•t ser t rtmscrípto e tt•aduzido livremente, e os 
artística, s€'ja industl'id.-1, sem con8entimento ;trtigos de scienci<t. de litteratura. e de arte e 
do :J.utol', mesmo pol' uma. out.J•.l. :l.t'te, é um que, tJ:io . tendo pela su<\ matel'i:'t. o mesmo 
caso reprehcnsh·cl no~ gt'llnu<:S <·oJigos. . o: jectivo do <1.mpla. pnhli~idude, niio de\•erii.o 
Ima~ine-sc um excelll•nte quud1·o. c c.! c linde p..·t:;s:\1' pal':.t lsn~ul\. d1ITerente sem o con· 

se tira. uma g'l'll.Vurn. mal Jei1.1~ ; e:~tc trn.bu.lho :-;cutimeuto tl~ $ U n.utor. 
leva a. p::t.izes descqnhe:idos o descredito pa.t':.\ O o•·adtJL' nao concot·da. nem comprehende 
o pintor; c elle perde na sua reputa~~o;e d.á.-~e :~.leJ. d;1. Coloni~ \io C<\bl), ·de ~ova. Zelan~ia · 
n. baiL'\ na cota<;U.o dru; suas prod ucwus. ou a de l tlc .J t:nho de 1 884,· na Hungria, 
· As obras de arte começMam a, ter protecçiio onde se consitlera como usurpação do direito 
da lei, depois da.s abras de litteratura. Na. a transcrípção de telegramma.s sem a a.cqui-
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escencia. de quem OS <lil'igi.u. Pensa que es.:es uifficil h•aduzir p:=!ç.1S e.;trangeiras, que . pro
de;;pachos pertencem a :primeira catlwgor1a clur.i r t ra.balho original, quando é impossh·el
dojal'llalismo e estão sob a. directu. n.cç:ti.ó llO n. concurr·encia.,dad<tacontraf:~cção eausencin. 

· domiuio publico. E já_que se !h !la em jor-ml.c.'l , de re~peito aos direitos de autor . . ( Apoiados .) 
o oea.dor nã.o deixa de lamenta.r a at!.ittlde O direito de ~utot· tem um cara.cter cos
do Jo1·mtt do Co,;tmer.::o des!n. cnpital que, mopolita como o proprio pensamento ; clle é 
collocaudo-se contra a convençi'i.o em debate, essmcia.lmente internacional. e dalü o seu 
se esquece de suas tr-Jdiçlieõ c de sem me· ttssombr·o.;;o desenvolvímento. Como as lettras, 
lhores dias. elle nii.o tem ü·onteirus. e destroe no seu en-

Niio se lembra. porventura. a grande folhn., trehtça.mento e na sua ·uniformidade os ulti-. · 
que mandou compror os direitos de autor ._. mos vesti~dos de egoísmo nacional, sep:~.rando 
Victor· Hugo, llo romance U.< Misem·~;ciN, e nind<L os p:>vos. A lel sobre direit0s de autor 
que publicara. a.ntes em suas colnmnas o her- não conllec~ nem nacionaes nem estra.ngeiros 

· culeo trabalho que os jornaes fmncezes, e e neste sentido o orador Jaz um estudo de
que aca.stelln.do no seu direito e na sua glo~ morado de toLhl.s as legis!aç:<ie5 d L Europa, da 
ria., embargou a .,.ua tl'anscripçno em um America., do. Afl'ic.t (nut o1,:o·tc:) e ta.mbem do. 
jornal do Mar:tnhão ?-(Jfuilo úem.) As:a. 

Como hoje vem dizer que :t convençilo e Cit:.\ Portugal, onde até Bocage nada. indi
contraria. ao;; interesses do paiz, como si o c:a.va. que escriptores tirassem pa.t·ti<lo das suo.s 
interesse 'lo p:liz estivesse na pil!w.gem ? ! ohr,l.S. Com a queda de D. 11--Iiguel surge AL
(Muito.~ apaiarlos.) . · I meida Gat'l'et com um -projecto sol>re proprie-

. . Insist e-se ein uma circuhi.r do governo pro· r.a:le litteraria, comba.ti!lo }XIf Herculano, c 
· liibindo a immigru.çi'io J)ara o Btazil. Deve á sombra de cnjos conccitos e de ctlja obsti
dizer-o que se }>tohibiu naquella nnc;:;.i.o, \ i1n.c;ão viveu o e:c-imperado1· do Brazil, resis· 
onde sô ~xcepcionalmente e~igram os seus tine~~~ <lo totlos os l'eclamys e .até mesmo á. bella. 
:filho.s, fm a caçada. humana lettn, por agentes e ptttore.::ca carta de Pmhetro Chagas . 
europeos, e que não def\~ndem ;.ts necessi(la- Afin:ü :.wtista-> e litteratos p:,rtuguezes sãô 
desde nossa ]a.tria., mandando, < omo tlzera.m, hnje protegi.l\os pelo corUgu civil e puni(los os 

·para o nosso terl'itorio, po1>res operãdos lJe!~ concrtffltctores pelo codigo penal; não é só 
gas. sem a iutui\:Üo da. agr[cultura, e que de· isso, a convenção celebratl.n. entre esse paiz ~a. 
:pois lent1-am para o e~tt-angeil•v, em seguida França. em l85l cons..'l.gra em clefinitiva a con· 
a um período de prontç.'ies e de miseri<l.'>, qnista <los tempos. 
um pregii.o e um <tnnuncio (le descre(litO e de Na [ta. lia, o movimenb comt!çou na Sarde· 
deshonra, (31tdto bem.) nl1a, anele o art. 440 (lo sEm cocligo civil es· 

Falia-se taml)em em um pe.::a.do imposto so- tatue o principie>; em p,(rma. clesde 1840, nas 
bre o nosso ca.rê; mas a. França. assim não pro- Dm:lS SiciEas <lesde 1828 e em Veneza. a. pro
cede por odio ao 13r-azil ; ell:1, porque cstã. pa~an•l<t e um lacto tlesde l-169. 
em um cerco de ba.yonetas na Europa, procura. A Din:t.mQ.rca ê o paiz em _ que mais eeria
a. origem de todos os impostos, t.."txando tudo ' mente i'e pratico. o se reconhece o dit•eito de 
ao exaggero, para se manter com brio e digni- l>mpt•iedo.•le, nn. musica, nas lettra.s, na.s 

· dade em face de su~ rivaes. Até o assucar :~rtes, e r\eS~le 1741 qt1e se ]_):)rseguc '" contra
das suas- colonias soift·e elevaclissimo tt·íbuto. facçii.o ; em JSZS começou ella. a. reconhece1~ 
(.4.po:ado.~ c Mo apo:aclo.~.) internacionaltrientc u d.ireito, até . que em 

!lfas, di:: o orador, si ha a1guma. co usa. a I abrH ele. 1887 lechou r> cyclo de suas conquis
_fazer nesta materia, e por certo a tarifa mo- tas e do suas reformas. Xa Suecia a ovolltçao 
vel; taxar 05 productos estrangeiro~ com o foi mais lenta,, segundo RomlJerg, mas nem 
·mesmo rigor com que tá."\':am a nossa expor·-! por is.~r/ a sua legisla~~ao é menos rigorosa. 
tação no exterioi'. Car-regue o Congresso a .Tú. em. 1812 se J.lllllh"t cuntr-afactol'es. A No-
mão nas seda.~, nos vinhos, na!'. quiuquiU1a· ruega te\·e seJUl)l·e a mesma legisla.cão da. Di· 
rias, nos oQiectos de luxo. no livro estran- namarca, até á sepat'aç:<\o dos dous reinos 
geiro até, mas :por amor de Deus não negue a pelo tratado tle Kiel. 
propriedade littera.l'ia, nem rejeite a conven· Os estados scandinavos obe(}ecem hoje, tl. 
ção em uma re:pr·es.'llia selvagem, indiscreta, ·respeito de litteratura e de artes, à uma in
quando ella. vc•m abrir um horizonte ã.s . nos- stitu:ç.ão j urídica. commum. Na RuSsia,o mnis 
S.:'\S lettras no jornalismo dia.rio, c especial· n.ntigo do~umento conhecit.lo llata de 1830; 
mente no J lteatro. (Jluito bem. i depois de abolida a censura á imprensa, en
. Depois de citar di:ITerent.es pbases do t hea- t.rou em conve11çõe3 com :t. França, e com a 

tro bro.7.ileiro, recordando os nomes dos nossos Belgica, em 1860 e lSG2 .. Seguiu depois a 
· romancistas, dos llO.S..."'.S conti::;tas, chrClni:::"t<1S. 1 gra.nde nação uma politica de isolamento,mas 

mortos é vivos, perguntu., porque nã.o pro- \o gal)inete de S. Pete1~bmgo tenta. renunciul
. duzem elles hoje. como procluzio.m outr·ol'il. ? I a mesmo no interes~e dos littera.tos na· 
· E.:'<actamente porque é mais lucrativo e menos cionaes. (.Muito bem,.) · · 
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(Muilc bem ! llluilo bem ! O oJ·aclor ti calOI'O· 
.~amentc felicitado c ~tbrfl<;(t.r/o po·1· todos os de
putado.·. ) 

Na. Suissa, a.té ã. revisão da coru;tituiçii.Ó fe
deral, em l$74. os diversos ca.ntões eram so
b~ra.nos no limite dos seus territorios respe
ctivos, ma.s sem o mesmo typo de legislação · 
a ma.loria. delles, 110rem, a.ssignou uma con: 
vençãn "{)roelamando os direit<Js de autor. E a ~ 8J.·. ~Jontene:=wo- A Cuma.ra 
7 de abril de 1883 foi deftnitiva.mente consa- ouvm C·Jffi m:mifesto prazer a brilllaute 
grada a nova c:onquista.. . · P~ d~ eloctuencia que acaba de produzir 

Na Grecia a. legisla.~o se"integra em 1889 e o lilustre deputn.do pelo Rio de .Janeiro, n:~. 
no grão-ducado de Luxemburgo em lSSl . na q tt:J.t el.le no::: fa.z. a mais CX}ltE'n<lida preleçção 
China pune-se pllysica.mente o co:rtra.fa.ctOr e que pódc-se !a.zer sobre ~ theorm h pro
até queimam-se o; typos CJ.Ue teem servido ·Pt•iedade litterari11.. 
pa.ra. a consumação da fra.u,1e; no Japlto desde Quero tl'tt7.er tambe:n o meu app'k1.uso ao 
1887 que os poderes publicos consagràm re- n.pphmso dos 1~1~us collega.s e quero ao 
speitO á propriedade nas Jettra.s, na musica. mesmo _tempo !clwtta.J•-mc pot• ter ~ido c;tusa 
nas obras photographi~s · n(L Tunísia umá. de ma.J.s est!l. bella m·mU'est.açã.o do bello 
lei de iunho de 1889 avanç~ ao extremo d.a. tal_ento do noore deplltado pelo Rio de Jt\
doutrina, e nesta zona da Africa. não se dis- netro. 
til'!gue a palavra n:.tcionaJ. da palavra estran- Ao merito !:e<.tl do discurso do . nobre 
getro. . . deputado, juntam-se as sympo.thiu~ que se 

. . . ~a. Republica.. Arg~n~ina. os autores sii.o pr-o- accumu!~m so ln·e a causa. que eile uefende, 
. te~tdos pelo codigo ctvll e que lhes permitte symp..<tlnas que, como esta. nobre =ma.ra. sabe, 
imentar a acç[o por toda a viol<J.çii.o aos seus 11em ~empt·e acompanham as doutrinM que 
direitos. No Clüle ))une-se o contralactor c::~m mais couvem <\O:> intcre.;se~ da. patria. . 
o exilio de dous mezes a. um anno. e com Todas ess:o1.::< cireumstancia'il· poderosissimas 
trabalho forçado, não l1avendo Jií!erença. enrr-.\quecel'iam '' minbu ar<~umentAçilo si 
~ntre o nac~ona.l e o estra.u~eiro. ontros mo ti \"O> não >ié.~sem rort.n,!ecet-a. nlio 
· Na A.m.enc:.1. d.o Norte leg~slon-~e :;;o1)re c.tr- vi(l:SSeJU agir ~obre o ~pirito da Cama.r:~ 

ta.s geogra.phic;\5 e Imwitirna.;;; em 1790 i sohre RaL'.t. recuSt\r o conYenio üe 31 de j;tneiro · 
desenho e gru.vura e:n 1802; .sDbre cornposi- e 1891. 
ções mn.~icaes em 1850; sobre ob!'it::: dmmati- Conheço pel'fdi:l.m~ntc, e os meus illus
ca.s 'em 1856; ~ob~e mttl'CM de ltl.bríca e direi- tr!!:? collegas ua comrn is..~o que commigo 
tos de <mtor em 18í4. M5rgna.r:.tm este pu.recer, s:them. o peov oJa 

Entretanto estas di:>p:J~içl'JCS nitfl se esten- r espon>abilühde que nr's cahes.:.ln·e O$. hom
_dio.m :10 estr<>ngeiro; em 1837 0 ~enn.dot• Cb.v bf03 ou:::;utuoaprcs.::nt.a.J.· um P<LL'ECCl'Opinl\ndo 
}lediu a. exteu:;ií.o da prot.ecç;"ío '" fl';tnceze.< e pela r ejeit;fio deste con v enio' 
mglezes, e o projecto1bi :-ejeita.do r:um Yi~i vel Sei tamlJCm (]Ue .~oLre este pM·ctcr hu
desagr:.~.<l_9 da IX\t'te mn.is e3cla.recid:t do paiz. ·mildc, como aqucUe que o c..-:cre,·eu ("''o 
Convençoe~ chega-ram o. >"e!.' neg<Jcia.do.:; entre apoiado•·)+ tem-se lanca1lo a pãch:.t dll odioso. 
os g<\bíentes de \Va~hington e de Londres. Tnml.>en\ não ignoro que .)ú. houve quem 
• Cho.ce e H:~r.~ley batern-~e por pl'o.iect~ disses::e que cllc encerrova urna idê:•lu.tentc 

liberaes •. e .um dell~. depois de de~graçado de odio e de v i!J if<\ll (:tl.. 
ob;;trncctotu.;;.mo e que chegou a.at1'a;vesSt\l' os · Qt\ll.nuo " m:l.i()rio. da. commi.ssüo lo.n.;:.ott 
governo5 de Cleveland e Ha.rri:;on. lo•Trou al.- o parecer que ora. se discute, ella sa.bio. 
cançar victoria no parl:.tmento, tál e:"a a que perreitamente qlle entrega>a. il. critica ; d~ 
supprlulia d<t velha. lei egoística a.s di~tinc· qtte Be occupam com os neg;o~[o:; publico~ 
cões entre estrangeiros e naciona.es. as doutrinas nelle cncer~·11d:1s. mas tinha. o 

Finalmente. reteriu-se o orador á Holla.nda, direito de exigir que se lhe aÜribuis:;e sen
á extraorilinaria. naçiw, que dumnte dons timentos de p;J.trioti~mo ~ de interesse 
seculos agazalbOu o genio de to elas as patr ias, _publico. · 
e que foi pehL sua tolera.ncia e pela smt liber- A Yida tmblica. de qualquer dos mem
da.de, não só uma. federa~.iío idea.l, como tam- bt•os da eommissão e:s:igin. que sobre ·elles n~ 
bem o ponto :;tJ.,"Tado da liberdade de pens<tr se lanç11sse semelh:mte peclw., semelhante 
e de esct·e•er no globo. iojuri;t . 

Concita o. Cn.nta1~~ a que cmitt:l. um voto !\ft1.s niio quero levar a discussão para. este 
pelt\ .iu~tiça. e· pelo p1·ogrc.-<so; t•epugna. ao ter1·eno; acceito-a no t ert•eno elevlulo em que 
!>rn.dor n.cret.lito.r que o indu8triali:<mo teulm a wllocou o nobre deput<t.do pelo Rio de Ja
mv:tdido tudo, e que a pt·oprietlade !itter-.1.ria. neiro. Cr~·io qne tenlJO dito as..«'•" sobt·e este 
so1Tra n:.t Ameri~.:>. Lo.tin:t tun r<•pttdio e um'\ ponte> J)<\m levar ao j uizo tios meus coll~g;\S 
condemna~iio. Tudo pel:t.probi!.l:l.dll, tudo _pela a convb;ão de que qne1• " TUU.IIll'i:t 1la com
etnancipa.çào do e~pirito nacional, 5r;;; de- mh&"io quer a minorin,sõ foram le-vados pelos 
putado~! · · sentimcnto.s que de•em dominar âquelles que 

Ctl.IW>.rn v , ll ~:; 
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a. nação envia ll.qui p:u"J. legislar no sentido Is-to prova. inconéussamente O'prineipio 
dn.s suas vantagens. interesses e direitos. que a commis~ão quiz que fosse ba.:se, funua-

Entt•ando l1;l. a.nalyse e na defesa do parecer mento, alicerce: deste pa.recer. . 
venC6l'lor, começo pot· uma ob•e1·vação que S. Ex. 1a.nçon-se com toda. a. força. da suá 
não deYe. t~r escapado a nenhum dos Srs . n.rgumeuta(,:ão, d·~ sua lo~ica., contrà uma 
derintados que tenham lido c.Lesprevenidos os intetiz phrase q_ue se acha escripta neste pa
dous pa.receres em discussão . Si não fos~e o recer. 
modo ll~lo qualconcluem os dou,; P<~l'ecere". Eu di::se que a propriedade litterarh:. era. 
um p~la. r~jcição. outt•o pela appro"<a~,:ií.o do nma creação ar·ti ftcial do genio f1';mcez. 
convenio. não se poderia dar a excellente o Slt. NIL'> P.eçA!'>lr,\. - :.!as 0 presidente da. 
peçn.juridica elo UO!•l'e deputado pelo Rio de com missão nega a propriedade Utterâria . 
Jtmeiro a uenomina<;ã.o de vo.to em separ ado, 
porque de moclo alg1lm S. Ex. empregou o O SR. Go~ço\.LVES RA:.zos- Onde~ 
sett grande tu. lento, nem a. l;:tta grande e co· o SR. NILO PEÇAi\IIA-No p;trecm·. 
nhecid:l. illustmção na. impugnação dos ver· o S.R. Go~ÇAL\'ES RA:\lOS -Pelo contra.l'ÍO; 

· dadeiros fundamentos do pa.recer vencedor. ett declarei q ne,ne~ta =rte,esta. va de n.ccorrlo 
·nem o discu1·so bt•ilhunte que n.caba. de pro- .1:"-" 

feri r lançou por te:rt·a a" fl'acas colurnnns em com 0 parecer· 
. que se a:>senta o parecer. E' nesse sentido OSa. MoXTZl\'EGR.o-Sr.presidente, eu r.l.is.'ie, 
·que ·começo a. desenvolver as cons.idem~~1Ps ne.:;te parecer, que a propriedade Ii.tteraria 
que tenl~o de apt·~eutar ao juizo elos meus o::r<.~, u m:1 creação do geuio tra.ncez, e :preci:>o 
collega.s para os levar tt convir~:<l.o de qú.e o expliCl!r ao meu hom-ado calleg-:1 o que essa. 
convenio de modo algum póde serappr .. .>'vado phra~e sí.;nifiea :para. não , si me attrilluir a 
:por um parlamento brazíleiro: autoria. de uma ia verdade. . 
A.commi~são de diplom:l.cia. e tra.tâ.dos co~ ..,. 81'. p:·esident~, V. Ex sabe e a Camâ.m não 

meçnu por e.;taoolecer,como ])a.;;e do e\lificio Msconhece que a França tem sido a prçpu• 
· · t · ~ gnadora. de quasi todos os tratados que ga-

que cou:;truw, a Se:!mn e proposwa.o : - a t-u.ntelu a pl'Opriedad.e litteraria. Ella é que 
theoria ua propriedade littemt·il\ não e Uma tP.m tt•aziuo ao tt\pete da. discussão eS>!t pl'O· 
theori:t tmi>er:::almente ~tcceita, n<"Lo é 1.un 
pontojuriilico ger·n!m(•ntc a.c.hnittidoc :::obre 0 trriedude; ella, por :::eus e5forço.~. })Or sm~- di-
qna.l 11:·, 0 :;e p:J~sa rea.hrir a di:>cu:>~o. ploma.cia. pelos seus eseriptures, pela sua. im· 

Nilo enti·ei na. ana.lyse nem me mo:::tl•ei pl'ens:~.. IJelo seu pa.rla.mento, e que tem se 
adv··l'~:w:o ou ptwtic.lal'io d!\ ].Jl'OJ.Jl•iedncle lit- constituído o supremo advogu,do da. proprie
tero.ria. como the~rr ia j ll ddtca. . · dtt.de litteral'ia.. E longe de se. attrihuir a ~sa 

plm'ISe um espirito como que deprimente da 
A commt~~o limitou-:se a decla:r:n• ~ 1:iro· theorh\, pelo cont:r::u·io, eu sou o l'l'imeiro a 

cul"!!-r :prov:n• que ~ theorín. d:~. propri!'d:u.li• Ln tt \'il.l' es:.'1l. •~ttir.u<.le do govel'no i'roncez, a.tti
litteroria, o uil·eito a.utor n.l.não er:~. um p1·in- tude qt1e encontm justificação {Jlena . c per
cilJio inconaus.~o ··e direito que não ~o.n·ra a.~ lei!i\ nüo na tlel~ztt. de umttir{!íto que sejul.ga 
ftnctna.ç,ies da;; r~l~õe:' cntt·e o:: po,·o.• e que. ~acratissimo, ma.'$ na <.lereza. de interes:;es que 
admittido muit.."L~ vezes em :prici io. nii.o er:• silo 1ra.nce:ws~ que 0 governo 1rancez tem 
no dominio In'a.tico, no d<:tu.lbe, uniforme em a obJ·h:a~-io de zda.:r e que nã.o deve a.ba.ndo
toda.s a::- nações. na.r em parte alguma do mundo onde-se eu· 

E do ·.discnrso do uoTJre deputado tira.-:se a contre 0 pav1lhão tricolor, eude uma. obra 
}!tova real, palpavel. e\·idente, U.esta minha litternria quaJc1uer, ele product;;.ão franceza., es~ 

. affirmaçã.o · . . . . . teja. em perigo no sentido das garantias de 
S . Ex. . nes:;:a longa viagem em volta do sua propriedade. 

mundo, ú. procurJ. de argumentos, si chegou E' uma creação francew., }!Ois; si nã.o nos 
a provar q11e em muitas naçõe~ se adoptava seus princípios, pC>lo menos nos seus desen
esse princLpo; não poude proYar que a. pt·O· volvirnentos, e si não fosse o esplrite gaulez, 

. priedadelitteraria admittida em Fmnça erc~ a a propriedade litter<Jria. não tex·ia sahido do 
mesma que na Belgiro, na Sui:>~a e no Japão. limbo, não teria sahido dessa. orga.nisaçilo ru
s. E:t. ap1·esentou exemplos de povos que ad- dimentar a que teem chegado innumeros di> 
mittem o principio du proprie .ade littet-arla. reitos que t1ão encont1·am a a.mpar·o e o apoio 
mas pl'O>ou tambern que os E$tt\do:> Unido~ de umt~o t.andeira tão potlerosv.., de um povo 
não chegaram ainda à ultima pala.vra n esta tão a.udaz e hoje tão pratico. • 

· . ma.~ria.. Eu (lisse t:\rnbem, na de{ez.'l. uão de theorht 
De todo:;; esse5 argumentos se ccmclue q\le que n~<>aa propriedadelitteraria,mas da dou

a. propriedade litteraria é admittida J)lll' trina. que atfirma que eS$il. propriedade não ê 
. muitas nações ; mas que as nações níi.o de- um principio inconcusso ele direito ; eu disse 
jiriem a. propriedade litteraria da mesma ma· que a propriedatle litLeraria. se revestia de 
·neira. singularidades que a faziam repellir .por mes· 
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tr·E>s de s~iencia. jurídica e que fizeram com 
que a escola. a.llemã não ã. adnüttíS6e na cate
goria d•;S direitos a. que a. juri:>prud<·n··ia. ro
mana chama t.tomíl1ittil t e creasse no ~eu di
reito civil um capitulo especial modernissi mo 
a que cha1nou di?·.:ito !luctol·al. 

E' um ponto de interrogação que deixo, 
que tem sido resolviuodesteo\t llaquelle modo, 
mas qne entre nó>~ tem importa.ucia c.;'l.p!bl, 
porque este é o fundo da q uest.ào. 

Não se tt-at:t de contf'afilzer obras de aucto
res estl'a ngeíros, rep;·odnindo-as na. mesma 
lingm\ do ot'iginal. ; esta contru.facção quasi 
nã<J existe no Bro.zil. 

Essas singul.1.rldades são 11a.tente~, não po
dr.-m ser negadas pelo nobre deputado, sobl·e
tudo em mataria. de llera.nr;a cuja~ rebrra.s :.:e
ra.es: como o nobre deputado sabe, não :>e 
applicatn ã. p1·opl"ieda.de litte1·aria que extin
. ffcle-se em um certo prazo a.pc.ís a morte do 
autor, aqui em cinco annos,alliem dez a.nno~. 
mais adiante em quinze. 

Si à propriedade litteraria !lOdessem ::;er 
applicados os conceitos re.'>tt•ictos de clmninium 
do direi:o r .. ,roano, os 1nonumentos do saber 
ltuma.no deveriam ser entregues em proprie
dade ao azar do Mscimento e ás fluc~uaç•ões c 
mudanças dás gern.ções :;uccessi V<t.:;. M:~s a 
prova de que á-propriedade litwra.ria não se 
applicam os conceitos da pt·opriedade em ge
ral ê que as sabias legislações, querendo ga
rantir ·o traba.tho do autor e querendo ao 
mesmo tempo g-.1ra.ntir a sociedade M aqui
sição dos fruetos de inteUigen.ei~ llumttna, 
feriu r·rofundurnente. feriu . tle morte o prin
cipio dessa pr·opriet.lade nestas limüaçue~, nes
tas singularidades q u~ a. cercam. 

o Sn.. VL.'\rt.I..E;;- V_ Ex. estú. dando prova 
de que é um socialista de primeira. ordem. 

o Sn.. l>Io~TEi.'\EGRo-l\ras. Sr. pre.siden te 
em que consiste a prop1·ieda.de littet-a.ria ? A 
que í'e applica esse principio 1 1\üo se póde 
appl.icar ao \-olume da. obra. porque este o 
comprador a.dquire com o seu dinheh·o; não 
se appliro ao fundo do livro porque não -. ha. 

- lei humaila que po$sa. impedir semelhante 
aprop:i'iação ; elle se applien. e:s:clusimente ii. 
formo .. que é uma causa que n~o ex.L~te real
mente e que a. lei creou p:ua tla.r uma ga
rantia ao auctor 

Mas. Sr. presidente, en dizia que não faço 
questão de proptieda.de litteraria. 

Não quero de modo algum manifestar
me .nesta C<'l.ma.ra em sentido fa.vora"'el ou 
con:tr:.1.1'io a esta tbeoria, pelo menos no .mo-
mento presente. · · 

Na discussão do codigo civil, na discussão 
do futuro codi;w cqminal que estiL em elabo 
ra~ã.o nest:l. ca.mora, e a occa.sião asa.da para. 
saber-se si devemos dar ou , ,[o existencia 
jm•idica ao que outras nações teem ga.ra.n -
tido. . · 

NU.O só porque e mais commodo la·•er vir a. 
obt·a. do estru.ngeire, como tv.mbem porque o 
tr-J.b~ lho typographi.co é mais co.ro en t1·c nós, 
a contr·J.Cae<;~1o assim Ieita não pr-oduziria. 010 
resuli.<\dos de~e.j:u\os pelos interessatlos neste 
genero de industria. 

Mas a. questão <le tra.ducç\i.o não e sómente 
da. tra.duc,:.ilo em li vr·os, In;:o.s da. traducção em 
,jornaes, mas da tmdur.·ç;.i.o em revist....s, ma:; 
da tr:.\ducçflo at<i em discurso~. 

Qu1·ro referir-me aiud.a.,Sl'. presidente,ã a.r
gumenta.:ü.o elo nobre depn1ado pelo Rio de 
Ja.neit·o quamlo 'l.)areceu-me que S. Ex:. em
brulhou, que S Ex. a.pplicou mal pt•incipios 
... conomicos que esLàodo dominio do publico , e . 
que exacta.mente por estarem no domínio 'PU· 
blico são mais suscep~i v eis de ser mal applh:a-
das e cornprehenditlos. . 

Pondo de . parte cerbs qua.Uticat;ões que 
d· se,jaria que o nobt•e deputallo não tivesse 
applicado, pondo de parte ess<L pim.t"J'i" a que 
o nobt·e depttt..'l.do refel'iu-s;\ e que não com
prellendo, porque ,•om o proprietar1o não se 
di~ o mesmo que eom o t r•aductor. : e o nobre 
deputndo lbi o pr imeiro a. reconhecei-o, di
zendo que as Unguas não teem o · m~mo ge
nio e que.muilas vezes, a traducção é extraor
dinat•iamente difficil, e sinão impossível. 

)Ias quero me. referh· a certas theorias, 
V'erdadeir·ns em principio, mas Jâ.lsas na 
applie<tc;:Lo ctue o n·obre deputado quiz dar
lhes. S. Ex. c.lisse que a propde Jade littera
ria deve. exi:;tit·, pm-que totlo o trabalho 
merece salario- . 

Sr. Pl'esidente, o tra.ba.lho, em economia :po
litica, e creio que não ensino isto a ninguem, 
tem dous ·resultados: ou o capital 6U o sa
la.rio; o capital, que é o trabalho accurnulado, 
e o salario, ·que percel.:e o operaria para. as 
suas <lesper.t'-5 de conservação, e mais uma 
pequena porc••ntagen1 para. o .~~tl de,en\"ch"i
mento p11ysic0. intelle:.·tua.l e moraL Por con
seguinte, o n•ab:1lll~ produz o cll.pi~.l ~u.o 
salario. Por conJegmnte. trazer o pnnc1p10 
economico de que todo o t ra.I.Jll.lho produz 
sa.lario nã.o é de mo:.lo algum tr~\Zer um 
a.r:.rumento em ab::no da propl'icd;lll~ litte
ra'i-ia; porque o argumento só póue provar 
que o escripwr me· ece uma recompensa pelo 

Mas quero flis<~.r um outro ponto, p!l.ra. mos
trar mais uma; singularidade desta tll.eoria: 
sã.o <ts traducçiies . . 

Realmente, si propriedade litteraria, si o 
direito aucto·.·. l, ae applica à fórma. do livro, 
oomo_ é 'fUe est.e direito póde abrDonger as tra.-
dueçoes ~ ·· · · 

~eu tmba.lbo, merece um sa.larió pa.ra. :su b
sistü·;· logo, aprc~entar o pl'incipio ele que 
t .do o trahalho merece salario 11ii.o é, de modo 
algum, justitie:ar a. dvutrinu. de que o salaz:io 
do ell(;l'ipoot ... úeva. ser con ver·&ido em ,Propr1e-
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da.de litteraria; pro]lrledade que, muitas yezes,' _E friso es~~ phrase, por que a minlla ques-
tem-se convertido em fo~·tunas fabulosas. tão e de utilidade e con-veniencia. 

O SR.. JosÉ AVELH\O dá um aparte. o SR. VL1\1rt..Es- Não ha absolutamente 
O SR. MoNTENEGRO- V. E;;:. sabe não só reciprocidacle. 

que a. propriedade não é a unica conclusãGJ o SR. 1Io~"TE:>EGRO- .A reciprocidade não 
resultante do trabalho, como ta.ml;em nem existe. e nem )_)reciso demonstrar esta ?-SSer
semiJre a :proprieilade .é resultado do· tra.- ção, porque o nobre deputado }lelo Rto de 
ba1ho. . · J11.neiro ni.Lo atlirmou-a. S. Ex. affirmou sim-

A c;~.pita.lisação, como V. Ex. sabe, não é o plesmente que a reciprocidade littel'a.ria não 
:resultado do tral.Jallto daquelle que capitalisa, tem sido e.ugida por tratado algum, e que 
mas é o resultado uaquelle que empre.,"'a o nem é digno conceder um tratado litt.erario 
ca.pital, do trabalhado>· que trabalha por em troca de -vantagens ele outra na.ture~. 
conta do capitalista. Para mim, Sr. presidente, a convençã.o 

Uu SR.. DEPUTADO- Isso e socialí:smo. litteraria deve sercollocada no mesmo pé que 
uma convenção commercia,l, que uma con
vencU.o :pa.ra g,trautia de marcas de fabrica 
ou para diminui~:ão de direitos aduaneiros. 
A propriedacle e identica, identica deve ser a 
garantia : e não se. deve querer eleva.r a litte
ratur-a., as artes e as sciencias a um pedestal 
em ·o proprio conceito da propriedade não 
permitte colloca:·.·. O direito do autor ·sobre 
s~is obras é o mesmo direito que tem·o fa
zendeiro sobre o seu ca.ré; a garantia do seu 
direito ê tio importanie como o é deste, e 
deve so:ffrer do estrangeiro as mesmas contin
gencias que soifi'em os outros productos. · 

O SR. JosÊ A'\'ELINO d:.i. um o.pn.rte. 
O SR. MoN'l.'EXEGRO- V. E:t. · não póde 

a.ffirmar que a capitalisa,ç~\.o seja trabalho 
daquelle que capitallso.. · 

O SR. YL.'\'liAES- E' a base 1lo socialismo. 
O SR. :Mo:<;TENEGRO- Mas, Sr. presidente, 

querer converter a propriedade lítteraría 
neste'];)rinci:pio absoluto, sagrado einviolavel, 
como quer o nobre deputado pelo Rio de Ja
neiro, e falsear todo o principio do progres;;o, 
e não comprehender o espírito deste seculo, 
qUe cada YeZ mais tende a eliminação e :Í. l'e
stricção deste principio de direito romano, que 
cllama ,-a. o domínio. Todos os dias, Sr. presi
dente, resti-inge-se esse dil·eito IJ(lr moti,os e 
razões de intet•essepublico. 

O Sn. Josli: A VELl."D - Concordo com a the
oria de V. Ex:., mas que a trans!brmaç.ão do 
tl'a.balho seja e:;tendida a todas as indus
trias. 

O SR . . M l •Z\"TENEGÚ.o- ·A. propriednde de 
hoje j;\, não é aquelle principio ab~oluto do 
ju.< {l·uenrli, ~~Iene/i e a/Jt!tendi, de que f<tllam 
os est'\riptores l'Omanos. 

Para. prova, eito e$h C<\mpanlla irlande:za, 
á. cuja frente se n cba. Gla.dstone, bat endo se 
contra o landlordismo inglez pela. maior pros
peridade da população pobre da Irlanda. 

·o SR. Vn'UIAES dá um aparte. 
o SR. MONTE:-"EGRO - Por conseguinte, 

dei:x:eí brmt e.-t.abelecido que a propriedade 
litteraria não e um :principio inconcussso e é 
este o ponto sobre o qual quero insistir. 

A propriedade litteraria não é um prínci· 
pio inconcusso,nem na. sua generalidade, nem 
airida nos seus detalhes. 

Por conseguinte, ao parlamento brazileiro 
compete examinar detidamente a questão, 
•êr. quaes os illteresses e as condiçõe5 espe
cta.es do paiZ, e sobretudo estudar as nossas 
relações exterio1·es, para 'er sl esta conven
ção lh() con-vem, si e utí!, afim de ~õ depois 

.ratifical-a. 

O parecer relere-se a uma circurnstancia, 
m qual o nobre collega pelo Rio de Janeiro, 
tal;ez por.esquecimento~ não fallou. 

Fallo das empreza.s jornalísticas dest~ 
paíz. que encontr:.lm na.litteratura fr;lnceza. 
J)asto para nutrir intellectua.lmentc milhares 
de seus leitores. 

VV. E:xs. pouem ci t.~r-me algum:Js, tal vez 
não dezenas de em)?l'ezas jornalistic-..t$ que 
possam 1)agar e&;es dli'eitos de autol'. 

P(ir esse paiz <J.tora, !le.."''J.e o Amazonas, 
desde 1Ianáos até 1Iatto Gt•osso, ba milhares 
de pequenas typograpllias de jornaes que nu
trem_ mal os seu8 jornalistas e que desappa
recerao quando ao lado de C:J.da. uma dellas 
se levantar a ferula do autor estrangeiro, 
não repre:;ent!da pelo mesmo a.utorque,si por 
um lado tem <t zelar o seu interes:;e pe.~a.l, 
por outro lado tem tambem a salvaguardar 
;J. sua gloria litte.raria, mas representada por 
l.tm intermc(liario, nova. classe que se vae 
intrcdttzir no paiz :vara organisa.r e a.ugmen
tar os ve:w.me:~. e que não se lembrara diJ. 
glori<J. daquelle que representa, porque para 
elle a sua. mnior gloria é apresentar uma 
maior conta. E o tratado litter ario de 31 de 
janeiro de 1891 não foi feito para salvn.guur
dar as glorias sçientificas e litterarias do 
mundo, foi para. salvaguardar esse interesse 
litterario, fructo deste seculo que conv~u 
n.s lettras em um mercantili5mo · 

Xão s-lo as üescobertas de Pa.steur, Clle
vreuil e ontros que irilo cobl"oll" no lUercatio 
brazileiro os tUreitos de autor, são os rolllt\n~ 
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ces de Richebourg e outros fabricantes de foi não tiverem a. nota da prohibiç;J.o podem 
lhet.im que irão pezar sohre a l>ol~a. do contrl- ser publicadas pelo;; jornaes do Bmzil. em
buínte brazileiro, e eom estes a lei brn.zileil-a qua.nto que pelo tr-atado actua.l toàas a.s pu
não deve ter contemplac:ão, nem deve <• go- blieações são prohibida!?, salvo si tiverem o 
verno 1Jreferir estes ao interesse r1a. ma$$a 1\a consentimento expressõ-dos seus. autores. 
quasi totalidade dos que salJem ler neste paiz. A theoria da. propriedade litteraria marcha 

· Quero ler á Camar~ o artigo e:leste tra- agigantadamente na senda do progresso, e dou 
tado que se refere a esta. ma.tería. E' ume1 parabens ao governo provi~orio.por ter feito 
couraça em qLie se aperta o jornalismo brazi- semelhante coavenção, porque talvez hoje a 
leu·o e em que tem de morrer ou ce<ter. Fran~:t\ nos petli~se causa muito maior, porque 
Ouçam os nobres deputados o. art. 4• (lê): talvez o convenio de 31 de janeiro não fosse 

« As ol>ras publicadas em tMci.i.:1tlos, bem sufllciente para. fazer valer nesta terra de 
como os artigos littemrios, scientiftcos ou liberdade e de luz: o direito dos escriptores 
criticas, as cllrollicas, os romances ou follle- rrance.zes . 

. tins, e, em geral, Os escriptos de qualquer - Fa.llo . da.s relações do Brazil com as mais 
natureza., que 11ão sejam de discussão politica., potencias, e ex:px·imi no ptwecer o desejo da. 
publica.dos nos dia.rios ou collecçoos perlo- parte da maioria. da commissão, e neste ponto 
dicas por autores de um dos dons l)aizes, não o Sr. GonçalYes lla.mos tetU voto vencido, 
:poderão ser reproduzidos nem traduzidos no de que mesmo nito se a.dmittindo que a con
outro pa.iz, sern autorisuçii.o dos respectivos venç.ã.o l ittera.ria. fosse um premio, ejulga.n
cessionarios. » do-se que não tínhamos recip1·ocidade na 

Vejtl. V- Ex. como esta. armadura que não materia. estreita e :.ca.nhada do tratado, que 
defende aquelle que está. com ella armado, nos .fosse licito ao menos pedir a França. em 
mas aqueHe que o vae atacar, corno esta ar- uma regulamentação geral de todos os nossos 
madur~ lia de a.spllyxiar o jornalismo hrazi- interesses alguma. col15a., não em ].)a.ga da. · 
leria. convenção littera.ria , porque não quero fazer 

Nem resistirt'l. ·a. ella. esta. futura littera- della moeda inter·saéional, mas alguma prova. 
tm-a. t1. crear e que se quer proteger, que se da sua boa. vontade lla.ra. este paiz, onde ella 
quer desenvolver, que se quer fazer sahir tem enormes interesses, onde ella vê um dos 
não sei àe onde com este pseudo-peotecio- fmctos mais brilhantes da raça a que per
nismo, que a.s naçoos mais preteccionisttu; tence, um~\ prova <la boa vontade que deve 
ainda. não invontara.m :paro. seus autores. existir entre :povos amigos. 

Já. se tem tentado div~rs.1s vezes que o Si existe ess\l. solidariedade, estes laços 
Bra.zU subscreva a conces&l.o de uma convcn- a.Uegaclos pelo nobre deputado para. conaeder
ção litteraria. se á Fr-n.nça a g;\ro.ntiu do convenio, esta .re-

Em Montevideo tentou-se esta. convenç.ão; cipl'Ocid;i.(le, este cosmopolitismo, este senti
mas V'~:t V. Ex. como a theori~ d;\ pl'opt•ie- mento da. sotid:.1.t'iedade unh~ersa.l ta.mbem 
dade litteraria. tem leito progressos depois deve existit· para que a. Fran<,.,· já. não digo 
do congresso de Montevidéo. nos dê melllol' tt'a.tamento em tarifa.s aduã-

Ella fa.z passos aa·igantados, e o coração do nei.ras, mM }Ja.ra que retire uma injuria que 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro deve sen- existe na sua legislação contra nós. (:lpoia-
tir-se cheio.de goso por ver <tuejú. a. conven- tto.~.} · 
çiio de 1891 vai muito além do que se pedia. Eu era mesmo de opinião e a.gora. não fallo 
no congresso de Montevidéo . como _diplomata mas como patriota-que o 

Diz o tratado de 1888 no art. í•· (lê) : Brazil não pocUa tratat· com a Ftan~.a. antes 
« Os artigos de periodicos poderão ser re- da retirada da circular sobre a immigração. 

produzidos, citando-se a publícaçüo de onde (Apoiados .) . ·· 
foram tir-ados. Exr.eptuam-se os· artigos que O Bra.zil não põde tratar com uma nação 
ver;;a.rem sobre sciencias e artes e cuja re- que lança sobre o tapete onde se cultivam as 
pt•oducção tiver side expressamente prohi- relações diplomaticas uma injuria tão atroz, 
bida pelos seus autores.» t<i.o descabida. e tão inutil. (-4.poiados.) 

Não só os artigos cuja reimpressão é pro- Inutu, porque nem a. FJ'?onça. _tem a. deseul-
hibida são sõmente aquelles que versa.m pa. de querer impedira. em1graça.o paro. oBra.· 
sobre s~iencias e artes, :i) O!! mais podem ser zil. porque o ful.ucez nã.o emigt'a.. ( .-lpoiad~ts.) 
publicado in(!ependentemente de autorisaçiio; Seria. apenas uma satisfação cladaa umpaiz 
como tambem ba uma di.lferencn. capital entt•e que a estima;, que vi~e ~as .su~ lettras, que 
a disposição do art. 4" do actuai convenio e vi>e da. sua 1mportaçã.o htterarm e que segue 
o art. 7° do tratado de Montevideo _ No con- com prazer e orgulho a marcha. da sua. reor· 
venio a.ctual· a. a.utorisação deve ser expressa gani!;ação e do seu reengra.ndeci.mento. 
para se :publicar, e no tratado de :Mo:atevideo ( ,1poiaclos.) 
tirou-se necessa;ria prohibição expressa para Mas pedir em nome da justiça., em nome 
não se publicar. Toda.s as ].)Ublica.ções que do direito, em nome da equidade, a. pro:prie-
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dade litt el'aria. pa.ra. os seus autores e conser- r onde a. pa.z e a. prosperidade se allia.m ao 
var a injuria., não tem qua.llficaç-Jo (f1poirr- l progresso e a.o desenvolvimento social e 
elos). é penea;r que este ptw·o e um povo de moral. 
beoeios. (11f?4itu bem.) Quando a. França. denunciou a. sua conven-
. Pot' consequencia, não e confundir ma.teria.s <,~O commercial- com a Suissa, a. Stlissa em 

heterogeneas t;·atar de que~tões · internacio- resposta denunciou a sua con vençã.o litteral'ia 
naes quando se t1•ata de uma conven~ão . E com a Fr:.\nça, e vejo aqui o texto de um 
porque a Franca. de 4·ntre todaj! as qut-stões, t~legra.mma. do embaixador f.rancez em Berne 
levantou exacta.mente o tratado litteral'io ao seu governo, dizendo que o conselho 
para pedir-nos um<\ soluç-ão, quando deixa. federal n::í.o tinha consentido na proroga.çã-o 
mot•rer as outras questões em que estão cltt convençii.o littera.l'Í\l.. 
envolvidos os altos interesses l:lrazileíros1 Ainda. cito um outro livro a.marello sobre 
(A.po:ados.) este assumpto em que se vê que no mesmo 

Mesmo que a. commissão quizes,;e con-. dia. em que se faz o accordo commercíal 
fundir ma terias heterogeneas, não faria mais entre a · França. e a Suissa faz-se a cou venção 
do que seguir o tra.ço luminoso de innumeras Utteraria, u!lla jungída a outra, verdadeira 
nações em suas relações intermtcionaes. Que- t~ansacção .qu~ o povo suisso, pt·atico como é, 
ra citar dous exemplos caracteristícos sobre sabe fazer para melhor garantir os :seus 
esta materia, exemplos que encontrei nos :pro- interesses. 
})rios li't:,~os . . am~rcllos distl"il•uido.~ -pelo go- 1'>or coneequencia, não é tratar de questões 
Terno !rancez ao parlamento claquelle paiz. heterogeneas, não ê uma doutrina exquisita 

V. h. sabe que quando se estabeleceu a e exdrtrxula a que se deduz do parecer da. 
nova tarifa. a.duaneir.t. que creou esta mrii-a., commissão. Pelo contr-<~.rio, ella. trouxe a. este 
lha da China. que a "Fran~:a.quizisolM'-se como COngt·~o uma solução pratica, a unica que 
si uma. estrella. podasse dei:s.ar de.distt•ibuir os póde existir neste momento em que a solida.- . 
seus raios pel~ universo, ella den~ciou 1·iMade uni.vet'$3-l nã.o é o f1•ucto da. sympa-. 
grande parte dos seus tratados com as outras thia, mas o truc::to da nece..~idade. (r1poiaclo.:;.) 
potencias. . Ainda. quero provar ã. Cil.m:J.ra. que se trata 

Vou ler a V.· Ex. um trecho da:respo.sta do simplesmente, unicamente, exclusivamente, 
minisct·o dos extrangeiros dn. Belgica. ã. nota de uma que$tão de interesse, e que o. simples 
que denunciava o tra.tadocommerctuJ entre a ameaça de que este Congresso em um momento 
França e aquelle paiz. O go1erno f1-nncez de- de patriotismo recuse este couvenio já traz 
nuncia ~a o trata.• lo, mostrando des:'\jos de en- sobre nós uma catadupa de odios e a1Jotlos. 
tra.r em novo accordo com a. Belgica sob· o Aproveito a occusião paro. fazer nn m-:u no
o regimen <los novo~ principios· esta.bele- bre amigo, o Sr . Pedro Amer·ico. autor do 
cidos (iê): pt•ojecto de theatro nacional; ap1•oveito n. Oc· 

<;<;Para. que o accordo desejado possa. ter loga.r casião -para fa,zer a S. Ex. e ú. Camu.ra. a lei
sobre o5 diversos n.cto,; que ~er1 em hoje de tura de um pedaço caracteristico do que nos 
base ás relações economh:a~ entre :1. Belgica e es·1era no. impl'ensa. íranceza, si soubermos 
a França, pareceu ao governo do Rei que a cumprir o nos-o tlever . . 
denuncia devia E.stender-se á coavençii.o ue'na: Quando S. Ex. fundamentou, inspirantlo-se . 
vegação e ã. con,renç:ão para a garantia d:t nestes sentimentos que dominll-m o-nobre de
propr;eda.de das obrus de litterotura. ou de puta.do pelo t<.io de Ju.neiro de queret• crem· 
arte e mat'cas, modelos ou de:enhos de J:tl.n·i- uma litter-a.tura pa.tria,um proj~cto de theatro 
cas, (.'()nvençõe.<i que . fora.m concluídas ao na.cíonal, esta. notié a foi immedia.tamente· . 
mesmo temp:1 q_ue. o tratado de commercio. transm ttíd<t pn-ra. o. Europ;;'l. pelo telegl'!lpho e 
Usando, pois, da faculdade que lhe r~serva o :nos valeu do., l)tincíp:>es org-J.os da imprensa 
art. tenho a honr-a. de denunciar estes francez.."\ a. seguinte amabilidade (lei): 
dousactos internacionaes.» · «Um despacho do Rio de Janeiro annuncia. 

Não é sómente a commissão de diplomacia. que por motivos superiores o Cor_po Legisla· 
do BrazU que quer tratctr destas que:s~ es tivo do Brazil não l'atificar-.l. na sua sessão 
simultaneamente, é a. Belgica, ~ o paiz que deste a.uno a. .convenç:ü.o litteraria. com a 
tem mais relaçôes commerciaes com a França. França. Perfeito ! . Mas nós conservamo-nos 
e que entende que um .. tratado com.mercia.J. descontiados. Com effeito, é bom accrescentar 
'póde andar a par de um tl'at<ldo de proprie- que ao COngresso Brazi.leiro f·•i u.presenta.do 
dade l ittera.ria. e que os interesses de uma. um projecto de fundação de um theatJ-o naci
convenção commercia-l são os mesmos de uma. onal, assignatlo pelo Sr. Americo e mais vinte 
conven<;ã.o Littéra.ria.. · . deputltdos. · . . 

Mas ainda cito 1.1m outro exemplo. o ua Si este projecto passar;não é mais pelos em-
_Sulssa, o . paladío, o refugio <las grandes 1 :prezados que os francezes ser-d.o roubados, 
' !ibel'dades neste st>cuLo, aquelle . paiz que e: será., pelo ·estado kdzi!eiro. Fraca compensa-
lta.do como exemplo a todos nos, aquelle l ~iio !» · • •· -
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o SR. VIl\'lL\ES-E.isto e uma d<tS poucas 
causas que elle'> dizem . 

O Sn.. MoNTENEGlttJ-Sr president ' , sobre n. 
primeira p:1rte d.o pat·ecer era i o ú:w dito o ba.s
ta.nte, sin[o para levat' a. convicçã.o ao espí
rito do~ que me escuta.m. pelo m~no~ para ta
zel-os acreLiital' qile estou tlefenuendo um:t 
ca.usa. justa (up~iad!Js), que eswu del'endenclo 
uma c:-<l.usa. que encontra apoio em umn. gran
de· massa. de interGsses br'<\Zileiros (opo:u-
clo~). · 

Pôde ser que esta causa não SE';ja a vence
dora., mas eu me supponho ao menos crellor 
d:.1. consideração e elo respeito que met•e em 
aquelles que pugnam pelos interesses da. na-
tria.. (A pfliados . ) -

A hora estú. n.diantada, mas eu preciso en
trar na segund<t pat'te tia minlla argumen
tação; e peço desculpa :1.0s nobres deputados 
si tomo o seu pl.'ecio;;o tempo (n.iiu a11oia-

• elos). 

O Szt. · OúvEIR.A. PrNTo-Est..i. di.~cutindo bri
lhantemente. (:1Jl3iallfls.) 

O Srt. MoNTENEGRO - Disse no parecer. 
Sr. presidente, que, llOstas_ de lado todas 
estas que$tões que militam-no sentido de re
cusa.r.-se l\ convenção litteraria; admittindo, 
paro.a.rgument:tr, que odireito que se Ol'lgíoa 
da .Pl'Opriedade Httemría. é tií.u sagrauo 
como ns tabmts da lei que Moy:;es levantou 
no Sinn.i ; admittindo-~e qm: o pa.damento 
brazi.leii'O deve fu.zet• cala\' todos o;; intel'esse=
du. patría, to los o~ pt•incipios economicos, tu
dos os seus n.l'I"J.Qjos commet·ciaes e finu.neei
l'OS, todas estu.s questões que tanto 11lzem 
sotrrer no momento :1.etuu.l, ptu'll. fu.l'.cr viu;,'lLL' 
o principio du. IWopt•icdade litter-J.t·in. : db,:e 
que não era o t1·a.t:ulo o meio })l'<ttico (le 1':1.1.er 
gu.ro.utir cs..~ llit•eit~• . c (LUC, si pt·etendesse· 
mos ga.rantit• ta.es direitos, (((~\·íamos lh:r.~ l o 
em igu:1lda.de de cil•cumstanciu.s com outl·as 
}li'Opl·iedades ; devi:~.mos ga.r:.mtíl·o no nosso 
direito privado, no roosso Codigo Civil, na. 
nossa. legislaçiio criminal. (NtGmcro.so$ 

· apoiados.) 
Si queremos garantir esse decreto, gara.n

tamol-o no nosso systema. de direito privado, 
regulemol-o nos seus detalhe~ . hoj<> d?.at e 

- modo, amanhã de outro, t·estringir>·h.., ou 
ampliando-o, segundo as convenieP.<li <~.~ pu
blicas (ap,.iad,s(, da maneira por o.•l'il enten
dermas em. nossa. sobal"J.nia. Mas d:j,r ~e con
sa.graç-d:o, em um texto internacic>ua.l immu
ta.vel,a. um direito que os p:,.oprios sustenta
dores do projecto querem equip:l.l'a.r, como 
supremo. argumento, _ á propried ·dl"' cflmmum, 
ou .é uma inutilidade ou então é quP.rer que 
passemos ainda por esta vez; ·petas forcas 
ca.U:dinas, dando pasto á opinião estro.ngeir3. 
de que o que niio é garantido por tr.:l.tado, não 
é ~l-antido no nosso pa.iz, justificando em ne-

gocio desta nn.tureza a intel'VençãQ rle uma 
potencia extran~eit-;o. ("po:,,do~:, ·;Jl>.eito l?c;n) . 
E no cn.so v e!· tente, Sr. pr·esidente, a conven
ção litteraria de 31 de j:meir·o niio é mais 
um tratado, e uma capitulac;.ão ( ·,}),1Úfl bem). 

Sr. 1wesidente. quero ;,intln. Mferir-me a 
um antro ar~nmento i]Ue se p ocle adduzit' no 
sentido· de o.tii 1·ma.t•-se que a 1Jropriedacte litte
t--aria. de•·e ser g;u•antid<l em tratado. 

Diz- se que um tmtado e denuncia..,.el ])Or 
qualquer das pa.rtes interessadas. Não ha 
phr·ase mais ensinua.nte, mais capciosa.; mais 
inoocente dCJ que esta Entretanto, examina.n
rl.o-se bem o que ella. encerra, vê-se que della 
só distiUa. a. mallciõl. . 

Não se brinc<t com tratados nem se revogam 
tt-atados Ci)mo se revogam leis ordina.ríos ; e 
não p['eci.;;o tra.zer o exemvto do no·so paiz; 
que nã.otem podiúodenunci<tr muitos tra.b dos 
dos quaes se desejaL'Í<\ ver desembarn.<,-.ado, 
mas tt~.lrei o exemplo de uma nação poderosa, 
a. Fr-ança.. que quando qu!z denunciar o tra
tado ch> commercio de lSOO, porque a.~sim. 
lhe convinha e tinbt\ oU.it·eito de o íàzcr, viu 
levantar-se contt·a si o mnndo inteiro 0:•-pon
do-se ú. uova polít ica. economica da Frttnca-

E, si a F L'a.nça niio fosse uma nação poderosa 
e energicn. que sabe o (]lte quer e sabe para 
oncle vae, o~ tt·atado.; ele 1860 aind<l. hoje não 
est:triam denunciados. 

OJ'a, nas a.ctu;i.es cil'cumstancias do mundo, 
em que as t·epret>alias no t.en·eno economico e 
commercial são muito mais tet·riveis do que 
as repl'eS:.tliús no tet-reno das armas, a de
nuncia. de tL·u.ta<los tra.z respon~abilidade de 
tal ordem que só podem ser as.;;umid11s por 
est11tl.istas t.le long-o traq uejo,tle g t•J.nde energia 
c de tlntt tempem. 

E, porventurn., ao governo brll.llileiro 
cumpt·itl , n<1.s circumstunci:..tS dilliceis que 
:~tr:1. \-e.~su. o p;.tiz, procurat· com a denuncia. de 
tt·at:J.dos, complicuçues internucionaes de na
•.urez<\ muito mais graves l~o q11e as compli
c;tçi:ies que o as:;oberbam no seio da. nossa. 
patrta?! 

Entro na. ultima questão do pat•ecer . .A este · 
respeito, Sr. pr ... sid1·nte, me r eferirei a algu
i~UI.S phrt~.ses do veto \lm separaclo, e -p-reciso 
ler integ1·almente essas phrares . (Lê. ) 

Disse a com missão que o tratado e uma inu
tilidade, pol'que nosso codigo já o estabelece 
nos seus conceitos principaes. · 

· O argumento é portanto, em substa.ncia., 
contr<odictol'io e inane. 

A commis3ão não disse n bsolutamente o 
que o voto em sepat·ado lhe attrilme. A com-
miS:Siio diz o seguint:.: ('li) : . . · 

« Mas a commissü.o onve dizer <1ue o nosso 
actual Codigo Criminal, ~m ga1"'-ntir a pro
pri~::dade litteraria., e:tc. ete. · 
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A commissão não ent1•a. na a.nalyse desta lhantes epithetos. Mas o voto em separado 
disposi<;;ão legal, mas si etiectivamente a. pro- ainda tem uma outra phrase, que peço licença 
priedade litteraría se acha salvaguardada, a Camara, para deelarar que não compre
qual a vantagem da approva\:iio do tratado~ hendi. 

Em face. portanto, do dito codigo, enten- O nobre relator do voto em separado diz 
dido ('.OIDO O razem OS StlStentadoJ·es do tratado, (lê): 
este não passa ~e uma inutilida~e-~ «'Mas, fazer a repr~alia rejeitando 0 tra.-

Por con:;;egumte- &!la nllude ~t le1tura_que tado litterario. quando a. nossa legislação 
fez dos ~~rt~os do -~dJ_go, 1~1as na o sabe am_da interna vae além do seu dispositivo~ •• _ 
qual a_L;t:tpr~t.a~.ao J~r!dlCa que s~ llt~s :a~ 11-!l.'ls o nobre 1·eh~tor não p1·ovou ; pód.e 
~ar. St_ e "' .. _e~dad.e que_ a mter:pretaçao e e.sa, I recorrer a toda a sua logica e a todo o seu 
e um~ muulldade o tratado· , . . talento para provar que o codigo protege 

.~ ~oto e~. separ;d9 e~ta~elece cc;>~~ pre- tanto a propriedade litternria quanto o tra.
IDl,sa .. :cce~·•. e de.~1da .l1el.'; ~omm1_s.a~, q~e tado ; mas provar que o cocligo foi além, e 
o coc.h,o -ea1ante _a propLedade httetari,t, impos~iYel (lé): 
quando tal cousa nao sele uo :parecer. O que . . . _ . . 
elle d~z e c1ue, admittitlo que o codigo gr~ra.uro. ... :;ub~rahxr o :·roto llrazilert'? ~o reconhem
ó. prorriedade, _é umn, in utilidade o tra-tado. menta mternac10nat de um dtrelt~ s:l.grado e 

Si o codigo ja garante, para que mai::; ga- que atr;,~.~e~sa em uma acclamaça.o todos oi!! 
r-antia por• um t1·atado? povos poll~JO.dos... . . . 

Elle e uma inutilidatl<:! no sentido de !!ll.ran- SuMralur! Como sr a mawrra da com-
tír, mas e a outr·os respeitos cheio de i'ncon- mi.:«siio estive::::::e subk.:l._!lin~o o voto da Ca-
Yellientes. mar-a contra a convença o { le): 
. Em vista das considera.çpes explanadas '})elo ... pUde ser o temperamento de 1·eacçõe$ in

parecei', quero protestar contm uma p!Jra:- di.~cretas, a sinf,rular a.ggrava<;ão dos nossos 
se do "Voto em sepM·ad.o, que 1:a.rece-me mst- credítos c da:; no~sa:s dilliculdade:,: •.• 
diosa~ e. é quanllo diz que vo~~- contra u. con- Não comprehenllo, Sr. presidente~ o que si-
•en_çao e >·eco;;,.oçnl' t!mc~ 2'ol!t:ca 11~e nos de- .... niJic~1m es:;a.:; reacções incliscreta.s. 
gnúla-d(t hyj,ocl'i:;ia c !In cMcww diplomatica. "' ,. • . . . . 

Nesta. pllrase Jw. dous pontos p:n·•L os quaes ~lo n~l.lle depnta~lo se refere a mdJscn-
quero chamar n. atten.;-ão 1l;l Camn.t·a. J~et.:o;, ~ç~,e~ mm~ms co~no dtplomn.ta.~ trazendo cert~s 
-,;~cçm·-(run.ntlo. pelo contral'io. u. politictt do tu.c~o. ~o cot1_hectmento da Cam~ra.. _sou o prl
impel'io :;empt·e foi i'rancn.,quu.ndo peccou sem- metro'~. conte~~~-?: e s~u o pr~merro a~ oii~ 
pre pr•t' nrr o sa.! ~r zehn· os intet·e~ses na.cio· re~er mmha. :-ca~I~na dtp~om_a.tl~ !n~ ~acr~
nnes 110 estmn'"eit•o! fic1o. 11as nao ,eu:m que md1scuw-<~.o mcorr1, 

Recomec;~'l.r ;mn. f!Pliticn. q uc n<JS degrada, t_r;tzet·tdo ao c~nhectmen~~ ~a. Ca~ara, em d?· 
sr·. r•resiú<!l!\~. não é uma. injuri:t, é uma in- comento. publico, o que .)a a pubhco e notor10 
verd~l(le. Ch:.unm· 1le hypocri:siu. e de chicana. neste p:uz.. :- . . . _ 
cli~·lom:.t.tic:t. q1.w.nüo é n. J•ropl'in. imllrensa .A ~o_mm1~s~o de ~~pl~m~cm e tratados na~ 

. que e~tit. a. cL1.mar contt·a 0 11, -,~80 c,c,rpo tJ.i1,10_ fez ~~1s do q~e ~"'l .. emta.t to(las essas cons1-
_ matico. por uadtt 1hzer ! d;raçues q~e ~e fizer <L;(). ~10ntem,. e que ~e fa.

E' uma. in,iustk~ que a Curual'õ.l. niio pó(le m~ amanlm, que se fizer,1m aq~11-e acola, re-
admitt'.r. E 8i dar um voto tle rejeição a. esse Ul:n· tudo parao submetter ao JUlZO da ~a
tratado e c;;meçn.r l.Una. politic;t de hypocrisia mam, c~a_ra, ho?es~ e franc~mente. Mas 

. e de chi~na qt~e nos deg-rada,os nobres depu- chamar lS:,O subtracçuo do "VO~O • • 

ta.qos, .Slf:,"llat<J.r·los do voto em. sepa.rad0, hão O me~ n_obre co !lega ])elo R10 ele Jane!:l'o ha 
de permittir que. em nome de touos os meus de pemuttlr que eu, de modo algum, nao re
éompanheiros dtt maioria d:1 commissãolance conbeca, em mim c nos meus compmheiros 
.aqui o meu })rot.esto, porque não é esse • o fim de maioria da commiseão, nem talento nem. 
que nos leva a escre•er esses considerandas, competencia para iázer semelhante subtra.c
não é esse o fim que nos leva a pedir a re,;ei- ção. 
çãodo tratado. O Stt. NILo PEçA:.'\'HA.- Creio que v. Ex:. 

Si hypoc.-risia. e degradação ha. ~m zelar-se não enten,.leu o espirito da phrase. 
os interesses do paiz,e não ~acrífi.cal-os.a dou-
trinas envoltas em nebulosidades, entã.o, sr. O Sa. VnnrA.ES- Pois elle jà de::larou isso 
presidente. declaro aos nobres deputados :JUe mesmo. 
e.stou com essa hypoorisia., com essa degl"ada.- O Szt. NILO PE{'.ANHA--;. Subtrahir o voto 
ç-.d.o e;com essa. chicana. Si para fa.zer vingar bruzileiro tlo reconhecimento internacional 
os. ínteres~ do Brozil no . estJ.·angeil'o é da propl·ied:1fle litter.tria, no sentido da que 
)reciso accei.tar ess;,~ qualifi.ca.ção do parecer este principio j<~ est:i. con$agmdo em quasi . 
em separado, eu, em nome do::; ·illeus ooUe,o-a.s todas as legislações. Nisso não ha. offensa. 

· de commissão de diplomacia., acceito seme- nenhuma. 
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O SR. MoNTID<"EGRO- Veja. V. Ex., Sr. 
presidente, como ustt~ <Iue.:;lão tem si·lo mal 
encarada, cheg:1ouú até ao ponte uc que U!ll 

orgão de publichlude desta capital não levou 
a. discus~üo par:-. o ten•eno em que collocoll.-a 
a. com:nissão ue dol'tomaciu. e tt·,tta.dos. Vó~ 
todos que leste> este parecet• pod:~is dizer si 
elle perto repr~snlias e si u.rticuln. quei:ws. 

Não devemo~ quei:..ar-nos, Sr. presidente, 
por·que a queixa é um sigo.: I de ft•aqueza.. 
Não existe r<::prê:>il lia, 1>or,p1e c:mmat· de 
represilli:\ à. rejG:iQij:o put'a o sim oles do tJ';l.

tado ó tambem c!1ama.r repres:dià. no neto uo 
general, que, em uma cidau3 preste:; a ser 
as~tlia.oii•, recll~ as SU~\S IJOrla3 ao iuimigo. 
Nao ha repres11.lia quando ;t comtn issiio úe 
diplomllcitl. pcc!e á Carnara que fl.ldl~ as (lL>rtas 
contra a invasão dos iuteresses estru n~reit·os, 
aute3 que os estruugeiros -dee;n entr:\';.\a, aos 
nossos interesses ~ uão & de modo a·!gum 
fazer represalh cxercel' o seu direito tle 
conservaçi"io. · · · · 

O SR. NILO PEÇANITA- Si a questão é de 
tarifa, taxem os li \'ros fr(l.nCtlzes. 

0 SR. MONTENEGRO- Somos tatn~lll ac
cusados, Sr. pi'esiJeule, tle i·ecor'(hlt', em do
cumento tão ~ublico cl)mo ·o pare.::er 1.h1. co;n
missão, matel'ia .dest:1. n•uem. ~ia:> não sei, 
Sr. presi<lente, em que tlocttmento se dt!ve 
recordar · á Camura materi;~ de~UL ordem, 
sinão exactanu:nte D;). discussão d~ 1un:~ con
venção; não sei, a nã.o set· agot'<l, em quo 
outt~J. occasüio ~e · podo!'i.t u \'en tal' esta 
questfio. 

Quando é que a Carn;\ra JIÔ' l·~ tet· nm voto 
expres;;ivo e inuica<.loJ' dn seu modn da pensar, 
para com Qll<Liquer' nru.:üo qtte não nos trata· 
com_ igualdade e que nos :;ujdt;L atê <L um 
regtmeu de cxcopçlio? . 

Divít:jo profnnd:uuente desta. theol'ia: :1eho 
que é d-!Vt:r de tod(ls nôs tdl•1rmos coni l'l'lln
QUQZll. e lealdade, collocar as questões como 
devem. ser colloc:lda .. ;; e, soht·ctnclo. uão es
quecer que nós só somos so!let•unos pOt' vh Je 
uma dall'tg"nç;ão e que tttt·its lle nós existe uma 
nação intr~ir:\ ·,que em nós conlii\, Deus sa.be 

·como, c que de uós espera. · · · 
S. Ex., 1'allan,[o do proteccionismo fraocez 

e referindo-se ~~ questão do ca.lé, que veio ti. 
discussão como um incidente na gener:tlidade 
das nossas relações coin n ~rança, deslocou 
completamente a questão, e. hasta dizer aos 
nobres deputados quonrlo S . . Ex. refel'iu-se 
n.o assuoar não di::so re<\lmente o que exi5te 
em Fran~a. • 

o .. a~SUCt\1' em FrMça nãn. só é proteg-ido 
confra os pt·oductos ~tra.ngeiro, como tam

. bem tem .premias de p!'oducção para com
petir nos mercauos estrangeit·os com o as
StlCllr do Brazil e tem sido objecto das 

C:Lm:t.~ V, II 

discussões do corpo diplomatico francez com 
a.s pctencins estr .• u~ei ra.:; . 

os~cft·a.ncezes mt.lln no estrangeiro não só 
o se11 nssuc.·w como os :;eus romances. 

Nilo qu:Jt'O müs ftttig,lr t\ attenção 1la Ca· 
lll:U~t ; teuho aim.!tl. ttlgunns considerações a. 
fazer·, mas é peovll.vel que aiuda volte â. tri~ 
buoa, caso ::ts minhas humiltles palavr(I.S me
reç 1m Ja p:wte dos meus i Ilustres co !legas 
la minoria •.la cornmissiio con testaç.1o seria·, 
c por isso >ou terillit:a r. 

Creio tct• mostrado ciUl'<lmento os funda
moa lo~ que t~ve tL cnnmis~ão para lavrar 
o,;te parecer. 

Nilo tl~sen vo!vi pGr;1.nte u. c.tma.ra uma po~ 
lilica de vastos horiz:ootcs, de larga c~usagra~ 
ç;iio úo;; pr·iocipios ct.:rnos e nbsolutos do di
reito, ums clar.uneotu collvquei a questão no 
seu verJndeiro pé. 

Si a. Cnrna.ra enteudee qne o direito da 
propr·iedade littera.ria é um uireito tão ~l.bso
luto que merece uma consagração legal e 
intern 'cional ; ~i elhl enteucler que a.s con
sillerações de interesse privatlo desta enorme 
massa de prodnctC•l'eS e consumidores, não 
lhe merecem <>.ous: a lg-ulllr\- deante elo esto.
helecimento deste - llrincipio ; si clln. quer 
entrar ptll'<\ e~b côt•o (le uaçõos ci:vilisn.das, 
qnc cs;~Gmm ,, su:.\. cons;lgt'·l~·ito de Pariz ; 
si ella quer faze!' um tr';t tnrlo sem vanta.· 
gem nenhuma p;u·a uru t>aiz que todos nós 
1-eprcsent.unos, ~ntão tem r.le approvar n. con· 
venç;1o litter·nr•itt. 

J\Iaf:, .il a Cam;u•a entende quo o Brnzil 
está c;l ns:tdo de 1l:n· sem n:.1ln. receber ; si 
~ntcmlc;~ (pte tlc;·ornus ~e;.ru\t• uma politica: 
ext<mm, utlergic:~ e tlr·rne a l'cspeito de ns
:;nnl';to;; ~ tUl.!lC~iroi', OCr:l nomicos o littern
dc;s; o:; qu;1cs fo t·uJnm um todo de nog-ociu
çua::; a esl:lbelecet• onttoe t\S elu:~s nuções ; 
si não lho m<:tle ptn-or nom modo o stygma. 
qnc lhe lunçnmm elo b:u•b:\l'a e sel vu.gem, 
t·~j-}ita entli.o a cotwcoetio e tliga em um 
n .;!;o mo da eoergin e p:1 trtotismo ao estran
gt:it'O qrte tudo nos t•edc sem nada nos dar 
- 110n ]1ClSSt!IJ10,~ . 

Voz:es- Muito Leni; mnito bem ! 
Fica. adiada a. discussão pela hora~ 
Passa-se á hora. destinada ao expediente. 
O Sn. I o SECRETARIO lê o seguinte 

EXPEDIENfE 

Officios : . 
-Do Sr. 1° secreta.rio do Senado, datado de 

hontem, 1·emettendo, c::>m emendas, a pro:po
siçã.o dest3. camal'a, que . reorganisa a Repar- ·. 
tiça.o Geral dos Telegra:phos.-A' cominissã.o de 
orçamento. · 

56 
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ANN.A.ES DA CAM:A.RA. 

·no . Ministerio da. Justiça e Ne~OP.ios Inte
riores, de iguu.l data, remettendo, J?Ol' cópia, 
o officio em que o govemad •I' do esta.· lo de 
Pernambuco pede providencias sobre o custeio 
do presidia de Fernando deNoronlw .. -A' com
missão de orçamento. 

Do mesmo ministerio. de 22 dG corrente. 
remettendo o. reque'l'imento em que os 1"" 
enfermeiros da colonia de alienatlos estabe
lecida na illm do'Governador pedem a.ugmento 
de vencimentos.-A' mesma commissão. 

Do Ministerio rios Negocios da ).ofurinha, de 
21 do corrente, dando as info1·mações solici
tadas em officio n. !39 de 15 do co1·rente, desta 
camara, relativa:; 1i.pretenç-.ão do contador de 
marinha, capitu.o de mat• e guerra llonorario, 
F.raucisco José Ferreira.-A qtt.:m fez a. re
quisiçü.o (commissão de orçamento). 

Do mesmo ministerio, datado de hontem, 
~·emettendo o requerímento em que Manoel 

,-Apolliuario dos Passos, plttrão das .emba.r
ca.ções do Commissariado Geral da. Armada. 

":peJe equiparação· dos seus vencimentos ao 
dos lJatrues do Arsenll.l de Marinlt:L desta. 03.
:pita.l. -A' mesmu. commissiio. 

Do ~!inisterio dos Negocias da Guerra., de 
21 do corrente, remettendo os papeis em que 

. ,os empregados da Inspectoria Geral do Ser
:viço S..1.nita.1·io do Exercito pedem augmento 
de vencimentos.-A' mesma commissão: 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de 
~do corrente, enviantlo a seguinte 

:MEXSACE~I 

Pelo decreto n .. 1429 de 10 junho corrente 
crcon o governo na China uma legação e tres 
consulados, de accordo com a autorisa.ção 
confel'iua no art. 3' da ci~ada lei. 

Sendo essa creação permanente, tornn.-se 
preciso qüe sejam incluídas no orçamento 
proposto para 1ti94 os creditas necessario;; ao 
pagamento dos respectivos funccionarios, 
conforme a t.'Lbelh inclusa. 

A 5." l'Ubt•ica -Extraordinariano Exterior 
-ilo art. 3' da lei n. 126 B de 21 de novem
bro de 189~ f'bi dotada no exercício vigente 
com a quantia de 60:000$, queja se acha, 
como vereis na. demonst.ração junta, quasi 
esgotada. Imp)rta.ncia igual foi votada para 
o orç:1mento de 1892. e reconhecida a sua in
suffic:iencia, foi abert9 o creLiito supplementar 
de 88:705$670 pelo dec1'eto do Poder Exe
cutivo n. 1318 do "17 de llli1rço do corrente 
anno. o que elevou a mesma rubrica• a 
148:706$670. . 

t::stamo~ em meio do exercício, tendo ainc1a 
de eft'~ccuar-se despez:l.S que CO!'retn por esla 
rubl'icá: e faltando presentemente :10 governo 
campetencia paca abl?rtur-J. de credito addi
cional, VlJPllO propor·vo; que seja augmen
tada a verba votada com a quo.ntia. de 
60:000$ qtie reputo sufficiente para terminar 
o corrente exercie:io . 

Ca.pital Federal, 2l de junlto de 1893.
FIOJ·iano Pei~;oto.- A' commissão de orc.~a
rnento. 

Requerimentos: 
Do nlf(:res reformado Galdino Cn.ncio lle 

Vasconcellos Monteiro, pedindo melhoramento 
de reforma.-A' commissao de rnal'inlla e 
glle1·ra. 

Srs. ~Iembt•os dn CoHgresso- PM·a cutn- D~ empreg-ados ela secretaria rln Conselho 
primento rio disposto no n.rt. 2• da lei n. 9i Supremo Militar pudindo equiparacii.o de seus 
de 5 de outubt'o de 1892 ;J.UT.Ol'isastes o Minis· "Venciment0s aos dOi! 1"' officiae.s da secretu.rio. 
terio de Industria. Viação e Obras Publicas a de Estado doi! Negocias da Guerra..-A' aom

. abril• o credito de 150:000$ ao cambio de 27. mis::;iio de orçument.o. 
Aberto opportuna!_lleme :paio decret? n. 1:~31 Do enn·enheiro Manoel Antonio da Silva Reis, 
de ~4 de mar9o ult1m~.:. foL e~se ct·edJ~O trans- pedindo '"'a concessão de uma estrada de !'erro 
fertdo po,r av1so _11: 01? de o deabr,:l do, car: entre 0 porto de,Paraty-mirim e a cidacle de 
r~nte anuo ao l\{tmster!O das Reh.J.9ues ~xte- lt~jubá com <t garantia de juros sobre o ca
r~ore.s .. O govm:no, em con~eq_ue~c1a .da refe, pital nece8sario para. a Sll:l. construcção.-
!'~da Jet_. or#'amsou l~ma mtssao a Cluna, que A' commissão de 11bra.s Publicas. · 
Ja segum ao seu destmo. . . ·d d • ' 

Da verba consignada resta uma :pequena . Da C~mpa!;hla Pr?SP~l'l. a e OaXlen~e, :r,>e
reserva que, como verificareis nâ demonstu:a· ~m lo tsença.o de dn:elto::. para o !lla~er1al 
çüo inclusa, não comporta as despez tS com a lffiJ.)vl'tado pa.ra uma Ltnha; de bonds de~tma.da 
ajuda de custo de regressada missão, de_ um ao. tr':'nsporte d_e opera~~os das fabru:ms de 
enviado e~·traordinari, em substituição ao tec1do:o ~ta.~eleClda no Rmcho Ponte, etc.
fallecido mini:>tro e Olltras de natureza ex- A' commtssao de fazenda. 
traordinaria. De Antonio Augusto Monteiro de BarTos, 

.Convem que reforceis o referido .credi.to aposentatlo como engenheit·o fiscal juntoã. 
oom a quantia de 50:000$ afim de que não companhia. Gi4J lmpl·ovemencs, J)edindo inter
f~tem os meios indispensavels i~ representa- pretaçü.o do art. 9" da lei de 4 de novembro 

-çao e 'VOlta. da missão. de l89z.-A' mesma commi~ão. 
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De Fh·mino Alvarez de Souza, peclindo uma das relações exteriores em seu ultimo relD.
penslí.o.-A' commissão do pensões e contas. toJ•in; parece, por· isso, á. eommissfio de orça.-

De Casimira Mollet & Comp. , pedindo, menta, que devem ser appwmdos,.redigidoo 
alem de outros fa;vores , a conces.-ão do direito additivo em projecto sepu.ril.do, na fór-ma. do 
de con~trucção de um novo porto de mar em regimento· 
S. Sebastião, f•stado de S. Paulo."-A' com- Sala daR commis:;ões, 27 de junho de 1893. 
missão de obms publicas. -.:lristídes "1Iara.-.-1/bel·to Brc!.<tlt7o.-F. So-

Dos. alu.mnos da Faculdade ele Medicina, ldre.-Secel'iM Vieim.-Leopo!do Btdhües 
internos da brigu.da policial, pedindo um<t 
remuneraç<"l.o pecuniaria, ex ·oi elo encm·go de ADDITIYO AO PROJECTO x. 16 A 
que estão ohrigauos.-A' commissãc de or\:-a· 
mento. · 

De Pedro Luiz Va.llols e outro, pedindo 
que lhes sejam concedidos O> beneficios da 
aposentadot·ia e montepio que a;.;s;stem a 
todo funccionalismo 1mblico.-A! commissão 
de fazenda. 

Telegramma do Sr. intendente Sergio 
Costa, enviando, em nome do Conselho Muni
cipal; autoridades policlaes, jutliciarias e 
CO!umercio d<t Igreja Nova, estado das Ala
gôas, pezames pdo fu.lleciínento do deputadv 
Rodrigo de Al·aujo.-I:~teiracla. · 

Fica sobre a mcSi1 pa.t·a ser oppor~una
mente ,julgado ohjecto de U.eliberação o se
guiute 

PRO,TECTt"l 

O Congresso xacionn.l decl'eta: 
Art. !." A torlos os nuigistrados que. ào 

tempo Lle sel' sn.nccionada L~ Conscituic,:ã.o de 
24 ile fevm•ciro, eram juizes de direito, 
desem~aq;u.dores ou mini$tl'Os do Supt•emo 
Tribuna.l, fica conce•lido o dh·eito a moute
pio, de accordo com os decretos em vigor. 

Art. 2.~ Revogam-se as disposi~<õ~s em con-
tl'ario. ~ 

Sala tlns sessões, 27 de .junho de 1893. 
-P:re.~ Jie~·1·eim.-Nó!Jae:ra. Pa1·•mngwi. 

Vão a im1n'imir para entrar na ordem elos 
trabalhos os seguintes 

PROJECl'OS 

N. 16 B-:893 

AcUitivo e emenda offereóltJs Ha 3·' cliscu,;sü.o 
do p1·ojecto n. 16, do corrente anno, que fix(! 
a despe:;a do Jliaistel·io (/([s Relações E:.cte
r;o,·cs .tlitra o e~:erciC:o de 1894 

~,.;_ emenda e .·o u.dditivo, (l..presetlta.dos M 
:projecto n. 16 A, deste anuo, s:To fundados em 
razões ponderosas expostas pelo St•. ministro 

Art. Flca o gove1·no autorisado adesappro
priar o pr·edio em que Cuncciona a secretaria 
de E~tado, ou outro que mais convenha, 
abrindo para isto o credito nocessario até á 
quantia de :250:000$. incluindo-se nesta verba· 
a despeza com rep<tros que forem necessa.
rio:s. 

Emenda ao n. 7 do art. l 0
: 

.Em 'Vez de 170:000$. cliga-se 290: 000$, a. 
difftirença para mais destinada à. commissão de 
limites com a. Guyana Franccza. 

Sala da.s ses~ues, 27 de junho de 1893. -
JJiontenerfro. 

N. 55 11.-189;1 

Declco·o. telllpnra,·{o.s a;; (HncçiJes de torlos os 
o1·gao.< do jl~ini.~lt.wio publica, ranto da justiça 
fedem/, couw ela lo~al, do Di;;o·icto Fedeml, 
?'C.•'peitaclO< os di1·eitas a.d~ttil'idos lle.los 
(~<ncciOiwrios l!Ctuacs ; c derD!J<X especial·· 
mcnle val'ia.~ di.1posiçüe;:. · 

A commi.ss5.o de constituiçiio, legislaçã.o e 
justi~~, a. quem toi pt•esente o projecto 
n. 56. deste anuo. apl'~sent:~do pelos Srs. 
deputados Aristides Maia e outl'os, declM>ando 
temporarius as fnnceões de todos os org-J.os 
c.Jo mitlisterio publico, t:~uto da justiça. 
tbdet~ll. como d<~ locat, .do D:stricto Federal, 
respei.l:Üdos os direitos atlquiridos :pelos 
funccionarios u.ctuaes e det·ogando especial- . 
mente va1•ias disposiç~ões; collsiderando-o de 
utilidade publica, é tle rxtrecer que ent1•e elle. 
na t'rdem dos trabalhos dest;L Cama.ra. e seja.·"--
approva.do. · · 

Sa.l;t das commissões, 27 de junlw de 1893~· 
França Carw.dtw, presidente.-FredericoBol···· , 
ges, relator - Ca.mniro !t~>tio;· .- C/w.yas:- ; 
Robato, com restricç:üo.-Att[!USW·de FJ·eitas, · 
-A.dolpho Go1·do . . 

"· 56- 1893 

O Congresso Naciona I d~cretn, : 
Art. 1." São temporal' ias us runcçííes da : 

todos os orgãos uo ministe1•io publico; tanto 
da ,justiçu. federaL: como dn. loc.tl~ do Districto 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 1910512015 14:14- Página 22 de 24 

Federal, r~peita;dos os direitos adquiridos 
_ pelos funccwna.r1os a.ct.uaes. Assim, serão 
· _comervndos sómente emquanto bem servirem 
o procurador da Republica perante o Supre
mo Tribunal Federal, o procurador e SLtfr
procUl'&dor do Districto Federa.ljunto á Cürte 

. · a e Appellaçã.o e Tribunal C i vil e Criminal e 
os procuradores Eeccionaes. 

Art. 2.• Revogu.m-re as disposições em 
..,. contrario, e dero.,o-am-se especialmente a,; que 

se oppõem ao art. I•, os arts _ 21 e 2.'3 do 
decreto n. 848, de 11 de out ubro de 1890 e 

· ~. do decreto n . 1030, de 14 de novembro do 
mesmo anno. 

Sala da_s sessões:. 19 de junho de 1893.
Aristides Maia.- il.nlonio Ol!J?l.tho.-Necesio 
.Ta-ccwes .-RodolpTto A,b.,•eu.-Paletla. 

. N. 7~1893 

§ 5.0 O empre_,"3.do do correio, telegra.pho e 
estrada de ferro-

§ 6.• O propriet:1.rio e um empregado de 
casa cornmercial matriculada com capital 
superior a. 50:000$000. · 

§ 7 .• o que ti ver. soffrido pena de g;~.les ou 
que ti ver sido expulso do exe1·cito ou da ar
mada. 

Art. 5.• Haveni. uma junta- militar federal 
composta do ajttdante e do quartel-me>tra 
general do exercito, do commandante su
perior da guarda nacional da. e:a.pital da 
União e de mais deus cidadãos nomeados pelo 
Ministerio- da. Guerra. 

§ 1.• 1-lo.verã. .uma junta. militar estadoal 
composta do com mandante superior da. guarda 
nacional da capit.al do estado, do ol!l.cial mais 
graduado d a. guarnição militar, do medico 
m<Lis antigo da. me;ma guarnição e de mais 
dous cidadãos nomeados um, '\)elo presidente 

• ou governador do estado eooutro, pele com
mandante superior. . 

§ 2 . • Ha.verá uma junta milit:1r municipal 
· · - · em cada um dos munici:pios do ..,stado com-

O COngresso Nacional de_creta: posta do co~andante _superi~r da . guar~ 
: · Art. 1.0 O preenchimento dos claros do nacional, de um med1co milttar ou pa.t- · 
;:-- exercito se fará:: s:tno ·pot• este nomea.::lo e de um intendente -· 

1°, pelo voluntariado sem premio ; nomen.do p~lo presidente da manicipalidade. · 
2•, por engajamento e reengaja.men1.o dos § 3 .. • Quando o Cl)ffimandante super ior 

actua.es inferiores e ]lra~.as do exet•cito ; tiver jurisdicçfto em mais <lt> um municip_io, o 
3•, pelo sorteio militar. mais antigo dos com=ndantes superiores 
Art. 2.• O -serviço militar ser-.i. acti\•o e de orgauL-..1.rú. a j unt<l militar municipal au-

reserva.. "mentada. com o.; intendentes que pertencerem 
§ 1.• O serYico a.ctivo ê a.quclle que o cida- ã mesmacircumscri~-iío. 

dão presto. nas fileiras dos_ batalhõe.o; ou-regi- Art . 6. n Os com mandantes superiores no
mentos e o de reser\·11. ê · u.q uelle, em que o me:J.riio ta.mbem os esc1·ivàes necess.vios a.o 
presta. fóra. dessas fileiras, prompto a. a.tten- ser\' iço tlo <llistamento e de secretaria. . 

. der o.cha.ma.do, em ca.so de guer1-a. exte1·no. ou Art. 7. ''As juntas muni~ipaes se reunirão 
interna.. · nas s.'\las das municip:J.lidades ; as est.adoa.es 

. · · § 2. • O serviço actl vn ser;\ de tres a. seis Ufi.S sahts dos com mandantes de guarni cão e a 
· - annos e o de reserva de seis a doze, isto e, no. !ede1·o.l nn.s Stl.ltts do qutl.rtel-ganel"a.l. 
_,_razão do dobro do seniço acr.ivo. Art. s." _4s autoridades ft:deraes, estar

'· ·Art. 3.• O voluntario se alistará no serviço doa.es ou muuici;•aes 1l.c;tm obr'i,~adas a prestar 
. 'activo por um, dous ou tres annos e o desi- todo o auxilio ó.s juntas militares para o 

-oii;D.a.do por qua.bo, cinco ou seis. bom desempenho deste servi~.o nacional· 
~;.:.: Art; 4.? Ficam. isentos do serviço milit:u•: Art. 9. • Em êpoca.- determinada as juntas 
~t~:::~i§-I.• o que t iver defeito physico ou en1'er- milit<lres se reunirão a.ftm de procederem ao 
:.' midade que o inhabilite para. e trabalho acti- alistamento dos 9iJadãos de 18 a 30 annos 
.:.; vo. do ex e rei to_ que não estiverem isentos do serviço milita!' '<§ 2.•_ O que servir de amparo e prover de e procederão em seguida. ao sorteio na razão 

meios de . subsistencia . á _mãi, pai, irmã llo- do dobro do numero -pedido ao município; 
('neSta., solteira ·ou vi uva ou tiver a seu cargo Art. 10. SerftO collocada:l em u ma urna 
· --_orphãos seus parentes menores de 18 annos. tll.ntas cedulas numeradas seguidamente qua.n-
. ; . § .3.• o .que tiver servido pelo menos tres tas preencherem o numero dos alistados, nu
·: ' a.nnos nos corpos de se.:,aurança, de bombeiros mera.dos ta.mbem seguida.ment.e em relação 
. : -ou que fizer pa.rte da. tri polaçã.o de na vi os na.- especiaL 
· -. clonaes. _ . . . · Art. 11 . Compete ã. junta fedcr-J.l : 
i:L __ § 4. • Q. que fJr proprieta.rio .de fabríca..ou .. § 1.•. Superintender todo o serviço.dos .as-. . 
~\ · 1h.zendá rum\, ou gerente de companhia. in- tados e · Capital Federal, ouvindo o governo - · 

<1uatrío.l que tiver sob sul!.ll ordens mais de en1 todas a.s duvidas de omissões da. presente 
10 empr:ep.ioa. ' lei, por intermedio do Ministerio da. Guerra.. 
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§ 2. 0 Expedir ásjunta.sestadoaes em nome Das in(t·acçües em geral 
do governo todas a.s ordens, decisões e in-
strueções que forem adaptadas. 8 § 3.• Apurar o numero de claroe âxisten- Art. 1 • Ser:i. responsabili.sa.do criminal-
tes no exercito activo e iazer a distribuição mente na fórma estabelecida no Codigo Penal 
J)roporcional pelos estados e C~pital Fe- J?Ura os casos gera.es de responsabilidade: 
deral. · § Lo O funccionarío federal, estadoal ou 

§ 4.• Fazer a estatistica. do'movimento·ge· municipal que recuse o legitimo auxilio re-
ral deste serviço. querido :Pela autoridade competente. 

Art. 12. O Ministerio da Guerra requisi- § 2.• O cidadão que sem justo impedimento 
ta.rá uo aoverno dos estados os coniingentes negar 0 seu concurso aos trabalhos das juntas 

- - de aUstamento militar. 
que tiver~m de fornecer ao exercito. § :3.• O que occulte. aconselhe ou facilite a. 
~rt. 1~ . ~ g~'!erno estMloal, J)Or s~a vez, deserção de algum designado pelo sorteio~ 

fa.ra. _a_ ~stt•tbmçao elas va.~ pe~os divers?S Art. 19. O cidadão que se julgar incompa.-
mumctptos, ten<!_o em constdera.çao. a denst- tivel com o ser<iço milit.1.r por isenções pre-· · 
~ade da pop~!açao e dlJ:nd~ ~~hectmento ás - vistas nesta. lei e que nij,o com-parecer à junta. 
Juntas mumctpaes da distrtlmtc;ao que fizer. para. proceder ás suas justilica.ções por si ou 

Art. 14. O duplo tlos numeros tirados da. seu ad..-og.:do antes do prazo determinado 
urna. será escripturado em liVl'o especi()..] col- para o sot·teio publico dos designados na im
locando-se os numeros na ordem natut·~l em portancia de lQO$ e na.1alta de meios será de
uma columna · é em seguida o nome corre- tido por espaço ~I e I~ a 30 dias: · . 
spondente D<J, re!ação ge1·al . dos ~listados. Art. 20. O Cl(ladao que apresentar do- . 
Entr<Lrão depois estes úonies dentro da urna cumento fa_Jso ou que s2 empenhar com qua~
em pequenas cedulas t irando-se a mBtac.le q~er auto_r1dade para. occultar 3;S suas condt
délins para. assim obter-se o numero de sor- çoes de alist~vel ou sortea.vel, altstado ou sor- · 
teados que deve o municipio fomecer. :. .. tea~o pa.gara a mt:~ta,: de 200$ e na falta será 

· t 1~ s · f ·~~ 1 - d t det1do de 30 :t 60 t.ta,. 
·Ar · o. era el<.<J. u~ re a.ç;ll.O ~ es sor- · Art. 21. O sor·tea.do que· não se apresentar 

te:dos par~ ser ~u~hcada e~ ech~"\~S nos no prazo que lhe für notificado ]?or edita.es ou 
lo.,ares ma1s pu~hco~\ cumpnndo a JU~ta., pela imprensa ou que se recusar entrar para 
por suo, vez proVJdem:1ar_, J)::J.r<1. que todo,. os o serviço militar será qualificado réo da· pri· 
sorteados tenham conhecimento do facto. . meira diserç~o simpl-:s e será obrigado a ser-

Art . 16. Os alistados que entrarem no sor- vir o dobro do tempo de que trata esta. lei. 
teio, cujos nomes ficarem na urna, serão re· Art 22. São estabelecidas as seguintes 
!acionados de novo ·e substituirão os que se multas ·: 
i.sent:\rem antes de tres mezes "do compro- § l . o De 500$ n. toda a :pessoa que se negar 
misso militar • Estes alistados não poderão a 1óroecer tis autotidades da junta. a relação. 
mutlar de municipio sem darem disso conhe· dos indivíduos que comsigo habit:J.rem e esti
cimento ás juntas não só quando sahi.rem, verem sujeitos ao alistamento • . 
como ta.mbem quando entra.rem para outro § 2." De 500$ :t qualquer dos membros da. 
muuici:pio. - juntl. que falt.1.r às sessões sem motivo justi-

Os quelaltarem a ~tas determina.ç:ües ser."io ti.ca.do. 
multados na. q Ut\lltia rle 100$ ou detidos por § :3. n De 500$ a qua.lq uer membro da junta. . ·. 
15 dias. que recusar receber provas de isenção, sub- --. 

Art. 17 . . No anno seguinte á época deter- trahir documentos ou ne.,••a.t~ recursos . aos _. ~ 
minad(l. as juntas se reunirão de novo para. a.lista.dos ou designados. . . 
revisão do alistamelltO e fa.rã.o as correcções Art. 23. A cobrança se farú. administratF 
necessa.rio.s. Excluirão os que tiverem mu- vamente e quando os infr'actores não tiverem . 
dado de município, os fn.llecid<is. os que en- meios de pagar, serão ellas convertidas el'(l~ .... 
traram no gozo de isen1;:ões, etc. prisão de 15 a 30 dias solicitando os pre~i· ·;· 

dentes das mesmas ,junt.as as necessa.rias pro- .".-- . 
Incluirão os que porventura escaparam do videncias das autoridades competentes. ' 

alistamento anterior, os que tiverêm attin- Art. 24. A rela~.ão ·entre a população e o · . 
gido á.s e:xigencias ila. lei, os novos residentes, tributo militar não PQderã.ser inferior a. ·l .. 
os que tiverem perdido as isenções lega,es,etc. para. L 000 nem superi_or a 2 para 1.000 em'·', · 

Procederão de modo identico ao do Pl'imeire> tempo d·~ paz. · ·.-
alistamento· e fa.rão entrar na urna as sobras AJ't. 25. Os YOlunta.rios que se a.IJresenta- : 
ante1•iores. rem antes do sorteio serão contados no nume·· __ 

SortearãÓ o duplo do contingente · pedido, ro dos contingentes :pedidos aos inunici:pios>: 
designa.rão pela sorte a. met..1.de desse numero, Art. 26. Na. cont.a.gem do tempo de serviço ., 
etc. ; etc. effectivo não Eer-J. incluído o da. licença. -re-
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~strada, o de favo!, o de -prisilode mais detres 
a1as e o de a.usenma. ou deserçilo. 

Art. 2G. OgoverDo fe(!eral J.lrovidenciará 
sobre o tt·ansporte, alimentação, aquartela
mento e fardamentos dos conscriptas e volun
farios. 
. Art.. 2i. Os:::oiuntaríos e os designados ou 

C?nscr-Iptos sez·ao trat •dos com attenç·ão e.çpe
cml pelas a.utoridades militares ou civis e 

. constitu idio chss~s espech\es. e:s:iginuo-se, 
entretanto, a.o mesmo tempo todo o ri"'Ol' na 
obediencia ás ordens que lhes for·em dadas. 

Art · 28. O governo fica :tutori~ado a r e· 
gu)ameutar !'sta lei, ol'ganhando ao me5mo 

·tem:po o serv•ço da r~scrw. <1o exercito. 

N. iS-1893 

.4.>.tioJ•isa o .fJO~el·no a p)·oroqa;· po;· seis mc~es, 
Mm ordenu.dQ, a lice,,ça cot~C~"clida pa;·a 
t;·atm· d ·. sua sa<~de ao D1· • .f:letwiq11e A.u
tJ·an d" "11 ,fia e A~burp.te!Yft<e, as.~istente dc 
cl:ni ~ ped{aC1'{ca d&- FClculâade do; Bahi(f. 

A commissão de :petiç:ão e poderes, a quem 
foi ~~·e.~entada a peti~o do Dr _ Hemique 
Autmn !la ll1l.tto. c AlbtlqUerque, assi.sten~ 
de clínica pediatrica. da F<~.culdwe de Medi
cina da Bal1ía, pedindo licenç>.ct por seis me
z.es, em couttnuação d:~. <j_Ue ji o1)teve do 
Poue1• Executi,·o, considerondo que o peti· 
cionario fez o.com1)anl1ar a petição de attei>
tado medico, regularmente legalisado, l)ro· 
vaudo que se acha soffrenclo de beriberi, 
considerand(• que sU.o necessarios alguns me-

Ar-t. 29. O chladtío l'ra:âleiro que 1tO~lver ze.~ de rigoroso tratamento para. (lue esta. 
servido M eierctto com bom procedimento 0 ·molestia seja radicalmente cu~·ada e consi
tempo p1·evisto nesr:a. lei, ter·à pref.-re1tcia a derando mais qne um dos melhores meiõs de 
admissã.o em qm1!quet emprego para que comba.tel-a. e ~em d11vid:J. a. mud:J.nça. do in
tenlla a necessar·ia. aptidão. tll.nto nos estafle- di\iuuoa1fecta.c!,Q p<tr:t Ioga.r diverso e aras-

: Jecimentos 'publicas como nos industriaes ,,u tado daqnelle -~m que a contl".thiu, i! de 
merc1U1tls que. tenham fa.vore~ elo ···óve:rno paret-e1· que seja coucedlda por ~eis mezas 
:federal. . · - "' P>Lt>a tratar de sua S>tude ·no !ogar em que 

Art. 30. O .govel'no estahelecerá as nec~es- lhe convie!', ao l)r. Henrique Aur.ran da Mat
. saria.s clausuras no~ ruturo~ con~ractos ou ta c A1huquerque, · a licença itnpetrada. em 

liovaç;."io dos :J.c:tuaes. cuntinu&ção 11 j:i. obtida do Poder Exe~:uti"o c 
.. · ArL 31. o tempo de. ser~·ko militur seri1 <LJ.ll'e:>ema. o segLtiute pl·ojecto: · 

c~n.tado pal·a v.posentadoria no empre<>o 
C!Vll. " 

Ai't .. 32. Os voiunmrlos ao 1im de20 .-..unos 
de >:erviço no exerdto, de bom compot·ta.
mel!to, terão direito â. r<!fcrma eo1n o re
s-pectivo sol~ por inteiro. qmtlq t~er que seja 
sua gradua~,,.o a, ~se tempo. 

·,. Art. 33. O 'folunta.rio de u:n á.nno tem tli· 
rei to a pe,•manecer · na. guarnição militar de 

· sau esto.do. · 
· Art. 34. A baixa. Otl ~scusa· do voluntario 
c~Ol.l ~ort~ado, pro'l"adt1 sua identidade de pes-
,s_oa., sera do~umento bastante ·para sua lo<·a

~.lisaçã? em qualque1• emprego para que tenha 
-capacu:lade. 

-~ ·~· .Art; 35. O sorteado ou votuntario de mais 
,, de um a.nno, findo o S(ltl tempo, tenflo tido 
_bom comporta.mento. tem direito de oecup;tr 
um lote colonial de· accordo com o re!mla-
mellto das colonias da União. . "' 

1~~t. 313. Os_ voluntarios ou conscriptos que 
llabztarem o lltCornl ou vizinllança, dns rios 
-lla>e_,«aveis, 5el~O uestinru:los ao ~erviçO da 

: ID(I.rinhu.·nucion<ll. 
, ~,S:.l~. das commiswcs, 27 (le junho de 18!13. 
.-O relator~ .11f•,,-ci,Jw d,; .Uc~tw.llv.1c.<.-Ba;·,;0' 
de_ S. Mt;rcos, presidente.- JJ. Ya/huMo.-
f\t·es Fen•ei>·a. --,/. Rutuinva, · 

O Congresso N:tcion11,l resolve: 
Art. 1." Fícn. autorisaclo o governo a pro· 

rogm' pot'· seis mezes, sem orJ.enado. para 
&ratat• de sua sa.ude onde lhe con 'ie.r , a li
ceUGO. concedida. ao Dr. r-r~urique Autr•an dn. 
iYhtta e Albuquerque, :assist~nte de clinic-1. 
pediatrica da Faculdade dil- Bahüt. 

At:t. 2.• Revogam-se as dispo~ições em con
tr-arto. 

Sala àas comtnissües, 27 de junho de 1893. 
-.-1. Milton, pt•esidente.- N~<:e~i<J Ta.'a«i·es 
relutor.- Gonçalo de, LaiJOS .- IJlartiaho Ro~ 
d!'i[JL<es. 

Estando esgotada t1 hora rezimenfu.I, o Sr. 
presidente design:l. para amanhã. a seguinte 
ordem do di:!. :· · i 

l" parte, ate ás 21/2 ho.casda tarde: 
· Urgencia. de 3/4 de hora, coucedida ao Sr. 

deput.ado Ben~dicto Valladil>l'es; 
Vot:tção do projecto n. 16 A, deste anno, 

fixando a daspeza do 1Imisterio das Re!acõe;; 
Exteri(}res para o «xercicio de J 894 (3• clis-
cns.~o); · 

Dí~cusõão uniC...t do pa.!;ecer n. 27 deste an- ·· 
no, annullu.cdv ttlgumll.S elei;ües, approvando 
outras e recon.lieceodo depuw.do pelo. ruo 
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Grande do Norte o Sr. Augusto Severo de Al
buquerque Mara.nl1ão, com "V"Oto em separado; 

2• discussã-o do pFqjecton. 32, deste anno. 
regulando o processo ue apuraçü:o na. eleição 
de Pres~dent.e e Vice-Pl'eSidente da. Repu!)lica.; 

Continuação dtt discussüo unica do :parecer 

41" SESSÃO Eài 28 DE .TU~o;RO DE 1893 

Pn~~idencia do.~ Srs . .for."i:n Lopes e A-l·lhw· 
lt!us (:L• vicc-presi~lmHe) 

Ao meio-dia respondem tL ch3.mada os Srs. n. 69, deste anno, não approvu.nào n r:onven
ção littemria CE-lebrada em 31 de ju.neiro de 
1890 entre os govemos brazileiro e frnrtcez, 
com voto em separado d<\ minoria da com
missão, (;!Ue '·1I'et·ecc proiecto approva.ndo o. 
mesma convenç-d.o ; 

ContinU:lção rla 1" dis~ussão do projecto 
n. 14 A, deste anno, detet·mina.mto que os 

_ officiaes do quadro efi'ectivo do ('Xercito, além 
dos vencimentos que actualmente perceb,..m, 
vencerão mais (Hariamente um:1 ração (te 
etapa igual ú. que for semestralme!lte fixada 
pa1·a as pra.CfM cJ.e pret da goa1•niçã0 ern que 

João Lope$, Atltonio Azeredo,AtlJayde .Junior, 
Lima Bacury 1 Gabriel S<l.lgado, Mt\tfu Bacel
Jar, Valente de Novaes, Ca.simiro .Junior, Ro
drigues Fernandes, Benedieto Leite, Christino 
Cruz., Ma.rtinl\o ·RoLll'igues, :rustiniano de Ser
pa, F1•edel'ico Borges, Gonçalo de Lagos, Nas
cimento, MfL·euo Bar-!Jos<~, Almino AtroMo, 
Miguel de Castro, Couto Cartaxo, Tolentino 
de Cu.rva.lho, André Cavalco.nté. Theophilo dos 
Santos, Pontes de Miranda., Oittcica., Euclides 
Ma.lt.<1., Sea.bra, Arthur Rios, Sa.ntos Pereira, · 
~l:ílton, FranciS<-'0 Sodre, SebJ.Stião "Medl·ado, 
Manoel Caetano, Francisco de Mattos, Nova.es 
Mello, Torq11ato 1-Iorei.ra., Fonseca e Silva., Nilo 
Pe~,:anha, Alber to Branclií.o, Fnl.O\'.a. Car•·albo, 
Mayrink, .Jesuino de Albuquerque, ·s,\thtró, 
Chag-J.s Lobato, Costll. Se11113., Alv<J.ro Botelho, 
Viottí, Manoel Fulgencio, Aristides Ma.ia.,Gon
ç;tl ves Ramo<, Costa jJachado, Fl'ancisco Vei- .·. 
g'"· Palettt\. Ferreí.w. Rabell.o, Benooi_c1o V.;.~.l
lad~re::, Ribeiro de Arantes, Necesio Tu.vares, 
Fortes Junqttetr<:L, Francl,:co Glicerio, Ado!pho 
Go!'do, Mursn., Costa .Junior, BL'U.~íUo dos San
tos, Vieira Bueno, Caetano tle Albuquerque, 
Fr·ededco Solon, Belf(l.t'mino <le .i\ienctonça, 
Fernando Simu.s, Schmidt, Victorino Monteiro 

ContestAndo, :com a cttação de trechos do 
proprio relu.torio a que se refere, a. a.!Iirm:~.
tiv.:t de faltas cominettithls pelo Pode1' Legis
lativo ·~m tal assumpto, ;:rgumenta co t11 o.s 
't)rova:s em contra.do, que lbe o:lferece a. )!1'<t
tica estabelecida, mns rep1·ovavel de sa fu.
zerem despezas exces:>ivn.s · IJOr conta. de 
servirem o~ me;mos o!Il.cbes, podendo ser 
paga em geDeJ:'Q.; Oll uinhe.iro; 

Ia discus~ão do :projecto n. 129 A, de 1892, 
n.ugmentando de lO ~;., a:-; joi_as e mens<di
lla.des para o monkplo doi rmw~ionarios 
federaes e autorisando o govel:'no a. t·ev r os 
regulamentos do meio soldo · e montepio Llo 
e.xel'cito e d:~. armada e o do montet)io da.-
q_uelles funccionarios ; . 

2• discnssão do projecto n. ·10. cleste nnno, 
isentando de direitos ;túuaneiros cinco :t.lt .. -.
res. pertenças e im~ens destinados i~ matl'iz 
da f['e.,"Ut>.zia. da. r...-.g(>a.. 

2• parte. ás 2 l /2 horas d:t tn.rdc ou nntt>.~ : 
za discuss.io d:i project.J) n. 39, deste u.nno. 

dispondo solJre o decl'eto n. 1 16i de 17 tle de
zemtlt'O de l892 e dttndo pt·ovidencia.s sobre 
emissões banc;\rins; 

Discw-:são unica clu.s emendll.S substltuth·ns 
M. Cama.ra dos Deputauos ao projecro do Se
nado n. 122 D, de 1892, que reorganiSll. o Sn· 
premo Tribunal ~Iilitnr, ils quae.s o Senado 
não deu o seu consentimetlto ; 

Continuação d<t 3·' discussão elo }WOjecto 
n. 30, deste anuo, fi::cantlo as forcas de torm 
para o exercício de 1894. 

e Çu.ssí<\no do Nascimento. 
Abre-se a ses~iio. 
E' lida, po .t.!. em Lliscttssão e · sem llebate 

n.ppron.1.tla a. n.ctu. d;•se..~í.o a-nterior: 

PRIMEiRA PARTE lJ:\ OHDEM DO DU. 

Urg~nci:~.,Lle tt·es qWLrtos de ILor·u.coneediM. 
no Sr.- deputado Benedicto Valla.Liares. 

(t) $,·. Joao Lo;H:>· cf.d:m <t·c cadr:il·a. da pr·C.si
clrmci(t que e occupwla pOJlo S1·. Arthtli' Rio:,: 
(1" ~;ice-p1·e~·idc;1te). 

O Sr~. Pz·:ESIDEi'iTE- Tem :1 :palavra. o Sr. 
Benedicto ·v::.Uadares. 

Levanta.·se a sessão âs 4 horas e 45 minutos 
da tarde . . 

O Sr. V:dlad:~n·es-Sr. p1•esideute, 
venllo ol!erecar á considera ç-J.o ela Cama:ra dos 
Deputado~. o seguinte pl'ojecr.o JObre :~.· pacifi
cação do R1o Gra.nd:cJ do Sul. (Lc~) 

Não pret~>ndo. St·. l>rC;<ítlente, proreri.r 1uu 
discurso u.r•uando.ao t!.II'eito, mo~reúdo· ou ex-
ci.t..tndo paixões de qua.J.quet· natureza. . 

Para isso me ib.'Uecem os · dot!'.s -OJ"atorios 
· (nl<o opoia.Jos), · como ·consequencia. do meu 

temperamP.nto ; e, si fizesse esforços pa.ra con
. tnt.rja.l-o, fica.rin. em oontr&dicção com G meu 
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passado e com os princípios · que sempre tenhamos intuitoi politicos hEJstis ao governo 
sustentei como secta.rio convicto das idéas li- do marechal Floriano. 
beraes. . · Declaro solemnemenUI a. V. Ex:. e á Ca-

lfão quero. Sr. pi'esident_e, cr~i~me V. Ex., IJ?.~·a. Sr. presidente, que sô os meus prin
creta-.me a. Cama!&, .fl:Ua.r 3.6 palXoes, nem ap- Ciplos, que teem· por base a mais severa 
p~ll&rpara os prmc1p10~ ou deveres de huma- ~bsel'vancia da lei, ?Orno condição unica. da 
mdade, Q,U!!-ndo poderia fazel-o, com va.nta~ ltberdade dos povos, e que dictara.m :prepon
g:em e legitlma.ment~. appellando para. o sen- derantemente o pt•ojecto que tenho em mãos 
t1mento de fra.termdade de t"ldos os b;-a.zi- e outros motivos não actuam sobre meus com
leiros, que veem com o mais proíundo pezar pa.nheiros de bancada. 
as acenas de sangue que se desenrolam no Rio • • 'd te · · · -
Grande do Sul •. (Apoiados.) Acci_~e, Sr. p;est en .'a mmha ~Ituaçao 

Entendo, senhores, que, acima das razoes de espmto como representante por ~linas Ge
humanitarias e das considerações de puro sen- ~aes, o esta~o qu~ menos tem so_fli'ldo co~ a 
timent.:'\lisme, estão razões de Estado, as razões Intervenção mdebt~a do centro2 mtervençao, 
de alta. conveniencia. publica que mUit:l.m pa Sr. ~restdinte, cUJa cal!&a na~ devo agora 

ifi - d R' G d d 8 l ~ . ra exammar, e pela qual nao cons1dero como o 
a P~C caçao. o, lO ran e o,. u ap~tado~); primeiro . responsa.vel o allefe do Estado, que 
es~o as consi~eta:cõ~, Sr. p~e:;lde.~ e,_d~_ .vw- é menos culpado do que aquelles que sobre 
laça~ do nosso d1re1~o ~ubhco or.,amco, em elle influíram pa.ra. que operasse essa. inter-

.· detrimento da consolida.çao da. nova ordem de venção. 
oousas. s .· ,·d te · 1 ·t - d · .... A pacifi"",;:" do Rio Grande não pód d . - r. pre~l en . , a mm la Sl uaçao e rel1r~-

d .......,....,.. h d · · · .8 . el sentante por Mmns Gemes, que teve a feliCI-
xa.r e ser o empe_~ o . e ~do o braz!let_ro. dade de esca.pa.r ã.s consequencia.s perniciosaS, 
Sobre ser; 1!-~a eXJ.,e~c~~-do, nossos c~~dt~os da.mnosas . da intervenção, gara.nte"me sutll
de povo ctv~hsa.do, 0 e nao_ m~?0S _e. -mais m- ciente isenção de espil•ito para poder-discutir · 

.. tensa, ~ver. , dos D?ssos ma.ls • lt.aes mteress~ es negocios do Rio Gt-a.nde do Sul, sem o a.ze
. econom1~s, _que. u~contestav~lmente, est..i.o dume a que outros não :Poderiam subtrahir-

sendo preJUdicados. . d tr· t d , · t 1 =- d 
.. E'. de simples intuição, Sr.presidente, que a se,:~ e tmen o a con\enten e so u~.ao a. 

· .- situáçãõ anormal em que se .acha o Rio Gro.nde ques - o. . _: . . . 
do Sul não póde deixàr de gel'àr ue.seonfian- Sr ._presLdcntc, l::_:LZOe&l ~na.neet~a.s ha para a 
ça.s no estrangeiro, relativamente á nossa si.:. soluçao da_ quesEao ; nao prec1so entro-r em 
tua.ção, no que respeita aos elementos da or- lon_ga.s ~ns1d~r<l.9úes ,P~ de~onstra.l-~. Ellas 
dem que, garantindo o trabalho productivo, se ll!lP!.!em, sao mtulttvas. Nm~uetn 1gnora o 
sejam um penhor . da. solução dos nossos com- sa.crdic!O que o_Thesouro estã ~upportando 
promissos pecunia-rio~ . . com a ~-ustentaç~o da. ~erra no R10 Grande do 

Vê a' Camara. o terreuo }>!ano ou sereno em Sul; nmguern póUe (~et.xt~r de L',OillJlrehcmd~r 
que quero oollocar a questão do ruo Grande. e. l'eCOI!hecer os e1fe1tos ma~eticos da con
Asilm pt•ocedo não só pelos mo ti vos expostos. tl_n ua.çao .<~a ~nerra, em relaça.o ~o nosso cre· 

· como porque estou persuadido de que sou fiel <lit~. ]_)l'eJU~tco.ndo ~ consoUdaçao do novo. 
interprete dos a:roigos que me honrurom, es- reg1men, e .a.1nda. mats, podendo trazer como 
colhendo-me para. este posto. . · · consequenctn. ll1~a.l o começo do desmantela-

Creia-me v. Ex., Sr. presidente. er.eiiL-me m~ntG do Br<lZtl, pelo desmembramento dos 
a. Ca.mara., que, nlém de outras razões de or- estados_. . . . . . -
dem _jurídica que exporei no correr desta dis· _Pelo Que ras1l_e1tn. ao Rt~ Grande: e prec1so 
cussão, são as razões expost:1s a.s unica.s qu~ nao conhecer _a. trnportanc_u~. desse e$tado sob 

. c influem . sobre o meu espirito. -Meus prece- ~ _ponto de v:st.'\ ec?nom1co, e :obretu~o po· 

. dentes de moderaçio e de secta.rio sincero htLCo, pa.ra .nuo cons1derar u~a. . ca.lamtdade 
dos principias libera.es, é minha. convicção, a. perd~ ~e u_m d?s est~dos maiS lmporta.l!tes 

· foram os motivos que influíram sobre 0 espí- do Bra~ll, nao so deb~1xo do ponto . d~ v1s~ 
rito 'dos meus collegas, para que me incum- e!!OUOIDIOO, como sob o ponto Qe VISta polr-
liissem deste. tarefa, porque outros mais mo- tlco. ; 
ços e,. portanto, mais .capazes de discursos de A im:portancia economica ning-uem póde 

· etreitos oratorios, poderiam incumbir-se desta. c0ntesta.r, porque se trata. de UlÍla zona. fer· 
causa symiJa.thica, . digno a.ssumpto para a tillissima, occupada. por uma. população cívi
eloquencia. dos moços de talento. . · Usada,· laboriosa e viril, e para onde a.ffiue 

· ~A escolha. da minha pessoa P11.ra. otrel'ecer do norte da. Europa a. emigração germanica. 
projecto sobre a. crise do R.io Grande signüiea em massa, de ~rte que a.lli jà. existe um 
que. não se trata de uma. arma de guerra. grande nualeo de · populaçii.o estrangeira a 

.· · Penso ter . dito quanto basta para. que do mais civiliso.da. c morigerncla. que podbriu.mos 
: ' ~:Pirito dos n~os centrarios se va.rra. a sus- desejar }Iara col!t~bora.I' no nosso progressu. . 
; pe_i~ de que eu e .. meusa.migos,nesta que.,tão, (.4poia!los.) · 
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Ora, a. situação a.nomala. que a.lli se man- berdade, da. qual já se acho. va de posse, lia 
tem não póde deixar de prejudicar . ~xtra- m:.~.is de meio seculo ! 
ordina.ria.menteol)rogressoe odesen'Volnmeu- Em virtude úe um ·oel·erlictwn. desta ca.· 
to d~'Sá. emigração, acc['escendo que a situa.- mara. temos como verdade o seguinte. Não 
ção \Jellicosa do Rio Gr·ande ainda constitue ha muito tempo que a. C;tma.r:t deixeu de 
uma ca.la.midade ge!'al paro. nós ; porque, considerar vago o log-J.r do Sr. deputado Vi
sendo certo quG o Rio Grande- _e um dos cel- ctotino ~lonteiro, nomeado vice-governador 
Ieiros importantes que abastec1am o resto do do Rio Gmnde, po1•que, dizia a commissão, 
pa.iz com generos alimentícios, essa. situação elle nã.o perdera o loga.r. l)Of<LUe a sua. no
concorre pare~. a carestia que pesa. sobre as mea~o de vice-governadol' fora o resultado 
classe• menos fa'VorecLda.-s da. fortuna. · de um a.cto revolucionaria. 
· A t1'llÇOS la.l'gos, assim expostas a~ ra.zões O SR. CIL\&As Lo~ATO dá. apartes. 

de conveô.iencia ftna.nceir-& e politica. para. a O SR. FRA:>!Cl:>co GLICERio-0 meu voto em 
pacifica.<;ão do Rio Grande, creio que essa. pa.- sepaeado divergiu completamente do parecer 

· ciftca.ção não póde deixar de ser 0 cmpanho da. commissio, e ninguem pOde affil'mar como 
de toda a. Camara · a Cam<tra votou. 

0 SR. MANOEL FULGENCIO -E' uma. a.spi-· ·OSR. EPITACIO PESSOA.-0 parecer da com-
ração nacional. miSS<1o é que 1oi submettido a votos. : 

O SR. CASSIANO DO NASCUtE:I'TO - Ning'l.lem o SR VAT.tAD.\RES-A Camarn. a.pprovou o 
quer o desprestigio da ~utoridade · parecer que decla.rou o Rio . Grande em um 
·c·o ~- \r~u.ü . .D.utEs· ~Responderei ao h. par- est:.tdo, de _1acto, puramente rev:oluciona.rio: 

te do nobre deputado, em p1·ejuizo do :fio do logo não organisMIO; com que di reito se in
meu discurso. · 'Vocou o principio da. autorida.de no Rio 

.11 situaçiio do Rio Gra.nde ainda se mani- Grande, quand.o onde não ha lei não .se 
· festa como um g~a.nde ma.l, por contra, póde d.lier que haja a.utorldade? As ;\Utori
riar as exigencias da. opiniiio naciona.l~que se da.des ~~o meros executores das leis e ·estas 
patenteia pOl' todos OS meios, pelos mt~etinq.~) devem ter· OS requisito;~. d:.t observ:inci~l. dos 
pela imprensll., dando todas os testemunhos princípios de libet·da.de; nã.o podem ser a nega
de sympa.thias publica..., ú.quelles que se acham (:ão des;ses IJrincipios, como acontece no Rio 
de armas na .mão :cumprindo nã.o esquecer Gr:mde do SuL 
as subscripções pecunia.rias que enchem os Na lei organica, Constitui<;>.ão Castilhos, que 
jorna.es de todo o pa.iz ! · tenho em mü.o .•• 

Assim posso amrmn.r que existe urn ple· O Stt. AR.!STlDEs MAIA-Era. bom que V. Ex. 
biscito no sentido da pacifica.;ii.o do Rio Gron- a confrontasse com a Cànstilui\'ÜO Cassal. 
lle (apoiadoi),e marovilha. que o hom·ado ma· O Stt. EP11'ACro PES:lOà.- E~a. não est:1 em 
rechal ·não se tenha compenetrarlo de$s:.l. ne- vigor. . 
cessidade, e em nome do presti~io e d:~. üuto- . 
ridade queíl-n o eÀi.erminio de uma popular O Stt. V ,\Lf,A.D,\.RES .....:. A que está em '\igor 
ç:.ã.o inleira! _ . ·é cst.\. on :mtes a que estâ. em vig-ot· ~a. von-

0 Sa. C« .... ., 1_~ ...... 0 DO ,.,_,,1 _•scn""N.:rro _ I;;to é tade do Sr. Co.sLilhos, que láimporuu.mparudo 
.... ..., "'·' ~·"' ... pelas forças d..'t üniiio. . 

uma imaginação fantastica.. Segundo :\ Constitui~J:o Felleral, tcdos os 
· o SR. VALL.4J),\.RES-0 pre~tigio da autoi'i- estados são livres de se ot•go.nis:~t•em, em 

dade ·não pUde resultar. nos l)aizes livres. si· termos: ca.d:J. e~t.:l.<lo. dispúe o :\rt. 63. reger
nãodastrict."'.observancia. dtt orJem le,."''ol. se-lut pela. Constituição e leis que adopta.r, 

E' admira -vel que se iiJ.Ue u.qui no prc.sti~io re~peita.uo::; os princípios constituciom1.es da 
-u.a. autoridade paro. a termina.~~i.o da guerra. Constituiç.\.o FederaL 
pelo extermínio d~ que se ac_ham _ COI}l as nr- Orn., 11ergunto eu: quaes. ~rto os l)rincipios 
mas · na mão, quando essa Slt~a_çao e creada constituciomtes, democraticos ou republicanos 
pela inobserva.ncia. . dos princ1p1os salutares -podemos tom<tr todas est..'ls pa.lavras como . 
da liberdade que se acham d~ ~~sse os :Q0':~3 S\"l10nvma:> - da Constituição Federal? São os 
civilisndos. O Rio Grande esta1ora d:.t clvth- principios que domi11am tollas as constitui
sação, impera.ndo 3olli a ba.rbaria.. çiies dos po''03 ci ,·ili~auos que se regem livre-

De· sorte que ma~·avilha. e de"":e. fa.zr.r a mente. -;\. _ba.s~. ó Cu1_11.l~~nento de t•.1dM; e!.~as 
nO~Sa vergonba.l)erante OS pOVOil ClVÜlS~dos, COI_Ii-t~ tlJ.l (:OC~ e _a. diVi&tO do~ P..,"'tlf·l~ 'l>, .z!;;;:te 

· que ·depoi::s c)e ma. i~ d~. me• o sccttlo de m.d.e-! pt·m~:q•ro ••:•o p<>d~ .~':~.l't: r . eon:": '7'~''~ . ~-';:de. 
pend"'rH.:iet. \l.moht no h. IO GlõtlHhc•>. mn:\ J?'.l:ltl~ L. Ct~tt;l r]U"' ht•lllen~ •-l ~ 't,~iidtt,.. e (l.·H .. 1J_I t;T· !.r .. l.lll 

· · Ia<,~o r::ivi li:>au~ e · iutelli;;cnte.· tendo ~~ >'ll:l ; vtw·•·. h\"rtull.•ute se r.:uua.m . . htl> ützt:l ~lúu
!rente hómém: imnún~utt-s c rt>$pei~tv•·ts. ~, tesqu~<;:u - ~ntn•g:w_a" rn~.smo p~uer _a. f•~c;ul· · 
teja. de armas na. mio para couqwstur a 11- .l daue .executtva e a 1aculdade leg1:>1atm1. e . a 

·c r.t,l:\r~ v. u :.1 
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ty1•annia completa.. porq11e. dizia. o mostre c 1 roi o modelo sobre o qual se calcou a no~sa. 
antiquissimo puulici:Jt:.t: é de t~eceíar Cltle e.<se Constituiç;i'io Federal. . 
:poder f: .t~a leis tyrannicas pat<.L exewtal·::ts I Ü!'t\, pergu11to: qu<J.ndo a situação é es.ta, 
tyrannica.mrnte. . podet·-se-ha. dizer que se acha organisauo o 

Pelil. Constituição do Rio Gromle, o poder estntlo do Rio Grunde do SuH! 
ce.ntral, . o pr-esidente, le.::ish c cxer:uw:as Ninguem o dirá com verdade. . ,: 
leis que conrecciona • .Além · disso, nôs temo;; 0 ~ , · 11.1 . _, v 

1 
~-

outro~ prind:,i<'S êln. ,·onstituiç:tio Federal qne .. · ~.n: 1:111~~lllE__? • .~\~A-:--"'- ~re ~ ece~ e,~e 
se acham violndos pdl\ Co11stitui:;ii.o do Rio ~nmctplo t,tl\cz nu.o h,,J,l. lO c:~tndo::> oroam-
Gra.nde,· e um dellcs é o que :Jiz respeito á ~a.dos. ..

1 
L - . . '"" ,· • 

garantia da. liberdade q;iflresulta üc Ringuem ''nO .~ropri, es;;auo .,de r-~~na_s ~ao ~ta.t !3. ~r 
ser• obrigttdo a pt'::I.Cil.:ar esta ou. \l([nelle :teto, ,.,, .m. ~d?.- P.orq~1~: _uppumm a palavra le.(lo 
sinilo. em virtude tle lei. 11Jti.f> a lei. segund<l em relaç:ao ao <::n.mo. 
a noç~o (jUC to:los m: llomC::tl$ civilisatlos teem o SR. VALT..AllARES- Estou fallando dos 
l10je, c segundo:\ noçã.o que resulta <~:t ]JJ'O- pl"incipiús card:·a.es, das constituições livres, 
pria. Col1Stituiç-ií.o, c nm pt·er·eito ou no1·ma em ,.i!'tude dos quaes um cidadão só _póde ser 
de acção que só pôde emanat· de uma e!ltid:l(te · allt-ct~ do em 5eus direitos por meio f! e leis 
ou orgã.n exclusivamente incumbido de con- decrek\da:; pelo:; ~ens t'epre:;entantes incumbi
.feccional-3., pal'a qne se niio dê o caso de qnE! ti.os <less~ mistel' ; e em virtude dos quaes a 
cogit-o. o :publicist:t cit:ulo. pa.rn. qae o indivi- :acuidade ou funcç.ã.o de legislar ê exercida 
duo ou co•·püe<tl)to 1:ão 1itc·:J. leis tyrannicas por orgüo diverso , distincto, do que executa 
:para. -c:x:ecutal-ns t)'l>annicamentQ. P ortanto. ~~s lei-; ; · 
temos r:o Rio Gram:e do Sul. o seu act.ual s~nhores, um pubticistu <J.llemão, dos mais 
:pre;;id~nte invcstillO <ll. f•tculolude de legi~la.r conser·vadore::, o1rer-ece ao~ nobres deputado~ 
soure todos os asSllOli,Hos, 1 estt'ir;t.'l. illusoria.- rPp;l blic:.mo;-; hi:;toricos d{l. America uma. boa 
mente iL sua omnipotew:ia (jttant.0 :\s .- leis tle liç'<1.o ~e principias democraticos: . · . 
meio~ . i~ 1h::~c;~1 o 1.!:\s "despezns, or\,"ainen t() cln Preconisa .. ndo a di visão do.s poderes, diz elle · 
receita, .etc. E tlig-o Hlu::;m·in.mente. porque <.L}le s?.· eleve dizer-distincç:ão do::; podere;;, e 
v. Ex:. enc,1utro. eutr<! r,~ att1·ilmições r!o p·c- nao·ctivisão ou $epam·~ão dos }JOderes, como: 
sideuw tlaquell<·; e..-t?.c?.o a. lil.culd~Hle dC~ creO:r crr-onr-::tmente $C ex:pre;:sa.rn.m o.-; antigos, por
cargos publíc, s. civi;; e !Iiilita:·t>s: que esses :poderes são orgilos de funcç~ ne-

Ora.. si ao Poder Executim comp!'te n. crea- ce::::;n.t"ias tla entidauc estadü ou nação ; que 
ç5.o desses car·gos~ pergunto: onde é que liC:<l es~e:-; or·gão~ s:·~o para o. pessoa collecti va e.:;
ess:t unicll. l.imit:tc:ilo ~,,pp:n·,•n.tr:l th:t, omnipo- tmh~ ou nação o que os Ol·gü.o,: vitaes são 
tencia' crru.da 1 ela. Con~tituiçii.:l Cctsttl::oa pa.ra para :L virh.t d.o indLvüluo . O:;: povo::; que não 
o •·hefe dO estttlo do Rio Gr:tnde contt<Wtantlo aprc.-;cnt·.un tu.e,: Ot·g"âos·di:>t inctos süo apc
os principio:s "kla.slcos <h~ Constitui<:ão Fedr·J·(~l. nas or ;;a.nismos em forma(,~io, ori org:uüs
e nii.o só tlestn, mas d<: to,ln.~ a~ constit.u ~~ies mos at1·op~liados, monstt·uosidades, producto::: 
depnvo..; ci\·ilisn.c1os ~ Não 6 isto clepr·imente? ela tyramnia.. 
Não prejuclic<~ o.> nossos cr<:dito~ nu exterio~. Es::;es poueres não s:.1o, no seu funcdona-

. especialmente tr-a.t:·:n<lo se de umn. zona po- rncnto, :;inão ·maniiéstaç,jes ol.liecti\·n::: <l<t:> 

.~ voada. em gt•:1nrlc par!::! pol' POl) :tl:wiie~ es- runc.;1i2s Yi.t:.:.cs t~o organi~mo :::ocia.l ; e, Sr. 
· trangeirn::: eiYil isa(las; e o que mar;~,vililtt,. pr, pre::identc. no.- -paize.:: Ji-rres.esses podet'C$, no 

pula.cüc:s germ nic;lS, uc pn.ize~ onde ainda c:x.ei'cicio de SUHS runcçõe;;, não portem dei:xat· 
.nãú miou a ;turor-:1. 11:.1. tlemocJ·a.ch, m:1s oml<! etc ser inlluendttdos pel<"L soberani01, p~?la opi
o rei n:io h•gisl:t. onde e r·ei niio concent.t-n em n i:io. 11eli.\. voutatle nacional, ti-atluzindo a ;; 
suas mãos toua.s as iilcnltl :~ dc:> que potlen1 e"Kig~::nci<ts, a~ idens ou as necessidades do or
fazer de u:m-- :povo "lr·;·r~ ' um pO\O tLe·:=es- gani,:mo social. 
cra>os ~! Eis o principio democrn.tico .. 

o SR . .AmsTIDES :1!Au.-O rei não é eleito E' que esses poderes, e"-ercitando funcç!Ge5 
de organismo ;;ochtl, -s:·ja.m influenciados pela;; 

:P~O POYO · opi1liúes predominante~ i:la ntt<;ão. pnr meio da. 
O Sr... VAI.L,\D.\lU:5-Qur~ imp-.r-ta, si a.s leis rept'<·Sentaç::i.o , c tii.l.O pelo capricho de um só 

J;\ são conl'eccio:,;)(ia." nelos l'ClH'CSent<tntr~~ do !)ue se incumba de legislar. de execut.a,r, de 
poYo ~ . Estou moskaudo que em }Jleno Jinal udminl~ti-al' e t.1.mbem de distrJ1mir justü;<\. às 
üo seculo XlX. depoi~ da pl·oclamar;ü.o da. R.~- p:tr tes, como de f<~cto se pôde dar na situação 

·· publica no Bt':lZll. ha uma zona . hauit-:dtt!:>Ot• em qt•e se acha. o Rio Gra.n<le do Sul, onde 
po,'os os ma.is civilisatlos do F:razil que n;lo tamlx:m não [1(1. m:~gistraturu. independente. 
e-t iL sob o re~-rimen .d~ democr.::.da-: que ('St:i E' por meiod<t distinC<~i.o de po~leres, . a.ssim 
EOh O l'egiu\en que é t\ n;:go.Ç.Ü.O J.os principias c::-:mpr•: ilemliLla. e ex.;;licadn., por UIU illustre 
democraticos em toüa o. uar·te do .mundo, in· rmiJticisUJ. :J.llemào, e prn.ti.roda. ·nn. Inglater·ra, -
· clu!!ive nos Es~los Unidos; cuji.>, constituiçã~ onde todo~ .~ses orgoãos . ou poderes funccio-· 
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nam impulsionados -pela opiniã.o de um l)OYO 
intelligen ta e c i vilisatlo, _ que s~ OJlerou alli 
a roa.ioi· chl.S revoluções !lemocl'atlCãs. tJ"ãns
formandt) um r<>gimen absoluto Olt autocl'tlr
tíco ·nes3e l'e.úmen l\e liberdade, de que com 
raz;"ío se orgulham os inglPzes. . 

DeU-S!-l alli, medeaute o funccinnamento de 
lloderes distinctos, impul;;ío ados pelo. opiniil.o 
a àruloca{·ão da força governamental do rei 
llara. a nac;ão; de sorte que do vell\O r~gimen 
1icou a'!)enas a fórma, o que deu logJ.r tt p;,.·o-
funda. ob5ervatiio de .Montesqnieu: . 

« Eís uma. repuhlica com nos appu.rcncin.s ll e 
uma monarchia. dcspotica ~ » 

Com. poderes distinctos !'iob a inauencia da 
opin.iã'o da nllQ-;i.:> '{!elo or:;ão de seus represen
tantes. do~locou a ba..:e do·governo inglez, o 
que fez <lelle um governo democrat'co, apezar 
da couserv<J.Ç-.ão de um;1 indi"iii<\u;,\lida.lle co· 
~da., corn.a denominaç-.<1o lle rei e imperatlor, 
governando perma.nentemente, ~> translerí.ndo 

. por morte ou abdicaçiio as su<tS foncç:õ~ a 

O SR. ARISTinr:.;; MAIA-~l<ts qt\al o ideal 
delles? 

O Sa. VAJ.T.ADArtES- O idea.l delles é a. 
conquista de su:J, Ld;et•c.l:tcle («r•· :nrü•:<) poli· 
tica;, de sun. lihet·r\:ult! ciYíl. isto c.:t realidude 
dos dir·eit.os potiti.;o.; c tl:l:S g:~t·;mtias de vid;\ 
e de pr·o prietL~tle . . 

O ~rt. Arus'rrnc:s M.;.rA dá um aparte. 
O _ Sn - VALC.,\D,mF.~- St•. presidente, niío 

prec:tso entt'll.1.' em expos1<;ã.o rle fuctos que a 
imprensn registr: •. todos os di:~s. mostrando 
que a.q ltelle l.!stado esti fót~\ do ragimen dos 
po;·os ti vres; p:J.ra. rlemonstrar. clà. tamhem. 
[JD!' fM;Ios a minlm thflse, que esse estado não 
$~ acl~o. _ Ot'!r-tni.~ld'? segunú.o ~s principios, -
na.o d n·e; democi·a ticos, pn rn na.o desagtwlar: 
:·o nobre cleputado por ,\tinas, da. Constituição · 
FederaL 

O SR. AR.b"T]J)ES )[;\1,\:- A Constituição . 
exige que QiS estll.dos sej:un o1·g;~ni.sados ·repu
bticauamentc . 

um. suecessor legitimo. · OS~ ~;AT.r.AD,\RES-Aumicto que o nobre 
Assim. senhores, póde-se affi.rm~w que não e deputado substitúa. o voC',\hulo, c: direi Inesmo 

• inteir-J.mente exacta a opinião de· Gh\dston no republicana mente. 
seu liv-r-o Q.·a::;:t ~ie.~ Co:utituc:onoe.•, qn:.tndo cb; ·Pergunto-lho :1go1':1.: eS$n. con(,~ntJ·acão de 

-que o J,.>abinete inglez é o repr~sentu.nte tkt poderes, conlbrmc u. con>Cituiç:io <lo l~io Grao
confi:tnç~\ da. cnrô(l. pet'<l.nto o l1:trhmento e o d~. em que o mesmo hnmcm legisla.. sobre 
depositu;río da, contiM<p. do pllr:la..mento lle- todos os <\ssumpto~. como proc:eS$o civil, com-· · 
ra.nte a cor',:•n.; o :;a.h[nete ingleõ é, ri~(lro~a- mercin.l e Cl'ilnin~l. c lWomovc, esEe mesmo 
mente fallando, utna cornmis.>ão n<l.cíonaL hometn, !\ CXF,.'t.:trção das L is. é n. s~ta Repu
'P<lrque não e~tà nas mãos <lo chefe do est;\do blic:\ ~ a da ' onst·tlti~·iío J~cdcJ•al '? 
orga.ni!!ar gabinete de modo dhrel'so daqu. ~lle 
que resulta. elas illdh:ações d "' opiniio n3.S 0 SR. Amstrne.; ?~LuA - Não, senhor. 
ele~çi'ie;s . ·· _ . ( :t pr.ti't.-s.) 

Mas como se conseguiu este resultado? Foi O SI" • . . V,\T,T,.\nAttF-5 - Rep·u bli.:.11.namente 
pela (listincÇ<i.o dos podere;;, foi Hilo CO!lc n- quer <lizer livremente. c onde nilo ha. distinc· 
tra.ndo n us mií.os:de um só totla.s ·as fuuc~.Õe,>S, ~.ã.o de llolleres, on•le lm. um homem que !e
foi nüo permittintlo que ~lguem tudo pudesse· gí~l~ e executa, não k~ lil.Jerda.•Je, ha. ty-
n;dngla.terl'a.! (--tln ,·tc.,. . ) · 1U.n1a. 

Ot:a.: es~s }lrincipios- sã.o elementar~, são O Sn.. AmsrlDES MATA- Os positivistas s;"ío 
axioma.ticos entre to(ios 0'3 poV'os ci ~-iltsttdos. tfl.o bons republicano:; colllO oõs. 
entre todns os }:>ovos que se regem. pelos prin· o SR. VAr.r"'-nARF.S- Deixo essa these o. 

. cipins ~letlib?rJa~e1, e <1té ent~e pov
1
obs q~1e nã~ v. Ex. 

conqU\5 aram. am.- ~~ um reglmen 1 er .. , mêl., 
__ que .ià. . ~e.goverM.m normalmeute _ · O Sr:.. PRESlDE:-."l'E "- Obser'í"i:l no nobre de· 

E como s" pútle tolera1• que t.r:ndo-se }Wo- putado que deva restringir as sml.s obser-
ch<mado um regimen democ.:l'atico no Bn~i.i! , V'açües. · 
o Rio Gr<:,nde e:st,e-ja ot·ganisatlo ~m completo O S::t. V ,u,L,\DA.RE<;- Mas jõ. est::~ esgotado 
desaccordocomaConstituiçãoFedcru.l,q!le con· 0 tempo? · . , 
ságl'oU cstt'S prin,·ipios qne a. Con~t;tu,çi:i.l.l 
riogl·a.ndrnse rep(>lle ? ! 

E <1. prc•V<1. inconr,e,-t:wel da. minb:\ a~;:erçii.o 
é a·si~1.J;i.ç~io du R: o Gt':ul,le do ::lu L Ni n~ ue111 
pórle .am.::·m;lJ·, com sinceriàade, qua muít .s 
mil bra.zileitos dos m:J.i;; tttL ·auta.,lo:>. ho~tH:Hl:' 
civili>::ttlos ~de o:-dem, . patriotas. e· te_jam.no 
Rio·Gra:nd~. de ar1nas li•' mão. !)(X' Jll«ra ·p~r
>e<'Sic!a.il.e. por anil)k:i.O snb:tltPI'tH\ oa c·goi~t;t 
d~~ conqubttt de r.Pd~t\ :como dü~ o nol1re 
deputado Sr. Nascimento. · 

O S1c PRESIDEZ"TE-V. Ex ::.inda tem cinco 
minuto~-( [) · ,;::,·.~ s sj-;, r.', ·Jll!(, , , ;ú < 1/t ··n:(es • . 
t ''"·se >•O .• e. [!,),' de. ser !'''r •. it:ido .. o S1·. Vai· 
lar/ar'!.· , C· ,íiC~H:J· ,, S'' t·' di.•cur:;rJ ) 

O St>. VM.L,\0,\R:e:s-St· . pi'~.Sirl.c-nte. as · ma
nite..,tr •. ções d;J. Caruar:\. torn:un p:~tent~ .que -
ell<l. me C•'ncec!cr:l. -pt><•t'(\!!",l.\;M tl:\ hora.. Pu.· 
r·e,-~·ITif' P"r iss·' r] . <p~n~:l.n~l lllll I 'C!i ~Ueri
Jllt>utu d·' p;·<w .• ~J. . .:o e v •t:• o:~ll . o.que :::ó ser-
v i.riu. para tOmar Ytl~ !JO ptoeciVllo, : 
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o Sn.. PRESIDENTE-V. Ex. esgote a he~. Vá sem oft'ensa ao Sr-. Castilhos, que nii.o tem 
o SR. v ALLADA.RES- sr. presidente, como a culpa. de ·ser n.paixonado, e suas paixões 

dizia, a. Constituição Fellel'a.l quando estabe- poclem ser perfeitamente explicaveis; mas 
Ieee que todos os estados · se organisarfio de não podem constituir garantias para os direi· 
conformidade com os princípios republicanos, tos e liberdades de seus adversarios • 

. tendo tomado por base o republicaoismo ame- Elle é um chefe de partido .. •. 
~icauo, pàrece evidente que o t•epubllcanismo U:~x SR. DEPUTADO -Não ha governo· sem 
que quiz estabelecer, e estabeleceu, foi o da partido. _ 
oonst1tuição americana. e là. e:x:iste, na COnsti-
tuir:..:io da. União e nas estaduaes, a devisão de O Sa · V A.LT..AD,\RES - Não ha governo bom 
doderes, a distine~.ão necessa.ria de pode1•es, e livre, digo eu,sem partido, mas nem por isso 
que est.i. para 0 orga.nismo social, no pensa.·r- deixa de ser verdade que o governo deve of
do publieista que ciliei, como . a distiDcção e fereeer garantias a. todos, e que a j ustiça par
sub~istencia do$ orgãos vitaes para 0 corpo tidaria sej<t cousa sustenta.vel, não me parece 
do .homem, -_ . . ·.· possível. 

AS9im como o bom em não vive sem cora.- A justiça partidaría é a tYl·annia., é a bar- _ 
çio, sem pulmões,etc;, a entidade corpo ~>ocial bariu.. _ 
não vive livremente, não vive como ente Ora, perguntoeu: quando o l'epresentante · 
line, sem tre;; ];lo deres distinctos.C ontinua.rei do "Poder Executivo está investido da fa.cul
a demonstração da these- .~ituaçiio ante•?'<: dade qe legislar sobre processo ciyil e crím~
~blicana em qu~J se acha o Rio Gra}l!le tlo Sul, nal. _pode-se. aill.r~al' que a gara.ntta. d~ :patrl· 
ponderando mais á Camara o se,~nte: pala. mo~10, da VIela. e hberdade de todos, seJa uma 
Gonstituiçã.o . Federal ftcou como objeeto tia. reahdade l}O Rio Grande do Sul, quando es~ 
competencia dos estadosc regular sobre pro- Pl'Oc~so póde ser transformado por suggestu.o 
cesso civ·H e criminal. · • · - po.rtldarm .~ 

~ . . ].espondam-me os nobres deputados pelo· 
O ::SB.. CASSl.~'<O DO N.\.SCIMEi\"TO - Dos es- R~ Grn.nde sustenta.dores de ta.l situação. O 

tados. seu silencio é mais que eloquente em meu fa.-
0 SR. Y"\LL.U>Ar.Es -Dos estados, disse o vor. · 

nobre deputado e disse tambem eu. E' por isso que qua.e.'<J.uer que -sejam as 
Pois bem ; como o estado do Rio Grande do considerações escolastica.s, u.s considera

Sul exerce essa competencia., e como a pra.- ções puramente tlleoricas, que influam sobre 
tica. ·~ .· o espirito uaquelles que seguem a escola. posi

E' o Poder Exécutivo, o póder presidencial tivist..'t,eu, rendendo homenagem aos seus ta-
legislando sobre processo civil e criminal. lentos, á sua. sinceridade, estou persuadido de 

Ora. senhores, pO~ affirmar, sem receio de que os i'ructos amat•gos de um t.tl l'egimen 
· de contestação sêrio.,que isto será. tuuo e que de\·em ter trazido a-esses espiritos·a convicção _ . 

quizerem os espiritos adean tados. será até di- da improcedencia de seus principios,polos seus · 
reito m:l.rroquino, mas com certeza ·não póde mãos resultados praticas. E' po1· i:>so que nin
ser direito de 11m paiz civilisado. . . guem tem o direito de ver. ntlS minhas con-

sr: presidente, o processo civil e criminal sidera.ções increpação a quem quer que seja, 
e incontestavelmente a vida, a realidade do nem ao Sr. Casti.lhos. nem ao Sr. Demetrio, a 
:patrimonio dos indivíduos, e a realidade ·das cujos ta.lentos, illustraç_i.o e sinceridade nüo 
liberdades individuaes. deixo de render homenagem:·-

As ácções em que se litigam direitos pa.tri- O respeito que devo a todas as convicções 
moniaes, em que se litigam dü·eitos de segu- sinceras n~o me obrig-a. a cerrar os olhos de
rança individual, póde-Se dizer que consti- a.ute de iactos, e oomo hom.em politico tenho 
tuem esses direitos em a~ão para se resta- o dever de providenciar deants do.s factos. E' 
belecerem. ··. . . .. . . . o que estou fazendo. Não posso sacrificar a li- · 

Pergunto eu : haverã. seguranÇa.· de pa.- berdade, a vida.,o patrimonio dos r iogra1,1den-
. · trimonio, ba.verá. segurança individllal ~ e ses e elevados interesses uacionaes ~ consíde- ·. 

J.lrincipalmente, segurança. ind1vidua.l, onde rações esco1risticas. - · - j . . 
o supremo-representante do podet' :publico le: Devo_accres~ntar ponderações, mo.str:u~do 
gislá. livremente sobre as acçõeS civis, com- q_ue -a · a.dmi.nistráÇã.o'dajustiça·se acha su:p-

. mercia.es, e principalmente sobre processo cri- prinüda no Rio Grande . do Sul;· PQrquanto o 
minnU - ·· _ · · · · proprio :poder judiciario se aclH\ supplantado 

Com certeza que não. porque essa concentração de poderes prodUz 
Pergunto: o representante do :poder -pu- Luiz XIV em pleno seculo XIX; porque lã. o 

blieo no Rio Grande do Sul é ou uão um no-
1 
presidente pôde dizer-l'etat c'e.~t mvi . O ·es-

mero de partido 1 . . .· · . . tado d.o Rio_ Granrl.e e elle, .que tem a conceu- . 
Incontestav-elmente é um homem de pa.rtido;-

1
1 tração de tod:tS as funcções üo poder social; 

·. · e um ~omem .a.pa.ixona.da.rnente .de partido. por me~o da. fuculda.de que . tem de legisla.r 
.. .. . , . . . . . . .. . .. . . . 
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sobre proce.~, eUe -va.e incontestavelmente exposto pelo nobre deputado pehl. Para.l1yba . 
cercear o direito de deiesa., prejudiea.t• aga.- do No1•te, o Sr. Epita.cio Pessoa., com o bri- . 
rautia. do pa.trimonio, e, princip.'l.lm~te. pôr lhantismo com que S. Ex. tem encantadQ 
em perigo as garantias individuaes, por a todos, com esse talento que faz do joven 
meio de processo que seja a. negn.r;ão da defesa, deputado uma das melhores espera.nças da 

Sr. presidente, não cessarei de perguntar: Republica, ( opoiadiJs ), não entrarei na ques~ 
onde está a independencía. do potler jutlicia- tüo considerada sob este a.Specto ate porque 
rio em uma ·situação com® esta~ Quando a nií.o quer<J excitar as paixões, e antes desejo 
faculc1.u.de de confeccionar o processo está nas m:;~.nter n. Camata. em completa serenidade 
mãos do Poder Executivo, na.s" mãos do cl1eie d~ espírito. · 
do Estado. Onde estú. a independeucia. do Demonstrei a · minha these e demonstrei que . 
poder judiciario qua.ndo. peliL ConstituiÇão· i concentração é tompleta nas mãos do go
Castilho,, está nas mãos do chefe do Esta(la a verna.tlor do Rio Grande, de sorte quese.con
divisão c~>il ejudiciaria, a su;Jpressã.o de co- sti.tuiu alli um vet·dadeiro tyra.nnete, e para. 
mal'ca.s, por onde se póda influir sobre a inde- te:rminn.r cita.rei a.os nobt•e.:; de1mtados, que 
pendencia do m~gi~>tra.do, e até supprimir são maL<; demoora.tas doqne eu, a.s pa.la.vras de . 
aquelles que se opponha.m. pOr es;;a.~integri- um illustre democr-J.ta.. Dizia, elle que a de
àa.de, ã. omnipotencia. do chefe · do Estado, por mocracia .em Athena.s de..."3.ppareceria porque 
fraca qne poss:\ ser_ essa opposição, si tste todas as f<l.eulda.des e pod~res se concentravam 
chefe ,põde, por sua ·vez. suppriinir o magis- nas· mãos dos grandes homens que conse,ITlliam · 
trado, m~dia.nte essa faculdade de creat· e galgar o podel' supremo. ' 
supprimir comarcas~ ! . Quando homens da estatura de Ga...o;p:~.r da 

·· ·E ahí est<\. a histo1•ia de uma -legislàçãà Si.lveira.Niartins e Silv~ Tav~ires não podem 
mais liberal, po~to que vinda do lm1Jeroio ; ahi penetrar no sólo de sua J):l.tt•ia, com certeza o 
estã. a historia. das assembléas :provineiaes. pod.er do Rio Grande uã.o está nas mãos dos 
que, muita.s vezes, no exercieio dessa. :fhcul- seus gt·a.ndes l1omens, e o digo sem injuria. 
dade ·desupprimirecrearcomarcas,dominadas p<wa o Sl'. Castill10~-
pela paixão partidaria, supprimiam comarcas . O Sr. Julio de Castilhos é j oven· e ta.Ien
em odio a magistrados integres, para se liVl'll.· toso, mu.s não póde ser comparâdo a um 
rem dos magistrados que não se conforma- vulto brnzileiro como Gaspar da. SUveira. Ma.r
vam com ·o papel de instrumento de partido ; tins, a um vulto que 'figurou no parlamento . 
e muitns vezes por engencias de mandões que brazileiro com brilhantil:'mo que fu.zh• honra. 
tinham negoci.os inconfQssaveis que não á. tribuna européa.. 
poderiam triump1J.ar perante .iuizes iute- Quando no ltio Grande, o poder em vez · 
.gros . . Exigiam entã.o (Ha. ~m.rifo.~ apw·tes_) de estar nas mã.os 'dos proceres que dariam 
que as assembléa.s apaixonadas eliminassem ga.rantíns de moderação e justiça, se acha. 
os magistrados que niio po<lessem convh• .:~ nns ll].Ü.os de um moço a'{l::t.h:onado e violento, 
exigencia.s politicas e privadas elos mandões com certe7.a não se póde negar que aquelle 
ou daquelles (lu e fa.zi.am parte <las mesmas estado se acha deba.ixo do jugo do maior des-
assembleas pt·ovinciaes, as quaeo;: aliás, ti- poti.smo. . 
nham correctivos que hoje não existem. Qua.udo princípios democraticos não satis-

-Aqui' esta a prova de que estamos retro- [;\zem um:t camara democratica, citarei a.s 
grada.ndo. porque é procedente a eonside· . p;lJavru.s de um autocrata. russo que resopon· 
ração lemornda. J?elo nobre deputado por dia ao incenso e à bajulação de quem lhe 
S. Paulo de que essas resolU('Õ2S das assem- dizia: V. M .. é a melhor das instituiçõe!. 
bléas provinciaes estavam sujeitas ú. sancção · Não obstante, replicilu o autocrata. não 
e ajnda tinham outro correctivo que final- passo de um feliz accidente para a Russia. 
mente se empregou no tempo do ~mperio. : (Mteilo bem; muito bem! O o1 ·a~o1· e t n.«ito 

·A. Ca~IU'a. d?s Deput~dos. exa.mmava. a c_on- felicitado :) . · · 
vemenc1a on mconvemenCla das· .alteraçoes, 
e consignava ou não, na lei do orç.tmento, E' lldo e fica sobre a mesa ])ara ser oppor
os meios par;t provimento dessas comar~a.s. t unamente' julgado objecto de deliberação. o 
de modo que essas wanifestações de perse- seguinte 
gwçao partida ria não · produziam os seus 
maleficos effeitos· no tempo do_ Imperio, mas 

. hão de produzir na. Republica. . A • 

. Por este simples con rroato . se -ve que esta-
mos retrocendo em vez de progredir. 

Creio ier demonstrado a. minha these, e 
vou concluir. . . . 

Desde que o Rio Grande niio se acha demo
cra.tj<:;ame~te orga.nisado. facto que jà. foi 

Projecto 

o Congresso Nacional,,con:siderando que t> 
estado do R.io G~nde do Sul não se acha. de
finitivamente organisado, decreta de accordo · 
com o a.rt. 2• fia.s disposições transitarias da. 
Constituição Federal: ·· , · . -
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Art. 1. o Ficn. o estado· do Rio Grande d() Snl Moraes, Càrva.lha.l, Angelo Pinheil'O, Pa,Jlno, 
's-qjeito <\O regimen ela. con~titui.;:áo do estado Carlos, Ca.rles Garcia, Cíncinato Br·:.\ga., Julio 
do Espírito Snnro ate que a re!órme pelos de Mesqnir.a., C<wlo:> Campo~, Lact"r da. Cou· 
meios uella. decla.rados. tinlto. Thomaz Flores, Menna. Barreto, .'\.me-

Art. 2.v Dentro do pt·n.zo de tres dias, de- rko Lnz. Dutra Nicacio, Almeid<t Peraiz-a. e 
poi" de pronmlgadu. a vresente resolução, o Joilo Pinheiro. · 
Poclet: Executivo ~·1me<wi~ mna. <tuto: iJa.de in· p,t[tam sem cam<J.. particip<W.a. os St•s.: Uchôa 
cumbtda deoJ:fr.l.!li~a.t• o e~tado cleaccordo com Rodrigues, Fireto Pires, José ~{ariano. J uv~n
a.queUa consmmç~o: . _ ' ! cio ele Aguiar.• Raymundo Ba.mleil·a., Peretnt. 
P~ragra.pho tln~co. Esta nome!l.(;ao cl~pen- 1 LJ'-•'a, Luiz J!Ul'a.t, Erico coelho, Figueiredo, 

· dera d~ approvn.<:at? 1~:"l Sem~do. que, uma vez . Jacob dil. Paixii.o, Ferreir-a Brandão, Domingos. 
conc~~hda. m vest1_ra 1.rr1:. meà~;.rta.mente aq nella I Porto, 111•,11 teir_o ela Si.l v a, .Alberto .Salles, 
a.);ltOndade no cxerct9to plo!nO de suas func· Bor-ges de Medmros, Alcides Luna, .Assts Bra-
çoes. . . zil e Fernando Abl:Jott. · 

· Art. 3.~. I)r.\~m'O do prazo de 30 dias. a auto· ·· · 
l.'iclade nomeada inicia.l'<i a. organisação do es
tado. 

Art. 4.n R~vogn.m-se as dispo:;içõas em con-
.. tra.rio . · · 
. . -.Sala das sessões, 28 de junho de 1893.
- 'Vallaclarc,S: • ...,...., Manoel .. Ft!lgencio .. - Aló.cr•'.o 

· JJrand!i:o :- Ribc:?·o de Â?'ll.n!e.s .- Mm·.;a: .
Fol·tes JunqHcira .-Co.~ta S cnrw. 

O §r. Bellarnl.ino de llt:t:2n· 
don~a (peta or{lem}- Peço n. V. Ex. que 
consulte a Ca.mara sobre si consente na. pro
roga<:ão tla hora. do expedieHte, ri.fi m ele se de
liberar sobre o pt·o.leeto apresentado -pelo Sr. 
deputa.do V<illud:.wes. 

O Sn.. PRESIDENTE- Não posso a.cceitar o 
requerimento do nobre deputado nos termos 

Comparecem depois de aberta a sessão os em JtUe o formulou. . · 
Srs.: lndio do Be~il. Pedro Cllermont, AU· O Sn.. BELLAlnnNo DE MEK'DONÇA- Nesse 
&"u~o Montenegro, Holl~11<la. Lima, C11sta Ro- cnso 1'equeit·o urgencia atim de ser votado 
arigues, Henrique de Ca1'va.ll1·.··· Luiz Domin· object.o de deliberação o :projecto a.l)resen
gues, Anfrisio FiaU.w, Nogueim Paranaguú., taclo. 
Nelson, Pires Ferreira, JosG Avelino, .Jos~ cousulta<la a casa, e approYil.dO 0 requeri-
Bevilaqua. ·Epitacio Pessou., Pedro Amer·co, t d · 
Sã. Andrade. Rosa e Si I 'l"<t. Gon(:al v e- Fel'reira.. men ° e .urgencla. · 
A.ilniba.l Fa.H.o, Joã., de Siqueir·a., João ViC!il·a; O Sn.. PLtESIDE:\'TE.....:Vou consultar a casa si 
Luiz de Anclrade, Espirito Santo, Bellarmino julga objecto de <leliberaçã.o o projecto a.pre
Garneiro, Lourenço de Sá, Ivo do Prodo, semado pelo S1·. Ya.llada.r;;:S. 
Oliveira. Va.lladio. Le :miro M:~ciel. Tost.'\. O SR.. CASSI,\~0 oo NASci~Ír;:;,."l'' (pela ordem) 
Zama: GarCia Pjrés, Marcolino :'\fom."a., 'se.,.e: -Tenho uuvidas si V. Ex. pód~ submetter 
rino Vieira, Leo>igildil Filgueil'as: B. de n. C?nsider.l~ão da c:a..c:a si julg<t ob.jec1.o de 
Villa. Viço~n.. Manhii.es &1.rreto, Vir;.!ilio Pes- deli bet-.l\ilO v projecto que a.caba de ser lido, 
soa.,. Alberto Torres, LopPs Trovão, .Ja.cques. c a minha duvida. ]lrovém do art. 40 da Con
Ourique, Vinhaes, Antonio Olyntho. Ale· stitui<iio e do <trt. 142 do regiment·'· A ma
::tandre Stoçkler, ~Iatta. Mach:1do. Lamouni~r, teritt tle que tra.ti\ o projecto, é ma.teria já. 
Carlos dn.s Chagas, João Luiz, Rodolplio de discutida e r ejeitada em um prQjecto :seme
A~reu. Mo~aes e B-n·ro.s, Atn·edo Elli.s, l\fo-~th <mtc por e .. st~L camara, ainda não ha. um 
reu•a da S1lva, Fleury Cura~o. Leopoldo ue mez. (!lpoia.do.~ c nao ~po :!!do< . ) 
Bulhões; Alves de Ca.st;o, Urbano Gouvêa.. Naquelle outro proJecto tratava-se. da no· 
Corl·êa d<t Coi't:I., Ma1'c1ano de Magalhães. meação de um interventor pelo Senado para 
Eduardo Gonçalves, L:t\ll'O Mi.Uler, l-' e1·ei1'â gerir os destinos (lo Rio Gi·unde, considerando 
da. Costa, Homero Ba.pt1sta e Demett·io 1\i· o estado não m·ganisado politicamente de · 
beiro. ;:; accor(lo co 1 o a.rt, 2' das disposições trari~i· 

Faltam com cu.usa participaM. os Srs.: B~.n- torias . Deceeta\·~·se, além disso.: o estado de · 
· -jamin . Barro:;o, ,,mol'im G rcia, Retumba, sitio. Por consequenc,ia. o pt·ojecto actual 

. Meira. de Vasconcellos, Paul~ Gnima~ã?.s, contêm materin. ,já r ejeitada por esta. Ca.ma.ra., . 
Dionysio Ct•rqueira, s. Marcos. Prisco Pa-- não ha. um J'!lCZ. (.4poiados e ~u-zo apoiarlos.) 
raiso, · Horacio COsia, Fonsecn. H ·cmes, Ul'" Si· o art. 40 da Constitui~ão e o a.rt.l42 do. · 
bano Marcondes, Cyri.llo de Lemos, OliveirJ. .regulamento, que e arept·oducção desse ar· 
"Finto, Vh•iu.to de :Medeiros, Joaquim Breve.>, t:go, não :s<io letLra. mort.1., si a. Cama~ deve 

·. Furquim ·werneck, Pacifico Ma.sca.renha.s. Ga- dar o exemplo de ·respeito e observancia., ú. 
briel de "Ma.g3. lhães, Leonel Filho, Gonç~l.,.es lei que ella mesma fez, espero que a C3.mara. 
Chav~, _Domingos Rocha, Joã.o · de ·Avellar , não julga.r-.l. objecto de deliberação OJlro,jecto 
Fer req:a. .Pires, Lopes Chaves, Domingos de ofi'erecido à sua consideração~ · · 
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O Stt. PRESlDE:->TE- A ob5ervn.ção do no
bre deputado tam até certo ponto algum fun· 
damento. O pro,jccto que ncai.Jll. de ser snb· 
mettido â. consider-ação J.a. c:1sa pelo Dllbre 
deputado por Minas, contém alguns pontos 
identicos ao pr·ojecto antcrio1·me!H.e I'P,jeitttdo; 
mas o ponto pt•incipal é lliire.·eatc, o cu mo vou 
submeLter á consider;tç,ii.o Ja casil. si o ju:g;t 
objecto de delibera~'ÜO: a C•t!Jla!'a resolveri~ 
em sua sabedoria como ententlet·. 

o §r. lB'l·au~íi:sco rsaac:~>:·iio {Jll:l a 
áTdem)- Respeito muito 3.8 ueliber;t~ões da 
mesa, mas peço licença a V. E:c paranppor-lh~ 
breve contesta~iio O p!'ojecto que roi rejeitado 
pehtCamaJ~J. era. um t>rojecto Lle iuterven(:ilo no 
estado do Rio Grande do Sul. 

O SR. EPIT,ICIO Pr,ssoA- Não quero ac
cusar V. Ex. de incoherente: mas; na occa· 
sião em.queV. E:x:. se manifestava contl'<1 o 
outro projecto~ dei um a.partc clizen•io ~ue si 
aquelle projecto fo~se rejeitaria érn. bem pos
sível que n Ca.rna.ra não a.cceiktsse outro. 
V. Ex. foi de opini:i.o que poilia Si·r aprer>en
t::l.do outro projecto. que :1 Camara, o acc0i-
ta.ria. · · • 

pr·o.j,..eto, nós temos o direito de apr·esentar 
as r::LZ'ões em contrario. ( ·lJ· o:,Hlos.) 

Edtlent~mente ::ão se r·~st.a .l)elece o mesmo 
pl'Ojet:to O rrue >e tem em vist,.1. agot•a não é 
(1, inter·,~ent;ão no :do Grande do Sul por meio 
do esr.:1tl) de sitio, nem ~c ítü!'~ nn dispo~içií.o 
tra.nsitorin. do at·t f>", ue que co~ita.va o 
outr.) pr •.iect'l: trata-se agora (la. pacith_:ação 
do Rio Gt·ando do Sul. tle accordo com a dis
posit,'ii.O tr·ansito;·iiJ. do a.!'t 2" que deve ser 
applicacla tcda, vez rrne um G5t..'1.tlo não esteja 
org;tnbado de ac(.'t)rdo cctm o tu·t. 82. da Con
st,ítuí~,:i1o. 

Neõtus conrll<;uc~, não estantb orga.nisado o 
estad • rlo Rio Gi·o.nde J.o Snl, embot':J. ambos 
o::: prr~je:;·os ténlmm o mesmo ,pa.Ll'iutiéo in
tuito, (] ue e· o (1<1 pacl!lc:açií.o Ll(•ste estado, 
üesde que se trata de :n ·ios lli:ITerent.es,deslle 
que ~e lanç:1. mü.o de urri.;J, disposição crmstitu
ci·mal qae o Cong·t·es'o nii.o p.i<le deixat· de 
respdr.lt!', o pt'<•.iecLo ap~·esentaLlo pelo nobre 
dep;l1;;1tl0' ])Oi' l\I,nus nU.ü pórb Sl'r sttiJCtahido 
ao vo;.o rla C~tmnra, no s(~ntülo <i-1 ser ou niio 
julgat.!.o oltiec:to d<J sua <leliberaç::to. 

O SR. )LJP.EIRA DA Sn.vA ( Jl '~l~t rm/r;m) -
S:'. p;·eshlente, pc<li :>. p,1.hwr~t simplesmente 

O Sn. FRANCISCO GucEmo Puis sem p:tm d zer que V. Ex. resolveu a quest<lo de 
duvida, eu aclu1va que :t inter•·ençã.o c>ra. i.!.Ccordo tom o ~;entimento getal da Camara e 
inconstitudona.t. Elltão respondi:t ao nobre com o reg1mento. 
d·eputado: - venh:t outl'O 11r0jeeto quo não oS::. PRESitJEX'rE- De uccordo c::lm a mi· 
SI?;Í3. inconstitucional; mas este e tãn ·incon- IJ hn. consc:ient.:i;l. e com o l'l'g"irnenco ... O sen
stitucion:tl como o outro. O que m~ pn.l'N:e é timento gerttl da cn~;1 serú. Vd"ilicn.do na. YO· 
que o projecto é o mesmo. A inte>.nenç.:lo é o to.ção. -
fim, o e~~tdo de siti0 era 11m dos mfltlos da 0 S:t. ·Mo!~EmA DA Sn..v.\. _ o nobr~ depu· 
mtervençao. tHLO o f; r. C;\sSin.no elo Nao;ci rnent:) e o illustre 

Snpponha.-se que a, Cam:l.rn. thresse appt•o-. lc .. ·•dt:i' da mni·•ria .. -;;u:otentando q LtC o pl'qje;to 
vado o projecto_ do ~r. Ser pu, J?Cll• •s o es].a.do u5.o deve so1· j ulg:>•lo ohjccto Ll~ deLberação 
de sitio :o proJ~r:~o passn.v[l, '~ 2·' di.sct~sclo I poe já. tet' ~ido rejeitado nf)ui prc~jecto icleu
sem o estado de sttlo e, port::~.nto, o prq)ect') t:.::o, egq twcer;~m-sc rla. disposi('~'io exp~essa no 
:ficava o mesmo que e:ste. (:lp~ioclns c n·7o art. 1,15 do regimento r~J<n·ente:J. m::üs llc um 
a:poia.dos.) O que se f~z com o pr~.iecto novo proje~to. 
e o mesmo que se faria com o proJet::to do Sr. Sobr-e este niesmo as:mmpt!:> Jm um pro.jecto 
Serp:t, emenda.do. qne ::~inda. niio f'oi rejeit<J.do, aquelle que tiYe 

A minha f>'[)iniB'o e esta : respeito muith- ;t h únt·~l, ue ;!,pt'esent~tr ;, casa.;. e portanto 
sim o n, decisilo de V. Ex. ; lta de l)r.rm ittit•- pótle estabe!ece1·-s · n. q uestiio ele 1n·efe1·encia. 
me, porém, que, sem quebr:~ do respeito que entre este meu pt'Cijecto e o projecto actual. 
devo it sabedoL'ia, d.~ m~a, vote contl'a o pro- E1·a isto apenas o c1ue r.inlla. a dil:cl'. 
jecto, não 1'Ó · orqne a.sna apre~ents.çito produz o SR. Yr~IL\ES (pchioí'(lem) reque1' vota..: 
infracçã.o a Constituiçlí.o e ao regimento. mas (:ão nominaL 
ainua porque sou contr:.l.l'io ao projecto por 
inconstitucional e inconvcnie:!t0. . ConsuHad:J. a casa, ê "'ppr.Jv:vlo o requeri-

. · mento do·Sr. Vinhaes. .: 
O.SR. SEA}]R,\ (p•la ordi!m)-Des(le que o 

nobre deputado julgou convenieme ;;,gitar I P1·ocede-se a chamada. prwa a vot::~.çito no
esta questào... . lminal. · 

O SR PR'ESID~~E-Niio ha. mais questiio. )l~spnndem ·~17o os Srs.~ Lima, Bn.cmy, Gtt~ 
· j l•rtel Salgaclo. :Ma.tttt Bacelhu', Augusto ~iou-

0 SR. SEABRt\-Perdoe-me. V. Ex. Desde 1 tencgro, Valente de Novars,HollandadeLuna, 
<1ue a maio:·iajulgou-se com o direito de c.lat• I Rodt•igues FePnandes, Ho.nrique rle Cill·vn.lho, 
as razões por que a Camal'a deve rejeiti.\l' o t.uiz ~omingues, Benedicto Leite, Nogueira 
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Paranaguú., Nelson, PLres Ferreil'a, João Lo
pes, Jose Bevi!uqua, Gonca,lo de Lagos, Al· 
fr:edo Ba.rbosa, Pedro Americo,João ele Siquei
m. Luiz de Andrade, BeUarmino carneiro. 
Oiticica, Euclides Maltn,. · Ol.ivei.t-a VaUa<tão, 
Leandro Maciel, Tost<t, ~everino Vieit•a.Fran· 
cisco Sodré, Leovigiltlo Filgueiras. Sebastião 
Medrado, Mttnoel. Caet.mo, .Athttyrle Junior, 

· Nilo Peça.nll:t, Ft-ança Cat·va1ho, Alberto Tor· 
res, Mayril1k, Antonio Olyntho, Badaró, Cha
ga.~ Loba.to, Alex:\ndre Stockl~t', Viotti, Aris
tides lliaia,Car tos ua.s Cha.gas, Cosm M(I.Ch::úlo. 

· Patletn.. Fer1·eir-<1 Ra.l)ello. Rodolpho Abreu, 
Necesio T~tva.res, GLicerio, AdolpllO Gor
do, cost:l. Junior.-' Alfl·edo Ellis, Leopoldo 
úc Bulhões. Ul'l;a.no Gouvêa, Antoliio Aú~
rello; Marciano de Maga.lbiles. Eduo,rdo Gon
(:alves, Laüro Muller. ·seltmidt, Pereh'a da 
U1sta, Homero Bõlptist;~., Cassiano do N3$Ci-· 

· . ~ento, Ca.símlro .Junior e Ivo do Prado (64). 

Respondem · ~;,,/. · os Sra. InJio do Br<izU, 
Pedro Cher·mont, Cost<1 Rodrigues, Christino 
Cr·uz, ?Yiartiniso Rodt·igues, .Tustiniano Se!'pa, 
~a.scimento. :Miguel ele Cnstro, · Epit::tcio 
Pe..;;sou., Couto Cartá.xo. &i. Antlrade, Tolen
tino de Ca.r,a.lho, Rosa. e Silva, Gonçalves 
Ferreira., André Ca. vnlcante, Espil'ito Sn.n to, 
l onren(·o de Sã.. Theophilo ~103 ~'1.ntos . 
Pontes de Mirttncb, Sei.thea., . Za.ma., Ga.rci~ 
Píecs. :!\farcolino ~\Iom'll.. S::mtos Pereira. 
/.filton, -villa. \'i~~sa.. l' l'fl.llC:sco Ma.ttos, xO: 
vaes Mello. Torquato ~fot·eim, · Fonsec<t. c 
Silva. :Manh~es Barreto, Alberto Btm1d:í.o, 
Virgílio Peosoti, Lopes Troviío, .JncrtuCt'- Ottri· 
que, .TtsllÜl() de Albuquet·que, Vinhae~. 
Cost..'\ Sennu., La:mounim>, Ah·M·o Botelho, 
Manoel Fulgeocío. Gon{!<llves !~amos, Fru.n
cisco Vcibra., .roito Luiz, Benedicto Valhdar·es, 
Ribeiro de Amntes, Fot•tes .Junqueiro, Mot·a.es 

· · Barros, Mursa., Mo!'~"il"J. da SUv;t, Brazilio 
dos Sa.ntos, Yieit-u. Bueno. Fleury Cura(lo, 
Alves <le Castro, C<letano de Albufltterqne, 

:;; Frederico Solon. Bella.rmino de Mendonç:J .• 
Fernando Simas e Demetrio Ribeiro (60.) 

Sujeita á votação, é approvada a sB.,"ttinte 

l~l\1&\"DA. 

Ao n. 7 do art. l •: 
Em ·vez ue 170:000$, diga-se 290:000$, a 

di:trerenc,\8. para mais destinada á commissão 
de limites c:om '3. Gtiyaua. Fra.nccza.- .:L JDn· 
tcnegro . 

Posto a votos, é approvado em 3• <liscussã.o 
e envimto ó. conunís:siio de t·&lacçiio o se
guinte 

PRO.JECTO 

O Congres::o Nacional decreta.: .. 
.Art. J ."E' o Pr~idente da RepulJJica. au

tol'izl\do a, despentler pela. rep:trtil,,fio do Mi
nisterio das Relações Exteriores, no exercicio 
de 1894, com os seeviços designados nas se
:,ruintes vel'l.,.1.s, a ~omma. de . . 1.695:99-2$000 

l Secretaria de Estndo, moeda.· 
? <lo J.la.iz:........... .. . . .. . . 190:692.$000 
2 Leg;tçi1es e consu[adm;, ao 

cambio <le 2i d . por 1$. in
cltt$ive GG:OOO$ para a lega.-
~1o o consul<ltlos nt\ China. .. 1.115:300$000 

3 Etni~re,.-ra<los em llh;nonibili· 
dade, moeda do paiz...... . . 60:fl00$000 

4 Ajudas de. cu~to, ao cambio 
.de 27 d. pot· 1.:; .. .. . . .. . . . . . 90:000$000 

5 Extrnordina.rias n$ ex:terior, 
ao Cà.mbio de 27 d por 1$.. 60:000$000 

8 Extra.ordinu.rins no interioe. 
moeda. do pai.z .••••..• . • •• : 10:000$000 

7 Commis~ão de limites, ao 
cambio de 27 d. llOl' !$.... li0 :000$000 

Suhmettido ~ Yotos, e approvado o seguinte 

AI>Dll'IYO 

Àrt/ Fica. o governo autoris;uio a· des
a:propr)al' o pre.dio em que fuucciona a. Sieare

.. ·O Sit. PRESIDEl\"'I'E- Xão foi jLtlg'tl.doobje· tariu de :Esta1o, ou outro que mais convenha., 
cto ·de deliberação o r>ro,jecto. · ab1•indo para isto o credito necessario até ã. 

Comparecem depois de feita. <\ ch:~mada. os 
. . ·· Srs. Sa.m]Ja.io Ferraz, Froes do. Cruz, Almei-

da Nogueira. e Thomaz Delfino; · 

. . . ; . . . . quantia de 250:000$, iBJ:luindo·se nesta verba. 
· F~ca- P?r ISSO prcJUdtC<!-do um requerunenio a despeza com. reparos que.forem neceSsa.rios • 
. en'Vlado a mesa e sub&mpto pelo Sr . Bellar- 0· , ,., di r · . · d · · · · - d · · · ' 
·mino Mendonça. e out'ros pedi:ldo a nomeação <w. 1vo e e.n~''la o !k' comm.1ssno e orça-
de uma commi~ão es1Jecial ptu·a interpw mento~ }Jara. re<l!g1r proJecto em sel)arodo.. .· . 

· parecer sobre o pt·ojecto . .. . Su'bmettido á votação, e approvado o ·re- . 
. · _ · . · quez•imento do Sr. FI•ança. Carva.lllo, pedindo 

· ·vo_tação do projecto n. 16 A, deste a.nno, que as commissões de orç:.a.mento e de consti-
.fixa.ti~o a d~pesa do · )·lin_is_terio das Rei~~ I tuiçãci, legislação e ,justiça tJ;abalhem conjun
•· Exte!1ores par-a . o. exere1c1~ de 1894 (3~ dis-

1 
ctalllente ~ra. estuda~ o proJecto u;· 31 dest~ 

· cusw.o)~ · , anuo, relat1vo ' ao . Tr1bunal de Contas.: 
.. ~ ". .:;': : . ' " ' ;. ~. 
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Discussão unica do parecer n. 27 deste 
. anno, a-nnulando algumas eleições, appro
vando outras e reconhecendo deputado pelo 
R.io Grande do Norte o Sr. Augusto Severo de 
Albuquerque ~I'Iaranhão, com voto em se
parado. · 

:fiscal por parte do cidadão Tobias do Rego 
Monteir(l, candidato à eleição que se tem de 
proceder p:Lra. preenchimento da vaga ~xis,.. 
tente de um deputado na representação does
tn.do no Congresso Nacional . e mais eleitores 
alistados d:t referirla secção, tendo hoje pelas 
nove hora.s da manhã comparecido no edificio 

O !!!lh.·. Miguel de Ca~t;ro vae en- da Intendencia Municipa.ldesta viila, úscinco· 
tr-ar no debate constra.ngido,porisso que se te:n primeiros, para, como m~sarios, comiJorem a 
de por em rlesaccordo com um illustrf.l mem- mesa. eleitoral e proceder á referida eleição e 
bro da commissão, a quem presa. os (le·t ais pn.ra. suffrar;a.r o nome do ca.ndi-

A questão não ê politica, é jnridica. A doto Tohia,s do Rego Monteiro, deixaram de 
argumentaçã.o, portanto, deve limitar-J>e ao as-;;im o fa.ze1· por ter mandado fechar ú, cha
'l:>Onto de vista da lei. ve o mesmo edificio o vice-presidente da. In
- Que o art. 26 da. lei n. 35 de 26 de janeiro tendencia. Trajano Jose ele Farias, que antes 
de lB92 cogita dos recursos da inclusi.to e havia declarado que allinão se procederiaá 
exclusão do alistamento, mas não veda ore- dita eleiÇão, unia vez que o seu e o partido 
curso sobre nuUida.des do u.lüta.merito; é por do go\·er-no nfio se apresenta. !'ia., e não podendo 

· conseguinte caso omisso este recurso, q,ue deve de fôrma alguma os mesmos abaixas a.ssigna.
ser re.rmlado Jlelo art. lo § 17 do decreto de ·dos ter iilgrt:SSo no referi· J o edificio, por a isto 
7 de outubro de 1882, nos termo~ do art. 83 i seoppôr osupradito vice-preslderiteda mesma 
da Constituição Federal, etc. etc. intentlencia, üei:xou por isto de)nstallar-se a. 

A Camàra, mesmo quando íosse illegitima. mesa e procetleNe á eleiçilo; e pa,ra que se 
a·sentença. da junta, Muullatoria do a.lista- PQSSa. fazer etrectiva a responsabilidade crimi
mento de canguaratama e Triumpho, não é n;;.l do sobredito vice-presidente Trajano José 
competente para conhecer dess:1. illegitimi- de Farias que assim vít•lou o preceito ela. lei 
dade e revogar a sentença da junta, consi-t incor~·enclo u;t sancção penal do 3.rt. 169 do 
derando legítimos esses alistamentos a.ssim Cadigo Penal do:; Estados Unidos do Brazil, 
annullados, em consequencia de terem sido v e em l}erante vós, usanrlo do direito que lhes 
illegitimas as int.endenci;,~s que procederam confere o§ 21 do art. 43 da. lei n. 35, de 26 de 

. a divisão do município, e a eleição dos mem- janeiro de 1892, protestar, como e:tfectiva
bros das sessões, por terem sido eleitos em 4 mente protestam, contra. o procedimento al
de outubro,empossando-sea5 deste m~mo mez t:1.mente h·r<\:,"1llar e cl'iminoso do meneio
e procedido ao alistamento Essa~ mesas ue- nado vice-presidente Trajano Jose de Farias. 
via.m tet• sido eleita.s pelas intendencias ante- que por este morlo impediu que a mesa elei
riores, com antecedencia de ll.t dia.s, ma.r- tor·o.l se reunisse no Log:w preví~m:ente desi
cados por ellitaes. gnado, deixando por isto de ter procedido a. 

Ha um outro plnto na questãl) em de13a.te mesma. eleiç-.ão, na qual vinlmm Yotar os 
que não se ach:1 definiria n;.t lei, mas que per- a.bo.ixo assignarlos e neste intLlito, exhibindo 
tence ao dominio d:t honestidade e á morali- p;:n·ante vós os seus titulo::;, protestam pelo 
dade politica. E' de que já. é a segunda vez o.ddicionamento de seus votos aos demais qua 
que o Sr. presidente do R.io Grande do Nor·te obtiver o mesmo candidato; o1Tei.'ecendo para 
envia a esta Camara um seu irmão como de- isto o seu protesto, que requerem seja tomado 
putado, empregando para ·isto violeticias e nos ter1nos da lei. Nestes termos,· :pedem-vos 
fraudes, como demonstra. com os documentos derel'imento.-E. R. :tiL 
que passa a ler. Accresce que o ·Sr. Severo Touros, 23 de abril de 1893.-Franc::sco 
Maranhão recebeu subvenção do go>erno para Zacha'!'ias ela Costa Sil·ca, membro da mesa. 
auxiliar.a rea.lisação de seu plano sobre a di- -Condicl,J Jl[m·tias Tolns, membro da mesa.. 
recção dos balões, facto este q,ue foi annun- ~Ltti-: Cwulido do .4.maral, membro da mesa. 
ciado pelo lul'n?l r.lo C'Jmme1·c:o e pelo org-d.o -]fifjttt!l de Olivaira l1an·o$,membro da mesa. 
official do Rio Grtl.nde do Norte e pelo proprio -Miouel Joagt~im d,, Nascimento, membro 
candidato :perante a comndssão. Assim, pede da me!a.-Joao .:ll~:c.~dtt Rach!l, .:fisca.l.-Ma
que se a.nnulle o diploma do candid<.\to. noel Radrif!V.Cs T(lva,·c.ç Xines .-José da Pai-

São enviados á mesa. :pelo orador, os se-, :ceio dclviorae<.-Gustavo Ro(lriy'(,(,cs de Ol~-
!!:Uin.tes · t~eim;-.Joao Pascho(rl de Sou~a.-Posseàomo 
"' Franci..~co (la Cru;;;:- Jesttino FJ·ancisco de 

DOCIDmNTOS il:fello;-Geroncio Clnttcliano Corrêa.- Joti.o 
Antonio Fagundes.-N(moel" Eur,mgelista da' 

Illustre cidadão escriv-d.o do judicial e ci- Sil~u..-.4ntonio Fcn·eü·a d(l. Utnu11·a Franca. 
vil deste termo de Touros: !-Benigno Celerino de Bl·ito 1Jilacetlo.-Joa-

Os abaixas assignados membros da mesada [ qHimGome$ da Rocha.- ll!igv.el F1·àncisco 
primeira secção el~itoral deste municipio; .. o' Soal'el$"-A,lgelo Femira da Rocha.- Mánolil 

C:1m:~.r:~. v. n 
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.Fhrncisco VieiTa Bint.-Jonqt,im .-b1tw2es de como não a.cceita.ram aquelles ílscaes noinea
Me~lo.- Manoel Gomes da Camm·a.- !Mio dos por pa.rte do candidato Dr. Tobias do 
Qt~idno Jo Mc!lo.-laao AnWtio Gomes.- Rego ~-fonteiro, e dei:l:arom de lavrar ns 
Manoel Gomes <la Costa Gar<"f.a.-ilfaw>cl Se- act.~s nos lagares onue funccionaram as sec
vcJ·iJJ-o Vie!·m de Allntqt!c•·que -S:?n<i"o F1·.-m· ções; o que nos pi·eteriu inteil'amente de pro
ciscn Soal·es .- Joao n,.,,Hl:o de Jl:leUa.- Joli.o testllr, visto como só depois <le negada. a 
Ln11·enço de Ol!~e:,-a -Jor7o J!ranci~·co Jlladfl- ac,·eitaçiio de qualquer pro~esto pelas mesas, 
1lw.-F;·a,tcisca Paulino rla C,;sta.- llfa;1o~Z. ~odiamos recorrer a.Cl escrivão ou ao tabelião 
.4ntonio cl" n.tmm·a F'·"n~o.-JJli!Juel JoNJ>.ti7n publico, para no cartorio prote>tar ; :mas a 
cl1> Nasci·ow•to .-E~cq_u<cl FJ-ancisco da C•·u=. mesa desmanchou-se pt•ematuramente, antes 
A 7ulrJ .4vel:no de. Oliveõm.-Jor7o Fcmantles de que us:•sse111o~ de qualquer· recur-so e tlutes 

· de Carv<J.lh,, .-Manoel r.lc F\·eittu J,laim·.-Bo- de conhecermos o resultado d;~. eleiçiio, que 
n!{acio Tat·tu~<ano da Casta - Feli.'C Pci- até ás 3 !•oras da tarde ignora vamos, :po~ 
xoto de Mom~J;l . - Jo si; Tiburcio .Ro.<a . - isso que não sabem os onde as acta.s foram 
J'oao -:- illal'tins Tú1"1"es ... X. _X. - Mi[Jt!~l ou estão sendobsrtldas. Na falta absoluta. de 
de Olive!ra B(lrros · FW/on."- 1lfanocl, Joa- outr~s meios pa.ra fazer valer no;so<> dir~ito> 
gu:m rlo . Nascimento-, - J.,.~c F,·(mcisco da politicos, assim po;tergados, usamos <leste, 
Cru::; -Antonio de Goe.> Vctscnncellos Bo;·va. que é a, expreS>'i\o da veruade, paro que 11ii0 · 
-Joü.o Baptista cl~ ·lrlattos .-Francisc" Ig;wcio apparecendo nrts act.1.s um numero de- rotos • 
de Jest(.S.'-Jo,i.a .!lfar:'ct rios Santo.~ Aqost!nl1o. pa1•a o candidat-o Dt·. Tobias do Rego Moni;eiro 
--Dnmiilo de p,•eôlas A.llcl«i'I.~F,·aJtci"co JOC!- igual M das <\~signatur·as qqe aquí vã<J ellas 
qgô·m do Naset'meHto.- ~!an().:J, .·lritonió ·so- alem de evidentemente, nulla.s por terem' 
ln-al.-Bo)·ncio .Agos,i11ho Franco d(t Sif.vtt.- sido lavradas as e~condidas sabe-se que ellas 
Jonqu:m Bon'fac:o de S"tl<a -Jollo Semw de são m:.tnifestam~nte falsas ]JOi>: a dita eleição 
0Uvei1"11i,-Raym-tmdo Joag«>>n elo :Nctsc;,,•t:nlú, apenas comp;Lreceram 149 eleitore$, afora os 

-Reconheço as lettr-J.s e tirma.s retro c su- que as~]gnalUo~. o~ o:~trO$ votar-am no ca.n
pra. por della.s ter inteiro conhecimento. Dou dJtlato Augu~to Sevel'o de Albuquerque Ma-
tê. Villa de Touros, 23.de abril de 1893. ranhão. 

. . . FazemQ.s estas ueclara~õe3 e firmamos soh 
Escrev1 e as:;ngno. Em fe da. verdn,de.- O a re-spon>'abilid.a.de impo>t<t peias leis ·m•iali

ta.bellião publico. Antonfo de Gô~g Voscon- 1 naes contra os que dolo~ame11te attest'a.m 
ceUos Btwba. um:t ·f\J.lsid<lde. 
Lan~do no verso de fulhas 36, folhas 3i Villa de PortoAlegr·e, 2l de abril. de 1893 . 

. verso e folhas 38 verso de meu livro de no- - F.:lisbe,·to A .•• ton;o Fia!lro. - Joa~~··m Lui::; 
tas. Dou fe. Vi lia de TO tirOs, 23 de abril de Fiallv>. - Af.odno Jo.<J ri~ Nascimento.-- :Ju-
1893.- O tabE!lliiio publico, A.ntonio de Góes 'llCrwl Cor;·ea L:"1.-w.- Trm;icio Jl[on~ei1'0 OJ.• 
c .V(Isooncetlos Bwbo. val&anle. - Jo7o F,·anc;i.•co de .1.l,;,,eid«. -

1'icdllle LHi~ Fi,lho. - 1-íor·bc•"tn Al··;;·•nd!'e 
Nôs ahaixo asslgnado~. eleitores àcste nm- I!Iw;ic=. - F••a11císco .{!etr,aJ'IJ{,·e ~Vimes.- Vi

nic:ipio da. Vil!a de Porto A.l~gre, no estado tio ccnt-1 .tlcxcmd,•c Nttr~cs - Gonçr.tlo Jo~6 de 
ruo Grande do Norte, declm>;J.mos que, na H·e:Ju,< e Silva.- L•,ti~ Jose de Carvdho.
eleição que hoje se procedeu para um de· Octaoiccno Con-e''· L_ima. - T"r(lino -de Hol
-p:utado ao Congresso Federal, por este e!'t'ldo, lcm<la Ca~alra>lte.-Ftm>c:~co 2'hon•a.~ âc .A~nti
votó.mos no ~ndidato Dr. Tobias do R(;>go tlo.- JoaqHi•n Noyue:m Lucena. - .7ori.o Ba~ 
Monteiro, e alem de assignarrilos nos livros ptista Ca1Jalcanle.-Damia" .M·>nl~iro de Sotc;;o:. 
da.• as.~ignatnras, firmamos os nossos nomes Vicente Lui> Pe,·e!1'f/.-.4.ntMio LH!:; P~rci1·a. 
n~stà declaração , pan garn.ntla ue nos~os -Antoni.· Lub F-~l·reini C.•valc·on-t:e.-Jere
direitos }lolítiços ; 1JOÍS q_ue. antes das 10 llci- mia• Apí-iamus Ca.m1Jo.~.- <1!ú1e1·vino- Rodl·i
ras da manhã, tomamoiw.s por•as dosediticios f/Ues CMnpos.-Joaqttiw Amuncio de B~ssa.:
em que deviam funccicnar as me;as eleito- Joaq1t:m Jose Lc:tc da ·Fon,.-eca.-.ro~-.:o ~Vtmcs 
raes~ e abertos estes entramo:s.ent-ramlo nessa. 111onteaP.m·o • ...,....4·mm•cio J~srJ de B~ssa:.- JJia~ 
occasião comnosco e <XJm os me..<:arios, o ci· noet .!lle.xanrlrc .Ntmcs.-.He,·culano .Tose de 
dadão Gonçalo de FI'eitas e Sil 'l'a, mesario -da. Bessa.. - C~:-~a;:io L'•'Pt:s da. S; ~-~o.. '- .Za~a1·ias 
3• secção, e os fiscaes Vicente Benevenutó Fen·einz d•z Sil~a .;___ JJiaiú'et .loaq_ui ·A Nwre 

-Fialbo, .Almino Jose do Nascimento,Hyppnlito de. Almeida.-Hel·c-uktno Pi;lhcü·o d<t .'Wva. 
Cassianci de Souza Rego e Olivio de S0\1Za -JoaqMim Si"'1•licio r.l·< Siloa.-A ... t~mio Albi

.Medeiros; :porem succedeu que os referidos no ria Stl•;a.-1Yianoel Ca~'•cm.o da Nascimento. 
mesarios,que derendiam a causa do candidato -.Roque H- ti anda Ctwa!ca,lti.- A...n;tm!!o Cas
irmã.o do governador do estado. cida_dão An- siano de B~ssa~-Võterllo Gil C"mpo.<.-A1lto
gusto Severo de Albuquerque Maranhão, não nio Pinhci1·o da Sil"!:a.- Joao Ferrei-Ta Caval
·su deixaram deacceit:tr o mesario Gonçalo cant.i.-Hyppolilo Ca~siano de Sov.~a Re[fO.
José de Freifu.s e Silva, que lhes era advel·so, Ltli= Fel·;·eõ,·a Co:-.;a!c~nt!.- Oli...,:o rle Sov.:;.:t 
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]lfedeí?·os.-][al'loe~ Germano C'alJrllcanti.-Jfi
liNo Fer1·eira Vianna.. - Jo.çé Jllexandre da 
C11sta. . -.TO(t']Him Jose Li bem! .-Jose Mm·ia da 
s;z,a.-La•lislriu Pereint ''0 Canno. - LIJi ; 
Ftlis/Je1·t~ Fialhn.-.lorio Chyso~timto de Senna. 
Vicente Benct:c:l!Jto Fialho. · . 

Attestamos a responsabilidade legal ter
mos inteiro conhecimento que a.:slettras e fir
mas <las assign<~tm-a.s .~upm e· retro são as 
proprias dos ~ignatarios, eleitores deste mu
nicípio, por termos inteiro conhecimento eM 
ter visto a.ssignar. 

Villa de Porto-Alegre, 23 de abril de 1893 
--' v,centr: B1Jn evenuto Ji!all~··.-Joruluim. L t!i!: 
Fialho.-Joilo F1·ancisco- de ~tlme:cla.-Vicente 
Ltti:; Pdi'eiia. · · · · · 

Côpia-Saiba.m <JUantos este. publico instt:u
mento v• rem; que a.os 24 dias do mez de abl'il 
del893, nesta Villa. do P{to dos Ferros, co
marca. . do_. mesmo nome •. em me_u, ca.rtorio 
compareceu o cidadão T.ri~tilo Alves Gonçn.l· 
v~ Cavalcante, acomp<~.nhado das testemu· 

-nhas Agostinho Pessna de Quei roz, R:~ymun~ 
do Co.rneiro de Freitas. Vicente .To:;é de Quei· 
roz e Sá, José Cyri<lco Cava.lcante e Nu.thaniel 
Carneiro de Fr•·itas. todas de mim reconhe
cidos. pelo proprio d<• que sou fé; elle dis:;e e 
a.s testemunhas confir·ma.rãm que á. mesa da 
primeh~J. secção eleitoral deste município 
deixou de acceitu.r um protesto que contra. a 
eleição para lJreenchimento . ele um9. vaga 
aberta ao Congres!lo Fede! al, elle a. pre;:entou 
como fiscal ncmE>ndo para. a dita eleição pelo 
CltndLdato Dr. Tobias do Rego Monteiro, e 
me apresentando o dito protesto, pediu-me 
que o la-nçasse em meu livro de nnt.,s, o que 
deixei de fa.zet' hontem, por não llaYer Mtis 
log<n'. devido aes trabalhos da refet•itla eH
\'.ãO, ~u llQje aqui o lrul<:;o. conforme me foi 
pedido :pelo protestante, sendo nos seguintes 
termos : 

Cidadãos presidente e membros da me
sa eleitoral da primeira secção -Na qualida
de •'e ti~cal. p ·r parte tio Dr. Tobias do Rego 
Monteiro, ca.ndidato i~ elei\'.fio que hQje se 
está. procedendo, para preE'nchimento da va
ga al1erta no Congres~o Fedei'<l.l, po1• incom
patibilidade do Dr. Pedro Velho de Albuquer
que Maranhão, protesto contra ·a mesma 
eleição que:niio exprime a verdade da vonta-
de popular. · . . 

· Pot·ql.l~ (> povo dõ>lla afastava-se·· d(!vido ás 
amea~s publicas e ostensivas de recrutàmen
to militar tiJre.'1dO, e SUrraS de facão 1ei.tas 
:por toda a parte.desta. comarca., pelo com~ 
mandante do destacamento desta villa. Ata
liba Moreira.,acompaohadn do coronel Joáquim 
José .rorrêa., o que deu lagar a que o povo 
se a:fi'astasse da eleiç:io,pois as ditas amea~-.as 

• tinham tanto·ru~is :peso crnando aquelle offi-

cial e de 110meaçiío exclusiva do governador 
!lo estado. irmão do crmdiclato a mesma 
elei~;ão.cidudão Augusto Severo de Albuquer· 
que Mar-anhão. E' ().inda mais de oggravo em 
impetlimento oa obstaculo que fizeram aos 
eleitores P<~ra ' não votarem u. circumstancia 
de propositalmente, aquelle offidal amea~,a 
em publico, aqui e na Villa dç Luiz Gomes, 
as pessoas mais altamente collocadas, com o 
fim de <>.SSas ameaças mais se a<X.-entuarem no 
animo do povo fraco e ignorante. Produziram 
o resultado desejado; e tlahi a graride falta de 
eleitores que ho,je se nota, quando a derrota 
do ca.nclülato, irmão do governador, era ge
ralm,.nte .:onhecida. Em nome, pois, do meu 
c .. n.tituinte, pelos direitos, que decorreram 
nesta. elei(:ã.o, pela honra de Repuolica, cujo 
systema tem por b.:1.se a verdade eleitoral, 
pelo qual as nossas inteiramente pugn<1m, e 
que nesta. eleição roi inteiramente deturpada 
pelos agentes do governo do est:~do. que ereou 
e e..-<pera. a candidatura. o!e seu proprio irmão, . 
venho protestar e protesto contra a mesma 
eleição, e· apparecendo. o presente protesto á 
mesa eleitoral exijo que seja elle inserido na 
act<t, dando-: e-me o competente recibo, e re
mettendo-se por cópia a junta. apuradora, e 
observadas as dem;1 is f'o · malidades exigidas 
pela lei de 26 de janeiro de 1892.. Villa. de 
Páo dos Ferr'Os, 23 de abril de 1893.-0 fiscal 
da l• seci,ii.O, Tri.~h'w ~ttocs- Gonçt.tlt;e.~ Cav«l
cante. Era o que se continlla. no dito protesto 
que pn.ra. aqullancei; dou fé . Pi o elos Ferros, 
24 de abril de 189:?.. !H te.~t e,;w,lil@ (signal) 
ww:t,, t :s-0 tabclllão publico interino, .Tose · 
:llal'iP. (le Q,.~tro.-1'.·:.~t•7o AlDc.~ Gonçat-oes 
G•catc"llte,-.•lgosl:,dto P e:>soa rle Ql~tlil·o:;.
V:cc;de Jose de Quni;·o; .: Sá .-R''Yiittmdo 
Cm·nciro de Fl·e:tM.-Jo_sc Cy?'iaco ea~rJlCaHtC. 
- .t.Yatltnnict C.n·nciro de Freitas. Era o que 
,e continha no dito protE-sto, que para aqui 
copiei do meu livro de nota.s,. o q nal me re
por·to em meu poder e ca.rtorio; dou fê. Pao 
elos Ferros, 24 de abril de 1893. In testemtc
niwn ~;critat:s .-0 tabellião publico interino 
Jose :Mru·:a de C((M!'n. . 

C.õpi::l.:....Saibu.m quantos este publico instru· 
mento que, aos 2:~ dias de n.bril de 1893, ãs 
2 horas ua tarde, em meu cartorío compareceu 
Vicente J,se do NascimPnto e Silva. arompa
nh=· do das testemunhas Raymundo carneiro 
<le Freitas. Antonio Ribeiro Bes..~1. Raymundo . 
Nery da Silva, Zacarias Carlos da S1lva, .Joa
quim Fernandes. Bessa e Tertuliano" Fráncisco 
do Nascimento. todos de mim reconhecidos, 
pelo propt·io do que dou fé; e por elle foi dito . 
e con1irrnado pelas mesmas ·te~temunbas quG . 
a. mest~- eleitoral da. segunda sec~.ão deste. mu
nicípio de·xou de receber o protesto que fez 
COI •tra a eleição que hoje se esti procedendo 
para preenchimento da vaga de um deputado . 
ao Congres..o";Q Federal, . e -que o dito protesto 
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CO!J.Sistia ~m ter _o eomma.ndante da fo~.a. pu-~ ~leitorado de votar nesta _e~eição com as 
blica aqm estll.ctonada a.fa.stado o eleitorado n.me.,ç-.a.s de recrutamento .mültar forçado, e · 

· da.s urnas com ameaças de recrutamento surr<ts de tltcão e outros que accentuaram-se 
militar for~.1.do. no que foi secundad& pelo no animo do povo, pl'incipahp.ente srmdo ca.n
coronel Joo.quim. .Jo~é Carneíro. com quem dià.ato .~ mesm<t eleição um irmão do a.ctuaL 
:perco1·reu o mun\cipio, em tu(lo sendo e::sa.s governador do estado, de cuj<t nomêaçüo de~ 
ameaça.s expedidas :•or aquelte commandn.nte, pende o raferitlo comma.ndante do de.~ta.ca
em plena. rua. destn. villa, com a f >l'Ç:a :wmada. menta ou officíal elo corpo de policia.. 
e a espach desembainhada; em tet·. dei:xo.do ele Villa do Páo dos Fereos, 23 de alJrU de 1893. 
se fa.zer o gradil p ·ra. ro·le~r a mes·1 , o que -.Tose Fen·e:1·a (l•t Nobre.- :igosti1tho P essoa 
deu logar a tumultua.riedaàe, de fót•ma que a de Quei,·.-::;.-Mt tonio Jamuu·io ele L ima -
eleição nã·1 p11desse ser fisca.lisncla ; finalmente ~vanoel .-lnton:o r.te _4.qHi1tfJ.-Epi{anio Alexan 
em ter na.llOl'll. da apm'<tçã.o a f<>rcn. pabl ie:a se cl1·i;w rlc Sott;a .-Antan:o Onofre da Costa 
aqu(l.rtellado á.s correrias. e com muni('.ãO em Ri!!JO.-:-Vicente Pillto r.le Queiro:;.-Joao Lin-
attitt.lde ameaçadora, de fórrila que o povo em ~l,'lJíiUJ Cltl'i.~tinf> da Rcgo.--JoaiJ.uim. Jeronymo 
~:u.a. maior parte· afastou-se da eleição ~em ro- da Silva. -Theotlolino Lopes Càl'!loso .• -Ma
derverficaraa.pura.çã.o, sendo quP. todas essas nacl Frartci.~co da Costa.- ·v:ccnte Martins rle 
ameaças mais accentua.ra.m no animo do PllVO _{rcwjo .- .;lprouà mo Fe1·~utndes Clu:r:r>es -~ 
:por se tratar de eleiç:âo em que um irmão ·do F,:ancelino _.tlves G·;·m~jci1·o .-Umi.Jel:nr> .illJJes 
governo.dor do estado. o cidadão Augusto Se- Gmnjciro. --.Tocr:o .!.1ligt~el da Silr;a.-?Yiathias 
vero de Albuquerque Ma:ranhão, é üm dos can- tope>~ Fe1·nand.e .~ .-- S!tl!usticmo Perei1·a da 
dida.to. e que, }lOrta.nto, isto não só eleitot-ado Silva.-Ma'mJet v'ieil"a de .Me;1·c,.- P01'fi.1'iO 
foi im:pedido de vot.·w como os (lUe com:pa1·e- Crtmpos ele Oliocil·a.- Jorro .4.lçe.~ _F.:rl·eira 
cera.m não poderam ftsca.lisar a mesm.n. eleição, .illaia.-Antonio L111JCS Cm·closo .-Jo.<te Antonio · 
e como niio quizeram os m-:!mbros da mesa !le F.·citM.-Antonio Lotwcnço r.lc JI.;dcü·o~.
acceitar o presente :proteE-to o faziam no ear- F,·ancisco da:; Chaf/ct.~ e Sil·oo.-J.Jaqtti?l> Soa
torio, nos termos <.b lel; e dou fé.-Eu • .Jose ~.s cltJ .Na."cim.,mt·o -l?.ay,.ttmdQ Scocl·iano 
Ma.riade Ca.stl'O, tabe11i5.opublico interino, que llc• CoMa.--.Abilio Fcnw.nd.~-~ Gwjao .-.Tose 
o escrevi ~ assigoo e em publico e raso de C<.walcanti de SoH;a V.t~n·o. -.:\1Honio 11Itm• 
que uso.- Páo dos Ferros,. 2.3 de :~.bril de tciro da SiE~(I. .·-Paulino Con1.e:1·o de Ft·titlls . 
1893. In restcmwtiwn (signal) uc;·ita!i.~ .-0 -Tm·w lit.mo F Nmcisco do Sasc~lttCJ1to ;-Vi
tabellii.o pu'blico illterino, J.,.~rJ- .llm·:'rr. rle (h~- .;<Jn.l c F.:l·reim lle Ol:ocira.-Yictntc Sc!lCI'illO 
tro.-Vicentc Josri do Nasc:·m.r.n!o c SiltXt..- d.a Costc1.-Lui;; de França So!I;~J.-Vicen.le 
Raymtm do Cm·nciro de F'teita.s . - Zac·-·rias Jose de Queii'O;; c Sâ.- ncell le Sflbiuo r.lo 
ea,-tc .. d rt .Sif.M.-]Ofl.fjtl:·ílt Fema.ndt:s B cs;;a. NaxcitiWnto.-lll:t:t,io B cn.edictn de Sott:a.
-Tcrtldiunn F,·ml.ci.~co rlQ Na..~ci•n<n!Lil.-Ray- p,~m·cn.t :rv1 Ftcclc,·ico Lopes. -.To.~ r] · C.a.ualca11te 
mundo N e1·yda Sito(l.-.·bl.tonil) mheinJ Be~sa. tidloracs.-Tm·tuU(mn S~tiitílh.J•onio de Q•tcil·o;; 
Era. o que se continha. em o dito protesto, que .ro~i 3J,,,·ia rla co~t~L.-M,tnod Al~e.~ Fe1"1'Ci1·a. 
para aqui trasladei do proprio Ol'íglna.l o qual - Pedro ,z,: SQH;a Rr:go GtMlc,mti.- Balcltli
me reporto em o meu poller e cartorio; Jl.il Jo.~e. ,zo .Nltst;i ,;te;Ho.- An.tan.io da Sil-cei1·a 

. dou fê . . . Chal)C.~.- Jos,J JO(I(jlLim. tia s:tca.- Jo•10 Sil-
Pao dos Ferros, 24 de abril de 1893> -- ve4;·e FeJ·,·eim.- Jollo -Etias Damasceno.,.,.

In testemzmiwn-J.M.C.-'Ilc;·itat:S-0 tal»- Jose Nicodcmfl tle F'·reita..~.- Dacio F .;l'!Uil't<les 
lião interino, Jose Jllm-ia de Cast1·o. Ribei1·o.- Victo,· Jo.~i do Nasci·mer~t~ .- ll!a-

Nós a.ba.ixG assignados, eleitores da la e 2• noel Eiias do Nascimeuto.- ]O$ê Se}·oio do 
secção deste município, decltlramos que na.;; Nascimento.- Alminio Lopes Cm·closo.- Jose 
eleição quel10je aqui se está procedendo pa.ra Vicente da .Silva,- Jo'lo SU-ae.>t1·e de Lyra.
-preenchimento da vaga aberta no Cong-resso .Menmcli•ta Jose elo .Nascimento.-:- Raymtmdo 

· Federal pelo impedimento que sobreveiu ao Ne1·es da SiltJa .- Aodi.~o Al-ves .Filgueira~
Dr. Pedro Velho de Albuq_uerque Maranhão) Z ucm·ias Cm·los da Sill)a.- Be~tedicto Jose do 
-votamos lia pessoa do Dr. Tobias do Rego Nasci mento. - Antonio Valentim rle O.trva.ll~o • 

. Monteiro, e á proporção que 1amos votando e - .Tosi Sillltstl'e da Silou..-:- Yicente A.polli
assigna.ndo no~s -nomes .. nos livros das as- .Hario rl.o .Nascit~teJtto.-- Joaquitll Ai1tonio S. 
si.gnatura.s, a.ssigna.11a.mo~ i.gua.lmente ni•sta •la. Silva.- .~1mancil1 B enedicto rlc SfJU~a;-
declaração, não só pa.ra. evitttr tmn~~:as na. Jo:i Jero .1ymo rla S'iVua.- Cand~rZo Vidat de · 
·eleiçãp;como.-pa.l'a salientar as violencias, de Ne!fl·c:ros.- Vicent~; Josê ' do Nasci;ne~to e 
.que foi victirna o eleit orado de.:;te tnunicipio) ·s:wa..- Rolle?·to B ento Perci1.·a.- Fhmcipco 
que, por isso, deixou de se manifestar livre· Pe,·eil'tt Nttnc~;- Ped,-o Rodl'i!J~tes da Cos,a. 
mente. . . - Jvse Vicente Ch(t~;es.- Be,.to Rocl1·igues da 

Cumpre-nos, effectivameate) declarai que Siloa.- Jose .Fe1·na)~des Ch!t..,es.- Ma1toel da 
o capitão Atalyba. i\foreira, acompanhado do Sil"'eira Chaves.-Joa.o I!e?"l"eiJ·a Villaça.-Vi

·:coron'Jl Joaquim Corrêa.> :fizera.m .. affastar o c.ente Jose C'laws.- 9osme Pet:ei!·a de B~ssa. 
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-Joaquim Femandes Beslia.- Manod Joa
quim da. Sii'Vei1·a.- 1lntr.1tio flibei1·o Be.~sa.
Joa.o Feli.x d'L Siloa.-.i1Ianoel JfCtJ'ia da Sil'~a. 
-Antonio Bernanlína Filho.- AntMlio Aman
cio de Sou~a.-T1·istâo .tl, C. Ca~a!canti . ..;... Jose 
Cil·iaco CaDalcanH. 

Recon~eço a,s firm;ts supr~t e retro ser as 
. proprias dos signttbrios; dou fe. 

Pao dos Ferros, 28 de abt·il de 180:3 . - In 
testemtmhw~ J. M. C. 'IJWitatio.- O tabellião 
publico ínteríno, Josd Maric1 de Cu.st1·o. 

Fica sobre a mesa a seguinte. 

Emenda. 

A's conclusões do parecer n. 27: 
Que seja declarado nullo o diploma conli~· 

rido ao candidato Augusto severo de Albu
querque Ma.ranhão, a bem dos fundamentos 
?onsta.nte~ do "?to .em sepat•ado, pat' ser elle 
mcompatlvel, VIsto receber subvenÇ<l.o do go
verno d a ünião para levar a e:ITeito a cons
tru~.ão de um ae t•osta to de sua in yençit.o . 

Sala das commissõas, ~8 de i unho de 1893. 
-Mi!!ucl_ Casl1·o. 

Fica. adiada a. discussU:o pela hora. 
(O 81·. Joao Lopes 1"Ca.lit:tmtc a prr:sidencia.) 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

2~ discussi.í.n elo pl·rüedi:J n. 39, deste a~mo, 
dispondo sobt·e o dec1·eio n. 1.167, de li de 
dezembro de 1892 e dando lH'O\idencias sobre 
cmissiies ba.nc:wi~ts ; 

O Sa. MoREIR.A ·nA SILVA. (pela: orde;n) 
diz que o. assLtmpto que vae entr·ar em 
debate é de immensa gNvidade :paro o. 
actual sitm•ção do p:J.iz. Devem todos portan
to, dar toda a vossa attenç·ão para que as 
soluções esperadas pillo paiz sejam as mais 
convenientes e ao mesmo tempo não da1· oc
ca.sião a. uma violação reg~memal, que -pareca 
que se daria si~ e o.briese a discussúo sobre o 
projecto n. 39 deste :umo, o qnal versa sob1•e 
emissões bancarias. A Constituiç,ão e o Regi
mento dizemque Osl)rqjectos organisados :por 
uma. das casas do Congresso serão enviados 

· á outra paro nella ser·em discutidos, acceitos, 
emendados ou rejeitaclos. Or:t, a Camnra doi! 
Srs. Deputados, depois-de :profundas medita
ções, e de combinaç.-ões as m:tis acuradas. re
solveu o aRno pasS\l.do d;~r o seu pensamento 
em um prqjecto que lhepareceu<'onciliar todos 
os interesses. E:sse :P~iecto foi enviado ao Se
nado. Parece, portanto, que a camara não 
deverh\ innovu.r .•. 

O SR. Jo:\.; DE SIQULmA.- o Senado não 
póde tomar conhecimento do prQjecto sem se 
resolver sobre o decreto de 17 de dezembro. 

O SR.. MoREIRA DA SITXA- A Camara. já 
resolven sobre a. questão-da emissão bancaria, 
a sua resolução é irretractavet até que o Se· 
nado se ptonuncie sobre o mesmo assumpto . 
Depois disto é que a. Camara llOtlerá, caso. 
sej<1. rejeitado o seu prQjecto, instituir de- . 
bate sobre o assumpto. não da mesma. natu
i•eza, porque is~o lhe veda o Regimento; mas 
dê na.turwA., a :pl'eencller o mesmo fim, po
rém (le diver~a maneira. 

Ora., o Senado ainda não rejeitou, nem 
a.cceitou, nem emendou o projecto que· lhe 
foi enviado e e certo que a Camara não póde 
nov,~mente estudar esta. materia, para !!Obre 
ell<t deliberar divers;~.mente do modo lJOr que 
deliberou anteriormente, porque não é de es-
pera:r que·~ Camar<l venha <lgOl'<t fazer are~ 
tmcta<.:<"io por fórmu contraria aos seus sen
timento~. 

0 SR. BE~'EDICTO VALLADARES- Sap:entes . 
e;st. . • 

0 SR. :MoREIRA DA SILVA- ~las mudar de 
accordo com as formulr~s legaes. E as for
mul<t::: le.,n-ae:; exigem a retractação do pro
jecto t;cceito pekt Camar<l p:~ra. que est<1. de 
novo dolibere ~obl'e ll mn.teria. 

Poder-se-ha ol~jectar dizendo que exi;;:te um 
decreto do Poder Executivo alterando a si
tuação anterior ; mas o decreto do Poder 
Executivo não obt•ig;t a Camara tL deliberar 
~obre elle a.nte.-; de re.~olver o l)r(ctecto de sua 
propria inicbtiva. 

Quanto ~10 pl·ojecto ncceito pelu, Camo.ro., 
ella. deve reflcctir, 1leve procurar um recurso, 
um meio de. sem absolutamente ferir o Poder 
Executlvo, IJOis que esta e a. vontade da 
ma,ioria .•. 

O S1:. Snú.mu~Apoi.::t.do. 
O Stt. :ManEIRA UA SJLYA-••• chegar a le

gislar de modo independente. 
Si o acto do Poçlcr Executivo póde servir ás 

conveniencías do pn.iz. p6<le-se adaptar às ne
ce:;sida.des publicas. a Cama.r•• pode, opportu
namente, fazer leis suas neste sentido e su
jeital-as depois <i. il.pprovr.(,"ão do Senado, mv.s 
não alterar desde jit o projecto que anterior
mente toi entregue iL <lpreciaçrto do Senado. 

_1\.ssim, "em n orador apresent:.\r.um req_ue· 
rimento, pedindo que <J. Cam::tra. suspenda toda. 
e qU<llquex· (lcliber (1.~0 sobre u. quest.1o de 
emi~são ln1.11ciria, ate que o Senado se pro· 
nuncie sobre o projecto que a mesma Cn.mara 
lhe envion em 3 denovembro do anno pas
sado. 

Dest:.• fót·ma. penso que concilio os diver
sos matizes em que se divide a opinião da 
camara, 1\l.z.endo CO lU fJ. Ué se chegue a um 
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accordo pet·feito e completo sobre o ponto ereto do govei'no, ê con_~iderado uma p-ropo>ta 
- principal, que é nã.o es<;uecer todas as atki- do Poder Executivo, - igualmente o decreto 

buições para entregal-as ao Poder Executivo, tl.mbem ele 17 -de dezembt•o que or.ranisou o 
nern _tampouco violar, por conta o ris~.:o da Tribunal d~ Cont1ts, dev~t·ia te~ sido conside
Cama.ra uma lei regimental que me parece r:J.Jo uma propvsla do me5mo Poder. 
uever merecer de todos o l'espeito, si équQ o s t 
ainda se póde ter o prestig·io do apoio por St~. En:ruxo Ymiu-Ne.st~ poo o V; Ex. 
parte do povo, desde que a C<l.mara se annul· tem toda. razão. 
lou, acceitando a. invasão de um p-.1der ex· O Sa. RosA E Sn.v.-~..- Entretanto, V. Ex., _ 
tranb.o nos actos cht vida intima <la. Camal'<l: Sr. prestd~nte, attend~ndo á disposi.ç[o do 
dos Deputados. art. l!S do regimento, acertada.rnente sub-

_Envia, par~nto, o seu requêrimeuto a me- metteu á primdra discu~são o decreto que 
sa., pedindo a benevolencia de seus iUu;-r.re~ organi~ou o Tribunal de Cuntas: não vê, por-

-collegas pM·a o assUffi[lto. E gar-ante que nã.o conseguince,o_ orador, razão par .• ·esta excepção 
faz questão de :partido. questão de opposição em ftWOl' do decreto de organisaçü.o ba.ncu.rla 
ao ··governo, mas simplesment~ questão de que, sendo jâ. um attentaúo constitucional, 
humanidade pM·a. mostrar amor c respeito\~ não devê hn· ne,<t:J. Camara, que prlr elle foi 
lei. (Muito /;e;n.) expolia.da em sua~ prcroga.tino», um Ngimcn 

Vem i~ mesa;. é lido e apoiadoÓ- seguinte d~ excepção. -
Pottanto, ou V. Ex. considere o decreto· 

Requeiro que fique .suspensa a discussão do 
projecto n. 39 deste annD sobre erni~sões 
bancarias n.té que o Senado se pronuncie so
bre o p1.'o.;ecto de identica natureza sobre 
n. 183 que a Cama1•a. lhe enYiou em 3 de no
vembl'O do anno pnssauo , 

Sala. das sessõe>, 28 de junho de 1893.
A. J[orci,·a ch~ ~ito:~.. 

O Sr. Rosa c Sih;a ~iz que ~m·
:prellenüeu-o VCl' dado para ~n di~·'u:;.;:ão o 
projecto n. 39 da commi::;sü.o de or.;:ll.mento, 
referente no decreto rle li de dezembro sollre 
reorganisação banc:J.l'ia. 

Pelo art. 118 do regiment", terüo :;ümente 
duas discu~'ues o~ proje<:to~ de lei ou reoolu
ção que vierem elo Senado, o proj;~cto da~ 
leis annuas e todns a~· proposto.~ llo Poder 
Executivo. (Ld)_. 

Todos o.;: outros PNjectos terão tre:~ dis
cussêies. 

O governo pelo ukrm de li de dezembro, 
oonform:~ 'bem o denominou a lmpren:>a, não 
:propoz _causa alguma ao Poder Legislativo, o 
governo decretou. 

Não e~ta.mos, por conseguinte,--diz o orador, 
em_ face_ de uma propo.;.ta. mas ~~ em face 

- de uma ki · do Pcder.Exe,nth-o, e.p::n·<~. si. 
. portanto, ê uma anormalidade o -dect•;;to de 

-_ 'l'j de de~eml:tro, anol'nHtliuade fle que o regi-
me9to não cogitou e nem potlia cug-iLar, e 
asszm não lhe póde aprov;;itar a- di.-;poslção 
do art. _118. q__!le determma que só mente tel·ào 
duas. discussoes as J:lrOpost.as do Pod.er Ex-
ecuti.vo. · · · · 

Si o decreto de 17 de 'dezembro 'relativo á. 
·· , reforma banca.J•Üt., pelo · fo.~to de ser um de· 

de l7 de dezembro, 11a parte relativa â. re
forma bancaria., em llrimeira discussão, ou 
V. Ex. r.:f0rmc a decis<io pela. qual submetteu 
i Jlrimeira discu:s;ão o decreto que org:wisou 
o Tribunal de Comas. -

Em tim, ê precis~ fi. r mar e segltir as 
mesm<ts reg-ras em casos iden ti co;;. ( Apo i 2-

do=<.) 
--Não v~ nenhum inconveniente em que a 
q a estão da reiilt•mtt ba.ncaria pas~e pelo tur-110 
l'egimental das tres, discussões. 

Y. Ex. so.be, üiz o o1·a.d01', que em regr<t 
nós só escud.amos as materia.s sujeitas ao 
nosso ~\l:ame quando sobre elhts temos de 
nos proauneiurml'ls, e o r,·gimento exige que 
tollos as~umptos p .. ssem pur tres discussões; 
est.1. regra com m:l.iot·ht de r:~z:i.o deve :rn•e
\'a.lecer (1un.ndo ~e trata. de materiu. impor
tante como e a ctu~stão ílnanceira, cuja. dis
cu:;são pree:isa set' calma e reflectida. 

Relativamente ao req nel'iruento apresen
til(].o pelo Hlustl"e colleg<t representante de 
::>. Paulo, sente divergir de::>. Ex. 

0 :'iR. SEvEatl"'O VIEIRA - Ji~ :vejO que 
V. Ex., como sempre, estil. correctissimo. 

O SR. RosA E SILYA- diverge do nobre 
dPputa.do p.n• S. Paulo, :porque o decreto ele 
l7 de dezembro, pela voutade prepotente do 
governo, já est~ em exe-~ução e portanto mu
dou t\ face da. q ue.stão. 

O SR.. PRt::SIDE.i'\T\c- ObseL'YO :J:O nobre de· 
puta.do que O reqaquerirnento do nobl'C ue
pU.GWU por S. Pa.ulo aind:J. llito foi- o.poiado. 

O Sr.. R.os,\ E S1l nt-.::;ão; muito breve;; as 
cons1ueraçõe.:; q_ue tem a a.údu~il· sobre este 
1"1<lquoi'imento. · 

0:3;;.. PR-esro-:~'TE-D~pois de ap:>i~do o 
l'equerim"tlto, e!lt~·at•á immedtt\tu.ruente em 
ern di~cussão, e o nobre deputado tex~ci. a. pa
lavra. 
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o SR. SEVElUNO VIEIRA. - Mas o nobre I o SR. s~:VERL''O VJElRA (pela ortlem) tem-se 
cleputado e.stá. abundando e1n considernções no na conta de ser do numero daquelles que nes· 
sentido do sustentai' que V. Ex. não deve ac- 1 ta. casa mais respeitam e acatam as decisões 
ceita.1' o requerimento 1 que eão proreridas pela mesa da Camara dos 

O SR. PRESIDENTE-"\. mesojá acceitou ore- Dep~~n.rlos. _ . . 
querimento . Mas, a. mesa lll1. de perm!ttrr que,neste T?O· 

. _ • . _ mento, use da palav-ra, nao para contrariar 
. _O Sn.. ~O:iA ~ Sn.vA. nao se oppoe a accelta- a. sua decisão, sinão Jlara ;;ppellar della pa1·a 
ça~ elo 1equer!ment2 SuppnnJHl. ll}f~mo que a Camara. dos Daputados .. 
e~t1vesse em d1~cu::sa~, mas nao Ye _mcon~e - t' Pe1·mitta que fundamente o seu recurso 
nren~e em (JUe, termmando as _.consuientçu~s em brevi'S_ e rapidas consider·ações,que seriam 

. que JUlgou <~ever faze~· em apo:o da que:;tao mesmo di ... pensa.veis si tod' s quizessem atten· 
<le ordem, . de a razao do seu voto contr · rw der á força do al·gumento introduz;do pelo 
a~ requer1J?le~to <lo nobre deputado, afim de nobt•e deputado po1· Pernambuco. 
nao voltar tdrrbuna. _ Digtllll o que q~izerem, o facto é que, pro·. 

Dizia, Sr. presidepte. que diyirjo <lo nobre segue o orador , nao estam?s em fren te de uma 
deputado· quandO elitencle que a questão, es- proposta. do Poder Execut1vo. (Afr•iaclos;) 
tando aíl'ecta ao Senado, não deve ser l'e- A p -oposta do Puder Executivo é um pro-
n_ovada pela Ca.mn.ra. . ject~ de lei, organisado na secretaria. e que 

O decreto áe 17 de dezembro já. estã. em ex· a<tUl vem para ser adoptado pela Camara. 
ecuçiio. · A ramara est<\ em !rente de um decreto 

O governo, por sua Yontade prepotente, pro~~llgad~ pelo Poder Ex!l_?utivo, dPcreto 
assim o quiz e ussim o fez. · . que Ja està. em plena execu<_:no, e que. por-

.. t·· . ;y • • • • •• tanto, diíl'ere essenc·almente da. proposta. De-
• Ao pa1Iamen u .1..,~1,a cumpte PH,nu~~htr· mais. não é propri;1men.te o decreto que está 
se,_ annullando modrlicando ou approH.ndo em discu~são ; o qrte está ·em discussão é o 
es.,e ~~ecreto . .~ . projecto da commi~siio de orçamento, que cor-

Adl,\1'.?- s~lu~.,\Q, tcrnn.ndo~a ~ependent:e do t·ige na sua parte essencial o decreto doPo~ 
pronuncw.mento d? Senauo .ob1e. o proJecto det:' Executivo. . 
do a~n? passado, ~ ~~rgme~ltar ·'" n:we~ceza; ~ Supponha a Camt•rn. que a commissüo de 
~_pa1ch1a q~e. ha n_e~ ;,~mo~ l~re.!~ldlcn. a_ qu. 5 orçamento, exn.minando o decreto de 1'7 de 
tão finance_r.t, atioplnaodo :.~. '.JChL nncwnr1l. dezembro entendeu qucsuaappt•o ·açro p rra. 

Vota. por 1:;to toutra 0 reque1' 1mento. H simpl~, como pr·o,·a.velmente ~ se~i ;ela 
O SR. PRESlDEN'l'E-Devo uma. explicação Cn.ma.ra ... 

a.o Sr. Ro~a e Sitva., so~Jre os_ motiv_9s por que t.:~L\ voz_ Ha'\"emos de Ycr 
a mesa deu para 2" d1scu~sao, e nao para I•, · · 
o }ll'O,jecto a.g. •ra. em deba.te. O·Srt. SEvEni:-<o V tEWA-Supponhamos que 

O artigo do regimento. cit.a.t1.0 por S. Ex., é a.s:;.im entent.le>'se. nutro seria o modo por que 
muito cla,ro. Ma.nrla que, entre outras m:~.tc- n. commiSS<1o tel.'ia. de tmcluzir o seu parecer ; 
l'iO..~, tenham s-i duas discussões a.s propostas o modo seria este : o Congresso Nacional de-
do governo: ereta : 

O pro.:ecto a que S. Ex . se refere veiu ::i. Art.- 1.• E' ttppro>ado o decret.o tal. 
Cama.ra em virtu tle lle mensagem do Pre.-.i- Art. 2. • Revogam-se as disposições em con· 
dente da R.E>publica, mensagem que conclue tr~ ... r io. 
nestes termos- (Lê .) E esse pro.iecto sendo .consagrudo pel<l. Ca· 

Ass;m, a. me~a. entenrten que i~so era uma roa.ra, approvado est<.~ria o decreto de 17 de 
J.l"rDposta do PoU.er Executivo, na íót·ma. do dezembr·o. 
art. 118. Esse seria o caminho. 

.. O SR. RosA. n SlLVA.-Não se :pócle :propor o 
que já. ~tti em execuç-ão. · 
.. O SR. PREsmE~TE-S. E~. estrtluhou que 
o projecto do Trilmna.l (!e Contas não teuhQ. 
tido o mesmo destino. Ponder:1iéí a S. Ex 
q.ue o pro.iecto, relativo ao)Tribu11al de Contas, 
e Je iniciativa ua commi~sio de o;·çamento, e 
não to i pedido por Jueos,lg(!m do Poder Ex· 
eeutivo. 

Fora.m estes os mo ti V'('S que lcva.ra.m a. mes3. 
a. consider~~r esse project.o em ·2' e a.quelle ew 
i • lliSCUsMO. 

Em di:>cussli.o, porem, estti. o .Projecto da 
COJX!.missão de orçamento. 

.;Julg1L ter fundamentJdo ou ter ajuntado 
escla~ecim~tos ao substancioso discurso do 
nobre d~putado po1' Pernambuco, nõ sentido 
de fundamentar a appellação que neste mo· 
me11to interpõe _do. U.ecisão da. meso. díl ca.marn 
dos Deputados. 
Entr<~. em lli;.cussii.o ·o · rt>~tuerimento do 

Sr._.Moreim d<~ Silva.. 
O SR. V ALt..\.D,\RES (pela o1·tlem) diz que. 

dep~is d~ discurso do nob1·e ~eputado pelu 
Bahia, nao quer ~ma.r tempo a. l:runara. 
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S. Ex. tornou patente que nã.o se trata de l A proposta do Poder Executivo póde consti· 
uma proposta do Poder Executivo. 1 tuir em si um projecto, ou pôde acompanhar 

O decreto do Poder Executivo já está em í um projecto ou uma lei por elle decretada nos 
execução, não só na parte que não depende termos do decreto ~e 17 de dezembro. 
do Poder Legisiativo, como ta.mbem na -parte! Ora. o decreto de 17 de dezembro foi sub
que entende com attribuições do Poder · Le- metti<lo i apreciação e ao voto do Congresso 
gislativo. por proposta do Pode1· Executivo. 

Ni'!-guem dirá que nti.o esteja. em ex~ução o SR. BH.AZILIO nos SANTOs· da um aparte. 
relativamente aos /Jonus, que eonst1tuem . . . ·-
emissão do papel-moeda, e ni.nguem dirá que O SH.. ~. GLICEtno respeJ.ta mmto ~ opm1ao 
o governo possa pagar díscrionariamente; dos seus illustres colle~-a~1 m~s permrttam·lhe 
por conseguinte, acha que rlão se trata de que o orador tenha opm1ao d11ferente das de 
proposta do Poder Executivo, porque, como SS. EEx. 
proposta., não poderia estar sendo executada. Aclla,_porta:nto. qu~ o acto da mesa. pondo 
no paiz. em za dlSCUSSaO O prOJectO de l7 de dezembro 

P rt. t . d . ·- · é correctissimo e está. de accordo com o regi-
.. cumpre e realizar um appello a c-.mara, da • . · _ · 

o. a~ o, e. e op1mao quC? o que agora I meuto. ,. . 

decisão da mesa, que parece menos acertada, . "Nada tem que drzer com relaçao ao r:e9.ue
subtrahin.do uma das discussões regimentaes, r~mento do nobr<: deputado o Sr. Moren-a da 
com relação a um assumpto da. maiO I' impor- Silva _porque está de accordo com as palavras 
tancia, da mensagem do Presidente da Re- profe1•ulas pelo nobre deputado por Pernam-
publica. S. Ex . . querin, um bin de indemni- buco. . . . __ . , . 
dade, a approvação do decreto lle 17 de Concorda. com a op!ma9 de S. Ex:., allas 
dezembro, não como proposta, ou an~s a fu~damentuda com crlter10, como _sempre,~ 
canonisação do decreto de li de dezembro está em desaccordo com o recurso 1!1-terposfo 
que importaria. um biU de indemnidade, seria pe_Jo~ nobres deputar}os :p~la Bah1a. e por 
uma esponja. passada sobre um acto de Mmas Gera.es contra. a dec1sao da. mesa. 
S. Ex. que constitue um \erda..deiro atten· O SR •• Tolo DE SIQUEIRA.(pela. oi-dem) pe(le á 
tado. . . . ] me5'3. que informe si està em discussão ore· 

.A Camara, a.preCJando as CircumstanCJas do querimento do nobre deputado por S. Paulo. 

seou para assim proceder, estaria no seu ui· O SR. P_ttESID~"'TE- _O requer1.uento for 
:paiz e as razões em que o Presidente se ba· 'I , . ·r. • 

reito dando-lhe 0 r;:.ll, mas não quei"Í'<l. snp· _"Qosto em d:scussao tlep01s de apresentad~ e 
primir-se uma das disposições. regimentaes .lldo lla ~e~a, e os ~~brcs deputa.~~-s teem !,ti
sob o fundamento inteiramente improcedeute lado sobre a. erd~m ,tcer~. d3: de~JS~to do. mesa 
de que se trata de uma. proposta. porque no colloca.ndo o proJecto em - discu,s;to. 
ca.so vertente se trata de um acto consum- O Sn.. JoÃo DE SIQUEmA. (pela cwdem) dei-
mado. xando de parte o saber si o projecto devia. 

.Assim pareMm irrefutaveis a.s razões apre- ou não entl'U.l' em 2·• discussU.o, porque é de
sentadas pelos nobres deputados que o prece- gocio resolvido por S. Ex., tem a dizer que 
deram. o requerimento do Mbre deputado por São 

Tratando-se de um assumpto desta orJem, Paulo não póde ter discuss;i.o espeilla.L 
a Cama.ra, sem desaire para a mesa., tomara O;; requer•imentos de adiamento e de ar
a deliberação de submetter a tres discussões cllivamento de questões s[o discutidos pal'al-
o pro.iecto da coq1missii:o. lelamente com os projectos, e assim ,julga 

V. Ex., diz o orador, referindo-se ao presi- que a.mestt não deve abril' uma discus-ão es· 
dente da.Camara, exerce uma alta magistra· pecial para. o requerimento, e deve elle ser 
tura parlamentar; tem verdadeira S3.tisfaçã.o discutido r:onjunctamente com a questão ban
em dar testemunho de. que V Ex. procura Ccl.ria, porque e isto o que sempre se tem 
sempre acertar, e como os magistrados na feito . 

. ordem jurídica, V. Ex_ não visa um desaire 
·· pa..ra si .no a.ppello para a Cam~ra, quando 
desaire não ha para os j uizes C!. uando $e da a 
a;ppella.ção,mesmo que seja }.)rcivida. 

O ·sr. F- Glicerio (pel{L O!'(l~m) não 
vê razão nos nobres deputados que impugna
ram o a.cto da mesa em coUocar- o projectv em. 
2· discussão. · 

O que determina que os projectos entrem 
em z~ discussão; sem o turno da 1" e que 

.. sejam propostas do Po!}er Executivo. 

O SR. SEABRA. (pela m·clcm) sente esta.r em 
divergenciJ. com a mesa a respeito do as-
sumpto de que se tr~ta. ' 

Crê que ninguem contestar{~ a. verdade do 
que aillrmou o nobre deputado por Pernam
buco, de q_ue a Ca.mara não põde dignamente 
consitler«r como propolit;-t <lo Pudet' Executivo 
o decreto de 17 df' dezembro. 

Uma proposta .do Poder Excutivo constitue _ 
um projecto, e um facto que :fica na especta.
tiva., e o decreto de 17 de dezembro e um 
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facto consumma.do. Nós não poclemos, . diz o J tem de cl1egar ao absurdo de considerar· 
orador, ·sem absurdo e incoherencia, cousi- proposta este decreto. 
derar como proposta. aquillo que estâ. rea.- Nesta.s condi~w. a ca.ma.t-a. salva. a sua. 
lisado. . , . . di~nida.de adia.nllo a discu~ã.o do a.ssumpto 

O presulente e que vem colloca.r a Ca.nt:l.l'a aw que o Senado resolva. Si o Senado enten
nestas diiiiculdades, e agora. h:1 de ella. passar der ret'undlr esse projec:to que apresente um 
pelas forcas . caudina~, consid.erapdo . como ,;;ubstítutiç-o determinando que fico. approva
proposta. aqutllo ctne e uma lCl fe1f;a d1etato- do este decreto ((~poi"dos); mas a C<Lm!l.ra não 
ria.lmente felt~ J.)el~ _!loder. Ex<:cutiY'o e com pode entJ.•ar nestas investiga~·ües porque nü.o 
despreso das dtspostçoes legJ«latl'(as . deve clara entender que nem olhou par:.t o 

As causas más dã.o estaS cousequencias. A decreto, . ~eYe dizer ao paíz 91?-e não s~~ o 
Cama.m, p:•ra sal va.r o presidente lla. (le com- ~ ue ell~ d1~. porqu~ ~s~ decreto e ~uUo, mto, 
prometter a sua dignidade (apCJiado.<). por- mcon:>titUCl?oal .e crtmmoso . (apo~r.l~s.) Por
que ,·ae affirma.r· a.o paiz que 0 decréto de tu.nto, o !Uet:? umco. de s~lva.r !lo d1grudade da 
17 de dezembt·o nü.o está em execu~lo e que Cama.t•a e a.~1a.1· n:dtscussao, a~ que o ~enado 
ê moeda faiS<\ a que por elle foi creada e ji~ se pronum1e entando-se assim o triste es~ 
está em circulação na. 1n·a.ç;a.. pectacnlo d~ m~s.trar que a. eo.mo.ra. d?;; De-

A mesa, permitt<t-se-lhe que lhe dig:t, que putados ~t:t. S~Jelt:o ao que o Sr. Prestdente 
nã.o podia p~r o pro.j~to :.~.c:tu~ü em 2" dis- da Repu.bllca 1ez a.o S~nado, mandan~o:!he 
cussão sinão si elle fosse r"sultado de uma por :new de Ul!l officto dar a sua optnmo. 

· proposta do Póder Executivo. como demon:>- ({Jiwto Dem, -mwto bem.) . 
trou exhuber:\.ntemente o nobre deputado por o Sn. . BRil2lL10 DOS SA<YfOS (pela ordem) 
Pernambuco. diz que ora>a o ·nobre deputado por S. Paulo 
•. A questii.o que tem a ].)Ôr em diseus.~o é si quando ém ap!trte teve oceasião de dizer que 
o decreto con~titue proposta.. Si a Ca.mttra re- S. Ex. não t1nha. razão em considerar como 
solver que o decreto é um;~, proposta., cheg;\ proposta.<\ mensagem pedindo a approvaç-âodo 
ao absurdo de resolver que é proposta umtl. decreto promulgado dictatorialmente a. li de 
ccusa que já está em execução e, i;Í resolver dezembro S. Ex. respondeu com aquelle tom 
que não e proposta., nesse caso tem ele ha>er desdenhoso que lhe é peculiar-é opinião sua· 
as tres discussões regimentt~es que se re- Repli~t.udo, compromette-se a. d•:monstr.u· á 
ferem ás propostas dQ.s commíssões da Ca- S. Ex. que não er<t. opinião do orador, que 
ma.ra. (Apoia(los.) era licção ele Dirmto Constitucional. era clis
. Mas pa.ra resolvet· qne o decreto e propo:>t<t, posição expressa. da nossa. Constituição que 
e necessario provar que não houve a. fu:õão nem a Cam?-ra., D;em S. Ex. ,nem o Congres
do:> bancos, que não houve emissão dosõont,s, so podem vwla}' l~pu~emente. V:J.e fuzel:o. 
que os clirectores não tbma.ram po>se dos .A Ca.mara .nao po:!eignorat·.que as reb.çues 
C<\rgo:::., etc., porque, não ha. nad(l. m<\is irrí· entre o Prestd~nte da. Rep~bhc:~ e.o Congres
sorio do que o a.rtigo do decreto que diz que so se e;x:ercem por .dua~ formas d1versas. Qu 
elle ftc.1. .a(l,·cfeJ·endum do congre$:>0 P~- o Pres1clente ~la. H.epubltca entra er11: rel:1ç~~es 
gunta si.até grammaticn.lmente ~e pôde con- com o Oon9resso como Poder Executtvo e so o 
siderar propost:.t aquillo que esti~ verificado, fa.z por melO de mens~gens, como _POr exem
aquillo que iâ. não é espect:.\.tiva mas que é pio, mensagens <.\ respelto de credltos extra
uma realidade. ordinaríos ou supplementares, ou o Presidente 

A ca.mara. é que'm se collocou nesta posição entro. e~ re~a.~.ões com o Congresso ·não jà. 
esquerda de declive em que vae rolando de neste pr1me1r? ~ra.cter, mas com? mem~ro 
abysmo em abysmo. Para. que 1 Para su.lvar cl? Poder Legtslt\tt :"'0 e nesta q ua.lidade so o 
simplesmente a pesso<.\ do Sr. Ptesideute da pocle fazer p~r meto de uma proposta ou de . 
RepubliCa. um:~. resoluçao. 

Si a.Ca.mam quet• salvar a sua. di~nidade é Ora., de que se trat.1. na hypothese ? A men-
mister votar o requerimento do Mhre depu· sa.g:em não fa.z nenhum pedido ao Poder Le
tado por Pernari:l.bu~o. é míste1· addiar e.4<\ gislar.ivl), ,.;ubmettcno Congresso um a.cto prci
di~cu~ão, :porque a Cama.r<l. j:\ tem opinião mulgado dicta.tut·iu.lmentc, com ";olâ{ito ma.-

. formada tt respeito dtt.qUeStii.O l>u.ncn.ria, jú. O Oi festa dll$ dillpilSit;:üeS eXpl'eS:>U$ dâ ·Con.:. 
ttnno passado vgtou uni ;1rojecto que foi en- stitui1;J.o. · . 
viado a.o Senado, e a Gamara na.da. ~de re· ~o so trn.tn nintlll. do umo. p1'0posto. de loi. 
~~ver~ ~m que. o .. Senado se pronunctc sobre porque si'-' actu .li~!' •ll~!ir.nthlu. u.pprovado e 
es .. e proJeeto. (Apo.ados.) publicado em nrtudo t!e l'OoiQlU~;IIl.U do Con-

Pa,ra que a. Caniara salve a. sua dignidade e gresso , não scrio. uma.lct no scntldo technlco 
não se.ja. uma ante-sala. do Itama1·aty ê neces· da. pahwrn, seria. umu. slmplelil rMolnQií.o p:~r
sario isto, .do . contrario a Cam<1ra. simples· que, se comprehcncle, ~cl'i~~o um absurdo su
mente pa.ra. satisfazer os acenos do poder jeitar a Camara esta r~olu~~i.o ó. iillncc~1o do 

Co.mnl'A v, 11 · 50 
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·:proprio autor" do decreto cuja opinião e co
nhecida. (Apoiadas.) 

Por consequencia, nos termos da Constitui
ção, nos termos do direito constitucional, 
a mensagem presidencial, com reíerencia 
a.o decreto do o-overno, não :pód.e absoluta
mente ser considera.d<t uma proposta de lei, e 
o nobre deputado tinha sobeja razão para. 
dizer que a mesa não attendeu conveniente
mente á technologia jurídica e á disposição 
expressa da Constituição quando entendeu que 
se tratava de uma proposta do governo. 

Portanto, nã'i! havia razão para dizer-se 
desdenhosamente ao deputado por S . J!>aulo 
que sustenta estatheoria: isso é uma simples 
opinião sua.. 

Não é opinião do orador, é opinião que nem 
o nobre deputado nem toda acamara poderá 
contestar, porque é a expl'essão da verdade 
juridica., (lJiuito b~m, muito bem.) 

O Sr. Lauro ~lü.Iler dirá, justi
ficando o seu voto oontrario ao requerimento 
do nobre deputado por S. Paulo, que de todos 
os alvitres que pudessem ser propostos na 
Ca.mara nenhum lhe pareceria mais inconve
niente do que o do adiamento. 

Não vê em que esse adiamento venha pro
ver a qualquer dascircumstancia.s que acom
panham a questão, éum:priD.do desde já notar 
que os proprios ·deputados que votam pelo 
requerimento são divergentes entre si, IJOr 
que uns se preoccupam. somente com a ques· 
tão do numero de discussões que deve ter o 
projecto e outroseom a soJ:vação do que Suas 
EEx.. ehamam dignidade do Cqngresso. 
·. Dizer que o Congresso salva sua dignidade 
esperando que este decreto volte do Senado 
em fórma de substitutivo, e simplesmente 
uma evasiva, e ninguem salva a clignidade 
com. l!va.sivas ; sendo ainda precisa nutar que, 
não podendo os membros da Camara impor 
leis á outra casa do :parlamento,o Senado por 
sua vez terá o mesmo direito ·de aguardar 
que a Camara inicie o debate, de sorte que se 
prolon,<>a.ra indefinidamente uma tal situação 
·quando o primeiro dever dos·srs.deputados é 
resolvei-a e resolvei-a de prompto. (Apoiados; 
troca:hv-se muitas apartes.) 

· ·_·A questão mudou com-pletamente de face. 
_ _Não. se J?óde· allegarjgnorancia de um decreto 
· que esta em discussão, que esta _:produzindo 
·.cs seus effeitos· e de qne . a Camara teve no· 
ticia por mensagem do Poder· Executivo. · 
;~ Portanto, sendo a questão inadiavel, em 
vista. mesmo das circnmstancias g]:-a vissimas 
em que se acha o paiz, nem mesmo se com

. p~ehende o argumento de que ·os nobres de
putados lançam mão para contrariar a deli
beração do Sr. :Presidente su bmettendo o pro-
jecto a 2• discussão. · ·· . · 

Dizem ss. EEx. que nãQ se póde .conside
rar :proposta, um decreto qne já, está em 
execução ; mas este argumento prova de 
mais porque si os nobres deputados conside
ram o decreto como lei, a conclusão que de
viam tirar não e a de que elle devia ter tres 
discuss<ies, mas sim a de que elle nito clevia 
ter discussão alguma. (Apa1·tes.) 

Em todo caso esses incidentes de argumen
taç;.ão não prejudicam o fim principal que 
trouxe o orador ti tribuna e que é, como já 
disse a principio, sustentar a urgente e im
prescindível necessidade de dar a esta ques
tão uma solução prompta, qualquer que a 
Camara entenda que ella deva ser. (Muito 
"bem, 1m~ito óem.) · 

O Sn.. PRESIDEJ."'TE- A me;a ouviu com a 
maiol' attenção as ponderações feitas :pOr 
todos os Srs. deputados, a proposito da recla
mtiçãO do Sr. Rosli. e Silva. 

Respondeu immediatamente a S. Ex. dando 
as razões por que ha vi<t considerado em 2"' 
discussão o projecto que se refere ao decreto 
de 17 de dezembro. · 

Por essa occasião, exprimiu-se de modo a 
não deixar duvida que, ao organisar a ordem 
do dia, não lhe tinha passado· pela mente a 
idêa de que pudes~e ser envolvida, no modo 
de"'tonsiderar o projecto, a dign.ida.de da Ca
mara, como pensou o nohre deputado pela 
Bahia. . 

Entretanto, a me.c:a reconhece que ha uma 
questão nova., porque se trata. não de um 
pedido de lei do Pouer Executivo ao con
gresso, mas (le um decreto em execucão em
bora sujeito <~ approvação do Con:,rresso. 
N~a.s condições, e sendo necas~ario :firmar

se o precedente, e ja que a camara, por sua · 
nimi.ll. benevolencia, collocou nesta cadeíra o 
mais humilde de seus membros (nao apoiados) 
não é justo que esta queira, em uma questão 
de tal ordem, que <i regimento não resolve, 
collocer sua. decisão acima da lei da Camara. 
(Mttito bem.) 

Nestas condições, e sendo nulla a reclama
ção do Sr. Rosa e Silva, si a Camara não 
puder decidir boje, por falta de numero, a 
mesa toma. o expediente de dar :para ordem 
do dia,em} • ~iscu~~, 9 projecto, sujeitan
do·se, porem, a deliberaçao da Ca.mara, que 
podel.".i. deeidir diversamente, si assim o en-
tender. (Muito bem.) ! 

Quanto ao requerimento do Sr. Moreira da. 
Silva prose,n-ue a discussão e, s~!esta. for encer
rada, será submettido á -votação,! quan(lo 
houver numero, continuando a discussão ~do 
projecto até que a Camara se pronuncie sobre 
o adiamento requerido. (Jiltdto bem.) . 

Continua a discussão. do requerimento do 
Sr. Moreira da. Silva. · · ·· 
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O SR. G.ARCIA PIRES (pela ordem.) pede ao 
Sr. presidente, a.ntes de entrar na..discussã.o 
do requerimento, que lhe :permitta. fnzer uma 
consulta. 

Solicita. de S. Ex. o obsequio de dizer-lhe 
si, considerando o projecto da commbsü.o em 
prlmeil'a. disctHsão, tanto que alte1•a a ot•dem 
do dis. de ama nbã, :póde ser àiscuttido na 
primeira. discussii.o do projecto o reqUQ.rimento 
do nobre deputado por S, Paulo, o Sr. Moreira 
da Silva, · 

lu<:.ão "do Senado, de encerrar as sessões sem 
a decisã.o da. ma.teria.. 

O que 1: certo é que no Senallo encalhou o 
projedo, que tinha. conquistado e outido mai
oria tle votús nu. Ca.ma.rados Deputados.· 

Alguns dins depois, a 17 de dezembro, o go
vel'no publicou o decreto hoj~:: submettido iL 
con~deração da Camara. 

Qnal eleve ser o procedimento da camara. 
em face do acto díctatorial do governo e to
mando em consideração as consequencia.s que 
de qualquer solução dada ao projecto da. com

O Sn.. PRESID~"TE- O requerimento do mi~'lo possam resultar ~ 
nobre deputado por S. Paulo I>óde ser dis- E' 0 que se deve examinar. -
cutido hoje, seja qual for a. dellheraçito da Antes de tudo, está nesta quesi.ão implicado 
Ca.mara., por quanto interessa que seja na pri· n~w só o principio constitucional, coino ainda 
meira. ou na. segunda discussão do projecto. a dignidade cb. Co.mara. 

Não ha, pois, necessidade de adiar a dis- Vrja o sr. presi(tente que no relatorio do 
cussão do requerimento. honrà.do ministro da fazenda, S. Ex. como 

O SR. GA.:RcJA.-PntEs não comp.rehende po- uma prova do menor· menoscabo à opinião di 
sição mais clifficil do que esta em que se aclm Ca.ma.ra, declara que na confecção do decrecto 
a cama.rs. dos Deputados, em face do Jecreto de 17 de dezembro prOCUl'OU. cingir-se de pre
de 17 de dezembro. · ferencia á opíniilo da commissão de orça.-

A camara. recorda-se, e esti~ ainda. na. me- mento, opinião que níí.o tinha conquistado na.. 
moria do publico o Q.Ue se passou dUI;ante as Cama.l'a. ~apeio nem a approvu.Qão. . . 
sessões da. Cama.ra no anno passado. A com- Tl'aduzmdo em outro~ termos; ~ munst1·o 
missão de orçamento organisou um pro.jecto declarou no.2eu relat~rt? que ha:•na J.espr~. 
que appellidou de projecto financeiro, e zado a: opimao da ma10r1~ da fa.mara, e na~ 
sugeitou .~ resolução da. ca.sa. a. llav1a. tomado em consilteraçao para assocL· 

. . . ar-se a opinião do. commi~são de orça.m.ento. 
ImCJ.ou-se o debate •. e o Sr. 1)res1dente __se ha E facto extraordinal'io a cc.mmissão de or-

de rec?r.dar da. dubiedade de expl'es~ _do çamento na sessão actual, em~ sua ma.ioria.,a 
Sr. _mliDstro da. .ta;enda durante essa. _d1s- mesma que funccionou na. sessao do ant;to_pa.s
~u~o. A commtsw.o . de orçamento tmba sado, vem ;i. Ca.ma.~a. dedm-ar (],Ue 0 m1rustro 
mscr1pto _!laquE>lle ~rtyecto o p~mento da. da. fazenda na refórma. de 17 de dezembro 
e~~paç-ao ~a emiSõao ba.n~r~. O ?O?.re a!\J.stou;se inteiramente do seu lll:~o~o apresen
IIlln•s~ro d • fa.;enda.. ~~ suas m1Ss1vas d1n.1!;s ta.do no projecto que a. cam~r·~ reJeitou ; que 
~. Jrn nal elo Com .. !.nc1 c.~ o~a _ sustenta:r1.1. e::;.a. nem ao menos l'espeitou os delineamentos 
1dea de encampa9<t0das em.:ssoes b~nca.rws, ora principaes do '{lrojecto. · · 
sust~ntava. a 1dea_ da. fus<to dos. dous grandes Por um lado a maioria. da ca.mara. não 
institutos ~e~ cred•to, _ora ac~1ta :ra uma ou póde de forma alguma encampar o decréto de 
outra das 1deas que fosse vJctOl'lOS:l. na. C•t· 17 ele clezembro quando elle altera. iuteiro
mara. . mente o pensamento manifestado no projecto 

Entretretanto, ?~_se10 da Camara. levanta- approvado, e airida mais, 0 ministro declara 
. s~ uma. outra. opl.lllao~ daqueJ-':es q.ue enten- que intencionalmente despresou a opinião 
diam qu~ era. de toda. a. _convemenCla., de toda 1-evelada. pela maiori<\ pa.ro a.cceit:u- a opinião 
a. ne~esiiLda.de recons~ruLr·se o Banco da. Re- da minoria. 
-publi~:l. com as med•das constQ.ntes do pro· :\Ias c1ual ::i. solução q_ue p{Jde dttr o. cama~a. 
Jecto, que tomou o nome ~o no?re .depnt1do o. semelhu.nte questão~ Si a Ct\mn.1·o. tomo.r 
por S. Paulo! o Sr. FranCISCO GllcerlO. conhecimento ao decreto do 17 de dezembro, 

Chega.do ã. Camara, ao ultimo dia de uma eU:L Yae pt<s~n.r pellt forcas caudinas, va.e la
das proroga\ões das suas sessões. o pro,iecto vra.r o seu d~cL·et.o <le condemnaça.1o, vae nul· 
Glicerio, como foi a:pvellida.do, conseguin r~ liHca.r-se })erante o Poder Executivo e . dar ao 
:mrir em vota.çã.o nominal dous tercos dos naiz umo. proVa. (la SU<.\ inca.pacid3.de. , ~ 
~~:~~s 'Presentes desta casn .. Foi enviado ao O SJ . Ar.n;:n.;o BR.UIDlo-«So.iba. morrer'~ 

Era muito natu.ra.l, que na outra casa. do (tUe "tver nu.o ~oube.>~ _ 
Congr~so se dessem ao trabalho de a-preciar . O Sn.. G.UtCL\. Pm.Es-Si a C..1.mar,1: r~jeitàt 
a solução da questiio, porque já então a crise o decreto de 17 de dezembro póde o Poder 
tinha. cll~ado. a.o seu periodo agudo. . Executivo collocar de novo as co usas no :p~ 
· Disse, enão .está longe de acreditar, que o em que esto..vam n.ntes·de 17 de dezell}bro~ .. os 

Poder E.x:ecritivQ não foi all1eio àquella reso~ grandes interesses que se acham envolvidos 
... ' ·: :.:;. . 
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}!oje nesta questão poclem ser salvos ootual- estes são igualmente brazileiros e não. prete
mente pelo governo 1 A começar pela grande rem o dever aos interesses de uma palpitante 
responsa-bilidade que o governo di.ctatorial- questão. · 
m.~te assumiu apoderando-se e di;;pondo do Mas o que não e possivel, aquillo com que 
lastro das emissões, até do.a interesses dos ac- o orador não póde absolutamente concordar, 
cionistas dos dois estabelecimentos, e dos de- é com que se vã encampar um acto do Poder 
positarios dos Bancos do Bra.zil, poderá o go- Executivo offensivo da. Constituição politica 
verno salvar todos estes iuteresses compro- d:.t União, um acto do Poder Executivo nulli
metti.dos pelo decreto de dezembro ~ ticado1' das prorogativas da Camara e da im-

Vê o 81·. presidente as condições difiiceis :portancia do Poder Legislativo. 
em que se encontra a Camara neste momento. Ora, nestas condições, a. minoria acaba de 
De um lado, ou abdicar das attr·ibuições que dar ao paiz uma. prova de sua modera~-ão e 
:por lei lhe são conferidas, ou abdicar do f>eu l\o seu :patriotbmo com que proce~le em seme
:proprio Cl'iterio e submetter-~e um Mto des- lhantes condições, propondo um meio que, 
potico do Poder Executivo para salva.1· estes salvando a dignidade do Corpo Legislativo, 
m.teresses;· ou !la1var o projecto prejudicando salva principalmente a dignidad-e da maioria 
.os gra.ves interesses comprellendidos no de- da Camar<L que, por um voto expresso e no
ereto de 11 de dezembro. .. minal, se acha responsa;vel pelo projecto su-

A mesa comprehende que n.esta. questão, jeito ao Senado, e ao mesmo tempo da uma 
embora. a minoria da Ca.mar:~. faç'a. q,uestão solução pacifica, regular e legal ao decreto de 
de principio, ella nã.o faz propriamente que- 17 de dezembro. 
stã.o de politica.~ o· orador e seus companhei- Por consequencia, parece-lhe que, a não 
ros não veem neste momento hostilisar o pre- haver prevenções, a não querer a Cam:1ra. re
.sidente nem o ministro autor da reforma; o solver uina questão desta ordem pelas· inspi
que a. minoria deseja. é salvar não só o prin- rações llOliticas, a querer nella. manter a sua. 
cipio co~stitúciona.l, a independencia do Poder dignidade, a. sua. autonomia, a. sua indepen
~is~~tivo, como ainda salvar a dignidade cia. e ao mesmo tempo attender aos graves in
da Cam~a gravemente compromettiUa peto teresses compromettLoos, a unica solução ra-
Poder EXecutivo. zoavel, justa e le,l é esta. : adi3.r-se a dls· 

o s v v N" ·t cll93ão até que o Senado resolva sobre o pro-
a. ILLA. IÇOsA.- ao a.cce1 ar a cwn- J'ecto que estó. SUJ-eito â. sua con~ider'\ção. 

plicidade de um acto criminoso. 
. O SR. GARCIA. PIRES-A minoria tambem 

não q~er arcar com a grave responsabilidade 
do d~str~ que virá da solu~o, · qualquer 
que seja que se dê ao decreto de 17 de de-
zembro.· · 
·-:por estas ra.zões procura. a. minoria da. Ca· 

ma.ra o meio que, salvando a dignidade da 
~m.ara., resa.lve ao mesmo tempo o principio 
c,~n~tit1,1ciona.l ; e, si existe jâ. o projecto de 
lei subniettido á consideração do Senado, :pro
jé~to ~br~ ·o q11:a1 a. commissão respectiva, crê 
qu.~ cl,~d,e 9 !!J!iUO passado ja havia emittido 
:p~ecer, e muito logico que se adie a discus
são ~té que 9 Senado resolva sobre o projecto 
que se acha. submettldo a sua considera~:;ão. 
.l.f:ao P..reva.lece a consideração tle que e :pre

Clso agll' · com brev:idade e acabar esta dis· 
cij~ e- dar ã questão qualquer .solu~o no 
menor es~o de t~m:po. Esta consideroção não 
pi'eya.lec.e, .. porq:u,e mais facil será correr o 
proJ~~.qne esta no Senado as duas discus· 
sões.que lá. h&' ae ler, do que passar este pr'o
jeeto em trés diseü8Sões na. Camara · e é in 
mais.duas no Senado. 

Compreheride a. mesa que se deve fazer jus· 
tiça. á.s preoccupa.ç.ões da maioria. ·da Cama.ra. 
e ás preoccupações do governo sobre as con
aequencias fata.es que possam advir de ·1lrila. 
resolução . da. ca.inara.. Elias são as mesmas 
q~· · P.~~u.~ os sr8. aepl1ta.d<!s, ilor.q~ 

(Muito ben~.) 

E' encerrada. a discmssão do raquerimento. 
Estando esgotada a. hora determina.ua. a z .. 

parte da ordem do dia, passa-se à hora do ex-
pediente. . 

O SR, PRESIDEN1'E manda proceder à. leitura. 
do ex:pediente. 

O SR. 1° SECRE'l'ARIO lê o seguinte 

ES.PEDIENTE 

Otficios: 
Do Ministerio da. Indust.ria., Vi~.ã.o e Obras 

Publicas, Lla.ta.do de hoje, l'emettendo o ofilcio 
em que o consul gerol doBr~il na. Dinamarca. 
apresenta uma proposta. do conselheiro de es
tado c. Tulqueu, no sentido de estabelecer 
uma linha de -vapores, ligando o porto do Rio 
~Janeiro aos portl)s de s. Petersburgo, Han
ge, Copenhague, Gothemburgo e Chris~iania. 
para desenvolveras relações commerei~ di
recta.s entre a. Russia, Dioamarca,Suecià., No
ruega e Brazil .. padindo para. realisil.çã.ó0de -ti;l 
commettiroento uma g-anntia. ·de juros sobre 
o capital empregado durante os primeiros 
cinco a. 1 O a.nn.os ou uma subvenção de e I .000 
ou 18 000 coroas, cerca. de 8:889$ por -iiagein 
redonda.~· não ~~d.~ infe~ior ~ .l2J!en.t ~l).perioo: 
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~--------------~--------------------------~----------~--~~~ 
a. 24 o niifuero de viagens de ida e volta, an
ritialnlente.-A' coinmissão de fazenda. 
. Do Ministerio dos Negocias da Guerra, de 
26 do corrente, restituindo, d&vidamente in
formado o requerimento que acompo.nhou o 
officio desta ca.mara, n . 34,de 31 do mez findo, 
em que o In tenente reformado graduado do 
exeréito Tertuliano de Campos Duarte Pede 
melhoramP.nto de reforma na etfectividade do 
mesmo :POsto com as . vantagens da tabella 
yigente - A quem tez a requisição ( com
missão de marinha. e guerra). . 

Do governador do Pará, representando 
contra. as exigencias inconstituciona.es do re
gulamento de 11 .. de fevereiro de .1893. ~ A' 
coinmissãiJ dé constitüição, legislação e jus
tiça; 

Requerimêntos : 
.Dos fi.el.s da Thesouraria da. Alfandega do 

. Rio ~e. Janeiro, ped\ndo a.uginento de venci
mentos • ...;..A' commissão de orçami=mto. 

Dos es<il'ipturàrios da Thesoura.ria de Fa
zenda do estado da Bahia, extincta. em vil'
tude do decreto n. 23, de 30 de outubro de 
1891, pedindo que sejam considerados em
pregados effectivos do. Althndega e como taes 
com os vencimentos que percebe. o pes>oal 
do respective quadro~- A' mesma com" 
missão. • 

Da. Companhia União . Industrial dos Esta· 
dos do Brazil, cessionaria da concessão rela· 
tlva ao porto das Torres e á estrada que deve 
ligal-o á cida.de de Porto Alegre, pedindo que 
a garantí:1 depois que -lhe tbi conc«dida. por 
decreto ii. 1382 de 1891 seja. paga ao cambio 
de 27 d. sobre o capital que for fixado em nota 
dos estudos definitivos . ...-A' mesma. com· 
missão. 

De Joãó Fraàcisco da. Costa., tele.,"rapllista 
aposentado, pedindo melhoramento de apo
sentadoria.. - A' commi~são de fazenda. 

Ci:>mmunicação do deputado Sr Cal'los 
Campos, p:trticipando rtue por morte de 
pegsoa de sua.lh.milia. deix;t de compa.recet' ás 
sessões. -M::mde-se deSa.noja.r. 

O Sr. To!!ilta va.e a.present3.1' ;i consi
deração da Camara uma reclama~:ão ftrmada 
por va.rios agentes da. lazenda. estadoal da 

. Bahia. a respeito da. opinião que tem o pre
:posto do r;overno da União naquelle estado 
acerca do direito desses agentes á porcenta.-
. gem pelos trabalhos rea1isados. . · 

·E' sabido pelo art. 7'' da Constituição que 
podem as leis federaes ser executadas pelos 
funcciona.rios estadoa.es mediante um con· 
venio; uin aocordo entre o governo federal e 
õ governo estadoa!. . · · · 

Em . consequencía. celebrou-se entre . o go; 
verno da União e o governo da Bahia um 
convenio no qual esta consignada a clausula. 
que regula a materia. (Lê a clausula.) 

No mesmo convenio, ha outra clausula que 
estabelece disposição sobre o mesmo assum.;; 
pto, creando para os collectores estadoaés o 
onus da compra. de livros para o lançamento 
do imposto. (Lê ) . . 

Temos, por essas clausulas, em relação _ao 
imposto do fumo, que os coilectores estadoaes 
da ~hia ficaram com o e:1cargo de arrecadar 
o imposto e ao mesmo tempo com o onús de 
cumprarem livros para fa.zere·n o lançamento~ 
Acontece, porem, que o inspector da aJJa.nd~o-3 
daquelle estado, distinguindo entre licença e. 
imposto do frimo, se recusa. a pagar ã.quelles 
collectores a porcentagem a. que teem direito 
pela arrecadação das licenças estabelecidas pelo 
regulamento para se poder negociar em fumo 
e seus preparados. O convenio falia. apena.s 
do imposto de fumo · e o in~pector da al
fanllega entende que licença não é imposto. 

Esta reclamação. cu,ja -publicação pede á. . 
mesa que mande fazer no 1Jia~·io Officiat, tera 
por fim chamar a. a.ttenção do governo para 
o direito ctue teem os cellectores estadoaes á 
porcentagem pela.s licenças e, ca.<>o o governo 
não o.ttenda, a commissão de orçamento :PO
derá tomar uma. providencia. eonsignando nas 
dispo~ições _gero.es da lei orçamenta.ria uma 
medida interpretativa. no sentido de compre· 
hender·se na expressão « im{losto de fumo ~ 
ta.mbem a licen~a pa.ra negociar em fumo, 
porque não e justo que no regimen democra
tico e republicano os funccionarios · esia.duaes 
se.jam obrigado• a tl'abalhar gra.tuita.mente 
para União. 

São estas as considerações com que apre
senta a reclamção dos prej ud.ica.dos. 

Vem a mesa. um. requer imento dos collecto
res e escrivães est:tdoaes nos municípios da. 
CachoPira, S. Felix t!o Pa.raguassú e Curra.
linho, do estado da Bahia,enca.r~>eo""ados da ar· 
rec..1.dação do imposto de fumo nos referidos 
municípios, representando contra a interpre· 
ta.r:.ão do regulamento de cobrança. do respe
ctivo imposto, que lhes mandou pagar a JlOr· 
centa:zem pelos enca.rgos que lhes foram com· 
mettidos, etc. 

Depois de lido, a. mes~~o envia o requerimento 
á commissão· de orçnmento. .. . 

O Sr. FI•anei!ileÓ Veiga pediu a 
palavra no sentido de fazer por intermedio da. 
mesa um pedido ao honr:.tdo Sr: ministro dá. 
fazenda em ordem a evitar que a população · 
brazileira, principalmente a do estado, que o 
or .. dor tem a : honra de representar, seja nó~ 
tavelmente prejudicada· eni virtude de.falta. 
de prorogação do praia marcado para à. sti~ . 
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stitrução das notas do Banco do Brazil,emitti
das com o lastro em ouro. · 

As circumstan.ci.as excepcionaes que se de
ram em relação a este fll.cto, sü;o garantias 
seguras dé que si não llOll ver por pa.rte do 
ministro uma p!'ovidencia. urgente como o 
caso exige, o prejuízo l)Óda ser n.vultado, 
porquanto deu-se verdadeiro cmf,rn.no em re
lação as notas a. que aproveita.va a proroga· 
ção de prazo de que dá noticia o edital da 
caixa de amort.isa.ção que si lê no Dim·io 
Official de 6 do corrente. 

Neste editai si diz que foi prorogo.clo o 
prazo _para substituição de notas do thesouro, 
dos diversos valores e estampa, ahi especifi
cados, accrescentando-se que fica tambem 
prorogado o prazo pat>a substuição dos bilhe-

. tes de todos os bartcos. 
E' verdade que ás pala:vra.s todo.~ os bancos, 

se,"Ue-se a restricção q_ue as cmitanw• solwc 
notas elo the30l,rO ccw~ií~baclos ; mas nii.o ha
vendo pel'feitn. intelligencia. desses dizeres, a 
opimão geral tomou como proragados os 
prazos de tidos os bilhetes que estavam sendo 
substituidos . . 

Nào houve precipitaç;.1o neste modo de in
terpretar. O zeloso c intelligente presidente 

· de Minas dirigiu-se ao Sr. presidente do 
Banco da Re])ublica do Brazil fazenclover qlle 
no estado de Minas (e crê quo ta.mbem em 
muitos outros) não 1lu.1ia agencia. desse banco 
a. qual conforme este edital, era a competente 
para fazer o. substituição das notas; e que, 
portanto, era pree:iso que S. Ex. -providen
ciasse, que era. preciso ser cumprida a lei no 
sentido de ter o estado de :Minn.s uma agencia. 
habilitada para fazer esta substituiç~ão, sob 
pena de ficarem os llill1etes do ba.nco, com 
grande prejuízo ptl.l>a os portadores, sem va
lor algum no dia 30 do corrente. 

0 SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES- Cumpre no· 
tar que a remessa pelo correio paga 2 °/0 • 

0 SR. FRANClSCO VEIGA- E' verdade e po
de-se dar testemunho de que muitos mineiros 
teein sido forçados a lançar mão desse recurso 
que alem de onerossimo é limit:1.do pOl'()ue a 
Gamarasabe CJ.Ue o correiCJ nã.o recebe qual
quer quantia pam remetter, tendo de obede
cer a re.stricções regulamentàres. 

0 SR. LEOPOLDO DE BULIIÕES:-E -parece que 
só certa classe de agencias é q11e .podem rece
ber quantias superiores a 200$000. 

O SR. FR.ANcrsoo VEIGA.- Mas muita gente 
se tem sujeitado a esses onus l_)Orque o Banco 
da Republica; as~im. como o Banco dos Esta· 

• dos Unidos, nunca cllmpriram o dever· de ter 
no estado de )finas agen<:ia para esta c ou
tras necessidades. 

E' verdade que o Sr. conselheiro Dantas 
l'espondeu ao Sr. presidente de ~linM, decla-

ra.ndo que jã. tinha entrado em accordo com 
o governo e, que a substituição d.a.s notas se 
fa.ria por inte1·medio da delegacia fi_scal em 
Ouro-Pteto. Declarou mais S. Ex. que a pro
roga('.iio do p ra:zo comprehendia · todas as no
tas, inclusive aquellas que tinham fundo de 
lastro metallico e esta resposta foi publicada 
pelos jornaes da Capital e do interior de Mi· 
nas, começando pelo orgão official,que trans
cr~veu a resposta do Sr. conselheiro Dantas. 

Mais tarde, lendo o edital referido, o digno 
thesoureiro da dele,aacia fiscal officiou ao di--
1'1 ctor da caixa da Amortisaç:ã.o peraunta.ndo 
si de facto ha;via. prorogação para todas as no· 
tas ; e então, ha tres ou quatro dias, teve " 
respgsta da Ca.ixa da Amortis;),Ção, declarando 
que as notas (le fundo metallico não estavam 
comprehendidas na prorogação do edital de 
30 de maio. 

Vê a Camara, que ha.. uma verdadeira sur· 
preza ao povo, que os jornaes ofilciaes I>Ubli· 
cara.m uma in verdade; e a -população, con
.fianclo nessas informações o:fficiaes; está. ame· 
açada de ver dentro de 24 horas sem valor 
algum importante somma desses bilhetes,por
que a. Camara sabe que a confiança. que inspi
ravn.m as notn.s do Banco do Brazil. fazia com 
que todos aquelles que tinham de guarda1• 
qualquer porção de papel-moeda, preferissem 
guartral-o nes~a especie. 

"'!' 
E' tanto mais digno de consideração a re

clama.ç-:io (jUe .tl:tz, quanto o Sr. presidente 
Slthe quo forn.m tantos os bancos emissores, 
tií:o va.ria.das as estampas da.s notas, tti:o nu
mcro~as as suas sê1·ies, que constitue qua.si 
um~ sciencia o conhecer-se qual das notas 
está ainda com inteiro valor e qua.es as que 
estão se depreciando conforme a!i ordens do 
Thesouro e ua. Caixa de Amortisaç:ão. 

Para obviar a este inconveniente, lembrou 
o orador de pedir ao Sr.presidelite, que am
pare com o prestigio de seu nome, este pedido 
que faz ao honrado ministro da fazenda, 
para qué sem perda de tempo, por telegram
ma mesmo, expeça, para Minas Geraes e ou
tros estados que se acham nas mesmas condi· 
çõ2s. ordens declarando que o -prazo para. pro
rogação das notas comprehende tambem as 
notas do Billlco do Bra.zil que foram emitti
das com lastro metallico. 

Si se tratasse de notas do thesouro,o prejuízo 
seria pequeno, porque ellas vão perdendo 
de valor gradativamente; mas,: trata-se do 
Banco do Braz~l, que devia ter um~ agencia 
em todos os estados. . . ! · ' 

I 

0 SR. LEOPOLllO DE BULHÕES.....:.E' mais um 
11rivilegio. :. 

O SR. FR.A.J.'fcxsco VEIGA •• ,Q que não · cum
priu esse dever •. E estas notas si não ficarem 
contempladas no edital. ficarão sem vMor. 
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nenhum, perderão completamente o seu -va,. 
lor, ao contrario das notas do thesouro. 

o orador sa.híu do seu estado a 3 
dia-a, e já. na. ea.pital de Minas, nãt:> se 
recebia uma unica. nota, porque as ordens. 
m viadas ao delegado fiscal êSta.beleciam 
que só se as reetlberia. em pagamentos de 
direitos, E.11tretanto esta substituição nâo foi 
feita. 

Isto vae de encontro a resposta. que tinha 
dado o presidente do Banco do Bra;r;il, de que 
a del~aacia. fi:;cal estava autorisad.a a fazer a 
substi tuiçíio. 

Si a. delegacia foi auctorizada. a. fazer a sub
tituição, e evidente, que e:;ta substih1ição 
de,..ia. ser feita. ate findar-se o dia. de amanhã. 
.. Entretanto, a. delegacia fu<:al já não recebe 
uma sõ dessas notas. 

A Ca.mara comprehende o alarme immenso, 
que isto estã. causa.n lo nas.populações do in· 
tericr, nactueua.s que jâ. sabem llo perigo em 
que estio, e que vae cau..<:ar naq_uellaa que 
estão em -re,oiões longínquas, e que não ~abem 
q_ue estão entb.ezou1•ando essas notas. como 
prectosidades SEim cogitar que dentro de 24 
horas não terão mais valor. í 

Assim, pede a<~ Sr. pt•esideute que interve
nha com bons officios, com o pl'estigío de 
seu nome, e com a sua audoridõl.de atlm de 
que nossos concidadãos fiquem livres do pre
juízo de que estilo amea.,;:aclos, nü.o por . culpa 

-propria, mas por fultllo de exac<;(io no cumpl'i-
mento de seus deveres por prtrte do poder 
publico. 

Era. esta. a reclamaÇ'ão que tlnha a. fazer. 

O Sr. IIollondn Lhn3-· vê que a 
horn. estã bo.stante adeanta.dn., e por Í2SO será. 
breve para. não ~nsar a a.ttaoçiia dos seus 
collegas. 

Vem apresentar um projecto, que julga de 
urgente e inru.ll~:vel neeessidtvJe pa.r:.t auxi.
Har o desenvolvimento, quer d:J< lavoura., 
quQr do commercio das regiões se\}tentrionaes 
deste pt!.iz. · 

A Ca.m:U'a sa-be que todas as vezes que nos 
orçamentos lla. verba -pu.ra. a. coionisaQão, a 
distribuir pelo:; estadQs,os estados do Norte são 
seml>re ccntemplados,mas essn.s, verbas .nli.o sn.
hemdo pa.pelenem aproveitan1a esses estados, em vista da falta de communica.ções que ha 
etttre os 1JOrtos dé eru4l'raç-~o e os l)o!'tos do 
Norte; e Ul.mbem devido em grande parte, á 
falta de relações com.roercia.es entre a.s praças 
do .Norte e os focos de colonisa.çiío; ha emfun 
um entrelaçamento de interesses, que todos 
concorrem para o abandono dos estados do 
Norte Felos immigrantes. 

O 'Projecto que apresenta tende a. provocar 
a. cottente immigratoria. para esses estados, 
subveneionandcuma companhia de nave.,n-a

. çii.o que se _organise po.ra. iàzer uma viagem 

mensal entre os portos do Norte e os portos 
do Mediterra.neo, que são o fóco da. immigra
ção q_ue converge para o nosso paiz· 

Crê que a JustiÇ<J. desse projecto se impõe 
à consciencia da. camara. Es~ra. que a. sua 
discussão seja tão ra.pid(l. quanto a sua jus
tidcação, e que a. sua a.pprovn.ção seja teita 
em breve "tempo. 

Fica sobre a mesa para ser julgado objecto 
de delibera.ç;ão o se,"llint~ 

Considerando que e vital o y:roblema da 
coloni;;ação de nosso pa.iz, que nao póde espe
rar :por mais tempo uma solução que não si-.c 
gniftque praticamente fornece~ elementos de 
traba.lbo ;;l. agricultura., para. o seu desenvol
vimento e. :pr~peridade; 

Considerando que as grandes sonunas ate 
hoje despendid!l.S para prover de braços a 
nossa; la v o urn só teem a-proveitado a. alguns 
estados situados na parte meridional da Re
publica, • :não se devendo attrib~ esta.l?refe· 
rencia, Sl.nào, em grande parte, !1 faciltda.de 
com que estes se communica.m com os princi
paes fócos de lr:um.igrar;âo ; 

Considerand() que o maior obice paro. o po
Yo>amento da região septentriono.I do Brazil 
resulta. da. falta. de vias de communicação 
com aquelles centros, por meio das quaes · ~ 
poderia. ünmedio.tn.mente est.l.belecer uma. cor
rente re_<>"Ulilr de irnmigração, que viria. de 
prom:pto resurgir a la-voura de tantos esta~os 
que, a mingu:t de b1•aç,-os, se estorce nas maw
res d.itflcul®des. 

Considerando, 11nalmente, que o 11~esente 
projecto de lei não vem crear despeza. nova, 
mas sõmente distri'ouir, com melhetr:proveito, 
as verbas :pa.m o serviço de colonisação, vo
tadas no respectivo orçamento; 

O Cougresso NLtcional decreta: 
Art. 1. <> Fica estabelecida a subvenção a.n

nual de 500:000$ à compan.b.ia. que se orga
nisar com o fim principal de transportar im
migrantes .. estabelecendo uma viagem mensal 
entre os :portos de Bel.àm, S. Luiz do Mara
nhão, Cea.rã, R.eci\e e Maceió, e os de Li~boa, 
Barcelona, Mn.rselha e Genova. 

§ 1. " A subvenção a.cim_a e~ta.b~ecida ~rã. 
tirada da ,-erba- Colomsar;ao- proporclO
na.lmente ás ctnotas· votadas pâra. os estados, 
a. que este serviço vae aproveitar. ·. 

§ 2. o Os immígra.ntes, transportados nos 
vapor€S da companllia, terão a-batimento de 
20 "'J., nas respectivas passagens. 

Art. 2."" o~ mpores destlnlompanhia nave
~r-J.o com_ a bandeil'a. brazileira e lhes será 
Permíttido o oomm.l)rcio de C3.i)ott\gem entre 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 19/05/2015 14: 14 +Página 26 de 29 

472 ANNAES DA CAM:A:RA 

os· estados acima mencíono.dos. desdP- que sa- dados. os cidadãos que depois de alistados 
ti.sfliçam aos ns. ~ e 3 do art. ô". do decreto não a.cceita.rum a natura.lisn.~:ão bruzileira e 
n. 123 de ll de novembro de 1892. dispensttn- a.inda outros que nunca ~ouheram que foram 
do-se-lhe, como aos de outras compn.nttias j:.\. alistado~, o eleitorado sel"à., quando muito, 
e:s:istentes no paiz, e naquellas condições do de dous terços do numero, hoje supposto real. 
réferido decreto, as clausullls estatuídas no A lei eleitoral mandam faze1• o alista
n. l do mesmo art. 3\ até que o Congresso mento em toda a l}a.rte no dia 5 de abriL 
resolYa em sentido contrario. Esta disposição não pt'Cle ser cumprida na 

Paragrapho uni co· Estes '"']?ores ~sa.rito Cãl)íta.l Federal, como ní.i.o pude ser cumprida 
de todos o.<; fàvores concedidos às com:pa~hias a lei n. f\9 de 1 de agosto de 1892 que man
de paquetes . dava proceder ao alistamento nos estados 

Art. 3.o Revoga.m-se as disposições em con- onde elle ainda se não houvesse effe<:tuado. 
trar\o, · Não pôde ser cumprídn. por duas razões: a. 

SaJa. das sessões. 28 de j1.mho de 1893. - primeira porque nii.o ha•ia poder local esta-
1Io2landa Lima.-.Matta BaceUctr.-Vctlen.tc de belec.ido, e esta e a mais importante; e a se; 
ll"o1iaes.-A.. 3[ol1ienegro.-Ca.s:1n:i·o Jun{o,-.-, gmldl). porque o caso do Dh;tricto Federal não 
B . L~Jite.-L. nom!n_qos.-Costa Rodrigues.- ti.d1a sido encarado como devet•a ser, ou 
Pedro Che1'11wnt.- Clu·istino c,•,;,:;.- A..uguslo antes folha. esqllecido, porque de facto a lei 
'Ffe;tr;.s.-3fo.~·tirilw R(Jdr:gucs.-11L Coelho.- mandava. fazer o a.listarooõntonosestados onde 

· B. Nasc:mento.-Awh·é Cat;alcantc.-Loúre11ço elle o..inda. nilo tiv~se tido legar, e :a camará. 
de Sâ.-Joii:o de Sique:J·tt.-.A. Ba,·bnsa.-C. !!abe que o Districto Federal era. apenas·um 
Zama.-J. Bel)ilaqua.-Lt,i:; ele Andr((de.- esta.üo em evoluç;.ão. · 
l;Tómero Baptista.- Rodí·igtte.~ P,.,-nancles.- E' po..ra atteildcr a est;;t necessidade politica 
B. Stmtos,-Bellm·m.iHo Cm·;1ci1'o.- Nogurüa do Distríeto Federal, e uo paiz; que tem a 
Pm·o.nagwi.-Josd Avclin o.-Gon;;ulo de La(los. r hrnra de n.pres<:>ntnr o projecto que depõe 
-G. Ramos. - .4.t<gusto Vinhaes.- Antonio sohre a mestt. A sua. necessidade palpitante 
OlyntJw.- Necesio Tav,,l·es. - A.-a1·cdo.- J. e inadia ver. r:om certeza dispensani. maiOl' 
O·w·:gue.-Thoma:; Delfi.no.-AllJc;·to TOíT~:l.- elucidaç,Jo na tribuna. 
ScabJ·a.-Solon.-.T.cle Se'JJft.-Esp;,·:to Santo, Estii. cet·to de que <t commissão a. que o 
~J~su:no de Allniq~1er9u~.-Vü·rJa:o p,).~.~ria. pJ;.Qjecto ser:1 enviado o .de~olverá. com ra
V:e:m Bueno.- F'tede1·:'co Bol·ges.- F. Ba· pído parecer approvator1o a. Camara, onde 
dm·o.-:Cnss:ano do lYctscimento. · não sotrrel'á demom nenhuma. · 

Entretanto, antes de deixar a tribuna, 
O !!ir. Thomaz Delfino vê que 0 seja.-lhe permittido fazer uma pequena consi

regimen adaptado a 24 de fevereiro ele 1891 e deração. 
ampla e lealmente estabelecidü pelo COl1gTesso O ca.so do Districto Federal niio é um caso 
constituinte-regimen que dimana. dil•ecta- isoln.do ~ ha estados em que o actual alista;. 
mente do . suü'ra.gio universal-está 0 mais mento e o mandado fazer :pelo governo pro
sever-amente possível tolhido no seu funccío- visorio ; outros e.~tados ba em QUe em varias 
namento regular~ . munie:ipios o l.tlttmo alistamento é feito pela 

De accordo com quasi todos os metn1Jros da lei eleitoral federal, e outros nos Ctuaes ha. 
deputação do Districto Fe(leral, tem ::1, honra varios municípios onde o alistamento e o feito 
de submetter à appwvação d<~ CamaJ>a 1.1m a 1 de agosto tte 1892. 
I>rOjecto de lei q_ue visa estabele;,· as bases re- E' possivel itue neste projecto s~ possa 
gulu.res .. pa.ra o exercício do su:ffrr:.g:io univer- tomar em consideraç5.o o jacto que apre
sai no districto de que é represent"tnte. S"Jltou e supprimil·o por meio de um pro~ 

Comoésabitlo, o GovernoProvisorio, no nlis- j'ôeto extensivo a todos os estados do 
tainento a que mandotl proceder na Capital Bl'azil. 
Federal, tevépor executor tlns suas ol'clensum Para. não difficulta1• o alistamento retirou 
Conselho ch~ In~ndenciá ti frente do qual se do projedo a disposição t'l. respeito de todos 
achava um bra.zileiro distincto sob tndos os os estados. 
pontosde T'ista. Mas por maiores que fossem O alistamento. qt1e tem a l10nra de IJl'OPOl'; 
os esforços que esse digno cidadão empregou, não póde servir para a eleição de 30 de 

. :pelo po1.1co espaço de tempo de que dispoz outubro, IJOrque. como a Camnra o sabe, a. lei 
não conse.:,nuiu que o sv1flagio pude..O...~. ser de 26 de janeiro marcou .Para f o processo do 
éolhido por esse mesmo alistamento tão amplo alistamento o prazo de cinccl mezes 7 pelo' 
e re~u;tarmente como ~ra para dest>jai:'. menos; mas servirti. pam as eleições futuras, 
. Oificíalmente, o eleitorado fede.t"<ll e de quer a presídenciai, quer a de renovação 

. 2~.000 eleitores, mas quasi que se nõde dizer por falta. de qualquer representante, quer a. 
que, si se retirarem desse numero os eleitores da municipalidade, cujo eleitorado à o mesmo 

· que üévéin estiil mortos, os eleitóres niu- nó Districto Federat 
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A clata que marcil. par::t o o.l!sta.mento, isto 
é, a de 1 de a.gosto, :;i, por acaso, a . com
mi~>são a que tem de ir o prqjecto entendeo;~e 
.tornal-o extensivo a outros estados. ter· ia de 
ser modificada, não tanto pelo qué respeita 

·ao Districto Federal. mas pelos outros 
estados, porque, ]}01' 'mais depres:;a que o 

. pro.jecto J):).ssasse na. Ca.mara, no Senado e 
pelos tramites l'egimentr.es, tendo de ser 
commuilicado depois de de~iuamente promuJ. 
gado, niio chegaria a tempo a ~-as diversas 
re.,<Tiões. • 

Feít.'\S estas considerações muito rapidas e 
muito syntlleticas. petlirá <.o Sr presidente 
que 1ilça. o projecto seguiL• o mais dep ~esõa. 
possível a seu destino. 

Fica. sobro 11. mesa po.ru. ser julgado o'Qjecto 
de deliberação o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso ~acio!!.al deerGta : 

Al't. 1." o rrimeiro al istamento eleitornlno 
Dístricto Feder-al será inicindo no dia 1 de 
agosto do corrente arlllo. 

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

Sala das sessões, 28 de junho ue 189:3.
Tlioma;:; Dclfino.- F. P • .Mavrink. - Jes ui1u• 
ele Alll~tque, ·qae. - .7. Ow·iqu~. - Sarnp(rio 
·F,wra;:;.-,luyuslo l'in!vres. 

Ficam sobre a. mesa para ser julgado~ o11e
ctos de delibeioaç$.o ·os seguintes 

PRQJECTOS 

O Congresso Nuciona.l decreta. : 
Art. 1." As ü.lfandegas do Rio · Gra.nde do 

Norte e de Arac:1jü passam a ser de c.'ttegol·ia 
igu:lol ás contempladn.s n.. ta.bell:1. P, que 
a.éompanhou o regulamento approvado pelo 
decretô n 1166, de 17 de dez·,mbt'CI de 1892. 
queL' quanto <lO numero de empreg-J.dos, qum: 
qüanto aos respectivos -vencimentos. 

Art. 2.• Revt>ga.m-se as (lisposic:ões em con
trario. 

Sala. das ~essões, 28 de junho de 1893.-0. 
·Valkd<<o.-Ico ,Jo Pra<lo.-Jbyucl Casl;-o. 
Lcaml1·o .Macicl.-l''ol1SCca c Sitva . . 

O Congresso Naci.ona.l decr·etu. : 
Artigo unk-o. Os empregados das e:rt.inctas 

thesouraria.s de 1lt.zenda, q ::e por ibr~a do 
·decreto n. Hôô, de 17 de dézembro de IS92, 
se acharem addidos ás al1andega:s da União e 
fazendo o mesmo serviç~ que os em:pregM.os 

Ca!llnrn v. n 

do quadro elfectivo, percel>erão os mesmos· 
>encimeutos CJ.UC estes;. re>ogadas M disposi
ç:.ões ein coutr·ctrio. 
. Sn.la das sessõe:;, 2.8 de junho (le 1893.~0. 

Vo.lladr.7o.-Ico do Pnt•fo.- Mi!Jue~ Castro.
LiXL11cl1·o Macie~.-FilrMeca e Sil~IL 

Vit@ a imprimir 1>am entrar no. ordem dos 
tralmlllos o;; se:;nintes 

PROJECTOS 

N. 12 A-1893 

_-icceier.t, com as alte1·uçlies qve p!·opue; o p!"O· 
jccto n, 12, de,cle aano. '}HC mandn (j\te ph~"· 
woleç" z1a1•a a~ p1·o:ómas cleiç1)es f!e deJ>tt
tado< e .~cnado;·es e pan1 a 7n·esiclenciat a 
quafifiC<•çc7.o eleitoral effecll!{Ula c:m. 11i1·twle 
•lo t/ecl'do >1. 200 A de 8 de (e'Qereiro de 
1890 ,nos municípios eu~ que se n•1o tivc1· aiJl
cln 1'"occ:dido nem en~ i892, ne1n no corre1tte 
amw M l)l"Íll!Ci1·o uUsto.mento para o.s elei
çij.~s r.l« RcpuiJUca; r e v •{I'' o art. 2• da lei 
n. 09 de 1 de ago.<tr, tle 1892 e re.•taiJcl~ce o 
art . . ~" rJa /c! ''. Si) rlo me.,;no rumo, para. o 
fi.;! ,fc prncede;·-sc mvnwlmente á J'CVi.'<iO 
(lo ali~tc<m em o e! e H OJ' (tl 

A commissão d e constituiç;."to, lt>.gislnr:-:io C! 
justiça, tomando conhecimento do projecto 
n. 12, <leste anno.do Sr. deputado Filgueira.s, 
é de paret"t·r que s~ja elle ndoptado com a.s . 
modifica.ções se:,ruintes : · 

QtlC seja. n.ssim redigido o a.rt. 1•-Nos mu
nicípios em qne o •~li:>t..""Lmenton[o fi> i iniciado 
em 5 de ;tbl'il 1le 1892. de accordo com a lei. 
n . 35 de 26 tle jo.ne>iro, ·neri:t 5 de outubro do 
me,mo anno, na conli:Jruíidatle da lei n. 69 de 
1 tle ago;to, serão . chamados a -votar, nas 
el.:iç5es ~ue s 1 hão de pl.'ocedel' pn.ra depu
trulos e senadores em 30 t!e outubro proximo 
c p:1r(l. a presidencial de I de março do nnno 
,·inrlouro, os eleitore;; o.tishtd03 nas ·q ualitica
ções iuicbdas em 5 tle :.~.bril do corrente anno, 
onde ella.~ se fizm·Mn e 11:1. falta. prevalecerá o 
:J.list:.tmeuto 1t:ito em virtudP. do dcct·eto 
n. 200 A de 8 de fevereiro de !S90. 

Qtte sejam snpprimiuos os§§ 1", 2• e 3• do 
art. 1°, bem ramo o art. 2. 0 

Sah\ das ·commis~fJCS, de junho de !893.
Fra!!ça Ccwvalho, presidento:. -al.(l.gas Lobato, 
relator.~.4.clolplw Gorrlo.-Fredcrico Boi·ges . 
--Cas:m:,·n Jwt!ln-.-Epitacio Pessoa. Venci
do. Os alistamentos iniciados "' 5 de (l.bril dó 
concnte anno são illegaes e, porta.nto. nullos 
(L. n . • G9 de 1 de· agost(' do n.nno pas-
sado) . · · 

conferir o direito eleitoral, como propõe a. 
commissão; · a cidadãos que não prova.ram â. 

60 .· 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 1910512015 14:14- Página 26 ae 29 

474.·· ANN AES DA. CA!U.R~ .. . 

. sua C3.J?acida.de_ política perante um ].)Oder até á vespera da. eleição, para a. entr!lcna dos 
le,o-a.l, e a.utortsar futuros abusos qu.e a ca.-. títulos a taes eleitores . 

. ma.ra., pelo precedente, que 01'3. estabelece, § 4. n Para esse fim. o presidente .do conse
ta.lvez se veja. forçada a smccionar mais lho ou ca.ma.ra municipal, depois de assignar 

. tarde. os titulas já prep:~.rados com as indicações re-
A esses alistamentos é bem possi vel que não queridas pelo § lo· do a.rt . 28 da. citada lei 

tenham comparecido ·muitos cidadãos que, n. 35 de. l892, em face do alistamento gera.l 
reunindo toios os requisitos para qualifica- do municipio e de rubricar os re5pectivos ta.
rem·se eleitores, se tenham. entretanto, absti- lões, enviará a ca.tla uma. dessas commissões, 

· do justamente pala. consideração de ser ma.ni- com a. precis'" antecedencia., o livro dos t i-
festa.mente iUeg tl o que se fazia. tulos dos eleitores da respectiva. secção, acom-

·. Não· é equita.tivo que a.q:uelles que desres- pa.nbado de uma. cópia parcial do mesmo a.lis-
peitaram a. lei. sejam premiados com a ou· tamento. . 
torga. de direitos que lhes faz a corn.missão, Art. 2.° Fica revogado o art . 2• da. lei 
e os que, :por um lou:vavel escrupulo, deixa- n. 69 de 1 de agosto de 1892 e restabelecido o 
ram de concorrer pa.ra a. sua tra.nsgL'essão, a.rt. 3° da lei n. 35 do mesmo a.nno, pa.r:L o 
eontinuem, por isso mesmo, privados do ex:er- fim de proceder-se annua.J.mente á. revisão do 
cicio desses direitos. alistamento eleitoraL 
· - A declaração da. nullida.d.e desses a.listamen~ Art. 3. o Revogam-se as disposições em 
tos não envolve otrensa a nenhum direito ad- contra1•io. 
quirido; a sua homologação, porém,sa.ncciona. Sala. das sessões, 1 de junho de 1893.-Leo-
uma infra.ccão da.lei. Penso, pois, que o sub~ · "ll F:'l · G • CJ, 
stitutivo da.· maioria. da. commi.ssão não deve VI!JI c 0 '' gwm·as, - onça.ve; ~~ves.-
ser a.cceito. Iy~~acio Tosta . 

N. 12-1893 

O Congresso Naciono.J. decreta : 

N. 62. A - 1893 

Concede cl D. 11la1•ianna Cecilia Meí,·eztes da 
FonscCI!, 'OiHua <lo mm·eclwl Manoel 1Jeodo· 
J'O da FonscCil, allMs!Io aaaual de 6:000$. 

Art. 1.0 Nos municípios em que re nto 
ti-ver ainda. procedido, nem no anno de 1892, 
de conformidade com a. lei u . 35 de 26 de ja· 
neiro ou com a de o. 69 de 1 de agosto, nem A' commissão de contas e pensões foi pre
no corrente anoo de 1893, no prazo e na sente 0 projecto n. ô2. deste anno. concedendo 
fórma. do ca.p. 2• do tit. 1• da citada lei n. 35 a D. Ma.rianna Cecilia Meiretles da Fonseca, 
de 26 de janeh•o, ao primeiro alistamento viuva do marechal Manoel Deouoro da Fon
eleitora.l para a.s eleiçiles da Republica, pre· seca, a pensão anoua.l de seis contos de réis. 
va.lecer<l para as de deputados e senadores no Acommissã.o de centasepensões, attenaendo 

· dia 30 de ontubro do corrente a.nno e :para a a. que se trata. de um assumpto digno de toda. 
. presidencial de 1 de março do anuo vindouro a. :>onsideraçã.o, já. em relação aos relevantes 

a quaJi.fica.ção eleitoral eífectuada. em virtude servicos prestados ao Paiz pelo inclyto ma.re
do decreto n. 200 A, de 8 de fevereiro de chal Deodoro, jó. em relação as l.!ondições de 
1890. t certo amparo que deve ter durante sua exis-

§ 1.~ A esses elei ores serão conferidos os tencia. a. viuva do primeiro presidente que 
titul~ de 9ne tra.ta o aJ.'t. 28 da. lei n. 35 de teve a Republica. dos Estados Unidos do Bra.-
26 de Janeiro de 1892. u · d a.d- te ~ · d o 

§ 2. • No dia lO de setembro do corrente z , e e parecer que se op o re erl o pr • 
anno, reunidos os membros do governo mu- jecto . 

. nicipa.l e 0$ seus imm<Jdiatos em votos em nu- ~a.la das commissões, 28 de junho d~ 1893 
mero igual, em vista. de convocação feita 11elo -Novaes :Mello, relator. - Mt~1·sa, presidente. 
seu presidente, com antecedencia de 10 dias, -Matta .Bacellar.-G~Ycia Pi1·e$. - llfanoe 
dividirão o município em secções eleitora.es e Fulgencio. - S. L an.dulph'l .3fecl,·o.clo. 
elegerão, por maioria dos presentes. para. 
cada. secção, uma. d!L5 commissões de que trata. 
o art~ 3• da.Iei n. 35 de 1892, para que por 
essas cornmissões secciona.es seja feita itquelles 
eleitores a entrega dos dito~ titulos. 

·- § 3." Essas commissões l'eunir-ie-hão no dia. 
30 de setembro, sob a. presidencia de. um de 

·· · seus membros, eleito nessa occasião pela 
·.maioria delles, e, de então em deante, dia.ria.

. ·mente, das 10 hçra.s da m~hã. .M 4 da. tard,e1 

N. 62-1893 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. 1 o FiC'a concedida a D. · Maria.nna Ce

cilia. Meirelles da r'onseca, viuva. do m.,recha.l 
M:~noel Deo toro da Fonseca a. pen~o annual 
de 6;000$000. · 
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Art. 2• Revogadas as disposições em con-
trario. . · 

Sala das sessões da ca.mara dos Deplltados, 
20 de junho de 1893.-Andl·d Ca~alcanti.
Epitacio Pessâa.- F. Solon.- Tolentino de 
Carvo-lho.- Lui:; de Amlrade.- Seabra.-

. l. Agttiar.- Jo(iO de Sii]_Heira.- Indio do 
Bra:.il.- Migttel Castro.- A. Azeredo.
Jacqu_es Ow·ique.- Marcoli·no Mow·a . - AJt

frisio Fialho.- Bella.!'?ni!W rle Mendonça.
Valente de Nouaes .- Manoel Coelho Bastos 
do Nascimento,- Rodolplw Abreu.- Alfre
do Eltis.- Dr. Oliueira Pinto.- Vi1·g:Uo 
PessfJa.- Caetano de A~buquel'I]He.- Pedro 
Americo.- Gm·cia Pi!'!ls-- Sâ Aml~·ade.
Dr. Pedro Chermont.- Santos Pere:,·a.
Mmwel Fttlget~.Cio_-Bellarmino Cameiro.
Jes!l.ino de Albu~ue1·quc.- Flew·y C1t1'aclo . -
Nogueira Pa1·anagud. - 1J[al'ti11hj Rodl·igues_ 
- Villa Viçosa. - :Novaes Mello. - Ignacio 
Tosta.- Law·oMullel·. -1!'. Badm·ó.- Car-

. los Chagas. - · .Tust~niano de Se1·pa. - A .• 
)liilton,- B. <leSão Metrcos.- Francisco ele 
:Mattos. -:- TheophiZo dos Santos. - P1·isco 
Parai~ o. - Costa Rodi'Í{fues. - loc7.o Vieim. 
- Cl~l·istino C1·u~. - Cou'o Cartaxo. - Leo
T!i[Ji~do Filgt,eil·as. - Cassiano do Nasci;nen
to. - Edv.m·do M. Gonçatucs. - J. Ponte.~ 
de Mimnda. 

.N. 79-1893 

E,;tenda S~lliSWHtiva do s~nado ao jWO,it:cto da 
Cama1·a dos Deputado$ n. i do 1892, fJ!IC 
auto1·isa o Presidente da Rep11vl:c,-t o cJ·.:w· 
Ttmcz alfandega na capital (lo e#ado de Sao 
Pav,lo eottt1'a na. cícla<le de Ju.i:: ele Fv1·a, no 
estado ele Minas Gemes 

A' commissão de orçamento foi presente o 
projecto substitutivo do Senado á proposição 
da Camara dos Deputados que autorisa o Pre
sidente da Republica a crear uma alfandega 
na ca.-pital do estade de S. Paulo e outra em 
Juiz de Póra, no de Minas Gemes. 

A emenda do Senado melhora o projecto 
approvado pela Cama.ra : 

a) estabelecendo que a ilutalla.ç;."io das alfa,n
dega.s fique dependente da. inclusão, no Ol'\)a
mento federal,da despeza com os vencimentos 
do pessoal; 

b) estipulando que o provimento dos novos 
empregos crea.dos não seja feito antes que o 
governo do respectivo estado offereça. ao fe
deral um edifi.cio com ca-pacidade, mobilia, 
machinismos e utensílios neces~rios a insta.l
lação do serviç-.o aduaneiro ; 

c) determinando que nas novas alfandegas 
sejam aproveitados os empregados addidos ás 
repartições de fazenda ; . • ··= 

cl) supprimi.ndo as delegacias fiscaes exis
tentes naq_ueHes estados, logo que sejam crea
das as referidas alfandegas. 

Sobre o assumpto a comniissão de orça
mento já deu o seu parecer a. 19 de julho do 
anno pae:sado, ·sob o n. 7 B, a.pprovando o 
projecto apresentado pelo deputado Alfredo 
Ellis, que lhe foi presente com o parecer 
n. 7 A da commiss-âo de fazenda. e industria. 
desta Camara. 

A' vista do exposto, entende a commi~;sã.o 
que deve ser approvada a emenda substitu
tiva do Senano. 

Sala· das sessões, 28 de junho de 1893.
iJfomes Barl·os, presidente.-Leopoldo de 
Bulhaes, relator_-Leite e Oiticfca.-A.1·i~;tides 
Maia.-Rosa, e Silva.-Albcl-to B1·at~dr'1o~-F. 
Sorb·c.-Seoe.r!no Vieú·o .. Apezar de contrario 
a materia. do projecto, reconheço ser prefe
rível ao projecto primitivo o substitutivo do 
Senado . 

Enicnda rlo Senado á ]ll'aposiçtio àa C'amara 
das Dep~ttados, que auto1·isa o P1•esidentc da 
Republi(·a ct crcm· uma af.{andega 11a capital 
da estado de S. Paulo c oulrrt mt cillacle rle 
](!i:: de Fú1·a, 110 de Jlilta$ Gc1'etc:,t · 

Substituu.-se pelo seguinte: 

O Congre~so Nu.cionnl decreta.: 
Art. I." O governo estt1beiecerú. umn. nlia.u

dega nn. cn.-pitu.l do esta.do de S. Pn.ulo e out1'l!. 
na cidade de Juiz de Fóru., no de Minas Ge
raes. 

Art. 2.0 O pl'ovímento dos empregos ·des. 
sas alfandega.os não sera feito antes que o go
verno do respectivo estado o:ffereça. ao federal 
um editicio com u. capacidade, a mobilia., mo.
chinismos e os uteosilios necessa.rios à instal
lação do ~erviço aduaneiro, nem antes que 
seja incluída no orçamento da União a des
peza dos vencimentos de seu pessoal. 

Art. 3.0 N<t execução desta lei o governo 
aproveitará os empregados addidos ás repar
tiçõe~ de fazenda e tra.nsferh·â. para a Altan
dega .1e S. Paulo todo o pessoal que não for 
indispensa.vel {t continuação do serviço da de 
Santos. 

Art. 4. • Creadas as alfandegas de que trata. 
o art. l ~' serão extinctas as delegacias íiscaes ~ 
existentes-nos mesmos estados. 

Senado Federal, 14 de junho de 1893.-Pnl- : 
dente J. de :Jfora.es Ba1'1'os, v-ice-presidente.
Gíl .úini~ Goulart, 2• secretario, servindo de 
1".-loao Som·es Neiva, serviudo de 2° secre- · 
tario.-Damingos Vicente Gonçalves de SoU:;a 
servindo de 3" :secretario.-Joah•m deO Uoei1·d 
Catunda, servindo de 4n secretario. 
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Projecto da CMitara rlos Deputados n; 7, de 
1.892, qu~ c1·ea wna alfanrl~ga. na capital 
de S. Paulo. c ottWa e o~ Jui;; de Fd~a. 
estado de Mi,uts Ge1·aes. · · 

O Congresso Nactonal decreta.: 
"Art. 1. 0 E' o Presidente da Republica au

torisado a crear uma alfandega. na cap:tal do 
estado de S. Paulo. e outra n11 cidade J.e JuiZ 
de Fóra, estado de' Minas Gera.es, abrindo o 
necessario credito para occorre1' ao;; clespezas 
de ínsta.llação e outras necessa.ria.s. 

Art. 2.n Revogam-se . as diSDOSiçõ~s em 
contrario. · 

Camara dos Deputados, 8 de agosto de 1892. 
- Ben1m·ilino de Campo,ç, presidente.-Anlo;;. 
t~io .'beredo, ln secreta.l'io. -A.ntonio Botgcs 
de A.thayde .li mio?", 2n secretal'io. 

Nada mais havendo a tc>ata.~·. o Sr. presi
dente designa. pa.ra a.mau1tã a. seguin~e otdem 
do dia: · 

raes·e autori~a.ndo o governo a rever os re
gulamentos do meio soldo e montepio do exer
cito e da. armada. e o do" montepio daque!les 
funccionarios; 

2." discussão do proiecto n. 40, deste anno, 
isentanào de direitos aduaneiros cinco altares, 
pertenc:~.s e imagens destinados a matriz da 
freguezia da Lagôa ; 

1" discussão do projecto n. 29 deste ~nno. 
autorisando o Poder Executivo a conceder 
licença a Francisco Ferreira de Moraes, para. 
intt·oduzir no pa.iz clous mil trabalhadores li
beriano~. segundo as condições que estabe
lece; 

Discussão uniro dos seguintes projectos : 
N. 124 de 18@2, concedendo repartidamente 

a D. D. Lniza. Guilhermioa. Campos e Anna 
Julia de Campos a reversão da parte da pen
são de que gozavam com sua irmã Emília 
Adelaide de Miranda Ribeiro, fa.llecida, pelo 
decreto n. 2830 de 22 do março de 1879. 

N. 54 de 1892, c0ncedendo uma. }lensã.o 
mensal de 200$ a D. Henriqueta Ca~neiN de. 
Mendonça Faure, vim·a do Dr. Ant10cho dos 

continuação da discussão unictt do pa.recer S::mtos Fam·e; 
n. 27. deste anno, annull~~ndo algumas elei- N. 60 A deste anno, conced;:mdo uma pansã.o 
çoes. :~.pprovando outras e reconhecendo depu- annual de 2;400$ a. D. Pn.ulina de Araujo 
tado pelo Rio Grande do Norte o Sr. Augusto Porto Alegre, viu''a do poeta nn.ciona.l Ma· 
Severo de Albuquerque Maranhão, com voto noel de Arn.ujo Porto Alegre, com direito á 
em sepal'n"do; reversão em benefteio de sua fllha D. Anna 

Discussão unica do additivo dest;1cado do Porto Alegre. nas condi~~ões que estabelece; 
projecto n. lG A, e1e!;'te anno (fixanrlo a des- 2.a discussão do pt•o.iecto n. 32. deste anno, 
peza do :Menisterio das Relal:ões Exteriores r~"1l!ando o proce.~so de apuração nn. elei{'.ão 
.para 1894), autorisando o governo a desapro- ele Pl'esillente e Vice-Prcsidenb da. Repu..; 
priar o predio em qüe funcr:iomt a secretaria hlica.; . 
de Estaàe,ou outro que mais convenha,a.brindo Continua.çü.o da. Ja discussão do projecto n. 
:pa.ra isto o credito neces.~ario a-tê á quanth~ de 14 A, deste anno, determinanrlu que os officiaes 
250:000$, incluindo-se ne~t..'l. verba a despeza. do quadro effectivo do exercito, a.(ém dos 
com repa.ros que forem necessn.r-ios; vencimentos que a.ctualmente percebem, ven-

1> discussão do projecto n. 39 deste anno, cerã.o mais diariamente uma ração de etapa_ 
dis-pondo sobre o decreto n. 1167 de 17 de igual a que for semestmlmente fixada para 
dezembro de 1892 e dando providencias sobre as praças de pret da guarnição eni que ser
emissões bane<\rias; servirem os mesmos officiaes, podendo ser 

Discussão unica th\s emendas :substi.tuti>as paga em generos ou dinheiro; . ·. 
da. Camara dos Deputados ao pr~jecto do Se-~ 3"1 discuss-<1o do projecto n. 238 de l891 do 
nado n. 1~2 D, de 1_8?2,_qu~/eot·ga_nis~ o Su· SenaJo, dispondo sobre t~tulos ao portador. 
PEemo Tribun;U Mlh~r. as quae~ o ..:enado Levanto.-se a sessão as 4 1/2. horas da 
nao- deu o seu consentlmento; t· d 

Discussão unica das emendas uo Sena.do ao ar e. 
projecto da Camara dos De~~utados n. l51 C, 
de 1892, que cre[l. urna colonia. correccional 
no proprio nacional « fazenda dtl. Boa Visí.<1. » 

.e nas colonias militare~ que ;1 isso ~e presta
rem· ACTA. E!lr 29 DE JUNHO DE 1893 

i 

Pt·e~idetlcic~ do Sr. ;ioao Lope~ 
l "'discussão do 1m~jecto n. 7l, dcst~ amio, 

mand~ndo converter em ordenado o .1ornal e 
gratifica(~o que recebe a m"-Strança. do arse-
nal de guerra. segundo a. tabella actua.l e Ao melo-dia respondem à chamada os Srs. 
dando outras providencias; João Ll!lpes. At.hayde .lunior, Frederico Bar-

Discussão do projecto n. 129 A, de 1~92, ges, José B:v~laqua,_Lima Ba?ury, Matta Ba.: 
- augmentando de lO 0 / 9 as joias e mensallda- cella.r. Ca:;1mn~ Jumor, ~em·1que ~e Carva,;:; 
· .des para a montepio dos funcclona.rios fede- 1 lho, Pires Ferre1ra, MM'tlnho Rodrigues, Jus-
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tíniano de Serpa, Nascimento, Alfredo Bo.r- vão . . Tacques Ourique, :Ofaydnk; Jesuíno de 
bosa., Atmino A:f!onso. Mig11el Castro. Epitacio Albuquerque, Vinhaes, Fi!(Ueir·edo. João Pi
Pessoa, Couto Carta.n. Sá .Andrade,Tolent ino nheiro. Pacifico Ma.scarenllas. Jacob da. Pai
de CarvaU1o, Andl'é C<lsalcanti, Luiz de An- xão, Fer·reit·a. Brandão, Domingc:s Rocha, Do· · 
dr~d~. Oiticia, · !~ucli<le.o; Matta, Augusto de mingos Porto, Ferreira Pit•e:::, Monteiro da. 
Freitas, ~e!Lbra, ~rthur ~ios,~everino yieirE-, Silva., Mt~rtinh~ prado. Angel? Pínheiro, 
Santos Vre1ra, Milton, F ra.nc1'"co Soúre. São Costa Junwr, Cmcruato Bt'<lf\"3., Vreira. Bueno, 
Marcos, Sebastião l\:Iedrado, Manoel Caetano. Fleury Cm·ado. :ü ves de Castro, Solon, .Mar
Francisco de Mattos, Nov~e~ Melllil, Fonsecn. e i ciano de ?l'!aga.Utães, Fernando Simus, Lauro 
Silva, Nilo Peçanlla.. Alberto Br<1.Uclito,r'rança. Müller. Sllimidt, Victorino :Monteiro, Borges 
Carvalho, Antonio Olymtbo, Ba.da.ró, Chagas de Me<leiros, Alcides Lima e Fernando Abbott .. 
Loba to, Alexandre Stocklet•. Costn. Senna, L.'l.
mounier, Alvaro BotE-lho, Viotti. Manoel Ful
gencio, Aristides Maia, Fra.ncisco Vei~a, Pal
leta, João L11iz. Roàol)!ho Abreu, Benedicto 
Valladares, Ribeiro de Arantes, Necesio Ta.va
Tes;.Forte Junqueifa.,Glicerio, A<lolpbo Gordo, 
Mursa. Alfredo Ellis, Br.l.silio dos Santos, Al
berto Salles, Urbano de Gou...-êa., Caetano <le 
Albuquerque, Corrêa da. Costa.. Bellarmino de 

O SR. PRE;;IDE:-;·rn-RespondeJ•am á cha· 
mada 70 Srs . deput.1.úo~, de confol'midade 
com o art. 59 do regimento, não p6de haver 
sessilo. 

Con>ido a.'3 . diverS<~s commissões a. se oc
cupar de seus r e ,pectivos tr<\ba.lhos. 

A ordem do dia para. amanhã é a seguinte: 

Mendonça, Pereira dt~o Costa., Homero Baptista Continua~J.o da di;cussão unica do parecer 
e ca.ssiano -do Nascimento. n . 27, deste atmo, annullando algumas alei-

Faltam com causa. participada os Srs. Aze- çõe3, approvando outras e reconhecendo depu~ 
redo, Joood e AveUar, "l'llomaz DeUino, Ro., tado pelo Rio Granrle do Norte o Sr. Augusto 
dri~P.s Fernandes, Gonçalo de Lagos, Amo- ~~~~~~?at~~uquerque Ma.ranbão, com voto 
rim Garcia, Benj:lmim Barroso. Pedro Ame- Discussão unica do uddítivo destacado do 
rico. Retumba, Meira de Vasconcellos. .Teã.o pt•ojecto n. lG A, deste anno {fixando tl. des· 
Vieira.. Paulo ArgoUo. Zama, Paula Guima- peza do Mini~terio úas Relações Exteriores 
rã.es, Horacio Costa, Fonseca Hermes, Urbano 9") t · 1 
Marcondes, Cyrillo de Lemos, Oliveira Pinto. para 1g -~, a.u O!'l~a.m 0 o governo a desapro-
Viria.to de Medeü•os, Furquim '\Verneclt, Ga- prüu o predio em que funcciona a secretaria. 

de Estado, ou outro que mais convenha, 
briel de Magalhães, L~nel Filho. Matta. Ma- abrindo p:u·a is~ o credito necessario até à 
cbado. Gonçalves Chaves. Americo Luz, Du- ·' 00 $ · 1 tra. Nirocio, Gonçalves; ful.mo.>,Costa. Mnchado, qUt1ntia. ue 250: o . lllC uindo-se nesta Vel'ba 

a despeza com reparos q u~ forem necassarios; 
Ferreira ~b~llo, Moraes B~rros, Lores C~lO.· Discussão unit<t do projecto n . 37, deste 
ves, Dommg~ de ~omes, ç.u-valh~l, Pauh~o a.nno, ementla.s substitutivas da Ca.ma.ra dos 
Carlos. ~rlos Garcla.. Mq.ren-a. d~ Sllva. Juho Deputados a.o proj~to do Senado n _ 122 D, de 
de Mesqmta.. Leopo~do de Bulho~, Ed~ardo 1892, ctue reot·ganis.'l. o Supremo Tri.buaal Mi· 
Go~ça.lves,_ Ca.rlos Campos, La.cerua. Cout~nho, litar, à.s quaes o Senado não deu o seu con
ASSlS _ f!raztl, Tll~maz Flores, Menna Bo.r reto, sentimento; 
Dyonys1o ~Ce~queU"a, Carlos das Chagas e De- Diséussão unica. do projecto n. 74, deste -
metr10 Rlbetro. a.nno, emendas elo Senado ao })rojecto da. Ca-

Faltam sem causa participada os Srs. Uchoa ma.t•a. dos Deputados n. 151 c, de 1892, que 
R.oiz, Gabriel Salgado, Fileto Pires, Indio do crea um3. colonia. correccional no proprio na.
Bra.zil, Pedro Chermoi::J.d, Augusto Montene- cionaL «Fazend<l. da Boa. .Vista» e nas colonias 
gro, Valente de Nova.es,Holla.nda Lima, Costa militarel! que a isso se prestarem; 
Rodrigues, Luiz :pomíngues, Benedicto Leite, l" discussão do projecto n. 39 deste anno, 
Christiano Crüz, Anfrisio Fialbo,Nogueira Pa, dispondo sobre o decreto n. 116í de 17 de .de
rána.guá. Nelson, José Avelino, Rosa e Silva, zembro de 189-2 e dando providencias sobre. 
GQnQê).lves Ferreira. José lvlaria.no, Juvencio de emissões bancarias; 

.Aguiar. Raymundo Bandeira. Annibal Fa.lcão, 2" discussão do projecto n. 150 de 1892, 
Pereira. de Lyra, João de Sigueira, Espirito mandando fazer nas capitaes de todos os esta~ , 
Santo, Bella.t•mino Carneiro, Lout•enço de Sti., dos da. União solemnes fuueraes no 30" diA do 
Theopb.Uo dos &1.ntos, Prestes de Mironda.~ pa..~1.mento uo marechal ?.Ia.noel Deodoro da 
Ivo do Prado, Oliveira Valla.dão, Leandro Ma- Fonseca., (lecla.rando de luto nacional o dia 23 
ciel Frota, ('.areia Pires. Marcolino Moura., llc <\gOilto,m~mthmloerigit• na praça da Repu
Leo;.igildo Filgu~iras, Villa. Yi~a. Priseo blic-.1.. nesta capita.l, uma. estatua. daquelle ci
Pa.ra.isõ, Torqua.to Moreir-.1., Manhães Barreto, dadã.o; mandando levantar no_ cemiterio de 
.Toaquim Breves. Virgilio Pessoa. Luiz M1ll'l\t. S. Fra.ncisoo Xavier um monumento, em qu~ 
Fróes da cruz, Erico Coolbo. .-\lberto Torres, se guaTdar-J.o as sua,S cinzas, e a.utorisando o 
Almeida. ~ereira.~ Sa.mpa~o Ferraz, Lopes ~-. governo t\ despender <t qua~tia nece..o:;saria.; _. 
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Discussão unica. do projecto n. 62 A, deste 
anno, concedendo a D. Maria.nna. Cecilia. Mei
reUes da. Fonseca., vi uva do marechal Manoel 
Deodoro da. Fonseca., a. pensão annual de 
6:000$000; 

2' discussão do projec:to n. 40, deste anno, 
isenta.ndo de direitos aduaneiros cinco a.ltares, 
pertenças e imagens destinadas á. matl'iz da 
freguszia da Lngôa; 

ORDEM· DO DIA 

Continua~ão da. discussão uaica. do parecer 
n. 27, deste anno,annullando algumas eleições, 
approvando outras e reconhecendo deputado 
pelo Rio Grande do Norte o St. Augusto Se
vero de Albuquerque Mara.úhão, com voto 
em separado. 

. 2• discussão do projecto n. 32, deste anno, 
regulande o processo de apura~.ão na eleição O Sr. Milt.on (attenção)- Sr. presi
de Presidente e Vice-Presidente <la Repu- dente, ni"io sei porque fatalidade sou obrigado 
blica.; a envolver-me em todas as questões eleitora.es 

· Continuação da. 3• di::~cmsão do projecto q_u.e s:e· discutem nes~ casa.. Agora. mesmo, 
·. n. 30, deste a.nno, fixando as forças de terra Sr. presidente, vejo-me forçado a tomar parte 

pa.1•a o exercicio de 1894. ne.'fte debate para contrapor·me á.s opiniões 
.emittidas pelo nobre deputado pelo Rio 
Grande do Norte, com um constrangimento, 
embora. não menor do que aqueUe que S. E:x.. 
sentiu, visto como retribuo-lhe toda. a estima. 
e consideraçü.o que S. Ex. se dignou teste
munha-r-me. Y. Ex:., porém, Sr. presidente, 
oompl·eltendP. que, como membro da. commis
sii.o de peti<".'ões e poder~s; tenho necessidade 
de justificai-a n~te momento, e de expor os 
motivos que em seu animo actuara.m para. que 
ellll. la.vrasse o pa.recer. que se acha em 
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· P1·esiclcncia dos Srs • .A1·tlm;· Rio;:; (i• ,íce·p1·e· 
side~ttc), Jotto Lo1JC.S e 1'1Loma; Dclfino (3• 
SCCI'Cla1'il)) 

Ao meio-dia. respondem à chnmac.la os Sr:~. discussão. E>se meu devel', tanto mais im· 
.. A-rtl\ur lUos, Antonio Azc1·euo, At1ltrydc .ht· perioso e mais imporlt\.nt~ e, S1'. presit\ente, 

nior, Limn. Bncury. Ga.briel Snlg:luc"J. l\fllttu. quanto a Cu.ma.ra. tem dado ú commissão 
Baeellar, Valente de Nomes. HoUu.uda. Lim1t, a honra de su:ífl'n.gt·n.r todos os seus pareoores. 
Costa. Rodriguos, C.\simiro Junior,ltodt·i~ues O Sn.. Motu.Es E B.-.nnos- E' porque ella. 
Fernandes. Benedicto Leite. Christia.no Cruz, tem merecido. (.4poiados.} • 
Al!frisio Fialho, Ne_lson, Ma:tin.l1o Rodrigue.i,· o SR. :MlLTO:i -E, conseguintemente, o. 
Joao Lopes, Freder1c0 Bo~g_es, ~onça.lo d(l L::..- expbnaç~:"io em que vou entrar serã, não 
go.s, Alfredo B~bosa.. B~DJallllll ~rro~o, Al- só um testemunho de res1:eito ti. mesma ca
mmo Aft'onso, M1guel ~e Castro, Epttacto Pe~- mara, como ainda uma ' resQosts. a todos 
s~a , Retu~ba., Tolentmo ~e Ca;va.lho, Juv~n- quantos entendem que, nestas questões parti
elo de Agu1ar, J?<LO de S1qUe1ra. Theop~~o da1·ias, em que as pa.ixües se avolumam, em 
dos Santos. Euchd~s M~tta, Augus~o de}~ e!- qtle os interesses se entrechocam, a com.mis· 
tas, Seabra,_ Ga.rc~a P1res, Se vermo "\•1e1~, sií.o de petiÇões e poderes peide fazer obra. por 
Santos P~~~ra, ~ilton, S. Marcos, Sebastiao simples a.llegações. destituidas de toda espe· 
Medrado, Villa. '\ 1çosa, Manoel Caetano, Fran- cie de prova · 
c.ísco de ·Mattos, Nova.es Mell{), Torquato "Mo- _ • . . . . 
reixa Fonseca. e Silva. Alberto Braadão Vir- U11r Sn .. DEPUTADO -Fiz semp1'e JUStiça 
gilio Pessoa., Fra.n~a 'carvalho, Ba.daró: Ale- aos sentimentos da commis..<:ão. ( A.poiado.s ) 
:xa.ndre Stockler, Costa. senna., _AJ.val'o . Bote- o Srt. MILTON __, o caso do Rio ·''Grande do 
Ih(?, Viotti, Manoel Fu~genci?, Do~gos ~o- Norte, Sr. presidente, é; no meu con~".eito, 
cha, Costa. Macb.ado,Joa.o Lmz,Benedicto Vai~ muito simples e de fãcilima solução. 
la.da.res, Necesie Tavares, For~s Junqueíra., . . . _ . 
Francisco Glicerio, Moraes Barros, Adolpho Quando 09 SelO da. ~mmissao a.brm-se de-
Gordo Mursa. Brazilio dos Santos Vieira Bu- bate a respelto da. ele1çao, que a. Cama.ra. pre
eno; Àl.bert<l s;,lles, Leopoldo de BUlhões, Al- sentemente examina, . o l1onrado. cidadão que 
ves de Castro Urbano Gouveia. Ca~tano de a..contesta:va. a:pr~entou ~ razues, -para ~e
Albuquerque.' Bellarmino de Méndonça., Edu- du· a nul~Idade do r~pect1vo processo; r~oes 
ardo Gonçalves Pereira. da. Costa Cassiano do que ro:cun r eprodUZllliis:no -voto em sepa.~a.do 

- to • tr· Rib - ' subscnpto pelo nobre deputado do Ceal':l., e 
Na.SClmen e Deme 10 el.l'o. repetidas aqui pelo meu honrado e dístincto 

Abre-se a. sessão . amigo representante do Rio Grande do Norte. 
São lidas, postas em discussão e sem debate Ennuncia.rei essas razões, e tratarei de de-

a.pprovadas as . actas da sessão de 26 e dare- moostrar que nenhuma della.s tem. a minima 
união de 29 do corrente. procedencia, ~nbores. . · · 
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Em primeiro Jogar, allegon-se que emdiff~ 
rentes collegios eleitoraes do Rio Grande do 
Norte tinha ha.vido no pleito a maior 11ressão, 
tinha-se commettido grande nume1'0 de frau
des, e a ate lançado não de violencias P<tra 
preparar o triumpho e a -victoría. do ca.n<lidato 
do governo, 

Mas, Sr. presidente, todas as eleições, que 
fo~m acoimadas de irregubres, todas aquel
las contra a.s quaes se provou a e:xistencia de 
motivos ~ue as invalidavam, estão e:ffectiva
mente desprezadas pela commissão. Esse pri
meiromotivo,pois:que foi produziclo,quer 'Pelo 
cidadão que contestava a eleição, quer pelos 
honrados deputados _que "tomaram -parte no 
debate, jà Ul1l delles assignando o voto em 
separado, jà o outro vindo a esta tribuna de
fendei-o, e motivo que não póde pl'evalecer, 
por isso que foi attendido no parecer que se 
discute. 

ranhão poderia. ter levado a eífeito a sua 
idea. 1 

O SR. MILTOX-Eis ahi questão que não 
pos~o resolver, por não saber quaes são os 
recursos de que dispõe o Sr. Albuquerque 
Maranhão. 

O SR. EPITA.cro PEssoA -Mas, não declarou 
que ella. tinha recebido cel'ta. quantia.! 

0 SR. MIGUEL DE CASTRO- Não; declarou 
q"lle ella tinha sido concedida, mas que o go
verno me!Smo foi quem gastou-a. 

O Sn. 1\oliLTox- Os factos a que. alludira.m 
os nobres deputados, relativamente a con
strucção do balão aerostatico, e o seguinte ; 
o Sr. Albuquerque Maranhão presume ter 
descoberto a direcção dos balões, e o governo 
da Republica, entendendo que este melhora.· 
mento pode ser de grande vo.nta.gem para. o 
exercito; resolveu mandar construir um ba

A segunda . razão , Sr. presí.dente, em lão de accôrdo com o modelo e a. planta do Sr. 
que se fundaram os nobres deputados parai Albuquerque ~larauhão. :para ~ervir como 
pedir a nullidade do tUploma., conferido ao material de guerra. Desta. construc:cãu foi en
Sr. Augusto Severo de t\lbuquerqu6 Marn.- carregado um offi.cial do exercito, e a este 
nhão, consiste em allega.rem que este cida- ofllcial é que se tem entregue a. quantia ne· 
dão se acha incompa.tioilisado para. ser eleito, ce:SSaria para ser levada a etreito a. obra; de 
llm virtude de receber subvenção do Go-ve1·no modo que, o Sr. Albuquerque Ma.rnnliilo. nem 
Federal. diracta, nem ind.irecta.mente, recebe subven-

Sr. pt'esidente, simillm.nte razão tinha. sido ~o pecunia.rin. alguma. do~ cofrelil publicas. 
igual~en~e ;-produzida p~rtl.nte. a com~iss.ão o S~t. AL~Ullo"lO ~u-Fo~so- Foi ó. Europa 
de verLficaça.? de poc;J..eres, e ouv1do a re::;pelto com dinlLeiro emprestado. 
della o ca.ndidato diplomado, tae:> fOl'am as . . 
explíca.ções dadas por S. Ex. que o proprio . O S1t. MILTON - Sent_!o assun, pergunto: 
candidato contestante deu-se. 11or convencido, do.·ro o cn.so d~ subvençao, de <l\l,e trata a..l~L 
nã.o insistindo em a.lleo-J.l-a.. de 26 de J<l.neu·o de 189:! ~ Qaal e o auxü.io 

· . ., ~ _pecuniario~ mesmo o favor dl:_ecto, q_u~ recebe 
O SR. :M.I.RTINllO Ron~t.IGUES - Nesse ponto o SL'. Albuquerque Ma.ranhao, senhores. a 

V· Ex. labora. em equrvoco. não ser a opportunirlade que proporciona-lhe 
O SR. MILTON ....,.. Foi por conseguinte o pro- o governo de ver reahsado o seu sonbo, e de· 

prio candidato contestante o primeiro a con- monstral' ao mesmo tempo que fez um grande 
vencel'-se de que labotava em um erro, pe· descobrimento,queha de redundar em gloria, 
diodo a nullidade do diploma, conferido ao não só para si, como para sua patria .tambem1 
Sr. Albuquerque Maranhã~ •. por suppor que Não ha, não póde haver stdr"enção, desde 
este recebera certo auxiliO do Governo que 0 inventor do balão não recebe_do gover· 
Federal. _ . no uma quantia, certa importancia peeuniaria 

Mas, _dado que asSim fos~e. exanunemos p~rt~ levar a e:ffeito a sua invenção. E esta e 
a ques~o para estabel~c~r os ter-!llo:s em q~e sómente a subvenção de que falia a lei de ja· 
ella fo1 propos~a., e demd1r. se .:Pode ter cab1- neiro e esta e sem duvida. a unica subvenção 
me.nto, em YU'tude da le1 eleitoral que nos que, por dh'eito, incompa.tibilisa alguem para 
rege. a eleição. Não ha. outra. interpretação.& dar-

A subvenção, Sr. presidente, de que falla. se ao :preceito legal .. 
a lei eleitoral em vigor não póde ser outra. Niio lH1.outra intelligencia para a disposi
sinão asubvenç-d.o que se traduz em uu:x.mo ç-ti.o contida no art. 31, n. l, da lei n. 35. 
]ecunia.rio, prestado à o.lgut>m ou a alguma Pol'quanto a querer-~e ampliai-~. como quer 
em preza . E neste caso, incontestavelme~te atiU.S o ~Jlus~re deputa~o _pelo Rio Qrande ·ªo 
não se acha ·o Sr. Albuquerque M3ranbao, Norte, 1sto e, a se adm1ttlr que a subvençao 
}lOrque não recebeu do governo quantia al- de que trata a. lei refet•e-se a todos e quaes· 
guma :para o serviço do balüo aereosta.tico, que quer 1avores, feitos Jlelo governo, chegar-se· 
teve a felicidade de inventar. hia a, conclusões taes, que a lei encerraria 
. O Sn. MIGiJEL DE CASTRO- Sem este auxilio um a. "bsurdo palmar· 
prestad() :pelo go-verno, o Sr. Albuquerque Ma- O Sn.. Aunr-.~o AFFONSO dá um aparte. 
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O SR.1íiLTox-Sr. '{lresidente, si fosse ·Yer- c Sim Si a Republlca jô. lQgislou .sobre mate
dadeira. u. interpretação, dada. ao artigo da ria eleitornl é claro que sobre este assumpto 
lei referido, pelo illu:;tre deputado o :-r. Mi- n~o tem aquelle principio constitucional a· 
guel de Castro 'chegaríamos <~ conclmão de lllt7nor applicac;tl.o. (Apoiados,) 
que qualquer indiviüuci, que ti.-esse recebido o SR. EPITAcro PESSOAd:.i. um apa.rte. 
uma nomeaçl:o pal'(l. posto da guarda nacio-
nal, o que não se:póde contef;tar que e um O SR. MILTON-Assim, Sr. pr-esidente, o 
ià.vor d0 governo, ficaria incompatiuilisados, terceiro argumento do illustre depu.tado, 
para receber- votos em qualquer eleição. como os dous onteriore;;. não tem razão de ser 
(Aparles.) tambem; mesmo porqne o decreto de outubro 
~ão, o facto a que se refere a. lei não e, de 1882, sim]Jles desdobramento da lei de 9 tle 

senhores, um sim'{lles iiwor. Subvenç(ro. en- janeiro de 1881, nilo poderá, servir- para os ca
tende-~;:e que é sen:pre urn auxilio pectmiario. sos omissos (lil. lei de 26 de janeiro de 1892. 
Empreza. subvenciont\tht, por exemplo, quer E não pódet'ia :porque o systema das duas 
dizer aquel1a empr·eza que recebe <~Uxilio leis e inteiramente diverso,c.:"'l.daqual e vasnda 
pecuniario do governo. E' esta a signi1l.ca~Jo no seu motde differente. Por exemplo, a lei 
que se dá sempre ao termo subvcnçao, qun.ndo de 1881 imtituiu um eenso alto. ao pa...~o que 
empregado por lei. a lei (le 1SQ2 quasi ciue estabeleceu o suffrà-

gio universal. Aquelln. f~ta. a magistratura 
O SR.. !lirGUEL DE CA.sTRo dii. um aparte.- intervir em todo o pr·ocesso eleitoral, ao 

(Cnt~am-se aJJm·tcs.) pa.sl!o que a out1•a quasi prohibe ümilhante 
O SR. MILTON-E' assim que invaJ•iavr;l- intervenç.1o, 

mente tem sido entendido o termo sHbt>ençao. "Cma. besBia>a-se em círculos de um só 
quando usado em lei. Portanto: subvenção trai deputado, a outra creou districtos de tres 
:por força a idéa. de auxilio pE>cuniario; e o deputados. abolindo o voto uninominal. 
Sr. Albuquerque Maranhão não recebendo Já ::e vê que as duas leis distanciam-se 
a.uxllio desta na.turc:za. como j{t ponderei, não muito, por isto mesmo uma não pôde ser sub" 
está pois incom:patibilisado para o mandato sidiarh\ de outra. (.-!.poiados.) · 
legislativo. De-pois, St·, presidente, quando a lei diz em 

E conseguintemente as duas primeiras ra- um de seus artigos «revogam-se as disposições 
zões, apresen~ada:; pa.ra annulla.r o seu d.iplo- em contrario» não o ü1.z por mero luxo, a. te 
ma, não são procedentes. (Apoiodos e 1u1o porque na lei n::io ha. palavras ociosas. 
apoiados.) . · 

Resta, senhores, 0 terceiro motivo, exposto · Esta e.'Cpressão quer dizer que todas as leis 
pelo illustre representante do Rio Grande do anteriormente votadas. e que á ultima. se op· 
Norte, isio e, ::;. Ex. não podendo negar que ponham por acaso, são leis que ticam de ne
na.lei de 26 de Janeiro de 1892 não estivesse nhllm eifeito, que deixam de existir. 
inclui do 0 recurso contra 0 alistn menta total E a lei. de 26 de j~neiro assim o determina 

tambem. 
de eleitores.o alistamento em globo,mas;:~.penas Por conseguinte, nem a lei de janeiro de 
contra. o alistame-nto de cada. cidadão, recor- 1891 , nem 0 decreto de outubro de 1892. po
reu a um argumento singular; e disse que : 
desde quando a constituição 110 art. 8~ estalJe· dem su bsisth• mais, em frente á lei n. 35 de 
leceu que :ficavam em vigor todas as leis do an- 1892• 
tigo regimen que expliclta ou implicitamente E tanto mais isto e verdade quanto, sempre 
não se oppuzessemao systema de governos fir- que. uma. lei posterior quer, Sr. presidente, 
mado JlOr 41ua. 0 decreto de 7 deoutubro de que uma lei anterior, em algumas das suas· 
1882 estã. "'Virtualmente em vigor e deve ser partes, ftque ainda vigorando, faz isto bem 
considerado subsidi<.trío da l~ide 26 de janeiro patente em seu contexto, como. a legislação 
.de 1892.: e "a.'SSim 0 illustre deputado pretende patria nos o:fferece exemplo.> irrecusaveis_ 
q-ue aquelle decreto de outubro seja npplicado Ma.s a lei de 26 de janeiro rião manda. con
a: todos os casos omissos ua citada lei. Mas, tinuar em vigor nenhuma das disposições da 
com'{lrebendc. V .Ex.Sr .presidente.que quando lei de 9 de j<tneil'O de 1892, nem do decreto 
a Constitüição consagrou nquelle pt'in<:ipio, de i de outubro de 1882, e. portanto nem uma 
quiz 11.UUdir a ::;erviç-os, ouassumpto.s que llií.n nem outl'o :>e póde con~idera.r inai;,; em vigor. 
'tivessem sido por o.cca.~o regulados ]JOr lei (Nuil~>br:m.) 
posteriol', isto c, vot:l.üa jú, no tlominio dn. Rc- Para. que a Cu.m:tm ~c convon~..J. da ver!ln.d.Q 
publica. deste llleu euuucinuo. lcmura.r-lba-hei que. 

Ora, a. materia eleitoral foi regulada espe· na propria lei de 1881, com que o~ nobre:,; de· 
cialmente pela lei de Janeiro de 1892 e, po1• putados querem fazer obra, :se e;;ta.tuiu quo 

. cons8(tuencia, o que se re11.ere a. eleiçVes não 

1
. t.odas as di:;posições r.elativas a eleiçõe~, e 

está. comprebendido na dispssição constitucio- contidas em leis a.nteriot:es. dev:el'iam ~er con
naJ.~o art· 83. · . . . . . . solidada.s. e depois,à,_e approvada.s pel()Poder 
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L~gislativo po5ta.s em vigor, desde que con- J O Sa. MILTON-Diz S. Ex. que o decreto 
v1esse conservai-~:>. de 7 de outubro de 1882 deve ser· subsidiaria 

Temos, pois, que par:t nma leí ser conside- dt~ lei n. 35,de 1892 neste ponto. J<i. respondi 
rada. sub;;idiada. da outra precisou que e:;ta a~- ~x. gue para isto seria l)l'eciso que a 
posith·a.mente o declarasse; e mais que a res- le1 de Jtl.Mll'O de 189-2 consagrasse um artigo 
peito das dispo.>içCies, assim subsi~tentes, especít~.l, em que mandas3Q que tat>s e taas 
mandasse fazer a comolilla.çã.o, e m:J.is que dispo~içues da lei a.ntex·ioi· continuassem vi
fosse esta approvada pela Cama.m para ser gorando, como se faz sempre que se coodifl.
considerada então de ahi em deante como ~m leis. 
lei ; fóra. disto, não. · 

O SR. MIGUEL DE CASTRO- Deante elo. lei 
de 26 de .ianeil'o não ba ca3os omissos em 
materi11 de eleições 1 · 

O SR. MILTOl'í-Si ha. casos omissos, cumpre 
ao Poder Legislativo1•rovideuciar a este res
peito })êlos me!os ~ompetentes, mas nnnc:1. 
lan~~r mão de lei:> anteriorc..., que estão revo
gadas. 

O SR. MIGT.íEL DE CASTRO- C<imo concilia. 
V. Ex. a tra.ngres....:ão des~ lei? 

O Stt. MILTON- Um::.. t1·a.nsgt·essão de lei 
niio tem concili:tç;.1o po~sivcl. 

Aind.!l., Sl'. presit\cn to:;, na. lei c:t! jnneil'o de 
1881 c no dccteto ue outuhro <1e 1882 se de
termina. o se:;uintt-. (Lê) 

Confir•mrt Íi:lto o que sus;tentel quando 
rel~wi-me t't necessidade de serem termim\11-
temcnte indicados na lei posterior (}UC5iquer 
artigos rlc Lei tultcr·iOl'. que a!Ii pot•ventm~J. 
se rc:sol\'tt mt~nter. (:lpJiaclos.) 

De tUtlo quanto tenho di to, o nobro deputado 
concl uii·t~ ct uc Stl csti \·esse n0 espírito tlo le
gislador quel'<:r que a lei de ja.neiro de 1881 
e o tlecrct·, tle 7 dtl outubt·o tle 1882 f~e1u 
subsidhtl•io~> da. lei lle j:\nl!h'O tlc 1sç,2, tel-o
hia declaro~lo em um nrtigo de,sta ultillltl. lei; 
mas c:.-omo o legislador não o Iez ê porí!Ue <~!1· . 
tendeu (1\\G n. lei de 1892 nito precisn. Ya. de 
subsidias complementaras. 

Se me fosse licit(\, eu n.ind-.~ llirin. r1ue n.o 
seio da. commissii.o especial, enca.rre:.;ud~ tle 
elal.lOra.l' a •·eformn. eleitoraL se veútilou a 
questão do recurso cc-ntr<t o álistamento em 
globo . 

0 SR. MrGUEL DE CASTM-Ontr'ora. um 
individuo pouia. reclamar contra n. inclusilo 
<le 200 ou 300 nomes no alistamento, e podh\ 
reclamar contra. nullidaue;;, mas u ll'li actual
mente sô permitte que o individuo reclame 
por si. · · 

O SR. MILTON-Quanto a.o recurso indivi
dual, n\i.o ha questão, a lei o permitte, como 
a permiltia. a lei anterior. . 

O 110hr~ deputado pretende que o alist.'l
mento cleitoml do Triumrlho e Cangu::u·e
t;tma C!ll sna tot:.did<Hlc ~ejn. annullaúo por 
fnl\'1\. de senl.ent:.\. d:1. junt•• clcitol".\l J'e:>pe
c~iva . 

o Sn. MtGt.'EL DE c.~-rnot.l.á um a.pa.rte. 
Ç:ow:1r:. V. 11 

Não poclem, senhores, interpor-se recursos 
contra o alistamento em globo, e esta. ques
tão não passou despercebida á commissão 
especial, como ha pouco recordei. 
~uscitou-se di~cussiio a respeito e a com

miEsão, ponili!rando os motivos pl'ó e contra â 
idéa, entcndett que seriam mais funestas as 
cons~uencias resultantes da. a.dmissão do 
recurso COit~r.t o alista.m<mto em globo do 
que •~ negação 1~el.Le. 

0 .SR. At;GUSTO DE FRElT;\S dá. Uffi aparte. 
O SR. 1irc.To:-.:-O honra.lo deputado pela 

Bahi:~ csti~ eãn tlrmando o que digo, como toda 
o. r·amn.ra. vê ; si pois, a. lei ttüo a<lmitte 
aquelle recm·so, como cntü.o quer o nobre de-
put:tdo ttdmitti l-o? · 

Prev:tlecendo·se de u!n decreto revogado, 
qual o <.lo i ue outubro t!e 18321 
os~~ .. ~IlGl:":_EL DE CASTRO-V. Ex. l.1ÜO quer 

fazer tllstmcçao entre recurses tle alistamento 
e t•ecut·sos (le ouka especic. (TI·oc{~m-$tJ mu:tos 
(!]lm·t es. ) . 

O Sn .. MILTO::->-A questão é esta.: o nobre 
ucputar.lo su.>tcat:~ o. doutl'ina que o voto aln 
SC}l<trado con ts!nt; aind;L agora rc!petc o que 
disse ne~tu trilmu~t,na <lltim(l. sessão desta. c:t:sa. 
111ns eu conte.:~to a. opinião sulft·.~.;;<ldt\ pelo no
bre c.l.eputn.uo. S. Ex. quer que em certo.> c 
determinados ~~os possa baYer rç:curso contt~J. 
nmali~tameuto inteiro; eu, porem, o nego e ai~ 
fit:mo t\Ui~~~queem C"-'>? nenhum,qua~squer que 
SSJ:tffi as. c~r·.;umsta.ncias,q uaesquer que sejam 
as condtçol!s, semelhante recurso põde ter 
logar E não póue ter lagar por,l ue a lei ele 
26 de janeiro de 1892, que é a que rege pre
.sentcmente a m.-'1 teria, em nenb uma de suas 
disposições permitte a interposic;.ão de seme
~hante recUI'so. Si a lei não o permitte, como 
e ·que. o nobre deputado quer que esse recurso 
se possa. da,r, quando sabemos, entl·etn.nto, que 
em ma teria. de competencit\ toda. .lei deve ser 
interpretada.restrictamente 1 

::\'fio queeo f:~tigar a :~.tten~ão tla. c:imaro. e si 
me tenho demot-atlo n::.. tribunt\, tlcve -se este 
desgosto (nt1o ' tpoiCldos) ú. insistenci:1. dos · 
:l.pn.rtes do nobre deputatlo :1. quem não posso 
ddxa.r sem rc6posta . )fns, vou tbzer, S•·· 
pre.~i<lente, unm conce5:s<io ao nobt•c dcpnta
llO p:~ra. proY~r que o p:~reccr d:\ c:omrnissão 
sustenta-se mesmo pelos argumentos que 
S. Ex . nos fOL'Ueceu. 

\ll 
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Adml.tto, p01' hypothese, que se :pos~n. usar só c:Ld<~.d<lo, que niio era n.U~i.s nem 1womoto1' 
do recur5o contrl1 o alistn.mmto em gioho, J.mblico, nem adjunto dest~. 
mas este rectU'SD tem processo, tem fot·mulas incide <~.ssim no mesmo defeito em que o ou
IJara ser interrosto. Qmwo t'1.mbem va.ler- tro rt~cnrso j nlgo,do no Rio Gr:tnde do Norte. 
me da lei que o noln·e depnt~él.o D.iz que e Nãofoi inter·_postq por pessoa competente, isto 
sui)sidíarb L1a de 26 de ,jnn~il'o: o clecreto de é, roi pl'o,·ocado por um eleitor apenas, qu[l.ndtJ 
7 de outu1n•o de 1882. Este decreto ;:ulmítte d.e..,erh sel-o po1· tres, ao meno.~, ou pt>lo pro
eiTectiYamente o recuroo contra o all;;ta· motor pubUco tla comarca. ou :fina.lmente peto 
mento em globo, é ve.rtlade, mas cnc s6 adjunto deste. 
pode ser interpJSto pelo promotor pul.Jlko da Por conseg·ninte, o do~nmento com que o 
coma-rca., 11eto seu :1.ttjuntn, ou então por .tt·e3 nobre [lepntatlo quiz robustece1' sua opinião, 
eleitores ~o m1.micíplo. Entret:mto, o l'ecurso niío precetle, ni.'í.o pode absolntamente set' ac
de que se prenlece o nobre deputado não foi ceito pela. Ct\m<wa que conhece bQm <t lei, 
interposto nem p:olo 1n·omotor, vem pelo seu clarissima: nliás. 
adjunto, nem})Ol' tr,;s eleitores, lll<t5 por nm o s~. ~iic.uEr. DE CASTtm-A in·egul:.widalle 
sô ! - jú. cu a conl'CS5CL ( Ea muii,o.-; a;lctrl~s.) 

Já vê o nobre tieputa1i.o q_ue tünth mesmo 
quando se p1..u!esse p~trmittil' em regrn. o l't)CUr· O SR. :\In::ro~-Nõ.o quero Lazer aos mem
so cmtroYertícl,!, aquetle tle ql.le s.Ex.ü-,tta e kos <l<t .iuma. eteltoml do Rio de Janelr0 a. 
de que 11os occulKtmo:s rtgorn. n~.o JJOdia. Sel' in,jnsti.~,~~ de suppor que elies assim julgaram 
ad ... -nitt.ido po1·que foi imerpo~to-ille.,rralm<~ute. l)Ol' motivos üc: pon,·a. ponderar;ão; mas nõs e 

que nào llOu~mos 3.cC:eitar :1.quella sentenÇ;a., 
O SR.. MIGüEr. DE CAsrM- V· Ex:. d~-me qun.n io vemos que o recurso interposto contr:1 

licença p~rá um apa.l'W ~ o n.listu.mento eleitoral tlo Pit-:1,hy, o 1bi por 
O Sn. 'MILTO~- Pois não, p.'•tle dm' os pcssot" incompetente : isto n.mrmo. a.pesa.r 

que quizer. · do HHÜt.o 1·espcito que consu{n'o <\OS meml:>l'os 
o SR. MlGüEL IíE CAsTRO dà mn (tp::trto. qne com voem, senhot·e~. nqucl1:1. junta cl~i

t(ln<l. 
O SR. ADn~o APF0~50 <lil um (lpll.rte. Sr. p1·esidente, p:l.l''' sui!tent:.u:• o parecer d<L 
O SR.. ~IILTOX - )las hn. uma entra rat:~o commiss;.1o de p ·üet'e;:(, .dQmon~tPei que nilo 

ainda.. senl10re~, pat·;t invalidar o recurso <t s;;l.o llt'OCNlerlte" :.~.s r:1zue~ oppo:::.tas pele> meu 
que se npcga. o nobre d~pLlWJlo pelo Rio distincto <tmi.~o, cotnll~tnhdrodc commissi""LO, o 
Grande clo Norte. O recm·so. no <:a:>o do ~le· 11obre tlcpul.utlo pelo Ceará, nem t.i.o poltl·C• os 
ereto de 7 de cmtuhro, só li'jde Sl'r Lntet"post.o an;mnentos prortuzhlos pelo meu nii.o menos 
dentro de oito tlin.~, c o nobt•e deputatlo não J.i~~indo colle.:.!a.: o lwnrado uepttt.'\dO pelo Rio 
provou que o r<,curso f.:)lltra. os ali~<<tmr:nto3 Gnwde elo N"ortc ; ueclat·ci que a:;: ctei<;üe;; em 
de Tdt1tn})ho e Ct~.t·)g'ntwetamn. tiYe.~sc stdo que ;1 commi:;slo encontt·ou lt'i'C;jUll.\t'írh.1.des, 
pre::en tado dentro clcsse pr·ar.o. A lei de i' de 1~1ram efiecti vu.men ~e a.nnnlhulas; 1n'ovei q tte o 
outubro de 188~, cmnprclacct·e:o~cent:l.l'. manda St•_,\tbuqn<:ri)ue \Iaranl::1o não ê incomp:Hivel, 
que o re(;urso sc-.jlt 1ntet•posto por um irJr ... ,,o, pot' 1sto que S . .Ex. I:1(W recebe suln·en~·ii:o 
ao pa.~so que esse tecm-so, Sr. -preside11te, de algnm;t do govetno; nz Yer m:J.i,:; qw; ni:i:o ha 
que o ua1): e depu lado se quer }n·ev;<lecer, !oi recm·so cont1·3. os ltlislamentos eleitOI'<I.es em 
interposto }>'H' uma. simples ~·~:westJ;!li·:ç,;o, g{o!Jo, de ;~(·cor·do c-,•111 a lei de 26 de janeiro 
.o que ê meio lU.Uílo di.Jierente daquelle outro. de 1892, C(lW rege a.ctn•llmt•ute '"ma. teria; c 

O SR. MARTL'I:IIO RODIUGUE'>- ):b;; attend:t pro,•ei finalmente que, ainda quamlo esse 
Y. Ex.. a que a. Camat·a :\Il.mici}X<lllern ao reC:1\l'SO se permltti;;se, o 1':~·-urs@ qüe foi inter
menos devolV\!U ao ret:orrcnte a peti~'iio. posto lJftt•,tnte n, .i unt3. eleitr:m~lllu Rio Grnudc 

do Xot·te niio pode }HW:eder, porque não !ói 
O Sn. MIGtiEL DE C~\STRO - Acetto a irre- ll.pt·es,·ntaJo lle11tro do prazo d~~ .lei, uem r,or 

gularidade. (lia. out·ros opar!.~s.} pe5SO<'< competente, nem me(tiRntc <J. for1mlla. 
O Sn.. noiiL'ro~-rro mesmo defeito inCOl'rt.ll por ell•~ 1nescrcptG.. Pol"t<~.nto·, u5.o póde pro

ajunta;eleiteml do estildo do Rio de Jaueiro, tluzir etrr~itos juridicos<.lemttllt'C7.3. algutn<t. 
relati>umcnte à eleiç-ão do Pil·ahy. E agura. Sr. president<>, oecorre-me um 

O SR. ADII::\0 .AFFo~so-Este estaüo é mais ponto r]Ue precisil. de respcsl:ait.1.mbem •. 
infdiz .:ünda. O nobre depntMo. pelo Rio Gra.nde do !Serro, 

O Sn. Mrr,ToN-0 documento que 0 noln·e n~ seu di:>úUL'SO, tt!~e~ou que,' si não interpu
deputado exlldJitt Mmoni;tl'<t que eUe est:l llO Z:Hatn o 1·ecur~o per·tl.nte tt .iuntt"l. ekitoral, 1bi 
mesmo ,~aso. po1·que est,e se l'eferia cxactmn<::nte iL incom· 

A.junta eleitora.[ do e.~t:1ilO <lo Rlo de .J:l- petencia dessfl jnllt.'l.,_ qn~ et•a conseguinte
neiro deu próvímentr., ao recm·::o lntcrposl.ú mente sus1leita par.>, arn·ecia.l-o. · _ 
contta todo nm alL~ta1nento eleitoral })Ol' um O SR. lVlrGVEr. DE CASTRo d:j, um a:pat•te. 
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O Sn.. MILTON-Mas aJista.mento nüo e sen-~ signa.l de respeito ao nosso codi"'O põlitico e á 
ten(,:a.. E V. Ex. quer comparar seutenca. na pureza. das instituic:ões democmticàs ltlle elle 
expr~ssão ,jur·idica e ve1'd<J.deira do vaca bulo, consagrou. • 
com um simples alistamento de eleitores '! E' preciso tot'nar uma rea.lidaj:].e a. repre-
Quer equipar.11-os? sentação na.cionM; e para isto e nr::cessario 

O Sa. J:l·hGUEL DE CA.STRO dei. um aparte. a~~es. de tudo <~t\l.sta.r a indagaÇtl.o de sua.le· 
. . gLttmidaue do terreno ag-itado em que se de-

O §R. Iv~rt:o:;.;- Volta V. Ex. a velha gladiam as pl.ixüesparticlaria.s para collncal·a 
questã?• po1s stm; o n?bt·e deputa~o tambem em uma. região ffi(tis serena,em que a. pa.lo.vt•a 
pelo R10 ~rande do Norte ( re(er:nrlo-se av da lei não possa ser abafada. pelo choque de· 
S1·. Almmo Affonso) fica enca.rrego..do de it1teresses menos dignos. ( A1>!lia·los.) . 
responder a: V. Ex. neste terreno. . A Camar.l. .iU. tem dado provt\S as mn.is si-

Sr. pres~dente, o nobre deputado ]_)elo R~o ~nificativas de que comprehende está. necess1-
G_r~nde do Norte esgueceu-se de que 1"!-0 foro dade; e desvaneço-me de a.!lirmar que tenho 
ctvtl ~s recn~S?S m~erpostos sobre a mc:om- timhrado em obedecer n. estas idéas, votando · 
:petencw._ d~~ .JUIZes sa.o_apresentado~ perante de accordo com n.~ minhas con\•icçi.íes, sem 
os propr1_9s Jm~es ([ ue sao rept~t.a.dos mcompe- a.ttencão i~ côe politica. dos candidatos que so· 
~entes; "\ .Ex.nao lembro~-~e de q~e os recursos licitu.m o seu reconhecimento. 
mterp0Stos sobre suspe1çao o &LO peronte os . · - , 
proprios Juizes avaruados de suspeitos ' e . UM SR. DEP1.i1'A.DO-Dou o meu te::>temunbo 
que, pt>r conseguinte, o. incompetencin. da disto. 
junta eleitoral ·do Rio Grande· do :Norte não O Sn.. ErtTACIO PEsso,~-Um dos maiores 
era. motiv-o para deb::ai· de ser perante ella males que se tcem feito ú. Republica., tem sido -
apresentado o rQ.curso sobre 05 a.list..1.mentos j ttsV.tmente '" íalsitiruGiio do voto popula.r. 
de Canguà.retamtt e Triumpho. ~Apoiwlo.~. ) A consequetwin. 1l\tal deste erro ou ~ntes· 

St• · president~! A C:l.mara ueve lemhmr-~e deste crime já va.e se fazendo sent,il• de modo 
. de que o anno pa.s~o o diploma do S1·. AI~ contt·istutlor nas n.bstenç·)es systerna.tica.s, no 
buquerque Mar<tnhilo ioi <\qui MnuUaüo, \lespt•estigio dos col'pos. electlvos, na. des· 
exactan1ente em virtude de uma. emeud;:~. que morn.li·:mçúo de ccrta.s org;tnimoues esta-· 
apresentei ao pa.recer da conunissiio de p~ti· doaes, nu.s r ecriminn.çi1es que explodem a cada. 
ções e JlOde·;·cs. Pois bem, sou en mesmo r1ue canto contt•:• a Rcpublica e que mui to podeJn 
venho agem defentler o novo diploma. de rtue Concorret· par:L a impopuhtricl<tde do regi-
é pot·tador o mesmo Sr. Albuquerque 1\Ia.ro.- m~n.(.-tpniatloc) _ 
nhü.o. E me pa.rece que lx1sta e~ta cnnsicle- Sr. pt·esitlente. a questão fJ.UC !le debate 
raçiíc pn.ru. se comprcllender· que tl.nto eu. ne,;;te mom:!nto é lle sLtmmt\ gt·twtutule. 
como a commissão de >el•ificrl<,:ií.o de pode1•e;:; Um citla.dão !lcchtr:t-sr: eleito l)elo Rio 
da que faço parte, só temos umu. pL•eo:mp:.t.· Grl\ude doNOl'tc; um otüro contcstn.-lhe a. 
ção: a de julg<l.t· da ae<:ordo corno diraito e a Legitimic.ltvle d<\ elei(,'<tO, t\ssegnr:l.ndo que o 
justiça.. Espet•o EJ.tte a Camar:\ t:1.mbem (leci- sclt tt•illmpho foi devido a.os suifro.gios de in
di.r-~t sobre o caso como entender dcjnstiça e dividuos Hlegn.lmcnte qualifict\dOS. por con
de direito . ( ~1fuito !Jem, muito bem.) sequencin., aos suíft•agitJS de indivíduos que 

O S1:.-. Ej_>i.t.aeio Pes!Sôa-Sr. pre· 
siden:te, o reconheimeuto <le -poltere.s não é 
uma. questão que eleva ser resolvida. ao sabor 
das conveniencias -de qu:l.lquer das l.'ra.cções 
em que se ac\m. dividida a camara dos Depu
tados; e um a~só.mpto da mais ele Vltda. signi· 
ficação politica, cuja soluçao se cl~ve inspi· 
rar unicamente na serenid::te1e da lei e na 
inflexibilidade d;J. justiça, jitmais no criterio 
do intere.'3sc par tidario. ús mais das vezes 
apo.h:on;v.l.o c iujusto. (Jt1l·-ia,lo· .) 

E' mn de-ver imposto ;i. conscienci:l. de Ci\da 
um tle nós e ú. honor(l.bilid ule d:t C:nnut'<\. é 
um:~ exlgencí:t inilltu.livel .llo rt-g-imen t·r·pu · 
b!icano n.sse!!'nmr :~ YC ·d:ule ~:leitot·at cotr.~o 
b:.tsc JÚ'ÍlllOl'tli:1.l à. vet·rhdc do $YStema. t•ept·e· 
sent.ativo c•ltnO attt•ibtJ to in•lispc·n~wd :\.(1 

l_)rest.i0rio 'aos pn~ lct·es e~~tivos. COf!IO condi~o 
impres.::indí vel ; t etrectlvid_a.Je da wtel'Y'en\,'4.1.0 
:popular no govet•no do patZ, em summ;t ~?IUO 

não eram etei tores, que não t inham, pela lei, 
o direito de elegei-o. 

Não venho disct1tir :1 questão de saber si a 
nullidade do alistamento eleitoral póde ser 
decretada pela junt(l. de recursos da capital 
do estado ou si e isto umtt attribnici.í.o exclu
si va.mente reservada ao poàel' verificador da 
eleição . . 

Pa.ra o lim que tenho em vista, basta-me 
decla.rar que .divi~io da opinião a.dmittida.uo 
voto em sep:u~tdo p~Io illustre r epre:oentante 
do C.e.1.râ. e que, entreta.utO, loi em algum 
tempO a minha opiniã.o, e :tccei_to ~ doutrina 
con~1g.-ada. no }l<trecei' da m.a.to rta da com· 
lliÍ$..~0.· 

A jnnt~ eleit.oral rlo. cu:pitttl devia ter, ~e 
p:u"<.:•ce, tn:lS. pel:t. lei n. ::l5 de 2 · d.e _janoall'O 
oiO rt.lll\0 p:t . .;'lallO, llÜ.O tem COtnpetench\ p:tra 
lh~t·l!t:.u• t\ 11 \\llid:'-'.l~ uos n.b.;t:.unentOiô muni
cipa.i'S (•tpoi•llit~<}, limit.1.nuo-se a.s suas n.ttri· 
buições u. julgtw em especie . dns inclusões, 
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exclusões ou não inclusües de cidauãos que mar parte cídadií.osq_ue eram eleitores, os que 
presumam ter ::~, capacidtule eleitoral. (1lpoia- foram elimmados uestu. nova qualificação 
dos.) (aJJo:culos). 

O direito de decretar aquella nullillade o Sn.. VALLADAREs- A ca.mara se pronun
cabe IJrivativamente, no estado aetual da cia ~ol.Jre u. conclasiio do parecer e nã!) vae tão 
nossa legislação, ao Senado e á. Camara dos longe. 
Deputados, quando tenha de verificar ale-
gitimidade dos pQderes de seu5 membros. O SR. EPtTACIO PESSOA-Nisto é que está a 

Que ha o direito de decretar essa. nulli- razão do requerimento que vou enviar á mesa. 
dade, e facto que não se 13ód.e :pGr em duvid"-'- Resolvendo a questão nos termos em que 
Si os a c tos praticados contra expressas dispo- lhe é propost.'l, a Camara. está adstricta a um 
sições lega.es ou sem as formalidades substan- dos dous alvitres : ou approva o voto em se
ciaes consignadas em lei são mdicalmente parado ou acceita o parecer da maioria da 
nullos, deve h[l.ver um pocler incumbido de commi~srro : a.pprova.ndo o voto em separado, 
sentenciar e~sa nullidade; e si, no caso de talvez a Ca.mara vá repellir do seu seio um 
alistamento e no ·entend"" da commissii;o, esse candidato legiti.mo.mente eleito ; mas iK1.mbem 
poder não é ajunta ebitoral U.a capita~ nem acceif.:mdo o parecer d<1. maioria dacommissão 
quaJ.quer autoridade judiéütria, administra- tal>ez a Camnra. vá. sancciDnar com o seu voto 
tiva. ou politica., expressamente designada. uma vcrdr~deir<.\ immoralidade. (AJJoi~dos.) 
não póde ~er outro sin5.o a camara verifica- Re!lict.am os nobres députados no ·alcance 
dora, a .quem uão se põda recusar o direito que Yae ter o seu "10to. 
de indagar, desde a origem, n pureza e lcgi- Admittamos • por.> hypothese que o alista.-

. timidade do mandato de seus membros. (!lpoia- menta daquelles muni(:ÍJ):os seja realmente 
elos.) nullo. Si a. Ca.mn.raentendc que a. junta elei-

Mas, sendo assim, o parecer d01. maim•ia. d:t toral ne~ autorid~de alguma :pôde decr~tar 
commissão niio tl.evera concluir pelo modo ess:.1. .n~1l1ade, e s1, por . s~u.t vez, se demltte 
por que o fez.Si á Camara compete exclusiva- o4o ~l!re1t~ t.le dec1·etal-u, e iorços.o submetter·. 
mente'" attribuíçlio de julg~w dn.regutaridade se a.s m:tlS absurdas consequenCias. 
dos alisk'\mcmto~ que :,ervira.m rle b<l.Sc '~ elei~ O Slt. ?IIILTOX-0 ri:medio e emendar a let. 
çãodos (leputa.dos, clla t';lm o clever impr("!S
criptivel de tomar conhecimento das argui~ 
ções lcvantncl'L:> contra. a vu.lHalle desses n.lis
tamento.s (apoiados) e de manifestar-se sobre 
a. procedencht ou improceuonciu. dessa.s argui
ções. 

0 SR.. CUAOASLOB.\.TO- 0 CJW~ póde Í<1Zel' e 
deixar de contar os Yotos. 

0 SH .. EPITACIO PESSOA- Que tleixe de con
tar os votos ou CJ.Ue os annuUe, o ·resultado ê 
o mesmo para n. pure:za da eleiç[o. 

·Aos alistamentos do;; municipios (te Cn.n
gua.ret.'tma. e TriumJ?ho, ClJjos votos, a.ttend.~t 
a Camara, influem no calculo feito pela com
missão, attribucm-se vícios que, a serem. •er
dadeiros, inquinam de nullid.ade insana vel a 
eleição a. cauc n.llí 5e proc\'deu. 

Diz-se quo a convoM.ç-ão (lo governo muni
cipal para a. eleição das commi.ssües seccio
naes não foi feita com a antecedeucia pre-

. scripta na lei, mas na va..~era do dia em que 
elle devia reunir~se, e, o que ainda e mai,: 
gr-.:tve, que essas commissões foram eleitas 
:por uma corpor·a:çiio que niio tinha compe-

- tencia. la.,eo-a[ para útzel-o. Ora, a Camaradeve 
averiguâr si ist.o e exacto, porqne, ·no caso 
affirmati'vo, o al.istu.mcuto é l'adic:llmente 
n.ullo, e, sen(lo nullo o alisbmcnto, t~mlJem 

. o é a. eleição feit'l. nu.quelles municipios, tanto 
mais quanto nella tomaram parte cidad;}os 
qué não eram eleitores, os que foro.m pela. 
·:primeira vez quali~c-J.dos e .deb:.aram de to-

0 Sn.. EPIT.A.ClO PESSOA-Convém, de certo; 
e tanto comprehendo essa nrcessidade que, 
no projccto eleitorttl que ha dias apresentei à 
comtnissü.o de lcg-islaçã.o, consignei um artigo 
sobt'c a. annullação dos alistamentos munici
paes· 

Ma.s Jo facto tlc nü.o haver a lei conferido 
explicitamente a.queUo. attl'ilmição á. junta ou 
a. uma ouLrJ. amm•hh.\dt:, ll.ão se eleve inferir 
que a Camara tambem não a. tenha no ~xer· 
cicio da ru.culdu.de soberana, que lhe deu a 
Constituiç.ão, de Ycriiico.r os IJOueres de seus 
membl'Os. ( A.poit!tlos _) 

Recusar est(; direito á Camara e ao meamo 
t~.lUIJO invol:ar o ~ilendo ela lei contra a. an
nullabilldade do aUsta.mento ó admittir qne 
o legislador el2itor<~l q11iz previamente legi" 
timur a' f<J.lsificaçiio o a fraude das ,juntas qua
lifica.dorf.Ls, po~ uúo. podiam de certo exotbi
tardo cirt;ulü de sua.s JJl'eYisiíes ordin;:~.rías os 
inconvenientes da i: retrataoiliclade Llos :tlis
tamentos. 

Escudadas em tão pcrniciosadoutrina,ascom
missões eleitora.es podedi.o commetter os mais 
~rimino .. .<~os abusos; protra.hir ou restringir os 
prazos lega.es; constituir-s~ de modo con
tl'ttrio i~ lei ; dcspre~o.r ns fo.-ma.lit1ades exigi
d&S pa.r::t :t. regulal'illa.de da qualifi.;.·v,.-J.o; tot·
na.l·-se em uma palavra, arbitro supremo e 
irr~col.'rivel dos direitos do corpo eleitoral. 
sem que hnj:~ n.utol'idade alguma que possa. 
col'rigir-lbes os desvios. E entfí.o teremos actos 
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illega.es a produzh·em etreitos vatido~, alis
tamentos nullos t1 produzirem elciçl:es le
gitim<\S, índividnos qtle nü.o n.dquirirn.m l~
galmeute o seu direito político n. influírem 
talvez U.ecisi;.-J.mente nos pleitos, em contra· 
rio á. vontade <los verdatleiros eleitores, em 
su!'nma umo. se-ri e lle ext1·avaga11cias faceis de 
prever e que ·o mais rudimentar bom senso 
repelle. (.4poimlo~.) Ora, (l preciso recuar 
dea.nte de tanto absurdo. (:1poiw!P.'.) 

Si é re:Llmente nullo o ~tistamcnto •los mu
nicípio:; de Canguarctam~. e Tl'iumphe>, é mis
ter q\le a C:\mo.ta o llech.we paro que elle nüo 
vá pertu:~l)f'.t t~ regulari!.ltulé tlos nleitos fn
turos; si não o ó. s~j(l, isto tambem solem
nemente· reronhecillo e procl:\mado. para que 
elle fique a coberto d\l arguiçües identi.c:as ús 
que acabam de :;er feit<\s. 

Como complemento a. c..:;tas consideraçõe5, 
venho apresentar ú. apreciação da Camara. o 
seguinte requerimento (lê): 

«Requeiro que o parecer n. 27•olte â com
mi.ssü.o de porleres, ·p~u·"' quo ella., c:ol\:endo as 
informações que eutemler nccessarbs sobre 
os factos a.rguiúos contt':\ os ;\li"t.1.mentos eleí
torae.<; dos municípios de Cnng<i<1ret:lmn e 
Triump\:o, emitt:\ opinião i'Obrc a v:l.lidt\lle 
ou nullidade dos mesmos alistt'l.mentos .» 

Si a commissü.o t.le 1)odercs nüo se juiga.r· 
~a.bilita.da, com. os escl:.\reí:imClntos que .F~ lhe 
fora.m presentes. p:w:~. m:l.nifesta.r-:sc sobre o 
<\SSumpto, poderi~ pedir eom m·gcncia, mesmo 
p<llO teiagra.})hO,:lO govcm:ulOl' rlo Rio ('.rantle 
do No1•te as inrormn,cf\C.> tlo que pL·ecisa.r. 

O Sn. :Nicor.Ào TuLE.'\'TJ:xo - Esst\s in!orma
C~ks devem ser suspeit..'l.S. 

O SR. EPt'I'ACio 'PE~SOA - Trata-se de uma. 
questão de ihcto; nií.o ttel'ellito que o governa· 
dor do estado tenha coru.gem tlc neg:.ü-o,si elle 
é real. 

Penso que nos <locumentos e:xhibidos no 
seio da éommL<Jsiio pelo candidu.to protestante 
ha elementos suficientes para um<1. decisão 
immedi.at:.t ; a commi:;s!Lo, porém, póde nã.o 
entendet• as,.im. 

O que é certo é que, sem a dech.tra.c:.õ.o pre
liminar da verdade ou nullidade do alistA
mento impugnado, u. Camara não póde :pt'ofe
rir sobre a·eleição do Ri.o Gra.n,le do Norte 
uma decisão criteriosa, imparcial e justa . 

Tenho concluido. (.iJ.fu:to óem.; mui!o be11t.) 
Vem ü. mesa.1 e iido, :1poia.do e entra. con

junctameute em cliscuss."i.o o seguinte 

Rczucdmcnto 

Req_uei.ro que o pll.recer n. 27 volte á com
missão de poderes I~a.ra (lue ell:J., colllendo as 
informações que entender necessa.rias. sobre 

·· os factos a.rguidos contra. os alistamentos 

elei.toraes dos municipios de Canguu.retnma e 
Tl'ittmpho, emittn opinião sobre a validade 
ou nulli<la<le dos mesmos alistamentos. 

Sa.h das sessões, 30 de junho de 1893.
Epitac:o Pessoa. 

O ~k. Wl·nnch•eo G-liceJ•iio diz 
que em rela.ção rtos fil.ctos geraes da eleição, 
o nobre deputn.do presidente da commissã.o 
úiscorreu tii.o luminosamente, que dispensa 
o orador de fazer qual(luer consideração. 
Perle, porém. licença plra discordar do hon
r:Hlo tleputado }Jela Pn.mhyba, cuja opinião, 
a1ió.3, r.nnito .3.Crt.1.a. e respoitt>. · 

Dis~e a.quelle noh1·~ deputado que a Ca
mara. n:t. ,;erificaçií.o do:.; poderes tle seus 
mem1Jros, lev:t. a sua sober·:mi<'t até ao 
ponto de entti1.l' no exame ela lei e mo
dificai-a. 

O SR. EPITACIO PEssoA dá um apa.rte. 
O SR. . FRA.,crsco GLicER.1o diz que c nobre 

<leputado quer que o. Camam, como -potler 
sohern.no, mc:diflquc urna clispo~i~~ii.o de lei, 
podendo tomar· conhecimento de recursos 
contt' ;" ttlistame!ltos em glohn, e nc:l.1la. de 
dizer ú. C.nnara q11e e uecessario faz:eL' de&~.p
pn !'e em.· est:~ 1o.cnnn. da. lei. 

Petn Constitnir;ã.o Federal a. Ca.m:u'fl. e um 
poll'!!' Umit.:~.•.lo p:·i11cip:ü:nente pela. lei. Desde 
que n. lei nii,o deu compctetlcia pat•a. j unta.· 
algnma. annultar alistn.mentos em globo, 
l'lelr pei.a!' r1ue scji.b es~1. disposição ello. é 
sem'Pre iei . . 

R1í.o s~ comprehende uisposi<;ão implicita. 
~L.,ndo com1)etenciu.. 

O nobre deputado de-çe reoordu.:~.· ·Se da 
cn.mpatlhfl. <lue no corpo legislo..tivo tez o Sr. 
Sar,l,i vo.. em reln.çüo ás depur::LÇves em 3'' es-
cru.tinío. · 

Dizia se então que o :poder sobera-no da. 
Camara. pedüt i.r até M ponto <le i't~zer 
depur~\~.ões e annullar diplomas dos c.."l.ndida
tos mai.s Yot.1.dos. Contr:.'t essa doutri.nn. é 
que o Cong-resso estabeleceu nn.lei <~ limito.ção 
dos poderes da ca.ma.ra. 

O SR. MoREIRA DA SILVA - A Camaro é 
sempre soberana. 

O SR. FR.A.NCISco Gtrceruo responde que 
dentro da lei. , 

O SR.. E t>rrACIO PESSOA.-M:IS, si o alistamento 
é illegttl, v. Ex. ach" que elle <leva produzir 
tl>dos os seus defeit•)il ? 

O St~. Ftt.\~CJSCO GLICE~ro-Perfeil;:l.mentc. 

o SI{. ]~f'M'.\0!() PE!.')SOA - En u'i.o v. Ex . 
a.dmittc o a.h~m·do do um n.cto illega.l pro
duzir cfi'eitos l~t.es. 

O SR.. Fn..\••.:crsco GLICERIO di :c. que a. Crun:wa. 
nii.o póde entrar no exa.me de n.listamentcs, . 
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ma.s a. resposta q_ue da a.o nobre deputado 
é em um sentido geral, porque 1m na lei 
o recurso individual. Por que uão usaram 
delle? 

O SR. EPíTACIO PE..C:SOA- V. Ex. dei-me 
licença. Não no Rio Grande do Norte, n}as 
na. .Para.hylJa, eu · mesmo ihi autor de trinta e tantos rec:ursos, mas nenhum delles 
seguiu porque a. commissií.o brilhantemente 
rec:usou-se a. dar-lhes andarr.eüto. 

Agora mesmo, talve~. naPar-ahyba., tenham 
sido eliminados 3.000 eleitores. 
. Não deve ha'.ret um t1•ibunal superior pn.ra 
corrigir estes desmanr.los dos cabos eleitoraes 
.dos governadores~ 

O SR FIL~"crsco GLICERIO Ilede que atten-
da-lhe S. Ex. · 

Supponba qu() um tribunal de justiÇú dú. 
uma decisão monstruosa: poderW. o Poder Le-

. gi.slativo iutel'vir no C<tso ! . 
. ... '· 0 SR. EPITACIO PESSOA - !\Ias V. EX. DÜ.O 
compa.l'e um tribunal judiciario r!ue gyra. em 
uma orbita elev:ula. com ess.-.s juntas politicas 

· e :partidarias. 
0 · SR. FRANCISCO GllCElUO diz que ahi 

S. Ex. tein razão, ma~ o orado1• acrertita que 
a Cnmam já estabeleceu precedente sol)re esta 
questão, não so.lJe si u. respeito do Rio de 
Janeiro ou da Bahia. 

- Portanto, não })OO.e o oro•dor. hem a seu 
pes~·. acc:eitu.r <L m<tteri:L do requerimento 

· a.presentâdo pelo nohre deputado pela. Para· 
e _por isso YOta.riL contra ella.. · 

- (0 Sr. Al·thul· Rio.~ dci:r,r.L a cacleij•(' ela 1)l'C
. si<let~cia, que c occuj:ada pdo S r . .!oiTo LúlJcs. 

fun"àamentar em se 1s detalhes as diversas 
razões com que se justifica o ·parecer .. 
• COmo, entretanto, a que:;:tiio de verificação 
de-poderes e aquella em que si tem conside
rado como neces:>idade a. inteira. solidariedade 
da.quelles que combatem · em uma. pa.rciali· 
dade, pretendo explicar a Camara. que me 
afasto dos meus oollegas nesle momento, sem 
de maneira. alguma enft•aquecer de leve a 
minha inteira unidade de vista com O:!> meus 
cempanheil'OS e a inquebraut.-.bilidade da mi
nha attitude qutl.Ddo tratamos de intex'esses 
ge,aes. · 

Não (:Ontesto a influencia que possa. ter a 
irregularidade em um processo eleitoral para. 
o interesse geral da na.\'ão; mas, pretendendo 
re"umir as minhas consideraçries, vou apre
senta.r ú. Ca.mara. a serie de razões que actnam 
no meu espírito para afastar-me dos meus 
companheiros, vot<1nclo pelo parecer . 

E ' o candidato presente o Dt' ~- !\Iaranbão, 
que foi eleito o anno passado, sem a mínima . 
irregularidade na. eleiÇ<l.o. 
u~ Sl{. DEPUl'ADO-Havia-se incompatibili-

sa~. -
O Sn. EsPHtlTO SA.'iTo-Encontou-se a in

compatibilidade como uma razão sul1lciente a 
afi.lStu.r-se do seio da Ca.mara um represen
t.'1.nte de um dos estados, mas, de antemão, 
este cidadão aflirmou que a}>ena.s o afasta.
ram por algum tempo do exercício do seu 
mandato. Apreciei os motivos, que tive occa
sião ele ouvir. e a declartu,,ão·· do Sr. ~lartinho 
Rodl'igues, aéhamlo que a. eleição havia sido 
muito regulu.rrneute reit.-. e que as conrliçiies 
de legitimidade do illustre candidato eram 
completas. · 

Entretn.nto, a1lresentn-se a-goro. uma serie 
O Sr. Es.pirito §anto-Pedi a. pa de irreguiM'idudes n~ elei<:ú.O; um dos illus

la.;ra não com o intuito, de justill.c-,w o pa- tres membros da commi:;:são de justi~.a. cuja 
recer, nem :de aprecial-o em suns diversn>; integrida.de e sinceridade ninguem eontesta, 
faces, porque calaram em meu ~:;:lJirito as ro.· um mustre · representante da :t-ara.hyba en
zões apresenta.rla.s pelo illustre repl'esentante tendeu que Jmvia inteira irregularidade. 
da. Bahia.,o Sr. Milton,cujo caracter estou acos- Mas que vemos? · 
tuma.do a. res-peitar e cuja integridade em E' a. chicana, a que tenho horror. Eu, 

· suas decisões tenllo sempre verificado, só po- apezar de ibrmado em direito, tenho a. mais 
dendo desviar-me de meu juizo a paixão po- completa aversão ao systema da chicana ; não 
;litica; mas não tenho o direito de contrariar estou habituado com ella. e nüo sou advo
os dictames da minha conscienclu, ·quando te~ g-ado, em l.Jora t-;ndo habilitações para advogar; 
nho de manifestar-me como juiz ácerca dr. um tenllo horror i~ chicana. porque a chicana faz 
fa.cto. · do br:u1co preto, bat'alha todas as questões e 

Sei que a questão de vericar a. valida~e da das mais simples causas faz gerar as maiores 
eleição de um deputado é sempt•e · colloca.do. coniusões que ninguem mais entende . 

. no terreno das questões políticas e confesso 1-Ias, sendo e~sa a impres~ão do meu espi
que ã.té o presente nesse terr~no me tenho rito, e, não . . estando aqui servindo nenhum 
collocado, mas· em momento algum tenho le· interC!;;se pa.rti~ular, devo dizer que. por meio 
-vado a. minha attitude ao ponto de calar os da chicana, se tornaria o pleito, que con-

- reclamos da. minha consciencia, simplesmente viesse annullar, cheio de irre~rularidades, e o 
por uma obsecaç;."to partidaria~ a.ttendendo :m~ pleito, eivado de nullidades se consideraria 

.' :tes de tudo aos-d.everes da justiça.que falla.m feito · com todas as condi~iíes de legalidade. 
; m;J.is alto. Não preciso, portanto,· trat:lr de_ Queria que meus collegas reconhecessem que· · 

•' 
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fallo com toda a sinceridade. Dig·o, Sr. pre
síd_ente, que o anno p<tssailo o S1·. Severo 
vem eleito l)íH' enorme maioria, e téYe a in
felicidade ele ser j nl~ado incomp:~tivel. Estan~ 
dispo~to a voti11' conka. o candidt\to, po1·que 
e1Iecttvamente era. iucompatíYel; nü.o estl\'C 
presente (~ YOti1çiió, 1nas si estive,so teria 
vota<lo contra. 

Agora, potem, se n.presenta um ca.ndiclato 
muito menos \'atado, e a commis&'i.o a.nnulln. 
uma.s cem secÇ~ões, cln.ndo ai.Hüt em resnli:tdo 
maiorht :to C3.ndidato, jú. eleito o nnno pas
sado sem competi l0r: e preteu<le-se, a.lérn 
cli~so, q_ue s~ja. mmulladt' e~S<t elciç,fí.o, pri
vando-se o Congresso Nacional lle um rept·e
sentante. Supponhi1·:w que se :tnnulbv:t: ou 
virin. eleit.o o candidato em qucst;J.o, oa vitb, 
eleito otttro c:tndid;\to. Qua-l tt vanc:tgem que 
ad viri<l. á 11aç-~o ? 

Sr·. presidente. o que lt:~ de ren.l é o 
segui11te: o SL·. Severo é candidato sufft·ag:~llo 
pela po\itit.'1 arrr·glmentadu. pelo actmü go
vernad0r do Rio Grttnde tlo Korte irrr1:1o llO 
candiJato; mas tlisso nilo te:n que ~:1.bm• o 
Cong1•esso, l)Orque esse lil.cto m'io con~r.ir.uc 
incompn.tibilül.1d~ I'f'conheciLb pot 1ei. O O!t· 
tro cantlhlr.to é snffr~•ga.do pl·lo eh:itot•a.do tli
rlgldo ]1eio meu comp:u11tciro üe lJantalla. 

U~I SR. DEPUTADO-Não fez U. eleiçiio, tanto 
que veiu taml;em como deputado. 
· O S1~. EsPm.uo SAC\"l'O- Fez a. eleiçãe 
quando crn. chdl:! de p:wti,:o Elle cr;.t um ho~ 
m~m de p1·estigio, o homem de i.nf'Iuenci<1, 
mas. por- um poder rn:.~.gico, ller·rleu toda. essa. 
iníluencia., <1Ssnmind.o·a o Sr. 1Iiguel de 
Castro. 

O S1~. ;'.úGuEL DE CAsmo dó. um aparte. 
O S1~. .Esrmrro SAxro-Fez-se re(erencia 

o um ii·mit.o meu, que e de..embnrgador- o 
Dr .. r. Climnco. :1 quem se re(ere o illustre 
de}JUta.do, et·;~ juiz ue direito. 

O Se. Lucena, diver;';as l"czr.s, dechwou-me 
que seria l)reci;;o nii..-. m~miiest..·w-se em :poli
tiet~, })Ol'C} ue c' :utt·aríu. Y:~ a poliLica. do Sr. 
Wguel. de Castro ... 

O Sn.. _ Bc:vn.AQU,\.-ContLnue. V. Ex. estã. 
iitzendo revelações muito import\tntes. 

O Sr. E5t>ri.z.'ro S.\:'I:To-que .. , Jev·io. susten~ 
t..'l.r· en~il.o R politicn. tio Sr. LLtcena. 

De modo (]!te é preci::>o que (.ht cn.pít..1.l o 
c.:hen~ ciu ;;o,·l:l'llO vá de·'l'cbmlo a quem o ci
d:u.lão no c~tado deve sustentar. Isto e sim
plc~tncnttl inqna.liftcu.vel, mas c o facto. 
~-Ex:. mesmo ('lil·iy:wl.ose wJ Sr. ]l[iguel) ele 
r· .. ,,,,.,) dirigiu-se :t mim. e pediu-me que iu
tet·>ie:-:se llO sent[do do D1• Jo~é Cllm;lCO uã.o 
lhe [;.l.Y.Cl' g'll<!I'l':\ COlllO cUreCW[' da polltica. 

O Sa. M!G m::r. DE C.\SI't:o tliL um ap<tde. 

Sr. preshl.:nte, ncs~:• q ucst:1•) tem de (.'Otl
siden.tr-se que sempre vem eleito o mesmo 
indlvilluo, com grande nw.lol'ia .• c este b, deve 
suppol'-se. o represen t.m te tlo voto po pulm·. 
:\ül.S, ncontece, St·. pt·e;o;idente, q ne 1ws telll· 
pos que se scg-LJÍ!'lUl1 á elek:io LI.• :n:u·ed1;ll O S1:. EsPr::rro S,\:--:To- Qt:ero a.tlmittir que 
DeodOl'O p;~ra, pte~itlente d:\ Jtepttl.•lic:~, :tht•:u. ~qj:l i,;to; mas que tht•eito t.em V. Ex. ·.ale im
se unm campa.nlw. centL·alistdoJ·a. rc:tcuio· p·~dit· que o jlliZ seja poliü~o owle esti.ver ~ 
nn.rifl .• contt-<~ lo1los os •leput;'ld.,,;; qne não 0 SJ: • .Jc~Tl~L\.XO ns SettrA-Niio, senhor, o 
votar:.un pch'l. eleiçiio do m;n·cclml Deorlo;·l) . .i uiz 1üto póü~ :,;er· politi.c"O. 
e que tinllu.m inilue11cia. nos cst;tuo~. Por um 
podet• ma.gico, $é expiic;1 que. ~cndo 0 St·. p,·- O SR. Esl'liUTO SAX'ro -·A Constitui(ií:o não 
dro Vell1o con~ith:rntlo. no Rio Gntnde do prollibc que o zna.g·istmtlo maui!este suas 
Norte. cotno o primeiro rcpublicn.uo. como o itle:~S pollt.il!;ts. (~n!~a,•-~e lliJ'~' te~.) 
unico chele do p:•rtido ne~sc e$tado, que Neste ponto V. Ex. chego. ao extremo, este 
reunia todas a~ ttdhesiics, e que CL'<\ 0 grande facto p:'ova de rmtis o que o go-.ret•no quer e 
homem popular, :1, C11Cfit\ do p<tt•tido p tSSaSSe que niLO tem sido pOSSÍVel. impedir e a in-
parn, o Sr· . .Miguel de castro. ten'ençJo dtt política na justiça. (.'i1Jartes.) 

O Sn.ivúcmEL DE CAsTtW- v. Ex. clesco- Quero que o clthtt1ão inauifúste sua opinião 
nhece os negocias do Rio Grn.nde do Norte, em rtualquer ordem de ftmcções e isto não 
ou ent<\o v. Ex. 1·ecebe noticia~ por amigos póde ser ved<•do aos magistL·ados. a. suaa.pre
pessoaes do Sr. Pedro Velho. ci<J.~i'io sobre os negocios publicai', de queelle 

é um elemento de acçilo. O que não se póUe 
U)r SH. "DEPUTADo-O Sr. 'Miguel de Castro comprehenc1ee é que cada um esqueça o cum-

foi eleito na. situação Om·o Pr·eto. · 11011t·o de 'Ctl de\·er' pl'll :; . • .. . . 
O SR. MlGUEL DE CASTRo-V. Ex. salJe que, Mas o fa.cto é este que o illustre deputado 

antes da UepullUca, eu pleiteia n1 eleições no pelo Rio G1'D.nde J.o Norte 11eU.iu-me que in~ 
Rio Grande do Norte, e vencia contra. o go- tel'viesse afim de que o Dr . .Tose Clima.co não 
verno. . fo~sc politico em ~u;1. comurcn.. (.tptr.,·!es.) 

O SR. EsPlRITO SA.NTO-M;l.s V. Ex:. não Perguntei-Lhe porq~e me !iiziD>_estarecorn-
contestou que o Sr. Pedro Velho era o grande mendaçü.o, l'esponueu-me porque era chefe de 
republicano, o homem que fez as eleições I partitlo. (.'Lpr.u·tes.) 
para. a Constituinte, que mandou os primei- Aconsequcnch1 de não poder o Sr. Miguel 
ros deputado2 fed.eraes. de Ct1.stro obter ::~. imJ?t•rci<.\lid~de do Sr. Jose 
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Climaco paru. poller llePrul)al' o Sr. Pedro 1 P01•tanto, debaixo deste ponto de vista des
Velbo, em consequencil). de 11~0 poder o Sr.\ Cl'eio th\ orie~taç-ã.o repubiican_a. do Sr. Miguel 
Lucena conseguir a soliüarietla.de desse cida- de Castro,mmto embora. res:pe1~e as suas qua.
dii.o, deu ·em resultauo ser clle transferido lirlade:> perticulare.-;. 
como juiz do iUo Graucle do Norte _pn.ra Santa. E~te ó o meu modo de pensar e, C?~o ~al, 
catlw.rlna.. estando previamente determinado niio a.bjuro o meu systema. ele oppos17tomsta 
que elle não serh. aproveitado. de q\1Cl'el' aLmb. n. vet•dade ua. Repnbltca. e da. 

- .~ . ~ , . ..,. tedera.ç,ão. acceito.,ndo a cleiç;J.o do Sr. Severo 
O SR. JoAo DE SIQü..,.IRA d" um a. pare..,. l\hmnlJão como uma gar:.mtia. t.la Republica. 
O SR. E::;pnuTo SA~~·o- V. ~- esti engn.- e pouco impot·t:mdo rtuc ell<1 chegando a. es~e 

Mdo • recinto ::;t>jn. O})JlO;;icioni~t•• ou govcrn_ist::t, por-
OSr:, JoÃo DE SIQü~IRA - Elle preferiu fi.- que estou a.c:ostumai.lo a. ver n.qut mesmo 

cn.l' em di.s}lonihilidade. e;;tes ,,,·and-chai.•lC, 
E' assim que e~q,lico o meu voto, S1·. pre

O SR. EsPmrro SANTO - Qual ê o iuteres- sidente,e tanlu1 concluido. (Jl1 ~i~o b:m ; muito 
se que tem V. Ex. de intervir nisto ? V. Ex. úcm.) 
está enganado. 

O Sa. EoU,\.RDO GO:\(:AL\"ES (j1r:ta or..lem)
O Sa. Jolo n-e SrQuElru>..- Elle pediu para Comqu:mto seja. uma. questiio importante a 

ficar em disponibilidade. que 01.,1, se tUscute, a.. C:J.mu.m já estn bastante 
O SR. E:>PIRITO SANTO - Est\1 enganado esci~i.l'CCid.~. pltro dar o seu voto com l)erfsíto 

V. Ex. · conhecituento de causo.. 
OS:rt. JoÃo DE SIQUEIRA d<i. l.lm aparte~ Portant0; rertueiL·o o ancerrtmento da tlis-
0 SR. EsPituTo S.\.l:\"1'0- N:io posso compre- cussiio. 

hender a intervenção Lle Y. Ex., :;inão que elln. o !!'JZ". ~Ea>.•ünh::J> ~od::::·igues
revela. uma d-edica.çü:oextt•cma ao Sr. Lucena, Sr. presidente, penso que a discussào não 
a quem não tenho nenhL1ma; son político an· póô.e slli' ence.rr~ula com pr<>jnizo do autor uo 
tigo, mas nüo f<\ço política neste. ponto. vot(J!Iem s~l.)ara.llo ao p:.trecec em discussão ; 

Quero a lei e n5.o a especulação, não estou ta.nt~1 mais ~manto eu cstn.va inscripto antes 
ncp.li :rt·ocurando ínl~re$S~s nem conv2nien- uo no1;re dEI[mtrtdo o Sr. E~pi:rito Santo .. 
cias particulares. (Aroi.-uloi.) Nào tenho inte1·cs•e lk me faz<::r ouvir pela. 

Sr. presirlents, o ftt.;to e td~: vejo conten- Cn.mn.l't'l..: :to contr.1rio, 1\l.r;o sacdfiçios,-empre 
tJ,endo o partido que elegeu o Sr. Severo Ma- que occu'po n attcnç·~o da c:tsa. Tenho neces
ra.nlliio e o partido d'il'igido uelo Sr. ~iiguel sidu.de de e:x.plicttr a minha. condncta sobre a 
de Castro, mas sei a maneira p(H'qne o Sr. Mi- iln].)ortante qnestii.o que se agit.J. neste re
gucl estabeleceu a. sua tenda. .poli tica.: no Rio cinto. 
Grande do Norte, não pon11D dtl..-idas entre os v. Ex. vt1c con.;ulta.1• tJ. cas:t sobre o requ~
tlous pa.rtidos. O Sr. Pedr-o Velho. politico re· rimcmto fdto pelo nobre Lleputw.to o Sr. 
publicano antigo, e o outro, :suifocando tudo Eduardo Gon~alve::; mn.s protesto pela minha.. 
e -perlimlo a. remo~.ão de magistrados 1)ara p:wte contl-<t. semelhante n.ttenta.do no meu 
consolidar-se. (C,·u~a·n-•e ttp~rles.) cUreito. 

Entre os dou~ partidos, prefiro o do Sr.Peclro 
Velho ; em vez de ver sentado neste recinto 
um representante do Sr. Miguel. de Castro, 
quero ver um do Sr. Pedro Vel11o. 

Nesta dive:·genci<1, por·ém, nã@ ha })erfeita 
. uniformidade de vistas com muitos colleg-:J.s. 
: (T,·ocam-s~_ div~rsos apa\·tes.) 

O SR. ESPIRITO SA.='<"TT ('li•·igilllla-se a ~~.ll. 
· Sr _ de-putado)-v. Ex. não me comprehentteu. 

·Estou dizendo que, quanto ao ~r. 1figtiel tle 
Castro,só predomina por meio destes recur.~os 
e a respeito do Sr. Pedro \--lllho o considero 
bom republica.no, emquantú não houver 
prova em contrario. 

Em relaç;.1o ao Sr. Miguel de ~tro, não 
se póda suppor outrD. cot1sa, além de que 
S.Ex. me ui5se e o Sr. Lucena. · 

O.§:.·~ Pre~lltl.'-1~te-Antes ue dar a 
palavra <W Sr. E~pil'ito Santn. niio llavin. veri
ficado a. inscripç·ão dos Ol':tdores pu.ra discutir 
esta. matm·ia. Ess;1. inscripção Ioi feita. pelo 
Sr_ ArtllUl" Rioo:, vice-presirlente da mesa. 

Q<~anclo ('Stanl. (liscutindo o nobre deputado, 
o Sr. Esl)irito Sn.nto, verifiq_uei então que 
est.'l.vn.m inscriptos· antes os St•s. Almino 
A1Ionso e Martinho Rmldgueii. _ 

Ao teL'llÜMt' o discmso U.o Sr. Espírito 
Su,nto, o nobre deputado pelo Param'!. o S1•. 
Eduardo Gonç'<l.l ve~,pecli u a. P<t la Vf.'a. -pela. OL'dem 
e apresentou o seu requerimento de encerr-J.
meuto d..1. discussão, que vou submetter á con
sideração da casa.. A mn~a nã.o podia preterir 
ao· nobre uepnt:ldo, }lrincipalmenb sendo au
tor do parecer í!m separado. O cidadão que tem oonsciendade bom repu

blicano nã.o pó<le pactuar com :semelha.n te po
lítica., nem po1• pensamento· )?retender suíio- O§rJU::u•Unho Rodrigues(para 
ca.r os direitos dec quem quer QUe seja, .. uma e;.r;plicaçr.To pessoal) diz que tem necessi- . 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 1910512015 14:15 · Página 12 de 47 

SESSÃO EM 30 DE .TUNRO DE 1893 · 489 

dnde de explical' a sua conduc!a no seio do:. 
commis'Sií.o de poderes lle que f"ã:q>:~orte, d<l.ndo 
v-oto em sepn,['a(b ao p.1recer da: mesma C>lm
m issii.o sobt·e a eleiçu.o do Ri. o Grn.ncle do l:\ol'te, 
ora em uiscus.=ão. 

Quando a ·camara abriu o dsOO.te sobro esse 
a.ssumpto, foi allegado por um dos caudià<ttos 
que o diploma confer-ido (1,0 seu contendor Ara 
nullo,pprque nas eleiçiles do Ttiumplto e Can
guaretam<L, .i ulgadD-s l·égul:l.res,lta viam vota
do eleitOl'es do novo alista.meut.o. nullo wln. 
junto. eleitoral daquelle estado. · -

Sobl'e es>a que.<tão se firma longo deb~te 
entre os membros da commís~ão e o orador
clivergindo da opinino dt\ maioria, deu votQ 
em sepa,rado, visto rcconhec::r a competencia 
da. j~t.'\. de que ~;e tl~a.t.'l. !>2-!'a decrettw a m.ll
lidade dos alistamentos·. 

11.. despeito rla opinião mní.to autotisn.U.o. do 
illustre dep<ltado que primeiro sustentou o 
parecer, opinião que o ora. ~or acata., pecle 
licença.,para dizer que S. Ex. sustenta. uma 
doutriua que :riiio só da«cambo. par•t o absurdo, 
como estabelece um prlncipio pct'igosi.ssimo. 
Diz S. Ex. <Llle não ha :o.bsolutamente re
curso contra. o alistamento eleitoral. 

Entretanto S. Ex. rleve st~.-ber elo prip.cipto 
consagrado universalmente de quo os Mtos 
lH'atict\dOs contra as prescripçues legn.es siio 
nullos. · 

E é absmdo que;•er que actos nullos pro
duzo.m effeitos va.liLlo::, ou pOl' outra, que 
a.ctos nu Uos niio lJ:lS.<;t\tn s"l' dcclai.~\d:'\8 iaes 
por nenhum trib1.i:nal do paiz. 

O orador n:pren(teu na longa. pratica (]Ue 
teve do foro ci\·i!, que OJ.la.ndo uma lei é ou
vida. a. respeito de um p mto capital, o .i ulgu
dor póde recorrer a leis anteriores, como sub
sidio á lei incompleta. E é pt-a.xe inv-eter<t(h-1. 
em todos tribunaes do pa.iz rec:::rrerem o~ 
julgadores a.té aos ar~tos e a..~cmtos ile tri
bunaes estrangeiros. 

Ora., desde que a lei de 26 deja.neh·o foi 
·omissi\ no tocante a.os recnrsos contr·a o alis
tameú.to, <1. bn1>e do nosso systemo. rer>resenk\· 
ti v o, pot'que é nelle que se coníere uo cidadão 
o direito de elege1· os seus (lelega.dos, é claro 
que a junto. eleitoral, a quem a mesma. con..:. 
fet'iu a missão. de velar pela fiel obsel'Vancta 
das . suo.s disposições, podia recorrer á lei de 7 
de outubro â.e 1882, que estabeleceu o recursn 
contra as irregularidades desse importantís
simo tra.batho, recurso qne a lei de 9 de ,ia-

. neiro de 1881 t.a.mbem não ha"ia estabelecido, 
mas que o legislador enten!leu conveniente 
conceder · em vista. dos abusos que t."ü falta 
produzia. . 

Depois de outras considera.ções, o orador de
clara: que a estreiteza de uma ex.plicaç;io 
:pessoal, uã.o comporta. mri.is longo desenvol
vimento, razão por que aqui termina. as suas 
observaç.ões. · 

C:ull!lr:L V, li 

O 82-·. A.lmino Afl~n!lõ() (para. iona 
CX)/!iCtiÇi(O pe.1.<(Ja/) uiz que O nobre depUtado 
que pediu a. llalu. vr<1,p:n•u. uma. explicação pes
soa.!, di::....;c tuúo cluantoqui: em relaçií.o t\q ues
tão em debate. O l'CCoahecimento do Yoto em se
pa.ra.do ])Ot' esta ca.mam importa uma lesã.o a 
um direito conquisW.rlo nas urnas e {J. lei que 
o g-ar-ante, a qu~l physica.mente se oppõe a 
~te pr·ooodimcnto que u. razão não pútte sanc
ciona.r e contra. o qualn. lei que estú. traçada 
neste livro (••lo.~t;·a·o) grita e dama.. 

F<üla-se nn. \;:comretenciu. do. Cama.ra para. 
.j':.tl:;,ro.r ua Y<\litlad~ ou não validade tl:1 eleição 
do Rio Gl'ande do Nor·te. Perguntaria., tliz o 
Ot':\dot·: o. Co.mam não tem tom:peten~ia. 
para. isto como tem o. sua. commiss1io para. an
uulllar cento e uma actas das eleições realisa· 
das nnq1.1CHo cstatlo ~ Quem deu á com missão 
este uode;.· ,si~ Ca.mttra. não o teve para. entr3:r 
110 cônhecimento da mesma ma. teria eleitoral~ 

A commissão que teve aquelle poder, é por
cgte t1 Camara. tem este e clelle vae risa.r. Fe
re-se na questiio ta.mbem umponto que se diz 
de mot•a(i(htue,a sa.ber: que o c!'.ndidato eleito 
é irmão do govermdor e que e eleição é, por
tanto. immora.L 

O ç.r::~.dol' nftO quer sa.lva1' uma immora.li
dade com nutra, mas dirà que desde os tem
pJs d;1 monurcilio. que o mesmo facto ~e 
l'eDe.te, como polle uttest..<tr o acto do Sr. La
faye~te nome<mdo.como mi11istro. seu proprio 
_pn.i pal'n. o pnsto de COl'Onel da g\10.rlla nacio
nal. \1 mart>chal Deodoro, como P1·esiüente da. 
Repu1llica. nomeou seus irmãos 11a.ra -postos 
elevvdos e entre c!les o SL'. tenentl! Pedro 
Paullno, flUe lbi successiva.mente coronel, go
vernndor e senador da Republica.. O Sr. P!'U· 
d<mt~ de !l!ora~s, governador de S. Paulo, elé
geu depu t?.do seu irmã.o Dr. :Moraes e 13&-l'l'OS, 
que tem <l.S .. ~tmto nesta camara . 

O ora.dor !az outras considerações sobre o 
p1eito eleitoral no sentido de tlemonstra.r que 
a. eleição do candid~to reconhecido pelo pa-re
cer da comrniss:iú toi legítima e que a. Camara 
deve 1'8f;onl1e<!el-o, terminan(lo assim su.a ex
plicação pessoal. 

O SR. PlfESJPE::\"TE-Não bt\ vendo mais ora
deres inscriptos, nem quem peça a :palaVl'a, 
est\~ encerrada. a. \liscussão, sendo desnQcessa
rio submetter á consideraçuo da casa o reque
rimento do Sr. Etluardo Gonçalves. · 

Compa.recem deoois de ab:?rta a. sessão · os 
Srs. Thomnz DeltÍno. File.to Pires, lndio do 
Brazil, Pedro Chermont, Augltsto Montene~ 
gro, Luiz Domingues, Henrique:de Carvalho, 
Nogueir:~. Paranaguá, Pires Ferreira., Jose 
Bevilaqua, Justini<l-DO de Serpa., Na.scimento, 
Pedro Amcrico, Couto CilStaxo, Sà Andt'a.de, 
Rosa.,e Sil\'a., Goll<;.a.l.ves Ferreira, André Ca.
va.lca.nte, Ra.ymnndo &ndeira., .Annibal Fal
cão, Pereira. . Lyra., Luiz ·de Andrade, Es-

G2 
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:pirito Santo, Bellarmino Carneiro. Lourenç:o Feit.a a. verificação, vê-se que foi rejeÚa.do 
de Sá. Pontes <le l\Iit'<-.nda., Oiticica., Oliv<:'.il'o. o requerimento. poi::; vottt~·a.m contl'a 62 e a · 
·Va.lladão, Lea.udt•o Maciel, Tost.1.. :Y&n•colíuo favor 6l Srs. deputados. 
Moura, Z..'\tna, Francisco Sodré, Fonseca I-Ier- E' 1· 1 d t cl 1 
.me, Nilo Peç~nua .. Urbano 1\Ia.rcondes, Eri.co ' lc a. a emen a •~presen a a pe o Sr · !\fi-
Coelho, Albet•to Torres, Sa.mpaio Ferraz, guel de C:tStro na. sessiío·;,.ntel'ior. 
Lopes Trovão, .Tacques Ourique, Mayrink, o SH. MAHTINHO R.ODIUGUES- ReílUeiro, sr: 
Jesuíno de Albuquerque, Vinltaes, Antonio p!'esident~. ctne V. Ex. consul.teá Camara si 
Olyntho. C1taga.c:; Loln\to, .Tacúb da P<1Xão, concede pt·eferencia )!ara. que seja votado em 
Aristides M<tillo, M~tta Machado. L<tmounir·r, primeiro logar .o ...-oto em separt\do dado :l.O 
Car)o.s das ClH~:ras .. Francisco Veiga, Palleta, pa.rl'cer · 
Fa.rreira, Rabello, costa . .runiOl.', .~ll'redo Ellis. Sujeito este pedido á ~nsideração da. Ca-
Mareira da SU...-a., Fleury Curodo, Fce- ffi<l.ra, é rc:>jeita.do. 
derico Solon, rorreia da Costa .• :Marciano de O SR. :MAR'lT:\1:10 RODitlGUEs- Requeiro a. 
Magalhães, Ferna.utlo S\.mas, Lauro Muller, veri ficação du. Yota.ção. • 
Carlos Campos, Sc!nnidt e Homero Baptista Feita a verificaç-.llo,é confirmado o re~utta.do 
. F<\ltam com e<ms:.t participad<l, os Srs. João anterior. -
de Avell~r, Amorim Garcin., ~!eira. de Vas- Posta. a. v-oto3, é i~atmer1te rej eitada a 

· ci:mcellos. Joã.o Vieira. h·o do PJ.'<tdo, Pa.ula emenda do Sr. Miguel de C<~si;ro. 
Argollo, Paula, Guimnrãe..q, Dyoni:>io Cerquei- o S!t . P1.:E$IDE:\TE-Declaro que vou pôr a 
ra, L~vigildo Fil_queiras, Pri~co P<~r;.\izo.Ho- votosa.s conclusões do Jlarecer . . 
racio Cesta, Cy1•illo lle Lemo~. OliYeira Pinto, 0 SR. VIN!IAES (

1
,el(' ordert~)-Renueiro que 

· Viriato de· MedeiJ.·o:>, .Jo;tquim Breve.>, Almei- '1 

da Pereira., Furquim \Verneck, João Pinhei- o. vota~-<i.o seja. nominaL 
ro, Pa.ciu~o ~-I<tsc<wen1U\$, Gabriel de ::VIaga.- Posto à. voto~, é r<Jjeitndo o requerimento. 
lhães, Leonel FHho, Gonçalves Cllaves, Ame· Submettidasa. votos a.$conclusõe:! do ptwe-
rico Luz, Dut).'<\ Nicac:io, Gonçc.l ves H amos. C~t·, declara o Sl'. presidente CL\ te, de aCCOI'dO 
Ferreira Ptres, Ro.dolpho de Abreu, RilJeh·o d0 qqJ;D ~~ praxe, serão votatlM sepal"J.damente. 
Arantes. Lopes Chave~. Dumingr•s de Moraes, Lid<~ e sulnnettidn, a. votos, e approvada. a 
C<l.l''l•alhn.l, Angelo Pinheiru, P<\nlino Carlos, primeim concltt='Ü.O : 
Ga.rlos Garcia., Almeida Nogueil'<\, Cincinato 1". que ~iam nullns us eteicões, na.s qu:>.es 
Braga, .Julio de ~fesquit<t, L::tcerda Coutinho, se deram as it·regu la.riLlades 110 começo deste 

· Victorjno Monteiro, As:>is B1-aúl, Thomaz apontadas, e bem assim. n.s eleiçues procedidas 
Flores e :Menna. Barreto . 11a 4" e 5a sec~õ~s do Luiz Gomes, em conse-

Faltam sem cau~a :participad:\ os Sl'~. L'choa quencia. d<ts violencüts acimn. referidas • 
. Ro~rigue;;, .To;;é -~ ' 'elíuo, Joi:!e ~IarhLno. )Ja- Lida e submettida a YOtos, é :lpp1·ovada. a. : 

n}la.es. Ba.rreto, Ltnz Mura.t, F~oe;; da. ~·u~ s·egund:l conclusão : 
F1gueiTedo, Ferre1ro Brauduo. Dommgos . . . _ 
PGrto, :Monteiro da Silva, Borges de Medeiros, • 2",_ qu_e se.1a.!~ <J.ppro>~d<"; :;,s el;1.!;oes_ ~~ 
Alcides Uma c Fernando Abbott . mumc1p1o do Tr mn1pho, l , 2 , ., e 4 :sec~oe:.- , 

Touros, 2' e 3 · ; Cu.ngureta,ma, .4·· ; S. f.Itznel 
Aruiuncia-se a Yotn.çi.í.o do ].)aracer l'l. 27. de Pio elos Fen·Qs, 3• e '1" ; s. Miguel, I·· e 2~; 

deste a.nno. do Ceará-mirim. Ia : l\faracaja.bú, 4" ; Ex-
O SR. BEYILAQUA (lJe'a t.mlem}-Peço a tremoz, 7", e 0fficírias;7',nas qun.es e candid<tt.o . 

V. Ex. que consulte à. Garoara. si consente diplomado, Augusto Severo de. Aibnquerq_ue 
que a vota~.ã.o seja nominal. };[ara.nhão, obte,·e 861 v.otos e o DI'. Tobias do 

O Sn.. PRESlDENTE-Bern, mas o :pedido de ·Rego Monteiro, i65 . . 
votação noliliua l de V. Ex. refere-se sem du· ·O Sn..ii1ART1Nn:oRoJ:JRlG:uEs pede verifica~ão 

. vida à. conclusão do l)a.recer, l)Ol'que existe da votaf.Jo, que e confirmada. 
. uma emenda do Sr. Miguel Ca.<>tro e um re- · Ud~• e su bmettida a. votos, e app1•ovada a. 
. querimento . do Sr. Epitacio Pessoa; e s~ndo terceira e ultima conclusão : . · 
assim~ consulto ú. ciea si concede a -votaç:ão 3'; finalmente, que s~ja reponhecido depl,l:: 
nominal pedida. pelo illustre de:puta.do 'pelo tMlo llelo estado do Rio G~nde do Norte o 

. Ceará,;quanto a conclusão do parecer. cidadilo Augusto Severo de Albuquerque 
Consultada a.-C<tmara, é rejeitado o rj:lq ue- !\Iu.ran11ão. · · · 

rimento do Sr · Bevilaqua.. Verifica-se, a pedid~ do Sr. lVIiguel ll~ 
·· Snbmettido a votos, é da.do :por approva.do castro, a votação: que· e confirmada. · 
.o··req_\l.e~imento do Sr. E:pitacio Pesstla.O o SR. Pl>..EsiDE.'-'TE-Proclamo deputado pelo 

· .··. ci.sn.. -BEVILA.QUA (pela o;·(lem )-Requeiro estado do Rio Ch-ande do Norte o Sr. Augusto 
··. ;verliic.açã.o de.votação. · . ·· Severo de Albuquerque Maranhão. · · 
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··p Sn., AL~IlNO AFFOi\'SO(petn (Wdem)diz que, 
::;e achando na n.nte-~·üa o de:puta.do reeonlle
cido e l)rocla.maclo, pede <J.o Sr. pt>esi<.lcnte que 
nomeie uma commiss:lo p(Lr;:t o introdttzlr no 
recinto. 

O Sn.. PRESIDE.l'ITE-N'omeio os Srs. 3° e 4' 
secreta rios. 

Entrn: no recinto e presta o compromisso 
regimento,l e toma assento o Sr. Severo 1\Ia
ranhüo. 

Discussão unica do additivo destn.Ntdo tlo 
prnjecto n. lô A, deste a.nno (fixando a. (tespcz~t 
do Ministerio das Rehlr;ücs Exteriores ·11arn. 
1894), a1.1torisando o govemo a desapropehw o 
predio em que funcciona a secretaHa de E::l· 
tn.do, ou ontJ-o que ma.is convenha, ll-hr-indo 
para isso o credito necessa.rio ••te <i qua.ntia de 
250:000$, incluindo-se nesta verba. a de:spez:a 
com reparo~ qne fo1•em necessarios. 

Não havendo quem pe~'t <t pala>:ra,é encer
rada a discus<;ã.o e adíadn, a >otação por falta 
de numero. 

Díscus~ão unica. doprojecto n.37, deste ú.nno 
(emeJ1da.s substitutivas da Cam::rra, dos Depu· 
tados ao projecto (lo Senado. n. 122 U, üe 
1892), que reOL·ganisa o Supremo Tribunal 
Militar, àil quaes o Senado n~o deu o seu con
sentimento. 

Lida, é posta em discussão a l)timeira 
emenda 

O Sr. Pires Fea·e~ch•n diz que 
ha ma:xima urgeocia. em reorganisar conforme 
as leis que sa.hiram desta camam, o Supremo 
Tribilna.l11iltt.:w. Vem, portanto, pedir it com· 
missão de legisla.ção e. justiça que ê}bl·a mi\.o 
das emenàasque foram rejeita.clas pelo Senado, 
afim de que o projecto de lei que veiu daquel
ln. casa se.jo. :l.Jlpro;ado quunto antes. 

Ao oontra1·io, o t1·ibuna1 :1inda não sm"à 
et:.tc anno reorgani&~(lo, 

O Sx-. FJ:.·~nl.~~a C~:n·valho diz que 
não se achantlo presente o l'elator da comrois
são, vemattender ao appello do nobre depu
tado pelo Piauhy. Diz que a .con1mi.ssã.o ntí.o 
póde abrir mão (las emendas r~jeitttdas pelo 
Sena.do, por isso que considera. a commissão.
estas emendas de grande necessid<'de, de ma,
ximo interesse.@ de Inteira justiça.. 

O orador mostra que h a con.tra.di.<;ões no 
Seu,. do, recusando algumas dessas emendas e 
n.cceib..nda outras que evidentemente a . im
plicam. 

Dá as razões porque taes emendas foram 
apresentadas ao projecto de reorgani.sacão do 
Sup1·emo Tribunal Mitit:.tr e como estas razões 
são de ordem a não ].JO(lerem ser eliminadas, 
não poderâ. a. eommissão retiral-as a.pezar de 

reconhecel' a ur~ente necessi1l:.1.rle da reorga
nisu.ç,~o elo Su]_:>remo Tribunal. 

O SR. SER?A a.cha-se em des.1.ccordo com o 
nobre presit.lente d;J. commissü.o de legislaç-ão 
e jm:tiça, w:e o cabo. de ia.ltar e opina com o 
Senado c1ue muito criteriosamente limitou a 
escolha dos membros que üevem constitnil· o 
Tribunal Miiitar aos auditores tle guerra e 
aos m tgist.radcs, prefBl'Ífl(lo entre e:;tes os 
que se adn~m em tlisponibilidacle. 

Esta meclidu.. u.lem de justa, e ele ordem 
economica . .A ·c::ommi~siio, porem, quer que 
os membros elo Trlbunu.l possam ser to.mbem 
e~colhidos entre o;:; magistrados que tiverem 
mais de oito anno;; de vida forense. 

A passar esta emenda, o Poder Executivo 
terá v;.tstis~itno campo 1Ji1l'a escother os mem
bros que bem entender: E a tei fko.l'<~ apenu.s 
como nm con~ell10, corno uma faculdade que • 
1,óde ser usada á intelligencü1 do Poder 
Executivo. Si a commis~ão dissesse que o 
Poder Execntivo só lanc~J.ria mão dos lJacbn.
reis em direito, tle mais (le oito annos ne vida 
lbrense, depois de esgotados os a.uditOl'CS rle 
guerm e os magistrados em dís:ponibi.lida.de, 
sim; mas tt\l não ~ o espirlto de su~ 
emenda. 
N~o h;wendo mai;; quem pe\'a·a, palavra, é 

encerJ:•ada a <\iscur:;sil.o e ad.ia.1~a <• Yotaç,ão. 
São succ:e:;siv~tmente lida~. postas em dis~ 

cu-ssã.o, (lUC é sem debate encerl~.Wa, fico.ntlo 
addiacht a. Yotaç~o, todas ;~.s emenda.s se
guintes 

O §r. Francisco Glice1•io vê 
que em -virtude de uma modificação na ordem 
çlo dia o Pl'Qjedo ein debate voltott á prb-neira 
tliscus~ão. Por conseguinte, não poderá n.pre
senta.r agora o snbstituti vo qne ll1e otl'erece, 
o que só lh<: será lie:.í.to n;\ seguud:1 discussão. 
Vem ú tribuna pura declarar que -vota pelo 
pro.iecto da commissão de or(:a.mento, nesta 
prímeíradlscussao,unictl.mente para que possa 
depois :1presentar o substitnt.ivo a que sere
fere. O seu voto não quer dizer a approva
ção tota.l das ideas que tem a commissão de 
orçamento_ 

Acommissü.o i'lcn.rá. natUL';l.lmente satisfeita. 
com esse triump1w, e a opinião publica aguar~ 
àm·i~ que em segunda discussão se a.prese11te 
um substitutiYo menos radicnl; dominado de. 
espirito mais conser..,-ador e governamental e 
que seja menos anarchisador das fina,nças do 
paíz. 

o Sr. Ret;umba- Sr. presidente,te
nho uml\ duvida. que se operou no meu es
pi.rito, por não ter estado presente em uma 
das ultimas sessões.LL nosjorna.es que a. mesa 
tinha collocaclo o projecto pa.t•n. segl..mda,dis-. 
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cussão, por equivoco, quando devin. ser p 1ra. ·ma~. (lo out.ro lado, está a dignidade da Ca
prime~ra, conforme reclamação feita palo íl- mn.ra. 
lustre deputado 81•. Rosa e Sil ~Ta. ficando este Por m:1.i:; notwei~ que ~t>j<J.m os glorio;:.o:::. 
seu acto depentle:üe da :lcliueraçiio da Ct\· fdto.• elo m<:~.re(;hal Deouoro da Pva~(dca-ao 
mara. qnaJ o orado e v~nera. p~1os seu.s bons ser,iços 

O SR. PRESIDE:\"TE - A mesa julgou pelos 
motivos que expoz à Camara, que deYi:1 dar o 
projecto para 52gundn. discussrr.o; mn.s poste
l'iormente acccitou a reclamaçuo do S1·. Ro~a 
e Silva, fi.l.Zentlo que o projecto entl'asse em. 
pr imei.m discussão, sal v o ele li beroçii:o em con
trorio da Cu.m.a.ra. 

Ninguem mn.i~ p\"!uiudo a pahwra.. e encer
rada a. discussão e adiada a vota.ç:ão. 

.segmldadiscussãodo projecton .. l50d~ 1892, 
mandando 1i1zer nas ea.1_)itaes J.e todos os es
tados dn. União so!E,mnes funcr>,,es (lo 30• 1Ha 
do passamento do ma.reclu.l.l Manoel Deoc1oro 
da Fonseca. ; declarando tle luto UilCional. o 
dia 2:3 de agosto : mandando eri~:,ri.r na lWt~.c;a. 
da Repul)lica, nest<• ca.pit.al, uma esta tua tla
quelle cidadão ; mandanclo !evantar no ccmi
terio de S. Francisco Xavier um monumento, 
em que se g·uardu.rií.o as suas cinzas, e auto
risa.ndo o governo <1. despender n. quu.ntia'll.e
cessaria.. 

E' lido e ~osto em tl.iscussü.o o :u·t. 1·-, q_ ue 
ê o seguinte : 

Art. 1. 0 Em honra do marechftl :Manoal 
Deodoro da FonseCi1 e em nome da N"ili~üo se
rão feitos solcmnes fnncr·acs no 3Ó·· dia do seu 
passamento, nas C-'l.pitacs de todos os ei':>t.~dr.s 
da União. 

O !!i!w. Epitn.cio !P'essoa-Sr. pre
sidente, tendo pedido a V. Ex. que de:sse esse 
pl'újecto pi.tra. ordem llo dia.; intlepcnrlcnte u.; 
parecer da com missão. vi:>t0 ter tr:rminado o 
prazo regimental , venlio a:;orJ. apre:.;ent:w a.o 
mesmo projecto :15 ~menrlns nr.c~es5al'i:t.>, a~ 
qua.e;; V. Ex. terá a lxmdn.t.!e tte mandar Ie1·. 

Vem a mesa., é li<la, a po h1.cla e entra con.i nn. 
ctamente em di;;c:ussão a seguínte 

Ao art. l "-$upprima-se. 
... Sala das sessões, 30 de junllf) de 1893.
Epitacio Pe.~soa. 

·. O Sr. ,·Severino "Vieira pen5:t 
que no momento actual a materia em i.loln>te 
otrerece ta.manh<~.s diffi.culdades, que nii.o póde 
deixar de vir à tt•i.buna pa.t•a. explknr o sem 
-voto. . 
: De um lado;ne;;ta questão, está, e-verdade, 
.?-. oonsideraç5.o devida a um morto illustre ; 

á. p~tl'ia-é. e.::rto q_ue em parte dt~. sua e:xis
tenóa se uo!am cno:;; de ;;umma gra.''idàde. 
Poderia citar, entre elles, aquelle-de que a 3 
de Dovembro foi victima a Camara dos Srs. 
Depttt,tdos. 

E' muito prova ;·el que a historia venha dar 
ganho ue C:l.U3au.oSr.maree;hal DeodOL'o,quan
do haja. de f<lZer n. apredaçfí.o deste Ü\cto. 
Ma~ ·a. cama~a. que elle di::;,;olveu violenta.
mente, nti.o póde votar as homena-gem: con
st:mtes do pro,jecto em discu:;:;ilo. 

O Coop·c.;so e.>t:í. a terminar o seu man
dato. Foi,; bem: adie-se a discnssão do :pro
jecto e o outl·o Cougt·esso que vler, que vote 
a:s llom;:,mtgens a.:J Sr. m<n>ecll~l Deodcu•o da. 
Fon~eca. · 

Peln. :ma :p:trte Lleclara que se julga sus
peito p:l.!'a semcll!a.ntc \'~'taç;:1,o. 

O §r. JLnua~3 ~:hi!Ie:a• tem s~mpre 
muito l'espeito l)ela.sopiniões- dos seus colle
g<"t~, m~s peclc âo nobre clcrmtttclo pela Bahia 
que lhe permitta. dizer-the que, si s. Ex. ve
nera. <t me:nol'iu. do marechal Deodoro tla 
FOlB"cn.ven~l':J.-tlueum moclo muitosingular. 

Os proje·~tos no genero do qui?. ortt se dis
cub pas.s:<.m lJabHua.tmcutc s~m claba.te. Não 
é pot·que não despertem des::>:jo,; ele ÍIHJ)Ugna.
ç;1o; é ]Joc·qne os que se lem))r,lm de im
pugna.l-os teem tL isençi.í.o de animo c n, "força 
de vontade precísn.s paru imporem sileucio as 
sw1S -paL\":Ões pe.s.:oaes. 

Si ha oCC<~.siões em C[~1e o sJencio é o·uro, 
ml\is do q_ue nenhuma. outra o era. a que 
acn.Lo. tle perdet' o nolml denutado pel<l. Bahia.. 

O que a Camara. procur:i agora, com a dls
~u:S..<.;.i.o do pr·o.jecto a qne S. E:x. se referiu, 
nii.O é :l.g-itar 1laiXÜCS politic:ts, e votar ;:tS 
homenagens a que tem direito um dos funda
dores di!. Repu blica. 
· Sente que S. Ex. viesse trazer a questão 

para o tm·reno quas1 pessoal e ingrato emq_u.e 
se collocOll. Oshom:\ns publico~ nií.o podem 
ser julgados por actos isolados da. sua -vida, 
ma.s vela. summa. de actos bons e máos que 
-pratiquem. Si a dissoluç;."io do Congresso foi 
um crime, forÇ<L é Cjnressar que orecouhe
cimento des~e crime entrou n:J. consciencia do 
marechal Deodoro, e elle pro-vou pela sua l'e
nuncia do poder no din. 23 de novembro. 

E' pr~clso não esqu::!cer, no julgar a exis
tencia. tio glol'ioso marechu.l Deodoro, que ha. 
em toda. ell3. um saluo enorme de a.c~ões be
neficv.s que formam apropria historia desta 
Nação. (Muito bem, mtdto bem; o orador J 
fel icit~do. } 
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Não ha-vendo mi1is quem lJCÇJ. a p;1.la. v ra, e 
encerrada a discu~sã.o e ad ia.t\1.\. a votação. 

E' lido e posto em U:iscu::silo o art. 2", 
isto é : 

Art. 2.• E' dechrado de luto naclonul o dia 
23 de agosto, da til. do fallecimento do funtla
dor da. RepulJlíca tios Estados Unidos do 
BraziL 

Vem à mesa., ê lldJl., apoiada e entra con
junctamente em discuss[i.o a seguinte 

Ao art. 2. • Supprima.-se. 
Sala (las se5sões, 30 de junho 

Ellitacio PessorJ. 
de 1893.-

Niio havcn,to Qltem pc<;.<> a palu.vra., é cn
cerracta. a discus~ã.0 e ad.iu.da a Yotaç;lo. 
. E' lido .c posto el!l disctt~s;:to o urt. 3 ' , que 
c o ser,'Umte : 

Art. 3. • Será. eriglda no Curo no da, RCl1U
bllca, nesta caiJit:Ll, Utntt estn.tua dt\ít ueUe 
emtnente citbd:io;representn.ndo·o no momen
to em que proclamou <1 R!>publi~J.-

Vem it mesa., sii.o lidas, a11oiuüas e entram 
conjlmcta.mentc em ilisc'us;ão as seguintes 

Ao art'. 3." Substituam-se as pa.!;tvras
rlwpcUe cn<inmte cidwl<1o-"í}Ol' estas - do 
1Jlt:'.~~cclv.rt :Dlonr;cl lJf!,.'dcYo do. F~nscGo~ 

Discussã.o unk-a do projecto ~n. 62 A, deste 
u.nno, conced~ndo a D. M:l.l·ianna Cecilia Mei- · 
relles da l<'ons~ca, viuva do marechal i\Io.noel 
Deodoro da. l<'onsem1, :Jõ pensf1.0 annuu.l de 
6:000$000. 

Vem {L mes11, e Utb, ;,tpoiadtL e entra con
junctamente em di.scuss:io n. seguinte 

Depois das po.hwra~:a. pensão aunuo.l de 
6:000.~000-ac·:rescente-sc: desde a data do 
f;,ttlecimento deste. 

Sala das. scssües, :30 de juuho de 1893 .. -
~lwlnJ Ca.va!etmle. 

O ~r. !i~cvHDqu.ft- Sr. presiuente, 
com o maior ~·-ons~ra.ngimc:nto, pela delicadeza 
do a><>ttmpto c pela. minln~ situação possoal 
c q ne direi n.l.gumas po.l;;. n·us extet·nando sue~ 
clnta.mente a minha. opinião. 

Entre a subordinação a esse natural con
strangimento com que me o.cho na tribuna, 
nntrc il. trn.CJ.ue.za da ltyp~crisii\ e o cump:-i
mento .do dever, cmb:Jm arduo e de';agrada
vet. pt•cfiro, Sr·. presitlente, este ugimo al
vitr·e. 

Não pensem os nobres de1mtad()s qne pOJ" 
esto.:J.ttítudc a que r~lcri ao subi1· á trlbuna, 
eu vcnh:1, siqucl· üclcvc, por <tmo. po.htvm 
Q'l1Cseja, o mtti.s de longe l)Os:::ivel empanar 
o brilho do.s glorias do illustre ma.rcchil.l 
Deodoro, cuja. memorin venero, cuja g~m· 
de7A'l. de serviços pre.~tados t\ patr•ia, 11<\ paz 
c n~\ guerr·a, reconheç,o, ui~pcnsan(lo-me, sem
:rn·c (juco.s circumsi:.a.ncia.s a isso não mo im
pellirem, tle. romper o silencio a que pt•efiro 

Ao mesmo arttgo, acm·esccnte-so o se- c-starrecollndo. 
guintc : Nilo lcmhrnrei aquellcs Mtos menos ncer-

Paragrttpl!o unioo. O Cungl'es;;o a.briú to.dog de sua gtoriosa. vitla. 
concurso puhlino, no paiz c n:• cstrangcit·o O meu intimo, o meu ~entímento e sem
l)U.l'll. o prQjccto tlessa, c.:st;üua, podendo pa.m pt·e de justiça, PL'O(:UI'iLndo vencer o. ft•aqueza 
esse fim despentlt::r ate á somma. tle ::!0:000$00@. d<t }li1ixão humôl.lla, muit:J.s vezes parcial 

Sah\ das sessües, 30 de junho de 1893.- ante o uefinltivo julgamento historico. 
Ep;tacio Pes.~oa. E como conlleç.o a cxtensf>_o das attenuan-

tes em face dos erros que demoveram este 
Não 11ave11tlo quem ]JC\,;), a po.hWJ'a, e en- bom Yelho do canünl10 de que elle nunc[l. se 

cer!"J.da. a discus..<ão e atiiad;~ a vot<~.Çlo. des·d:üa, si não íb1·n.m os abusos, os m:iosoon
selheiros insinuados 1w. sua conílanç.a.; e jus-

Silo successiv<\mente lidos, postos em dis- tamente por· isto, Sr. presitlente e,justil.mente 
cuosão, que é sem debate encerrada, tican•lo pelo conlH~cimento e3pecin.Lintimo me3mo,qne 

.adiada a votaçã.o, os ••rts. 4" e 5", que suo os eu tenho clà.S pessons ·e tlos f:J.Ctos que se rela
~eguintes: ·ciouam com o passado destes ultimes annos do 

Al't. 4." Ser:'t levantado no cemiterio de grande cidadão; e .]ust.:1.mente. :por .isto, por 
S. Fràncisc.-o Xavior o roonwnento em que se coolLecer essa atmospheru. -viciada e :l'al.s3. 
guo.trltu·:lo suo .. ~ cin7..<.t.S, si tt isto annuir sua creada pelos especuladores disfarçados em 
f!':.mili:\. amigos incensttdorcs c a.cre!lltan<lo convicta-

Art .. 5." Fica o Poder Executivo autoüsarlo mentt• lJI'l!st:w um seJ•viço e rl:!nder unm ho
a despender n quantia JJecess<tJ.'ll1 ptwa occor- mena.g~m á suo. memoria, e que eu venço as 
re1· hs despezas ordenadas na presente lei. dilficultlaues do embaraço oppressivo com q11~ 
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aqui me acho, para pe<tir um obsequio no no-i O SR. BELL"-RML.'\0 DE 'MENoo~ç:A-Nio'sei 
ore relator da commiss."io; e s;, pelo andn.- por que v. Ex. se admira. Sustlmto exacta
mento que teve o proj~cto, llão depemle mais mente o que digo e o que llenso. Mas o que · 
de S. Ex. attendel-o;dauo o ca.so de que a isto não pos~o acceicar :;ão a.<.> ca.lumnia.s que _por 
a.nnúa S. Ex •• eu appella.riu. p;~ra. a ca.ma.ra; a lü andam. 

· e si a camara, :por seu tlll'no,nã.o concorchl.l' oS&. BEYlLAQUA-Tambem não acceito alil 
com as raz~es que vou allegar: ficará. em todo ci\Lumnias, nem serei jã.mais portador de 
o caso consgnado que alguem que conheceu ~:umnias! 
muito de pel"to o marechal DeOlloro da Fon- Mas tenho como dissê. conhecimento d(l.S 
seca., este grande brazile~ro, e i::?ualruente tl.S -pessoas e dos factos ! · · 
pes:oasqueo_cercara.m,a_mauencra. ~essas ~es· 0 SR. BELLAPkm~o DE Ml:l\"DONÇ.\-V. E:x:. 
soa::.~:-dos f~tctos culmma.otes em ~ u~ noz_ ma não pcídé appelhw -para o testemunho e con· 
de acc,;ao, esse a.lguem, um depm.ado, 1~u~tas sciencia· (los nossos collegas ; não acompanho 
rezes :p~rte ou testemunhO: contidencw.l de y. Ex. na·tc terreno 
acontecrmentos solemnes: YlS..'\ndo a sua me· • · " · . _ . · 
moria, em homenagem ao seu11ome, -por uma. . O Sr-t. J.\.cQu'ES .OUJUQUE-Da hcenç._, pa.ra 
vêueração espontanea..que, llão obsW.nte fun· 1tm "-~·~rte: como uu:ta. provtl. de grande ve
das magu:\S e de..<:gostos, sempre dominou-o neraçao pela meJ!lor1a do m~recha.l_ Deodoro, 
em face de tão illustre compa.tl'iota; 1Ull obs· peço a V. Ex. fuça uma declara.~:ao franca. 
curo camarada. da. jomacln. glorio,;a, tlnalmen- sobre as 'Pessoas a. que se -refel'e e sobre os 

.·_ te. prestou-lhe abnegada.mente e~e sernç.o factos a que allude. . 
na Camahi.! .. . . o Slt. EPI'l'ACIO PESso.o~.-Por~:ua nrí.O -póde 

O a:ppelto e o seguinte: Diz o parecer da. pairar esta. suspeita. infa.rua.nte .. _ 
comnüssão (lê): " O SR.BEYILAQU.-\.-Sr. presidente, não con· 

«. A commissã.o ele contas e pensões, atte!l- to..va tomar \1oje -parte nest..1.. discu8sã.o ; tenho 
dendo a. que se tra.ta de um n..~nmpto digno íall~do com o c:oraçiio, sem qualquer coorcle
de toda a considera.ç-d.o, jú. em rel:tção atf.S nação p1·évia e creio que ;ts Jlt'ec..'l..Uções eoro. 
relevantes serviços prestados ao p..'l.iz pelo que tr~nho toda. viu. procura.do gn.ra.ntir as 
inclyto marechal Dcocloro •. . ·. >> minha.s pln·a;;es pa.m que um e.spirito 

mesmo prevenido não poss;~. ;~ttri'buh·-me um(l. 
Si a isto se limit.1Sse o parecer dt1. commis- inten~ão di\·ers.'\. daquclla. que asseguro a 

são, Sr. presiclente, estn.ri;t sentatio, estaria. V. Ex., com a mính<t lutbi.tun.l ~incerkladc 
cu.llado e daria o met~ voto lJ~lo projecto, por- erucle ihmquezn. não hnstam aí~da para ma· 
que nã.o o recmat•i<t a. quaLquer acto. qual- nifestar o meu in teu to. q_uerendo ren.lmente 
quer meio digno que seja apresentado pat':l. pre."tar uma homenagem . iL memoria deste 
:perpetuo.r na memoria d()i; J,lt1túleiros o:. bons Ulustt•e cidadão. de quem fni grande a:pre
exemplos e os gra.ndes serviços de seus filhos ciadot', dedicado, le:tl e gratissimo u.migo ! 
illustres ! · Aos meus tres iUustt•es collcgas que ma.ni-

Si o p..·treeer se limitasse v. inda a umn. nova festn.rnm mà. comprehensão do;,;_ meus intuitos 
fôrma de homen(l.geru it memol'ia do marechal limitar-me-1u~i a rec:orctm··llles as declarações. 
Deodoro, dar-llle-liit'L meu ;oto. Mas 11ão :posso, que existem nos annaes do congresso, (lecla.
não devo acceitar, Sr. presidente, a segunda mções de :pessôa. intimamente ]_)roxiron., iuti
parte do ]_)arec~r, concebida como se acha nos m<l.mente ligada ao illustre ·morto e que tem 
seguintes termos (l~): . . assento nestà. casa. 

« ... ja _em rel;:tç[o as condições de certo am· Direi mais : si este m~--tre deputado a que 
paro que deve ter durnute sua exlstencia a me refiro der o seu voto a es!tl. se.,<>'tmda parte 
viuva do . primeiro presidente que teva a do parecer, eu tambem darei o meu! •.. 
Republica dos Estados Unidos do Brazil, é de Nii.o basta isto :para ac; exigencias de V. v. 
parecer . que se adopte 0 referido projecto.» Exs ? 

Quanto a. es~ _pa.rte, Sr. presidente.lament.o 0 Sn.. BELL.-1.~"\l tNO DE · MENDÓNÇA -Esse 
não estar de accordo e não poder em cansei· deputado nli.o está presente, sinão resTionderia 
encia da1·-Ihe meu voto, · · h ~ 

Acho ·que estão ·no e_ S"'Íl'ito de todC·S os a. v. Ex., m<.\S pos::;o a.ma.nçtW·l e qtte elle nüo 
);' se reterio á viu va do marechal Deodoro, fui-

. ·meus illustres coll•·gns os mo ti vos l)elos fJ.\la<?S lou em P. __ a.rentes desse :ramo.- · 
não posso acceita.r esta. segunda. ptwte . .•. 
. o sR.. BELL_<~R.~OKO D'E M~Oi'IÇA- Desco- o SR. BEVJLAQ'OA -v. Ex. ta.lvez est~ja._ 

t'azentlo urna violencia ·em sentido opposto 
--~~_:_ ?o inteit·ameute quaes se_jam e..-ses moti· aquella que faco ao meu coração. · 

V. Ex. t.ah·ez tenha dados qne elucidem o 
· O Sr~. BEVll..AQUA-Si V:. Ex. (leseonltece pens.~mento do iUttstre def.utado que lu.m~nto 

· na.. sua. consciencia. como brazileiro e represen· não ver pt·esem e; qun.ndo fez essas declara:... 
·- ~ante da.-na.çã.o, admira-me hasta.nte! . ções que existem nos .:lnnaes.. ... · 

.- . 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 19/05J2015 14 15 - Página 18 ae 4 7 

SESSÃO· EM 30 DE JUNBO DE 1893 495 

P:1raque, entretanto. V. Ex. não pos:;a in· 
crepar-me de rcceioso de arcar com a respon
sabilidade que assumo nc~te momento, aca.s
telh~ndo-me ~:pena..q nas declarações insuspei
tas de 1.1rn. sob1·inlto do marechal, paro que 
U~O \IOS5a t\f•anha.r qudq ll.Cl' d~tes {~tetos que 
correm no conhecimento publico, muito eles 
quaes e1.1 ct·eio que se.iam l'illso;;, cha.ma.rei 
apenas a a.tten(:iiG (le Y. E~. p:tra. uma peça 
que foi publicatla em um destes ultimes dias 
nos jo>•naes desta C<'1.pita.l, e n.nalyso.ndo esse 
docntmento, V. Ex .• ítUe é intelligente e in· 
ve~tigador, enconkJ.rú. sol>ejos motives para 
confu'mttr o meu juizo .... 

O SR.. BELL:uDHXO DE 1v!El\"OO~Çr\ -V. Ex. 
não comprehende que é muito delicado o a.s
sumpto, para vir lan~'3.J' su<;peitas sobre at'e
putaç~o de u.ma senhora., sem <tpresentar u.s 
pt"(IV:J.S ~ - . 

O SR. BEVIL.iQUA - O escripto a. que me 
refiro, e que o nobre de1mtado creio que per
cebeu~eo inventario do espolio de illutre ma.~ 
rec1ml. 

Ulr SR. DEPUTADO - E que pr:Jum:iu 
10:000$000. 

O SR. BE\-JLAQta -Perdão, entrando tudo, 
tudo, mobilia. roupi, etc. crei~) que sempre 
apur:.rom cerca de l9:000$,si não me enga.no. 
E exa.ctamo?nte pelo facto detel' o e~l)Olio pro
dU!iido esst'.1ormld<\Yel quantia e :por terem 
todos os her{leiros, illt:lt- :>~ um, feito lloaçt"\o 
<la quota que lltes prJdin. caber, é qne ncho 
que c~ ta segunda p:tr tc do pttreccr é de llltl.i;::. 

O Sn. NoV,\1>:; MEC..T.o-v. Ex. com:prehencle 
que I ) rela.tot• d;.t commi..-;si.i.o nada t~m qne vel' 
com laétos que se dão pM-ticuiarmente. 

o SR. BEnt.AQUA - ~ão h:t quem nao S:loilJa 
que o marecllttl Deotloro teve s~.mpre um vi
ver modesto, sem l\l"XO" n.ppa.ratoso::: e não 
foi tlm di-:sipado. 

O Sn. .. EPlTACIO PES;;OA - N5.o se investe 
desta. fórmo. contra Uffi<l. digna .companheira 
de tantos a.uno-s. · 

o méu intuito é .i u_stamente a venerac:1ío q_ue · 
tenho pela. memorm do marechal Deocloro. 

O Sa. RETu"mA-F(!rindo a esposa .. 
o Sr::.. BEVlLAQUA-Eu llisse que nem sem

pl'e uma compl1.nlleit·a. de m-ui.~og annos é o 
anjo do lar, a celestial conselheira inspi
ra.lloro. .... 

( T, ·ocam· sO di iJCJ'SOS opa1'IC$ . ) 

O SR. PR.ESIDEl\'TE- Peço ao Sr. de:putado 
que ~e limite á materia do projecto em clis
cussao. 

O SR. JACQUES OUR.TQTJE-Protesto com toda 
a cnet·gia de que sou c."\ paz contra. as in~i
nua.çües que se estão :fu.:t..endo na tribuna . 

O Sn.. NOVAES 1r1ELLO- Como relator dlt 
comlllissão foi mais elevada. H. minha missão. 

O Sn.. EPITAcio PESSOA- ~üo chafurdou 
nesta lama. 

O SR. BEVILAQUA-Quero exclusivamente 
>ene~ar a memot·in do marechal Deodoro. 

0 Srt. EPIT.-\.CIO PESSOA- A veneraç:ão d<\ 
memor'i(l. ele um homem não e a diíiama!;ão 
de Ull1(l. mulher que tt-az o seu nome-. 

O Sr. . .J.\cQUEs 0URIQ1JE- Admiremos a cor· 
r&cção do J)rocedimento desse homem. 

O SH. EEYILAQUA- Todos ouviram que 
nbstro.hi.·me lle commentar a parte dos setls 
a\:tos pnblicos rtuc não foi cort·cctv.., e v. Ex. 
não pôde contestar qne infelizmente houve, 
porque estou certo de que a concha de 15 de 
llOYembt·o tem mah~ n:t bala.nç;~ do coritç-.ãu 
unciona.l <lo que a. de :3 de novembro. c estou 
couvenei.do de que esta. é a.ver(l;l.(le. 

O SR. hCQl.i"ES OuniQUE- Si V. Ex. não se 
considera. o!Iendiuo, permitta. que me re
tire, por•quc não posso courerv:u·-me calmo 
diante d;tS suas in:>inuaçõ~s. 

O S;:. BEvlJ •. -\QUA- V. Ex. tem toda liber
dade de 1azer o que entender ... Sabe que 
nos conhecemos sutficientemente .•• 

o Sn.. BEVILAQUA--hi que meu illu:>tre col- O SR. RETUmlA.- E eu retiro-me· sem pedir 
Ie,r-ra obriga-me a justitkm• 0 meu pensa.mento licen~'llo; i;;to ~ parhlmento. não é pardieiro! 
e manter a decla1·a.~.iio que fiz, de que ~ton O Stc BEYILAQUA - V. E~. po:lerà querer · 
pugnando pelo l1om nome da tnemoria do trn.nsíi.lt'n\V..l·O em. cotl...<;.'\ peioi:. mas esteja. 
marechal De9dOl'O, ltir-lhe-llei qt1e muitas certo de que não o acompl.nharei; nesses 
vezes a companheira de m\ütos annos nã.o é o logãres, nunca encontrou-me!. .. 
anjo da gtttn·da, o :mjo tutelar de que t.:'\nto 1 o, SR. PRESlDE::\'TE- Peço novamente no 

· se faJ.la.-. · _ . · · I Sr. deput."ldo que se restrinja. i !llateria em · 
9. S~~ ~PlT."-~Io PE~soA~E!lt.ão V. Ex. ~"· ,taz discussão, e não estabeleç<l. di\\lo~os . · 

até a l.ll:>lUl!:l.ça<! de que a. vm-ya ~~ mar ec,\al o St{. Br;nLAQU,~o...;...Quet•o accert:1.r o conselho 
· · Deodoro nao fo1 um<" espoS..'"l. thgn<~.' elo r1 ue se pas.."<l. actualmcnte _ n<L canmt~ .... , e 

o SR. BEVILAQUA- Eu não disse que e !la p:ondo ponto 1is minh<\S considera~.ões, e, re
não era. digo<~, não a ttríbui-llle ctualitica.tcv-o pito, em veneraç5.o ú. memol'iu. do marcchál 

. algum. T~nllo procurado não esprai;~.r-me Deodoro ela. Fonseca, 1)eço ao mustre rela.tor 
demais, m:mtendo·me de mwo a proYar que d~ commissão que desloque do }mr~cer e:?ta 
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:r>arye ftnal e terá o meu -voto. Tenl)o con-] g:i.meutos que terão de ser tei.tos -por esse mi-
clmdo. (Sussunos; CLlJa"'·'es.} nistc:rio, á conta da citada :rubrlct~. 

Fica adiada a (liscuss~o pela J.ior.t. P~\l&eio do Governo, 28 de junho de 1893.oooooo: 
o SR. PRES!DERT!il ma.uda proceder c~ leitura F'lol·iano Pe{xoto.- A' commissão de orça-

do expediente mento. 
0 SR.. 1'' SECRETARIO le O seguinte 

EXPEDIENTE 

Officíos: 

Do :Mini'lterío dos Negocias da. Marinha, de 
28 d<l corrente, euvlando a. ~egulnte 

Srs. in:!.mbro;, do Congres:;o ~:wtonn.t-De 
Do ~ti.nisterio da Justiça e Negocio;; rnte- conformidttde com o art. 4", §4" da lGi n.589, 

riõres, de 28 -do corrente, transmittindo, em de 9 de setembro de 1850, venllo submetter â 
addittll.tn.ento ao :J.VlSO de. 213 llo corl'eute, a vc>ss:~. esclarecida ap1•eciaçlo a demonstração 
cõ:pia. do telegra.mma daquella data, em que annex:\, organi:;;ada -pela Contadoria da. Mari
o gonrnad~r 1le Pe-rn::~.Jnbuc>.l pede pro~-iden· nha., d:1 impresciuüivel necesskiade da aber
cias urgentes sobre o creclito necessario pa.ra. tum. de llm ct·edito supplementar, na impor
o cnstei.o do p1·esidío Fernando de Noronha, tunda. de 32.:150$, á verba§ 17, -Repartição 
durante o 2° semestre deste anno.-A' co;n- d·t Ca.1•ta :Marltima""'"":';pa.ra attentler,durante o 
missão de orc;.ament0. COl'rente exercicio,á.s despezas com o pessoal e 
. Do :Oíirüstcrio dos Neg-ocies da Guerra, de mate.rlul dos novos pharoes, que se est<"ío eri-

27 do corrente, restituindo. cOtl\'enicntemente ginuo nos estados do P<tTâ, Rio Gta.nde do 
inform<tdo, o requerimento. que ncompanhou Norte, Ceal'li, Balüo.., Espírito Sa.nto, S. Paulo 
o officio desta Cama1·a l). i7, tle 17 do c:or- e Sa.l)ta C<\tha.rina, pam o;; qua.e:-.; a. vigente 
rente e em que o IM:ÍOL' ele o.rtUharia Ol.nnp:o lei do orçamento deixou de consigm<r os :pre-

cisos rml(los. de carvalllo Fom:eca. reelama contra as pre- . · 
i;eriçõcs que allega h(l.,-cr sotrrido com a pro- Voõ, com!X!netr:l.(lQs dn. ur.gencia do {l.Ssum-
mo~4o de 17 de jt\neiro de tS92.-A' com· p~o, l'esolverCclis de ce1·to essa concessão. 
missão de marinho. e gue1·.ra. Pttlu.c:io dt1. presiueucia, ·Capitu1 Federal, 28 

Do ).Hnisterio dos Ne••ocios àa. ~Iarinh<l ue .de_.il~nhode 1893.-F!orian(lPci~oto.-A.' eom.-
28 {lo corrente, enviando o., seguinte ' mtS~a.o de orçamento. 

Srs. mmnbros tl.o ·con;;-resso Nacional
Pela. dmnonstra<;<i.O anncxtt. apresentada. pelo 
Ministetio tla Marinha, vcll'ifi.ea-~e a U.eúcLn
cia da. qu\l.n.tia. de 200:000$. "VOhd.a. p!l.r<t as 
despezilll do. verba- Eventnae3- do or~'a.
mellto dt!quelle mini~terio, em vigor n~tc 
exerci. cio. 

Justifi.ea.:se tal deôciencia pela m~ior de;
peza ha-vida com pass.ngens <le officiaes e prn.
ça.s, não só para os ,di:fferentes estados, por 

Requerimentos: 
De Francisca Xavier Moreira de ca:stro FeL"

reir<\ e outros, pe\.l1uclo ((U~ lues seja reco
nheciuo o uirelto ao meio soldo que lhes ca.lm 
como irmã.os d0 alf;;res ue vüluntarios da pa
tria João 1IOL·eira. úa Sil \'a,, "fa.lleciU.o na cam
l)anlw, contrJ. o Paraguay.- A' couunissãc. 
de pensões e colltas. · 

Do ca.1Jo de esquadra Amaro da. Costa. Sea
bru, pedindo uma pensão.- A' mesma com
missão. 

Do BliDco Militr..l' e das Ctasses Lu.boriosa.s, · 
pedindo, mediante outros 1a1'0rês, a concessão 
para o estabelecimento de uma Emprer.a Bt'a
zileira. tle No..Y0~.ão 'l't'ansa.tlantica. - A' 
commí~são de fazenda., · · 

· exigencio.s do sarviço, como tu.robem pa.ra o 
e:rlrangeiro, afim de guarnecez·em os navios 
recentemente con~truidos, e a.s conseq_uentes 
ajudas ele custo, tanto em um raso como em 
outro; tendo ainda uttimamente sido aggm- Do engenheiro Augusto o~taviuno Pinto, 
va.da semelhante despeza com os gn.stos extra~ l)&llndo a. concessil.o por &O annos e outros 
o~dinarios m.oti.vaàos.:pelo n(tu.frngi.o do c~u- íavores para construcçã.o, ·uso e goso de um 
zador J1lminmte Bm·roso. l}Orto artificial na cidade de Belem,.e~ta.d.o do 

A' vista do exposto. venho, de conformiihl.de Pat'i. -A' commissão tle ·obras puhlica.s. 
{!()li o uit. 4° § 4" d<> lei n. 589 0.~9 de setem- Do r..apit8:o"d,; fraga.ta Perlro Nol;J.sco Perei-

. bro de 1850, solicita.r-vos a. conces&í.D de um ra. .tla. CUllha, pedindo que lhe seja contado 
credito Sll]lplementar de :iOO:OOO$, á verba para a. n.ntignidaae o temp0 dê embarque 
- Eventua.es- do orçaruento da mnrinha. que deixou de ser contado pelo Conselho· Na
do corrente exercido, pu.ra ocoorrer aos pa.-. vul~ - A.' eom.missãq de marinl1a c guerra. 
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De Ma.ria Angelica. Côrte Real e outra, pi
dindo re-versão da, pensão que percebia sua 
finada mãe. -A' commissão de pensões e 
contas. 

0 SR. PIRES FERREIRA justifica' e pede CJ.Ue 
seja. publirada no Diat"io dq ConJ1'esso a se
guinte. 

REPRESENTAÇÃO 

ou recusando-as seriam riscados da lista dos 
ma.gistrados pa.ra todos os eifeitos, visto que 
os beneficios da. lei foram sômente pa.ra os 
desapro~·eita.dos. 

Não parece justo> á vlsta. disto, que preci
samente pela. razão de continuarem a exercer 
ajudic:::tura .em consequen(;ia. de nomeações 
q ne na o podm.m recusar 8em o prej uizo in.· 
iítllivel de todos os direitos inherentes á pri
mitiva investidura, devam taes magistrados. 

Srs. membros do Congresso Federal _ Os e só por isso, desmereeer da União o favor de 
abaixo ussignados, desemba.rgadores e juizes que se trata e de que gozam os que tendo fi
de direito hoje pertencentes á magístratura. cada em disponibilidade não prestam serviço 
do estado de Pernambuco,veem pedir-vo5 que algum; e que suas famillas, que aliá.s.pa.rtici
vosdigneisfazer extensi.Yo :..os magistrados paramdos incommod.os e asperezas que elles 
da·ordem judiciaria. de que elles Iot·mu;vtl..m pa.ss:u·am, acltem-sepor ma morte em petores 
Jlarte e que foram (l.pro"Veit.ados na orga.niso.- condicües do que as destes. . 
çã-o das justiças dos estado~, o fa\"Or que o de- Acresce que por uma circum.sta.ncia. mera· 
ereto n. 1420 C de 21 de fevereir·o de 1891. mente fortui.t.a., os que foram declarados em 
concedeu aos que não foram nella contem: disponibilidade -por occasião de org:misaçõu 
Iüad_os, dando-lhes o montepio dos í'nncciona- esta.rlua.es que tlepois se n.nnulln.râm, os quaeá 
rios federa.es. por esse motivo passaram a. perceber (los co· 

Certamenro, semelhante iavor não lhes foi rres 1\~deraes ?S seus ordenados, mais t3.I'de 
outorgarlo. -pelo simples facto tle flcarem a foram :~oproveltados em novô.\s m•ganisações e 
ca.rgo d3. Uniã.o, sinã.o tambem em a.tten~o à. estilo a.ssim a.ctualmentG na mesma linha. dos 
qualidade que tinham de í'uncciomwios vi ta.- <lem:üs magistrados dos esb.\dos. Como;porém, 
licios du. na.ç5.n caos serviços que presta.r:~m, durante o curto periouo tln. inMtividade, con
quer durante o antigo regimen, quer poste- trihuil·am pn.ra. o reterh\o montepio. ficou
riormente ate a definitiva Constituiçü.o . dos lhes o direito que dess:.1. maneira. adquirh~, 
estado~, sel·viços aliú.s mais pesados tlo quo o e que entret:~onto. l'alto. MS seus· collegas só 
de muitos empregados amoviveis comprehen~ porque a estes não permittlu a sorte uma 
dldos no quadro do decreto n. 956 de G de ig-ua.lupportunido.de. -
novemhl'o de 1890, gue funccionam em •\eter- Não ha. por certo rnzilo justa. l)a.ro. que per~ 
minada. eircumscrip<;ii.o do pa.i1., ou dentro de ·aure st mellmnte ditrcrança de condições entre 
cidades capita.es, ao ].)asso que elle:'l em geral uns c outros. quo.ndo todos ellcs pertencem â 
se1·viram em. di. versas loc:tlidt\d~;; de·um:L ou mesma ot·dcm de ,Ltltigos mo.~istradus hoje 
mais provincial>, em ~·ittas e cidades üos ser- em sc1·viQo nos estados. -
tões, s~ndo obrigadt5s n. p::mosa.s viagens por E' certo que p~n':l. os dit0s funciona.rios 
effeito de promoções ou remoçües para pontoc de antes em disp~nibilidade e agora empre--
remotos. gn.il.os, a contribuicií.o para o montepio ja não 

Or-a;. essa mesma CJ.Ualidade e e~scs mesmos é o1Jrigatoria., visto que seus vencimentos 
serviços contam os n:ia.gistrarlos que for:tm deixaram de ser pagos pelos cofres da, União:. 
apwveita.dos, a mai.or parte dos quaes, jU. Mas subsiste para elles o direito adquirido,. e 
a.dea.nta:do> em annos, pouco tempo se pode· elles o ma.nteem uma vez que não faltem· com 
rã.o conservar nos legares que ora. occupam, essa. contribuição. 
de'Vendo J.lOr isso mu~tos delles . ter como me" 
nos favoravela escolha q,ue nelles'recahiu do Tambem os abaixo assignados outra ·co usa 
que lhes seria a disponibilklade com 0 direito não pedem sinão a acquisição de igual direito, 
á aposentadoria. e consequente favor do ci- a lhculdade da iuscripção, satisfazendo elles 
tado decreto, mormente si se considero que todas as obrigacões dos actuaes contribuintes. 
na. generalidade dos estados 06 vencimentos Não se diga que os estados podem, como a
dos cargosjudieiarios ftca.ram sendo os mes- Uniüo, fundar o montepio plro. os seus fun-c~ 
mos que a.ntes eram, manifestamente insuffi- cionarios; pois raro será o que esteJa em con
cíentes-:pa.ra lhes permittirem economias ten- diçiTes de poder conseguir esse d~ideratum) 
dentes a acobertar de futuro suas fami- o de Pernambuco, por exemplo não o podem 
lias; · por lonjios annos. 

E bem sabeis· que a es~es que preferíriaoi. Semelhante consideração valerá~: q ua.ndo 
ter. a sorte de seus collegas desaproveitados, muito, parn. que sejam exceptua.do~ os ma.~ .. 
l~.lta.vn. o direito de o]?ç:ão: uma vez nome..<tdos gistrados dos estados onde já houver essa. in~ ·· 
para os cargos dos . estados; e põrtan to, á prO:. stitui~:ão; não destróe as que: occorrem: a fa-vo~ 
veitado~, ou ell~s a.cceita.ríam: as nomeações, dos outros. , ... . · ·· 

Cllru:~.ra ·V. If ·· ~ 
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Confiados na ~assao rectidã.o e na justiça. llo O SR.. FR.A.NCISCO DE MAnos-Mas ouvi o 
pedido, esperam os abaixo assignados que se- nobre deputado e vou repetir o topico a que 
rão attendidos. · me refiro; si V. Ex. negar, nada mais terei a 

E. R. M.-Recife, 30 de maio de 1893 .. - di~er_ st:>bre o caso e tt:ata~ei doassumpto 
Francisco Luiz Corrêa de Andrade, pro- prmcJpal que me tr~ux~ a tr1bun~. . , 
_curador do Snp~rior Tribunal de Justiça .. - . O nobr~ deputado diss~ ~ue fora co~lD.l:,· 
Manoel do Nascimento da. Fonseca Galvão SlOnado pelo illustre t!.lm1ranta Custo,dlO de 
juiz do su:perior Tribunal de Justiça.- Joa~ Mello para depor o governador da Bah1a. 
qUim da costa Ribeiro, idem.- Francisco O Sa. ZAr.rA.-Disse erepito. 
~ei.xeira .de Sô .. ,~dem.-~anoelC_aldas ~ar reto, -O SR. FlL~U,crsco DE MA:rros- E desa.fio 

. 1dem. 7"". Anto:no Dommgo~ Pl]ltO, 1dem.- V. Ex. a provar essa sua asserção. 
Antomo Henr1que de .AlmeJda.ldem.-Carlos 
Augusto Vaz de Oliveira, juiz ·da Provedoria O ~lt. ZA)IA- Não acC!ei~ o seu desafio: 
do Recife.- Jose Julião Regueira Pinto de O umco que ~em competenCla para o fazer e 
Souz;~., juiz dos Feitos da Fazenda do estado. o Sr · custod10 :Mello. . 

O Sn.. F.LtA.i..,Cisco DE MA-rros.-. Pois é em _ 
O Sn.. PRESIDENTE=Ü pedido elo nobre depu- ~nome do almirante Mello ql.te desafio o nobre 

ta.~o serã attendido · · deputado a ]rovar o CJ.Ue assevel'Ou; estou · 
•. . . autorisado pelo mesmo g,lmil'ante. . 

··o Sr. Be,riJaqua ( pal·a ~,,1w e:cpl!-' O SR. Mo1~Eia.A DA Sn..vA.- V. E::c tem 
cc,çc1opessoal ) -Depois das palavras que aca- procm·ação? 
bei de·proferir. ·v. Ex~ ~ aGamflra devem. O SR. Fna...'\CISCo DE MATTOS'- N'ao ha ne-

• comprehendér que não posso deixar de con- cessidade; tenho, porem, autorisa.ção doalmi
cluir um pensamento que ê :pa1·te integrante rante para exi~;.'Ü" as provas do quo asseverou 
da minha o-pinião. E' o se,«uinte: talvez haja o nob1·e de-putado gela.Ba.hla e s1 o pedido não 
motivo; ·talvez, não, rectiftco:ba motivo para, é feito pelo )?roprio almirante, ê po1·que elle 

-a Carnara :verificar si, na illustre familia do ão pertence a este parlamento. 
:ma.'l'echal Deocloro, uma familia de milit,•res, 
qu~ prestaram muitos serviçOs na paz e na. O Sa · ZA~rA dá um prolongado -aparte. 
guerra. não ha outras viuvas que mereçam (T1·ocam-sc: muitos ~~partes.) 
l'ealmeÍlte uma pensãEl si a não teem~ OU me- 0 SR. FRA.i,CISCO DE MA.TTOS-S1•. presl-
lhoria de pensão si j~t a ~ecebem. dente, desta ma.neira. é iiDl)O~sivel continuar; 

Ul\r SR. DEPUTADO- Si ha, 0 nobre depu- ouvi o nobre deputado pela Bahia com a 
tado apresente projecto. ma-i~ t•eligiosa attenção e S. Ex. não quer 
., · fazer o mesmo commigo:intet'l'om:pe-me a cada. 

·. O Sn.. BEVlLAQUA - As vi uvas dos gene- 1 
raes Severiano da Fonseca e Hermes tlu. Fon- pa a.vra. 
seca merecem. n. :~.ttenção dt~. Camal'a.. O Sa. Mn:rox- Apoiado. Deixem o orador 

conti.nwtr. · 
O Sa.. FRA .... ~cisco DE MA.TTos- Crei.o, Sr. 

Ó 'S1.·. FI~nuci@leo d·e 1\b•tt.os- presidente, que o nobre deputado pela Bahia, 
Sr. presiclente, :Pet•mitta-me V. Ex. que, anl.es pensan 10 sempre Da deposição do governador 
de entrar no assumpto que me traz á tribuna, do meu estado ,,ja tem. até sonhado com ella. e 
faça uma ligeira. contestaçii.o a ~m to pico do tomou um sonbo :por uma realidade. Como 
eloquente discursopronuncíadopelo nobre de~ disse desafio s. Ex., em nome do almirante 
:pi.ltado pe1a Bahia o Sr. Zama, ca,ja ausen- Mello, a proval' o que as~everou, que não 
cia. .. pa~sa de . um fructo de sua grande fertili-

G Sa. ZA21L,;. { ent;oa.>~tl.o ).-Presente: dade. ' 
O Sa. FRANorsco nE MÚros-rà lamentando O SR. ZA..'ll;.. Da sua o que?, 

a·ausencia. de Y. Ex.; agora, sini, fallo ma..is à sn.. :F~.u'!ciSOo Í>E 1-L\.TTo·s~Grand~ terti-
: ~llíviadó. · · · lidade. ·· 

· Dizta eu quldá .respondÚ ·a um to11ico do Ytmnarra.r ã.. camara o que se pttssou entre 
·discurso de V. Ex. o _nobre deputado 1)ela. Bahia· e o illustre ai-

; :; O-Sr.~ z,\_,~\.....:.Não pód~ faíe~ reclamação, mirante Custodio Mello. . : · · 
. :llorqut} o discursQ aind<L,nãó foi publicado~ o sn.. Z.\.~.u~Fique 0 nobre deputado certo 
>- O sR. FRANÓisco·DE M.\.t'I'Os~Todit. a Ca.sa o de que entre a minha asserção e a. do Sr. Cus· 
·ouviu e jã. foi ·publicado o resumo. . · · todio José de Mello o paiz julgara . 

. : . " ÔSa. zi...~..:.....NãO. respondo.·. JlelÓs _x~es~mos O Sa •.. FRi.Ncrsco _DE MATTos-Nada temo . 
·nem llil!Smo pelo ua.·:rolha olllciaJ.;; .·- -... peluestiltado de:>se Julg!l.Inento . 

• • ' ' - ' • -. - ---~- ::..-. :- _ _ ·:: • -. • • • · - - •• •. - -·-· • + 

_:;,. •• · --- - ~- : . · - -·:. +'. - ' • ':- ·=:. 
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O·Sa. -Z.uu.-Porta.nto) é inutil liCiUidar- houvesse uma. SÓ voz que pedisse repara.çiio 
mos agora esta. questão. dessa injustiça. 

O SR FM.NCISCO DE MATTOs-Mas v. Ex. A Ca.mara. sa.b~ ctue existe um Asylo de 
ha. de -permittir que ru falle; -por minha vez; In validos; o que pot·em a Cama~u. ignora é 
quero contar á Ca.ma.ra. o que se passou. que o soldado tem direito de a.hi ser recebido 

No intervallo decorrido entre 3 e 23· d~ no- sem contribuição nenhuma, ao -passo que os 
vembt•o de 1891, isto e, entre o golpe e contra. mu.l'inll.ciros na.cionaes e fuzileiros na;vaes, 
golpe de Estado, encontrando-ss 0 almira!lte para.· gozarem (le igual direito, precisam con
Oustodio de Mello com. o nobre deputa.do pela tribuir mensalmente com um dia. dos se\ts 
Bahia, disse"lhe que-pretendia reagir contra. minguados soldos. 
o goipe de Estado e que contava. com a coope- Haverá maior íniquida.de ~ 
ração dos ~:.eus amigos nos seus respectiv-os Desde 1848 que os marinheirr,s e fllZilairos 
estados. navaes concorrem J•ara o a.sylo com um dia 

Igual declaração fez o illustre almirante de soldo, montando hoje esta. contribuição a. 
a.o aetua.l governador do estado do Espírito setecentos e quarenta e rantos contos, não .. 
santo, ao governador de S. Paulo Dr . Ber~ contando os juros desde 1848, r1ue a elevam .a 
.nardino de campos e a.o nosso prezado colle- muito mais de mil contos. · · ; 
ga o Dr. Alfredo Ellis, Jla.ra. cujo testemunho o .referido asylo e costeado com este ca.· 
eu a:ppellaria si S. Ex. estiYesse presente. pital, resultando disto que 0 soldado goza do 

Ora., pedir <\_cooperação dos seus a.rnigos dinhei ro do marinheiro. ·- . ': 
para reagir contra o golpe de Estado não é · Para.· reparar esta. injustiça., pat·a ttca.bar . 
commissionar ninguem para depor governa- com esta iniquidade é que · a présento o s~ 
dores .. Ha. muita. di:fl'erença. · guinte projecto (~l: · · 
· Ma.s, Sr. presidente, o que vem tornar 
mais evidente 0 que 0 acabo de dizer é ~ fMto Fica sobre a me:Sa. pa.ra ser julgado. objecto 
de ter bavido a. tentativa de de-posição do go- _de deliberação o seguinte 
vernador da. Bahia no dia. 24 de novembro, 
um dia depois do movimento feito pelo almi
rante Mello para restabelecer a Constituição 
que fôra. vialada.. 

0 SR.. L.~IO B~tAZIL-Um dia. depois da. le~ 
ga.lidll.de. 

0 Sa.. FRANCISCO DE MATTOS- 0 nObl'e de
putado o Sr. Za.tna. t•etirou-se para. a. .Bahia. 
no día 15 de novembro. · ·. 

Comprehende a. C(l.ll}ara. que naquella. ocea~ 
sião out ra idea não tinha o almirante :Mello 
que não :fosse a. da nação contm o' golpe de 
Estado. Todo o seu pensamento, tOda a sua 
actividade eram emprega.dos em conseguir 
element0s para reagir; como era pois, senho
res, que um homem que cogita em uma gran· 
de idéa. que mira um. grande alvo qual o de 
resta.belecer a Constituição, ia distra.hir a sua 

· .... . 
O Congre..'SO Nacional resolve : 
Art. 1.• Cessa~ n. contribuição que pa1:a. o. 

Asylo de lnvalidos f<>zem os marinheiros na
ciona.~s e os fuzileiros mwa.es. 

Art. 2. • Autori.sa.r o governo <lo creu-r .a 
caixa. de inva.lído3, â. imita(:ãO do que se f<.l.Z 
na marinha. fra.nceza., em:pregci.ndo para. esse 
fim o capital já. existente, produeto da. cont ri· 
buiçã.o que te'3m feioo as referidas praças.. 
desde 1848 • . 

Art. 3. 0 Revogam-seM disposições em con-
trario. . . · · ·> 

Sala das sessõe:::, 30 de junho de iS93.·· . 
--Francisco· de J.liaetos. · • · ·· 

actividade, a sua intelligencia, o seu pensa- (Ó Sr. Jot!o Lope$ deix a a. catlei1·a da. pl ·esi- : 
mento com.missionan:!o o senhor Zama para tle!lci!t,i]ue a ocettpada pelo Sr. Thomaz Del fino, . . 
depor o governador da Bahia ~ . . 3 · } 

I o t d lm' t ~A d • o secreta.no O . Mas, qua o m eresse o a. 1ran e nes t.lL e-· 
dosição, quando ate pelo então gove.rna.dor .. . · .. , . ... 
daquelle estado mantem o almirante MeUo O SJ.•. Zama pPde aos seus nobres ami· 
sinceras sympathias? . "'OS um minuto de a.ttonço.ão; respondel".l a~ 

Sr. pt·esiderite, como dis•e · nos prolep'o- ~-•b1•e deputa.do pela. Bahia. em qua tro pala· · 
. menos .de.~te discurso, serão ligeiras contes..:. V'J;as. · .· . · · . . · • ; : · , • • 

tações·que queria. fitZer a nm topico do dis· E:nb;~rcon datnli a 15 de novembro em um 
·:curso do nobre deputado. pela. Ba.hia.; m ;lS o p:-~quete amr~J·kano; chegou · a. 18 .. á:BJ.hia, 

o.s::;umptO pt•incipa.l somente agora."é quo vou onde tJ•ve qnat.ro 1lia.sde q ! :ar('nt.en:~ e.n.con·. 
tra.ta.r delle. ·· . . . srquencin. de tet·ern occorritlo :i. boJ·do, alguns 

Senhores, venho pedira repar;içã.o da ma.ior casos de febre fc.marelln.; de::emlJ<l.rcou n ~2;' a . 
das iniquidu.rles. da mais crul'l injusti<;a . _24 fez-se o m?!_imeut' r .·vºlucioria.rin., · es- .. 

Causa· m~mo assombro, senhot-es, que te- t.ando a guarnH;ao de accordo CO!ll o ora.q.or e 
nhe.m~se passado a.nnos .sobre annós sem que . seus compa.nl.teiros. · · · . ~ ~- . 
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Os nobres deputados comprehendem que o e, o que mais é, o fez em condições taes; que 
orádor não conhecia os commanda.ntes dos o orador julga. irremediavel o mal de. que é 
cor}lOS a.lli estacionados e n;J.o podia portanto vic:tima. o seu concidadão, si o marechal não 
exe1'cer sobre elles influe~cia. para. depor o manifestar, já e já., sua dssapprovação ã. vio-

. governador, sem que a. deposi~.ão tivesse sido lencia commettida.. 
preparada no Rio de Janeiro.· · · · · .. De facto, só o Sr. Vice-Presidente da. Repu-

Acredita. que com esta~ simples obsorvações blic:a. póde resoh•er com a. segurança. e ra
tem respondido ao nobre dep•"ta.do; todavia pidez que o caso exige, po1·qu.anto o detido 
ainda accrescenta: o Sr. Custodio José de foi rec@lhido aos quarteis, isto é, ás regiões 
Mello não mande procuração 'P 1ra esta c..•n· onde não tem iogre:::so a benefica o.cção inter
testação. Ha de prov>~r com testemunho ir- veutora.das u.utoridades locaes em tavor do 
recusavel ql).e diz a verdade. opprimido. · 
· Teve offerta de um navio de guerra. ctue es- o sn.. JU!>Th.'Ut...'IO SER.PA _ E' 0 estado de 

ta.ciono.sse nas agua,5; da Bahia -par-(l. prestae- sitio decretado pelo comma.n,dante do dis.-
lhe auxilies. Para que queria o or<l.dor na- tric:to. -
'Vios de guerra ~ 

.. Si o contra-a.lm!rante ~st;i, :~.rrepeniliuo do. O Sn.. DEMET«lO RmEmo - .Bem- o diz o 
qúe fez;:Qeus lhe perdoe, porque o oraclor não. Hlustre.:colle.,rra.: é o estado de sitio. ConJ;riS
s~lembra mais delle; JMS querer apagar a fll.dora situação. é essa, Sr. presidente, em que 

:·. :verdade, não est11 no :pod.er de nenhum ho- . os rio-grandenses, acoss:~.dos pela suspensão 
_ mem. ·· . -. . . illega.l de ga.ran~ias em seu territorio. ex-

Como e que se podiã:auxili'ar o movimento ilados pelos goll1eS{la. oppres:.<:ã.o incontinente. 
de C<\ senão manifestando-se o Qr~dor e seus. encontram por to<la. parte o.;; agentes do ma·. : 

· ·a.migos:contra o~ marechal Deodoro, 11t1. pessoa recha.l a perseguil-os. · · 
do seu governador. . · . · No estrangeiro é o que sabemos ; .no ~êrri-

Vae:terminar. . . . t9.rio dos estados .que; como o de ~nta ca-. 
·Passa por ã.utor de multas co usa-s que. n~o tharina; confra.ternisam com o povo rio-gran· 

:fez; passa por ter dep.osto o Sr. Manoel Victo· dense são. as tropdlias dos commandantes de 
rino quando apenas concorreu para esta <le'- districto •. • • · · · 
posição. .~ orador sabe que as autoridru:les locaa de 

Si porém querem · ver si o orador ainda e Santa. ea.tha.J.'ina. são· suspeit.'\s ao. marechal, 
valente, affastem da Bahia a força. federal, porque ellas cederam ao arrastamento dos 
ponham. no governo um .cidadão por GJ.Uem generosos sentimentos dominantes.na grande 
não tenha as considerJ.c~ões :que tem pelo. maioria dos brazileiros, que condemnam a. 
a.ctual governador e hão de ver se realmente attitude feroz de s. Ex. em relação ao Rio 
o _é ou mio. · Grande. " 

Es~as autoridades· eão sus].leitas, po1•que não . .. o Sr.: . Deinet.rio Ribeiro- impedem,antesautorisam:ostensivamente,que 
· Só a. gr:l.vida.de . e imponencia do assumpto, as in~pir~ües da f~ternidade transformern 

de que vae trata.r, pódern ven,cer os escrupu- os lares ile sua hospitaleira terra; habita.dos 
los do ONdOr e sUas he;;it.'lçÕes sempre que e por ca.tharirien:;es a.b<lsto.c\03 . OU proletarios, 

. ob1·iga.do a tomar tempo á.Camara. . . .em af;ylo inexpU!,'1lavel e seguro r ecinto 
··• Mas n. sua presença na:u•i)mna. tem a jus- em que se ahrigam os rio-grandenses que 
- ·tilicativn. legitima de tra.zer ao conllecim.ento fozem ã.s arbitrariedades, ·mandadas commet

do pa.iz, a denuncia, que acaba. de receber, ter 1.Jelo m;.wecbal e executada.S petos seus 
· d~ ma.~ a.tt~ntados contra_ a liberclade ~~ did;.?-~ orgãos em e::tel·cicio no poder local do Rio 
.. ~aos no-grandel)ses,que, mesmo no exll10: sa.o Grande. ppoiarlos.) 

···.objecto da'ller~egui<iio.sanltuda. dos goverua.- p • ·E· " . :-
. dores do Rio Grande, dos delegados domare- . O Sn.. E PrTAClO E,so.A. -:-. . a sus:pep;ao 
. · chal Florinno. . . . · · .chega ao :ppnto do :narecha.l tr~ucar o ~~e
. . ·Acaba de recelJel' telegro.cnma. <le Sa.nta ca- ~pho a ~sas autorlda~es. pra~~ndo. ~~llli 
. tharina, a.ssignado. por 1~oa de alta consi- Odiosa. medida de excepça.o. (ApotLo~.} . 

· . . dera.Ção; em que se diz que o comma.nda.nte. O Sll.. DEm:TRIO RreEmo.;....Suspeltas. ate des- . 
.. do 5• districto militar prendcmao cidadão l'io- .afiarem a. excepçã.o odiosa. a.; que ~Uuªe o, me:u 

.: .. gra.ndense;::paizano, José Marques, emigrado, ·dignQ colle,aa_, ~excepção·ate,a.go~ Ra.o-e~l1-. 
· ~.· . alli. astaciona.da- h:\ cerca. de Qito mezes, que cada.. apezar de, <:OJD; o S~- ~acq11os. qunque, 

tomara·pa.ss.;'l.gem para Monteviqéo. a b~rdo .• o.ol:'ad-or:já_ haver soli<?itad_o .mform~es. :l. :re-
.. do Ur_anno, paquete . da Companhia Fr1ge- sp~1to de _tiw. ex.tro?r(hnar1:1 descorte~1a .. 

rifica. - . · - . · . , . . · - · Excep~a.o ruex.plicada e sem duv1d;l. mex-
A:;sim praticando o conunanuaute do 5• dis.- plica.vel, porque só a circum.stancia. de·santa 

.. trictQ exhorbito\l ' ti e ' suas attribuições Ca.thariua: nií.oodiat~ o Rio: Grande,. influiu .no 
(apéiudo.~),Jn-aticou abuso de l)Ouer :(apoiattos) ,espiei to. do· Sr. Yice-presidente,·da .Republica 
. . : .. ·.·· .... .. ... " '•, 
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quando se expediu esse c;~mtfl? administra- ra.ções que as habilitem a rebaver pr·ejuizos 
tivo. causados por suas hostes assoladoras do Ri. o 

Grande. 
O Sa. EPITACIO PEsso,\-.Mas podem passar Assim, o Sr. Yice-Presi(lente da.Repuolica. 

gratuitamente telegJ.•ammas congratula-to- quer levar o Rio Grande â extrema penuria.: 
rios. por um lado obr·iga os seus proconsules a ex-

O SR. DE!I:r:ETruo Rrl3Effio.,..-E' possivel, en· torquir o contribuinte riograndense que paga 
tretanto, que alguem se lemht•e de conjectu- impostos estadoars, e, desta. arte, leva o the
rar que o acto prohibit~vo do marechal se souro do E~t.1.rlo â.s }Jor~s da indigencia; por 
inspira na. disposição constitucional que de~- outro lado, estrangula. a propriedade parti
criminou o direito de Estados e Unhí.o con· cnlar do cidadão, de3ferindo assim golpe 
struirem e usarem suas linhas telegraphicas. mortal na. economia. pnbliM.. 

Mas, na. realidade, J>ergunta. o orador: que vozEs- E' 0 e:tterminio. 
se vê além da d.is: osiç-J.o constitucional, 
simples descriminaç:ão de attribuiç,ões? E' que O Sr:. ~E:l!Emro Rl~E!Ro-E' a. decretação 
ainda. nenhum dos estados d.:~ Republica ex- da miserh\! 
ecutou a sua rede tele~pllica, de modo que s. Ex. faz tttdo isso, ao passo que a consti
á indelicadeza. do marechal, o de Santa. Catha- tuição garante a prOJ.lriedade em toda a 
rina._ não póde rooponder com identica descor- linlta. 

· tezia. Sr. presidente, exclama. o orador, vão ao 
. Demais, si a tê aqui temos considerado ccmo infinito as conjecturas que· o }Jaiz in teix-o faz 
servir;.o publico as communicações telegrar)hi- em torno dessa má vontade com que se dh•ige 
cas de origem das autoridades estadoa.es. que 0 marechal no~ negocias do Rio Gra.nde do 
é que póde explicar a Càpric1Josa exclusão Sul, mas uma unicadessasconjectums assume 
feita do estado de Santa Catharina ~O o:-ador proporções da rea.lidade·inilludível: o Vice
-vê nisso mais um a.cto de prepotencia e tão Presidente da Republica não quer estrangu
sómente um acto de prepotencia. (.:lpo!a- lar a. revolução, quer sim estrangular o Rio 
dos.) Grande. (:lpo:mto~ .) 

Mas, examinemos bem e ''~jamos si ê ac-
ceitavel a hypotb.etica raz.\o ~leques. E.-.: •. Por que exterminar o Rio Gronde~ Porque o 
se tenha ins_pü·ado na. Constituir,:[o, iJat·a. pro- Sr. Vice-Presiclcnte, respondem os aulicos, 

·ceder assim. quer evitar o preclomino de uma influenci:J. 
o orador repelle-a come absurda e sô a dis- IJolitica, C[lle julga. nefasta, m~s de cujo _pensa

cute em atten~.::io aos genc1·osM derensores meu to, :1.crescenta.mos nós, foi S. Ex. outr'or$ 
possiveis do marecha.l. orga.m, quando sob :1. mesma bandeira. servia 

E' absurdo admittir que s. Ex. 1embra.-~e a monarcllia. ~.om o Sr. Silveira Martins. 
ela Constituiç_.ão, pa.ra. respeito.l-n e cum1)ril-a. Mas o Rio Grande não se ::mecein desse 
( • .J.poiado~.) predomínio, que o marechal quer impedir, 

S. Ex. desrespeit::-n. systematicamente, e mas não verificou ... 
nesse terreno che,""a. o. jJOnto de censtituir-se o SR. BAziLro :oos SAmos-Que :pedestal es
cum.pUce na.s l>rohibilivAs resist~ncias ús tão erguendo a esse homem .•. 
manifestações cultuaes,que deveriam realísar-
se, mas não ~e re·• lisart\m, no cem i ter i c secu- O SR, D~DIETRlO RrnEIRO. - .• e, s~:~bretudo. 
laris3.do pela Constituição, e que trarluz:iriam não quer a tutella do marechal (ilpoiados.) 
homenagens á.m.emoria. de Ben.jil.min Const.ant, De onde -vem a. incompatibilidad.e que o se· 
o estadista da revolução de 15 de novembro. pa.ra. do seu antigo correlligionario, não nos 

S. Ex. não respeita a Constítuiçiio, tanto cumpre indagar; mas 'ii se tro.tú de nme. in
a...osim que permitte que soldados do exercito compatibilidade peósoal, S. Ex:, que combata, 
nacional e outr'<~.s i'orç-.a~ sob o comma.ndo de ],)eito a peito, como o seu adversurio, mas que 
S. Ex. na. campan.ha. contt"J. o lUo Gra.nde do não mantenha o ltio Gra.nde convulsiona.. 
Sul, ou na guerra civil quo S. Ex:. ateia, do. como o f<\z, intervindo alli com a a.utori
além das etapas e soldos que recebem, como dad.e de Pre:;idente da Republica e le-vando o 
de outros recursos normaes de um exercito desespero á alma rio-gmdense. (1lpoiad.os). 
regular, ainda . se dêm ao eS}Jectacnloso c . Exterminar 0 Rio Grande! Para que ~ 
abomina'Vet crime da pillla.gem. 

o orador afirma a existen'Jia do hediondo Dir-se-ha que e Sr. Vice-Presidente precisa. 
crime. porque nisso importo. o assalto offi.cial retimr• do caminho incerto de suas aspirações 
à. propriedade dos -particulares, que nada <lue .ià. o levamm a annullaçfi.o d.? Congresso 
pódem cons~ouir no sentido de reivindicar (apoir.zdos r;enu:s)e que o podemo arrastar 
os seus interesses roubados,. porquanto os ea- ao consl!larlo ou ao imperio,esse em_pecilhoqué 
pitães e chefes, que o marechal governa, não se chama Rio Grande. esse trop~o feito :de 
deixam siquer, nas mãos das victimas, decla.- civismo e dedicação á Republica! 
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O Sa. BAStLlO oos SANTos-Que a. esta hora o Sr. marechal Floriano na.da. mais é dÓ que 
faz tudo para. evitar a morte da. Republica. um traidor ao estado .,do Rio Grande ••• 
Brazileira. (.4poíado · . ) U.:.r SR. DEPUTADO-E ao paiz . 

O SR.. DE!I[ETR.lO RmEmo-Sera que S. Ex. o SR: O:E?>IETLUo RlBEIRO - Infelizmente, 
quer eliminar de sua. digressão enigmatica. porém, tal convicção, apezar de tão genera· 
as inciativas do Rio Gr:mtie, na..s resistencias lisada, não reao-e de modo efficaz sobre a von
geraes do p •iz, contru. a oppressão do poder ta.cle oollectíva. "cla·carnara, afim de que esta 
central~ Quem sabe ::-i S. Ex. quer extermi· corrija 0 criminoso e restaure alibel'da.de e a. 

. na.~ o Rio Gl'1\nde para que do seio da pert~- paz no Rio Grande. E' que o 1)eso (1os antece-
· .. ba.ç~o amictiva cretLda, para. a nossa patr1a, aentes se traduz na annullação do parlamento! 
· peJos elementos de retrograda.ção e anarclüa., resultado quejã. vem da monarcbia. · Mas, s1 

possa surgir um novo poder trazendo, indi.s· e:$sa for~.n. aue tem origem e explicação em 
tinctamente, sobre a cabeça ou o barreto totio 0 passã.do de nossa historia política, con~ 
phrygio, symbolo de lutas progressivas, ou tinúa a. annulla.r a colleeti.vidade Ca.mal'a., e 
.a. corôa., em\.Jlema do regimen condemnado ~ opportuno ta.mbem reconhecer que a. ~da 

Até onde.vão. as a.mbiçõ~s de S. Ex . ~ deputado e, principalmente, a ·. ~~a. ~nt1fe 
o SR. BR.,\ZtLIO DOS s,\NTOS- Aspil'a. ser, propagandista.republie:ano,ca.be 3-llliC:~attva e 

talvez, o ridiculo Monck lmuileiro. lucta.r : ou.1lela. insta.llaçã.o de uma dlctad:ura. 
pa.l'lamentar ••. 

o SR. DE~IEI'RIO Rll3Emo·- Tudo e :possível u~r SR. DEPUTADO - Eis· o que urge fa.zel'. 
, . nos incertos ,juizos de. S. Ex . 

·. O orador manifestou desde os primeiros O Sn.. DEm:rB.Io R.IBEmo •• • ou pela. · vi· 
debates; no ánno passado, em julho; sobre o «encia·da dictadura republicana, que uã.o se 
Rio Grande, a convicção plena, dia por dia ~ompadece com o go .... erno da irresponsabili
confumada., de que o unico responsavel ·pela dade, praticado neste mixto de toda~ ~2 con
calam i tosa situação de sua terra. e o Sr. Ví.oe· <luctas adequadas a íalsea~ a O).)llllao e a. 
Presidente da RepubliCla, arvorado em c}!efe col·romper os costumes. simulacro de repre· 
dos inímiges do Rio Grende. ..,. sent<l.tivismo em que os gastos ].lrocessos do 

V E t be parlamcuta.rismo são_ yostos em jogo, par3. 
o~s- o Congresso am m. isental', da responsabllldade, que lhe cabe, o 

O Sa. I:Emmro RmEmo-:-.'ií.o nos illu- Sr. Vice·Presidente da Republica.. 
damos : o ll0$SO paiz não comportou hontem. E admira que assim procedam velhos repu· 
nã.o compot>ta hQie uma. dicta.dura )>a.rlamen- blicn.nos. c1ue se distinguir;:~.m na pregação 
ta.r. Nes:;e sentido depoem uccordes nossos diuturná ria. Republica (a]:wiados) entre os 
antecedentes, quer n.ttendamos :i.s·dictadura.s quaes o ot•a.dor vê o Sr. GHcerio, _leat/e1· da 
monarchica.s immedia.tas, dos dous impe1·a- maioria on antes do governo. . . 
dores, quer consideremos mais remotos p01• que motivos o iUustre chere da mD.l~l'l:l. 
successos llistoricos (lUe nos prendem á. ci- niio inilue sobre os sotdados dt1. sua filetra, 
vilk-a.ção a. que pertecemos. no sentido desta. ca.mam deliberar sobre os 

Temos hoje o Sr. Flol'iano no exercício de meios de pacificar o Rio Grande 1 
uma. dictadun centr-al e. no . desem1)1m11o o orador sabe que a. . maioria tomou o 
dessa miSsão, elevada de ma.i,; para. S. Ex. , errado veso desu bmetter-se â. vontade do Sr. 
o marechal entende que póde set· arbitro da Vice-Presidente da RepubliC<,_ e que a vonta.
vigencia. de garantias socialmen•e adq~irldas c\e de s. Ex. é não permittir que o Crngresso 
e que a Con:)tituição outorgou. Supprtme-as cumprri. ·o seu dever. (.Apo:<1dos .) Acima . . de 
quando lhe }la.rece, e fi.nge a eUa.s reveren- tudo 0 s1•. marechal quer ver o seu exqulSlto 
~i.ar quando lhe convem ou quando male- orgulhq militar satisfeito, não pelas victo.rias 
-valos desígnios lh'o exigem. do exercito que commanda, mas pelas barxa.s 
· S. Ex. confunde dictadura. com despotismo, de um e de outro lado nos encontros e nas 
prestigio da autoridade com oppressão, e . o pelejas, . que lhe hão de fornecer novos dados 
regimen am})lo da DUblicidade e fran(lueia da morte, para. accrescer a estatistica de seus 
republicanas, nas mã~ de S. Ex., s~ trans- crimes. (.-lpoiados, muito t.eJn . ) . 
forma no manhoso regimen da astuc1a. e da. Sabe disso o orador, sa.be ;mesmo que, .SL o 
perftdia. (Apoiados.) _ .· . ·. · · «eneral .Floriano já. houvessé revelado O in-
. Não quer defender ca.da. representante da. tuito sincero de pacificar. o Rio Grande, a.quí 

Da.cão. Sabe que, individualmente, cada. um ji:l. se ter·ia feito sentir esse desejo pela. pa.- · 
é responsavel J"leta. tolera.ncia criminos..'i com lavra. e pela co?duc~ do leader .da. mMoria. 
(lUe permitte o.s dcsma.ndos . impunes do St'. Eo.tt'eta.nto. e pr~tso appellar para os pre-. 
Vlce·l•residente da Re}mhliea.; mn.s não he- cursores da. Repubhca., paa-a. esses~ qu~, de
alta em ao.;se\·~rar que perante o julgamento veudo ser nos~s mestres !las appllcaçoes do 
d11. Hlat.oria e a consciencia. ·dos seus colle:,ra.s . system~ repuullcano cla.udlca.m a cada. passo 
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e já descambam para. o aulicismo. (Ar.Joiados. 
Apartes ~rocarlos entre o.~ Sn. Glic~rio c i'al
lt;dai•es alludinrlo este ao creditQ vota(l:J p~lo 
Conq1·esso rie S. Paulo parn au.:.ciliar· o qovento 
Federal cont.·a a reootuçiio.) · 

O Sa. DE:m:-mro RrnEmo- Já que o illnstre 
deputa• lo pot• Min::1.s Gera(',s toca ne3te assum
:pto, que inquestionavelmente ca.he debaixo 
de nossa. critica e competencia .. 

O SR. BR.ASILIO nos S H·nos- Ainda hei de 
esmerilha.l-o é e;tuda.l-o aqui. 

0 SR. DEMCTRm RIBEIRO-•.. O orador apro
veita a opp"'rtunida.de para dizer que, nessa 
conductado Congresso paulista., vê ainda pura 
e simplesmente um sympt.oma da. malevola. 
influencia do mw~chaL Flel'i:...no,junto ao oJH.
cialismo de S. Peuto. 

O Sa. BR.AzrLIO nos SA.l\'TOS - Officialismo. 
diz perfeitamente o nobre deputado, porqué 
ao povo p·1uüst:• não ca.be a responsabilidade 
daquelle acto. 

A elles cum1Jre explicar esse acontecimento, . · 
e a.o orador, a0 terminar o incidente qurl o 
:1rrastou a considerai-o, o dever de,ii1zendo-se 
org-ão da. população rio-grandense victimada, 
a~t·adecer em seu nome as prO\'as de alGa es
tima e significativa solida.ried<tde que o povo 
paulist:t lhe está dando. 

UM Sn.. DEPUTADO - Muito merecidas. 
( A.poiados.) 

0 SR. D&\IETRIO RIBEIRO-Poderia, :pro..:. 
segue o orador. occupar ainda a attenção da · 
C'1.mar·a, ennmern.ntlo b··acums que se pra
ticam, :i. -~ombra da autoridade do marechal. 
<·ontr·a. a prnprieda.rle. Não o f<J.rá, porque
lhe e angustioso referir successos irre,..,rrula.res 
on criminosos, ante uma ~ecieda.de, que tão · 
fíLciln;ente confLmue a ferocidade dos manda-. 
tarios llo governo com a. normalidade da vida 
social no Rio Grand"'- Entretanto ha um 
f:teto. a qt;e se vae referir, l)Orque esse cara~ 
cterisa. 11itida,mente-nm roubo official. Re
feriu-ó j<.i o Jorna~ do CommeJ·cio, desta ca-

0 SR. DEl\lETRIO RIBEIRo-Do ))OVO paulista pita L, em sua edi~.do de hontem, publicando 
tem o ora.Jorinequh'ocas provas de que nutre, uma série de docttmentos, nos quaes se conta 
para. com o Rio Grande do Sul, senti~nentos cl~ que 0 o1•• Leo-poldo MacieL fazendeiro não 
expressiva featernidade, do mesmo modo que só no Estado Oriental do Uruguay, como no 
tantos outros estauos da Republica. Rio Grande, estú. sendo victimado em sua pro~ 

O SR. VALLADARES- Do me5mo modo que prieda.de pe.as forças chamadas leqalistas e, o 
todo o paiz. . que e mais, pelas proprias autoridt~des ofll.-

0 SR. DEZ>IETRIO RrnEIRO-E não é só o povv, ciaes. 
pois o ora.dot• acredita.. porque nã.o dizel-o ~ O orador lembrará. aos seus collegas essa 
que eminentes cidadã.os paulistas, que tole- publicaç::io, par:J. meLhor aprecia()ã.o desse 
ram por circumstam:ias de occa.sião o ofllcia.lis- leito especifico, e mesmo porrtue uese.ja dei
mo, t:\mbem reprovam e5~e concurso do~ cJ- xal-o registraflO nos a.nnaes da Camara. 
fr<>s estndoa.es. Esse acto Ibi um:J. das coni2e- o Dr. LeolJOldo Maciel, affirmam os doeu
quencias da. inolvidavel circula.r telegraphic:\ mentos pnblicado5, negociara uma tropa de 
ou. do manifesto semi-presidenci:l.l, oriundo do gado com uma companhia indush•ial que 
Itamamty, e que· correu mundo levando a existe em Bage e se entrega ao serviço da 
toda parte a mentira alarmante de que o se- peepa.raçiio da carne. 
b:tstianismo :~.1çava. a bandeira da restauraç[o. 
Espiritos sinceros, quiçá, mas irreflectida- Procedente da estancia do Dr, Leopoldo 
mente d0minados do enthusia.:smo de abafar o Maciel. situada no Estado Orientà.l, a tropa 
hediondo adversario, foram até a~ meeting e a::~ chegar a.o ponto de seu destino, que era. a 
do meetin_r; ao palacio,para pedir a convocação cidade de. Bagé, foi em1.nugada, ou antes, o 
do congresso paulista que expediu o decreto intendente damunicipalidil.decmbargo~ a ne~ 
dos auxilies ao poder do marechal. na. impor- gociação e exigiu qne a levn::sem a eiieito 
tancia de 2.000:000$. afim de S .Ex. proseguir com a condição de ser o producto della de
na obra deslmmana da destruição do Rio po3itado nos cofres da intendencia, 
Grande do Sul. Deste err? ~uita ~esponsabili- o vresidente d;t companhia., a quem vinh~ 
dade deve caber ao offictal!smo, e certo, mas consignada. a tropa., Dr. Candido Borb(l., obrt· 
o orador, a pezar de r~onhecer que .a Cama.ro: gadl!l a correspon~er-se com a. t\Ut~?rit!ade mu
tem toda competencJ.a para. esmerilhar o as- nicipal (pois elle e antes um det1do. que um 

. sum:pto, delle. não tra.t8.rà cabendo aos que cidadão no uso de sua liberdade) observou: 
nã.o · pod~m esq_ uivar-se a responsabil~dade «Senhor, a tro:pa. foi comprada . a prazo de 

. de facto tao lamentavel, o dever de explrca~-0 90 ~-·1'. depoi' desse prazo e que a. compa
aq~ü, em ho~enagem, sinã~ ao_ ~;>der ~egts- nll~~·ê::; ~bri;rad: a. realisar o produ~to;della: e 
lattvo da Umao: ao menos a opt~tao nac10na~ .. s~ então será feito, como ordena, o deposito 
Elles que nos dtgam qual o grao de r.:umph- • tendencia '» 
cidade que lhes Citbe na. creaçã.o de mais es~e ll3. m - , 
recurso posto nas mãos do poder central em O SR. V ALLA.DARES-E o caso do 11olt~ntas 
:prejuizo da .f.ra.ternid.ade brazileira~ (Apoiarlos.) coacta. 
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• o:stt. DEMETitlO RIBEIRO-Mas não parou 
ahi: a intendencia exigiu, em res].losta. ao Dr. 
Can.dido Borba, que a companhia depositasse 
uma.lettra acceita em favor do Dr. :Maciel e 
logo depois ordenou-lhe que o deposito se fl. 
zesse na mesa. de rendas do e.>tado. Não foi 
cumprido immediatamente o ttkr'ls~ itnenden· 
cial, porque o funccionarío estadoal, encar
rega.do da. mesa de rendas, hesitou em guar

. dar o deposito. por não se julgar competente, 
e sobre o caso, disse, consultaria o "Pl'Csidente 
.do estado .. Assim se acha.va. o D.r. Borba sob a 
pressão da intima ti va, sem. que comtudo lhe 
a.cceitassem o deposito reclamado, quando a 
intendencLa lleremJ)to.damente ordenou que 
o deposito·sel'ia feito na mesa. de rendas; mas, 
Sr. presidente, que a lettra-,e esta foi are
solu~;.ã.c cara.cteristÍca da. situação insegura 
em que se acha a propriedade no Rio Grande, 
que a lett·l.a., at~ndam os collegas, fosse ac
ceita em favor dos corras do estado. 

VOZES-E' o confisco da. propriedade! 
O SR.; DE~IETaro RiBEIRo-Basta de t··IDa.!' 

tempo á cama.ra e o oradol' Yae terminn;r, 
mas antes de procsder aleLtura do seu reque
l'imento, prectsa faze1· perguntas ou pedid~1s 
ao leader da maioria, Yisto haver S. Ex. se 
constituído em or,;ão drts invectiv3s contro. 
o Rio Grande e ainda. llo1\"tem conccrrer, er
:ficazmente, l)ara que a Camara deixasse de 
tomar conhecimento do projecto a}m~sentatlo 

· por illustr·e deputado mil1eiro e de outras 
medidas que seriam indicadas mais tarde na. 
discussão. 

o maraehal que fosse considerada assumpto 
reservado a materia, dos rela.torios . of!'ereci
dos [~ administração pelo Sr. Ewerton de 
Almeida. . ·· 

o SR. V .\LL,illAREs-A não intervenção da 
Camara em assuroptos do Rio Grande a ·que 
V. Ex. se r.:feriu, foi reso1vidi1 por um mi
nistro na reunião da. maioria e o Sr. Glicerio, 
su~tentando esta mesma idéa, é portador do 
Presídente. 

0 Stt.FR..A.:KCISCO GLICERIO-Está fa.llando da 
questã·) financeira. E quem no anno passado. 
esteve ao l:tdo do ex-ministro, foi o orador .. 
Eu o eomba.ti. · 

O Sa. DE•JETHro RmEmo-0 honrado depu
tado que o interrompe.· não desc)nhecê a 
ma.rcha que tiver<llll nesta casa as questões 
financeiras ; nfi.o póde, pois, dizer que o ora- . 
dor houves~e dado uma palavra em fu.vor de · 
alguma dw; diversas proposições o.fferecidas, 
p<lrl.\. solvel·a, pelo M1nistel'i.o da. Fazenda.. 

o que o illustre deputado por s. Paulo 
póde fazer é confirmar a coherenci(l. do 
orador nesta questão, que vem de longa. 

s.·!mprc fez sentir na commissão de,orça
mento que a emissü.o bancaria. com <t respon
sabilidade immediatu. e apparente dos lnmcos, 
não n.lterava de maneira alguma. o facto real 
de q m~ o respons;:t vel por todas as em!Ssões 
feitas na Republica era o Thesouro Publico ... 
· O SR.. !lloR.A.ES BARRos-V. Ex. a.ccei.tou o 
pi·ojecto da commiSsão em suas bases ca.pi· 
taes ; e eu lh.e ha "'ia pedido p:l.ra deL'endel-as. 

o sn.. Frt.\Ncrsco GucEroo- Ca e lá..más P.recisa.chainar S. Ex.. pa.ra o debatQ, para. ill.das h:~o. 
discutir com S. Ex. •• ja que niie ]!Õde di~~utir 0 Stt. DEUETR.IO RmEIRO _o primeiro a 
com o Pr~sidente da Repuulica. afastar-se do dever republicano nesssa grande 

O Sn.. FRANciSco GLICEIUO -Não me a.rre· e importante questão foi v. E~. no governo 
ceio do deba.te, mas ha de permittir-me que o provisorio. · . . 
recuse. Sou juiz das minhas . responsabi· 0 SR. FR.ANCISCO GuCERto-Não -tinha pal'te 
lidades, e tanto o honrado deputado como eu na questão ftnanceira ns tempo de v. Ex. 

·somos igua.es figu1·as per·ante o pre~idente. 0 SR.. DEUE1'RIO Rm-e:m.o _ v. Ex. conti· 
O Sn.. DE:~IETRio RrB~IRo-Podia lisongeal'- nuou a ser exel!utor de todas as medidas, 

se muito com a comparaç-.ã.o, si pudesse hom- e ao entrar para 0 . governo ;poderi~ ~oditiea:r 
brear com o Sr. Presidente da Republica, a acção goyernatwa e ass1m evitar grande 
como c faz o iUustre lea lol' mas o 'br. dor não bl' 
llle é igun.L. nem nas tbrças de que s. Ex. clis- mal para a. Repu rca.. 
))Õe, nem na com_petencia. politica. que ahn·- O Stt. Fa..:\NCISco GLtCEtuo- Nunca. rene
deia, nem nu. compr~hensüo, q\1e tem, da 1,te- guei a :.Clliticn. financeira do St• .Ruy Ba.rbosa. 
:publica; Agradece, pois, a compm'a.ção lison- o sa.. BR~ILIO nos SA.Nros-V. Ex. foi 
geh·á, ma5 não se dit. bem, confe~a.. com o sempre colteren.te e soli'd.a.rio co~ o 'maior dos 
nivel presidencial. Deml\iS o Ol'!l.uor fullu. u. males ua Republica. : 
descoberto, e o l)re.:;idente em mo.terla. fin~m- 0 SR.. Flu.'\crsco. Gucmr~ Entendo que . 

. ceira. (que nti.o ~é m:.tteria rio-grandense ) re· nlio, porque estou convencido d~ que 0 S:· .Ruy 
: ·. r~solve em segredo, e diz aos seus ministros Barbos:1 e um fiua,nceiro eminente ; nunca 

republicanos que" assim procede para poder lhe recusei '" minha solidariedade e admi-salvar a Republica, que e a ]JUblicidade e a ~ 
franqueza.. In v oco da.q ui o. testemunho (\o Sr. raçao. 
Serzedello, ex-ministro dtJ. fazenda, que, em l O Sa •. DENETRIO RIBEIRO, ·Respondend? ao. 
:-ecentes publicações, declara. haver ordenado Sr. Moraes Barros, ooniirma que apoiara 
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idéas essencia.es do pr.~ecto e que as defen- · Nem uma. outra. dependenci.a. existia entro 
deria da tribuna. si nã.o fossem os encerra- o minisko demi.ssiona;rio e o se11 substituto. 
mentos da. ultima. hora que se precipitaram. O novo ministro era comp~eta.mente livre 

. Mas lembr<l. que sua · assignatUrt\ não ftgur-.1 para tomar a. altitude que entendesse na. 
em nenhum dos :projecto.3 da commissíio, p.')r- questão fina.nc~ira.. salvas as t·estricções do· 
que a outras ideas, p!l.ra o omdor ta.mbem correntes da apreciação della, do ponto de 
capitaes, não dava <cs~entimento, e, para vista republicatlO efederotivo . 

. exem-plo, ci~a. o restabelecimento da urgencla. 0 Stt. FH:..Ncrsco GLICERIO- A questão 1i- · 
da lei de 1888, pr.,posto pela commissão. nanceit•a esta\'a acaba.da. V. Ex:. transigiU: 

(Signaes tlc a.f!itnu(çt!o por pa1·te dos S1·s,Se- com o Sr. Carnpos Salles. com a. condição de .. 
verino Vidra e J"[or"aes Bar1·os.) se crca.rem os bancos regiona.es~ 

Foi nessa lei reguladora e tutelar da indus- O Sn. DEàlETJUO RIBEIRo-E' absolutamenté 
tria. bancaria que se apoiou . o Sr. Ouro· inex.acto. As regiões bancarias ou o seu nu· 
Preto para a pratica da intervenção, que o mero não constituíam ponto es~encial da re
orador condemna, por parte do poder l}ublico, turma. 
em uma; industria que, para. progredir, :pra- Frívola. seria adívergenciaresulta.nte desSa 
cisa ser livre e livremente se constituir. circumstaocia, que em na.da., fosse maior, _ 

Oorador é partidario, sa.bcm·t• todo:; quan- fb>se menor o numel'o da bancos, affecta:vo. o 
tos acompanharam os primeiros dias daRe· systema do decreto de 17 de Ja.neiro. · 
publica, da lib~rdade oancaria., regimen pa.rn. AU;;mentado 0 numero de regiões banca· 
·onde gra-vitamos e a que bavemos de chegar, rias e reduzida conseguintemez.te :~. extensão. _ 
queit'am ou não os financeiros já. conhecidos dellas, reduzido ainda 0 total da emissão, 
nos tempos que correm ou os que de futuro como foi venddo na ses..~o de 30 de janeiro, 
se ex.hibil'em. {:tpoia1o•.) terminada. :is 3 horas da madrugada de 31, 

Mas, no momento e attendendo ás contin- ainda. assim :tica.va, de pé toda a base da or· 
gencias crendas para o Thesonro e meio cir- ganisar,;íi.o, e, portanto, livre o Sr. R.uy Bar· 
eulante do paiz pelos erros anteriores do bosa pa1·a mals ta.r~le suMi viilir ou alargar as 
goverao, as idéas que o anno passa.do tive- regiões, restringh· ou ampliar as emissões, 
ram a s:olidariedade . do omdor forom M de como succe.ssivamente fez ate seu decreto de 
um illustre filho d:L B.dlia, eminente com- 7 de dez~mbro, !uziona.ndo o Banco · Na.cí.o
merciantu, que não tem u.s~nto nesta casa., nal e o Banco dos Estado~ Unidos do Brazil. 
mas que tem voto indeclina velem a.s;;umptos M ,s si esta.va. com os principias deste decreto, . 
financeiros, o Sr. Luiz 'l'arquinio. (:~poiados.) por que razão o orador deixou o governo im· 

O Sa. FruNCJSCO GLicERro- Mas eu era mediatamente? · 
ministro quando houve a reforma fl.nan- O Stt. FRA.NCJ.SOO GLrCERio-Ha.via outras· 
ceira ~ . divergencias. 

A origem desta reforma pertence ao minis- o SR. DEmrriUo RIBEIRO-Não havia. ne-
terio de V. Ele, nhuma da culmina.ncia da questão financeira 

O Sa; DE..'\IETRIO R.:BEIR.O- M~s d~>lla não e nenhuma outra. foi. então especialmente 
tem a responsabllidadé o oradOJ'. pon·leroda. · 

Estranlw. maneira de provar solidaried~e O illustre deputado sa.b~ disso e daqui.ha 
com essa reforma foi, por carto. sua r 1lti - pouco o ora~ Oi' procurarà desfazer reticencias, 

. rada. do gover·no, explicada em .ca.rta. publica que não lhe é licito pet•mit"jr que fiquem 
que dit•igiu ao marechal Deodot·o, horas ele- inexplicadas. . 
pois da solução da crise política., que se er·- J~L ouvio dizer algLues que incoherente 
guera em torno da questão financeira in i- er-..1. a sua conducta. .de ministro demissionn.rio, 
cial de janeiro de 1890. ~ess<1. ca.rta. o ora· discordante do governo provlsorio, com · a 

. dor affirmou sua. incompatibilidnde, por indicaçã.a que fez do seu substituto. _Engano . 
·moti"\·a de principias politicos, llu.ra continuar manifesto. 
como membl'o do governo; entreta.nto, em- A situação de um. governo revolucio· 
penhando·se pela. ma.nutenr.~o da. or.lem, in· nario, desligad() dos compromissos do pa.r· 
dicava. o Sl'. Francisco Glicet'io pa.ra. assumir tit.lttl'ismo estreito, .. como era o Governo,Pto· : 
.a. gestão do. ~ta. que a. r~voluçã~ confiaro. ao visorio~ não JXXlia ü\Spirar a.o or-ador pro., 
ornt:ror e os erro3 .triumphantes na direcção cedimento politico diverso do queteve, .da.ndo 
do go-verno nã.o lhe permittiam conservar. . em holocausto á :paz publica : todas as pro-. 

. 0 nobre deputado acceitou a incumhencia habilidades · de UJrul. ' agitação . que poderia 
e ~-urgiu no reio do governo, tendo com o provoca.r. si menos :prudentemente houvesse . 
orador só e unicamente um laço de solidarie· protica{lO. 

-dade, qual o de concorrer paro a manutenção E a e.scQ.lha do nobr e deputado por S. Paulo 
da.. ordem. · . . · _ · ... · justiftcava-se plenamente :primeil'o, conside-

-: c~~n v. ri . .<it · -
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rando que S. E:x. representava, naquelle mo- pagandistas a pregavam comocaracteristica.s do 
· _mento, a força 'Ptincípal do republicanismo regimen que se ína.ugura. sera, não só con

paulista, e, ao mesmo tempo, concretisava o correriKtra os desvios governamenta.es, cmrio 
conjuncto de todas as adhesões 1·epnblicanas ainda permittir, com apparencias, pelo menos, 
do sul do paiz, de Santa Catharina como do de a;pprovaçã.o, que o pensamento republica.no 
'Rio Grande do Sul, do Paraná como de São seja fr-audado pelos que não o comprehendem 
Paulo; segundo, ponderando que S. Ex. in- ou a. elle apenas prestam calcUl.a.da. adhesão 
tlnenciado pelas reacçõe~ benefica.s de todos os verhal. . 
elementos que Ih(~ Pram fa.voraveis. obteria o « Collocado na mais eminente posição, qua;l 
.priücipa.l papel no governo, para. modificar a. e a de representante da autoridade suprema, 
errada politica, que a dictadura de 15 de está por isso mesmo quem go-verna na situa
novembro a.doptara. ção em que maí.$ depende das manifesta.ções 

· Mais de uma vez o orador tem explicado, legitimas. 
·do modo por que o fa.z, ainda uma vez,·a «Eis oqueincessantementedevemos lembrar 
escolha do illustre deJ)utado pa.ra. presidir ;l aos depositarias do poder. para que es~es não 
:pasta da agricultura. se de!'equiiibrem ao intluxp do preconceito 
· Confiava. no seu prestigio e serviçOs extra- banal de que a respeitabilidade c a confiança· 

. ·ordinàrios. á aggrinnia.ção republicana. Seu J?Ublica. veem da. funcção qued-:!sempenham. e 
nome era.. um ]rogra.mma. Por isso o orador não do criterio e patriotismo c;:,m que a exer· 

-acreditou que o governo recuaria de seus citam. 
· - erros e dentro em pouco voltaria á marclla lu- « Pür isso é que, sem perder de vista as opi-
- ·minosa. de seus :primeiro.s impulsos. Ja et'a niões que, antes de ser eu parte no governo 

,- . ministro o nobre deputado e assim se-m~nifes- provisorío, me haviam im]!ellido á. lucta. con" 
:::- tava o orador em reuniões publicas, ao tra oregímen hoje condemnado, entendi que a 
;? ; mesmo tempo q_ue J.'eputa.n, retrogada e minha collaboração nos actos 110 poder se devia 
... 'Jlrenhe- de perigos a politica. financeira.. assignalar:pela decretação de medidas politi· 

. · Pede lieença para ·recordar suas declara- ca.S e providencia~ administrativas ha mNito 
cães cathegoricas, feitas em presença de dous declaradas opportunas por aquelles que se 

;..: ministros do governo, Benjamin e '\Vanden- impuzeram ao respeito de seus concidadãos 
·. kolk. em banquete que lhe fui o1rerecido e a pela. seriedade, firmeza e desprendimento com 
··. ·que o illustre deputado não compareceu, mas que serviram à causa republicana.-

no quahe fez representar por seu secretario. «E si esta effectivamenletriumpbou a 15 de 
Pede 1ice:aça ainda lJara registrar nos anna.es novemb1·o, mas o governo Ilrovisorio, insti
.da Cama.ra. as primeiras palavras que IlUbli- tuido em nome da. idéa. victoriosa. não dá 
camente· dirigiu aos seus patricios, quando rompta solução ás exigencias nacionaes, é 

_regressou ao Rio Grande do Sul. prec!SI) convir que só n.o governo deV'e ficar a 
Dando conhecimento aos seus concidadãos responso.llilidade de sua. irresolução. . ~ 

... ·· ·do relatorio com que deixara a pasta,escreveu, «Assim pensando. por um la.do, e por outro 
: -precedendo-o, o seguinte : lado sentindo, dia por dilt, que no seio do g~r. 
· · . «Que algumas linhas precedamá exposição binetn tendia. a installar-se predominante o 

que abaixo publico. intuito incorrecto de prolongar-se sob ares-
.. «E'. Um: succinto e despretencioso relatorio ponsabilidadeostensiva da Rep'ublica. o regi

que entreguei ao m~u successor na gestão dos men centralisador, fui pouco a :pouco me con
negoclos da pasta da Agricultura, Commer· V'encendo da impossibilidade de , cooperar di
cio e Obra.s Publicas. rectamente com o governo, sem prejuizo das 

« Não transparecem ahi as difficuldades que aspirações republicanas. ·. 
á minha actividade foram quast dial'iamente «A REFORMA BANCARIA. forneceu-me a um 
oppostas por circumstancias diversas, entre tempo, a ultima IlrO*"a da mi.nlla incompatibi
as quaes salientam-se intervenções inoportu- lidade com. o :ponto de vista. da dictadura, que • 

· nas e mal ponderadas. · não me parece estar bem comprehendendo as 
« Nem a. esses embaraços eu faria agora a funcções qlle . desempenha, e a opportunida.de 

ma.is ligeira. referencia. si não fôra a necessida- para ·retirar-me. · 
. de que sinto de fallar francamente aos meus « Convencide, pois, de 'Jlão me ser possivel 
concidadãos. explicando a.o mesmo tempo produzir nos intuitos directores do governo 
essa.s_perturba.ções ine~pel'adas· como effeito as modificações que logo me -pareceram ur
da cau..~ poderosa. :ue se traduz na incorrecta gentes ; convencido, entretantQ, de que não 
· a.precla.çào, dos reclamos da opinião re1mbli- devia desesperar da possibilidade do govern_o 
cana,.· pela dictadum governamental. proV'isorio mel.hor agir quando i melhor inspt· 

· · · «Dizet• abertamente a verdade inteira não rado pela:;s exigencias prudentes da. opiuião 
, ,~ fazer. opposição ao poder lJU blico. ~cla:recida., cujas reacçõ~s. alias, não JlOdia 

, «Deixar de teclamri·-lhe a execução da.s me- aproveitar nas ses5ões de caractet· reservado 
. di~_ }lOliticas e administrativas que ós };lro· do ministerio, resolvi voltar ao meu posto 
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de simples cidadão,_ e nelle, satisfeito, me servilmente aos que governam, mas censu
conservareí, levandó sinceramente aos que ram-lhes os actos incorrectos e prejudiciaes 
estã.o com a dirE>cçã.o dos negocias publicas os ao desenvolvimento da ilociedadc bra.zi.leira.. 
subsidias que julgar convenientes á. elabora- « Nem essa situat;!ão excepcional é uma. rea-
ção do pwamento governamental. · lidade, · . 

«Fa.t-o-bei sem interesses pessoaesFal-o·hei « A _proclama.ção da Republica a 15 de no-
em nome da Repu blica., sem dependencias do vembru teYe dentro de :poucos dias a sancção 
governo, com energia, mas sem impruden- nacional. 
cias e assomos ~e opposlcionista. Jrrequ.ieto « Não se póde exigir uma mais eloqueute 
que se move aos tmpulsos do despe1to em re- confirmação aos conceitos dos tuctadores, .que 
volta. . justamente na convicção profunda. de ~ue .· a 
~~ta e !l. conducta. que me aconselha~ pa- situação da. patria era republicana ap~1a:va:m 

tr1ot1S~O e ao m~~o ta~po a qu~ oons1d~ro 0 eslorço patriotieo con~ra a. monarc~ta. · 
compa.t1vel com a s1tuaçao republic~na.. « E desde o memento em que sever11ieou a. 
« Ain~a. quando admittissemosque. antes do ímpoosibilidade absoluta de um movimento. 

acontectmento meiiioravel de 15 de novem- reactor cessou a situa.~.ã.o excepcional das 
bro, o revolucíonarismo destruidor hGuv~e. épocas 're-volucionarias em que o poder :pre
o que é con~ta.vel, aproveitado á. propa- Clsa suffocar pela força e im:perio aa autori• 
ga.nda. repubhcana, devem agora desa.ppare- dade a.s 1·esistencias perigosas da sedição. 
cer . de nos...~s l?~cx;cupa.ções os intuitos de- «o regimen em que entramos é o das lueta.s 

. molidores de negattvtstas que tudo condem- pscífida.s . · · : · · 
na.m. .. . . . . ., «Cnmpre RO govern.o assegurar-nos o livre 

«Para COrl'ESponder as espet•anças desper- emb~te aas idéas e das opiniões. .. .... 
tadas n_ o seio das populações que anterior- <Dignifica.r-~e-ba por e.:.-te modo, e mais ainda 
mente nos ouviram. só ha. um me.io e este si souber ser o reJ>:resentante da doutrina. ' 
consiste na. oonsolidaç~o do regimen repu- vencedora, já rnoralisando a adminístra.ção, 
blicano pelo estabelecimento de instituiçõ~s já. dando autonomia aos estados, jã. evitando·. 
que nos assegurem a ordem, n. suppressão o desastre financeiro que se nos prepara. com 
completa dos privilegias odiosos, a livre oon- açoda.mento sem igual, já. assegurando-nos a. 
~urren~a das opiniões, do commercio e da. liberdade })rofissioual,a. paz, 11. ordem, a tra.n:
mdustrla. quillidade publica- em uma palavrtL, ex· 

« Organisemo9, pois, ::t Republica. Orga.nisar ecutando o progrn.mmo. republicano hoje con- .. 
. ó o nos:;o dever. . . . sagrado pela. adhesão geral das popUlat;ües. : ~ 

« Mas, pn.ra. cumprll-o e necessar1o ~ue nos ~E si isso não ftzer, deixart~ de ser o orga.m· -·· 
colloque~o~ no elev~o ponto ~e VIsta. da da. opíniã. • triumpbante pa1·a. ser 0 unico ele-·. 
responsabiluln~e. co!lscu:mte, que nao. está nem mento de resistencía perturba.dora á. institui- .' ·;., 
col!l_ os opposlctomstas que se agJt.am pela. ção definitiva da. politica fraternal e progres- ~ - . 
pa.txao. -~~m com os adorad_ores do voder que siva, unica. hypotbese que nos pode al'l'aStar . 
se esterillsam pela; tendenc1a exclus~va de pa.- ao presentimento de uma situa-Ção excepcio- . 
recerem depostta.rtos _de um~ a.utortd~e otn- nal. · ~· ~ . 
cia.l <l,ue re!!-lmente na.o ~ro. . . . «Mas até lá só nos :pode levar um: governo . · 

« E prec1so ter a.utQnomta, e prec1~0 d12er retro!!'t:ado e incapaz de comprehender 0 es- . 
com clareza e sem rebuços o q~e se pensa, o tado ~ea.l dos espil·ito em nossa. sociedade • . 
que ~e quer e como se pode sat isfazer ao bem «A funcção aovernamental não é uma c-rea-
·pubhco. - b'itraria"'dos individu0s é uma fa.i::J.li-« Desta arte se formará. a opinião responsa- çao a: . . ' · 

I . - d . t 'd d dade 1rre-vogavel. 
ve' umca. ~:paz e am~arar a au Orl a e «N=-o T\óde haver sociedade sem "OVerno. 
suprema, que, para ser .digna, deve se fazer a ~ . . , ':' . . _ . 
respeitar, mas não temer. . «J.\fas quem d1r1ge de v~ ter ~ttda. noçao 
· « Discutamos com criterio e sem -odios os dos seus deveros, para nao se 1mpor . pela. 
actos da administracão )?Ublica., mas não nos prepotexicia. . · · 
subordinemos ao pa.:pel ignobil dos a.pologis- -«Si assim o comprehendi, como .membro do . 
tas de encommenda. governo provisorio, os meus concidadãos que 

« O rui do feito pelos que injuriam sempre, decidam. . · ·· .;.. · O. · 
bem eomo · as accla.mações e l.thusiasticas dos « Entrei luctando pela ~ECRET.A.ÇA.O DA. L!~ 
que applaudem seiiipre, não d~vem impressio- BERDADE REL~G~OsA. a . m~1s. urgente das h- .. ·: 
na.r aos que teem a. responsabilidade do go- herdades espll'ttuaes, retire1-me -protestando ·, 
verno. . ·. . . . . . J.uct.a.r pela. UBERDA.DE BANCA.lUA. • . 
· « E não se diga. que a.s condições excepcio- «Estou no meu pos~, IJO!que estou agmdo · 
nn.es de nossa actual.idade politica. podem jus- no meio dos meus conc_1dadaos. . . . . 
t itlcar oppressões de qualquer ordem 110S que, «Com elles ~oncorr1 :pa.ra. a V1C~l'l3._: . Ao . ·. 
julcoa.ndo servir à Republica, não appla.udem seu lado esta.re1 ta.ml>em ·na reorgli,DlSa.ÇaO. da. 
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. Pa.tria, seja ·qual for <:.posição, eminent~ ou' O SR. DE)rE!'RJO RIBEIRO- Ha de batel-o até 
· mediocre, em que o dever me colloca.r. ã.. ultima cida.della. . .. · 

Eis o que dizia. o orador. Eis como por uma o sa. GLICEruo-Si v. E:s:. preten<le bater
serie de documentos -publicas a.ttestou com a. me ate á ultima cídadella,· eu "\'OU escolher o 

· max.ima franqueza. sua. discordancia. irretra.- terreno; mn.s não appelle para. a minha. le.'l.l· . 
ta:vel com o governo, na. questão financeira. dade. 
SL · apezar disto o illusre de})Uta.do ainda · 
.insiste em l'ealçar motivos subsi.di.·rios, di-
:vergencias que, dia. a dia, se iã.o avolumando 

O SR. DEMETRIO RIBEIRo- Ha de batel o no 
terreno da lealdade, e só neste terreno sabe 
combater e (fucutir . . entre o orador · e o cllefe do Governo Provi

:-·50rio;. falle com franqueza. 
.. _:. ·,o · SR. Fru...'l"ctsco GLrcEruo- Sempi·e a.ffir
.. · mei que foram muito honrosos os motivos 

O Srt. GLICEluo-Consta. da acta que foi lida. 
no primeiro dia em que tomei par te no go
verno previsorio. V. Ex: transigiu na ques
tão financeira.. · que determinaram a sua retiroda do Governo 

Pi'ovisorio.. O Sn. DEMEl'RIO RIBEIRo-E' inexa.cto.Nunca 
O sn. DE!IIET1UO RmEm.o- Póde-se dizer tz:a~sigiu ; _ret.ir~u-~e L vencido. . . . .. . . 

- que_ desde ·que entrou para. 0 govP.rno, ou Ja. ~ue V .Ex. lO~lS~e.chega.remos até a ultl
. ~tese precisamente um dia depois .·de sua. -~a c~adella que e essa acta a. qu~ V._Ex. se 
posse, ;.nterpoz-se entre 0 orador e 0 chefe do IeferlU, com ares de accusador VIctor1oso. 
Governo Pr~visorio uma questftO melindrosa.. () SR. GLlCEJuo-Nunca a.ccusei ninguem, 

. porque entendia com legitimoe; escrupulos nunca. fiz opposiçã.o á ninguem na Republica.; 
··j.dministra.tivos, muito ser-ia e impor!;ante, sabe que houvedivergencia entre nós e o·Ba
· ···aliâ.s-já decidida terminante e honestamente rão de Lucena. e nunca ouviu-me uma só par 

por ministros da monarchia., e que o Sr. lavra de desrespeito a esse homem de e.::tado. 
~.:._ ma'r~hal Deodoro pretendia repor <i consi- o ~H.. DE.\!El'JUO RIBEIRO Não está desres- . 
·• ,~eração dos poderes publicas. peitando ao illustre collega ; usou de I.ingua-

V. Ex. j;\ esta comprehendendo que o ora.- gero figurada quando disse que o bateria em 
dor quer se referir :i. questão da indemnisa.- sua ultima cldadella. . . . . 

·çã.o á. E~trada Pedro I. O orador nao sabe que seJa prohtbtda na tr1 
. . Realmente 0 Sr. ma.recho.l DeGdoró a 0 htf"!M ling~a.g~m figi.lr~da.Na realida~e o que 
, . . ora.dor diverrrira.m... esta Yen_'10 e a lDSistencta. com_ gtte O IllUstre 
,. . "' _ deputa.do procura crear no esp1r1to da Cama.ra 
, :o SR. FRANCISCO GLrcliltuo- Nao conheço duvidas so1>rea nitidez com que retirou-se do 

:: divergencia.s que · não sejam honrosas para. governo provisorio. 
Y. Ex. 0 Slt. SEVERINO VIEIRA-O nobre deputado 

·· ··O SR.. · DEMETr-ao RIBEmo- J~ é muito dif- faz injustiça ao nosso collega. por S. Paulo • 
. "'terenteestadeclaraçã.operemptoria da língua.- o sa. FR.l\lllClSC') GLICERI0-0 nobre depu-

·. ::.gem inicial de V· E:t · tado sabe que quem a.presentou-o ao govel'no 
: _ ·~ O Sn. FrÚ.Ncrsco GLICERIO--:- Disse que hou- prov:isorio fui eu , E nunca. li).e arrép~ndo dis

·Te divergencias honrosas para. V. Ex . e não so, embora se tenham rompido os riossos l tços 
· deshonrosas ll3.ra.:o marechi l Deodoro . de salidariedade. 

. O· SR.. DE:\lETRIÓ R.xnEmo-Bem ; desde que o SR. DEMETRIO R1BEIRO-E' e:;::a.cto; entrP.
V. Ex. por esta forma vem confirmar . que a tanto insiste agora em crear nuvens que em
questão determinativa da retirada do orador, baciem a nitidez de um procedimento de 

. foi a divergencia. na questão financeira., limi- que o orador se honra. e tornou -publ.icoa.o re-
:temo-nos a. registrar o facto. tirar-se do governo provisorio. 

_ O SR.. GucEruo-Perdão; não sei si V. Ex:. o S:t . .GLICERlo-Nunca. n'le pro1mnciei a 
>sahiu em consequencia da questão financeira.; respeito. Eram honrosos para si, como pa.ra 
· sei que foi por divergencias entre V . Ex. e o o marechal · Deodoro, os motivos de di ver-
' governo de então. . . gencia. ' 
· · · Ó digno deputado· attenda. :_ nunca: tentei o Sa. DEMETRIO RmEmo-Mas Q marechal 
c minorar o valor politico com.a. moral de nin- Deodoro não preciSii. agora de. defesa, porque 
· gJJ.~m; · · · - quem e~tà sendo accusado e o I orador, ·e 

· - · é · v- r t · · V. Ex. referiu -~e á acta qu_ e enconti·ou qu_n.ndo _c 0 que me parece que . r.X. l':lJlSlg'lU 
- tão fi · assumiu a gestão da pasta . · ·· ll:a_,q_ues - na.ncelra. · · ·· o orador não a conhece, porque não 
·O SR.. DEMErruo RIBEIRo- V. Ex:. está. en- n. viu, mas está. certo de que si o honrado 

·. g11-na.do e cumpre-lhe J>rovar o que a.llirma_. deputado por s. Paulo lhe der publicidade, 
· ' 'j,.. ' O Sit. GircEruo dã. um aiJar,te; nella se enoontrará.1 além de sua. manifestação . 
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de cerdialidade para. com os seus coUega.s que Mas não, Sr. presidente; a industria. não 
ia deixar, a demostração de que com elles foi hauriu for~ no systema ftnanceiro dó go
~olidat:o na. resolu~.ão de se publiear o que verno. e a nação estti. inundada de um. nurn.e-
havia o miuisterio decidido. rario, que, dia. a dia) a empobrece. 

O SR. FltA..."\crsco GLtcERro-Mas acceitou a Reatemos. porem, as ultimas considerações 
clausul.n. (la suàdivisão em regiões. que ia. fazendo,quando intcrrompeu-.15 o illus-

0 Slt. DEMETRIO RIBEIRo-v. Ex. está en- tre de}lutado ]O~ S. Paulo. 
gando. E agora occorre-lhe lem1Jra.r urna outt·a O illustre deputado, propagandista da Ré
demonstração e ê que, quando o Rio Gra.ndedo publica, estranha que o orador o interpelle. 
Sul manifestou-se .contra a politica. financei~a mas duplo motivo existe :para fa.zeH: o pri..: 

· · t 11 - d meiro ê. que S. Ex. é um hlstorico batalhador 
e op_poz-a a ms a açao o Banco Regional em da Renublicn. ·, e 0 S""'Undo é ~e s. Ex. está 
Porto Alegre, o illustr~ deputado por S. Paulo "'" "" 
telegraphou ao Sr. Julio de CastHhos, então com a responsabilidade da . cç&o desta 
correligionario do orador, dizendo: «corre ca.mara, que tambem S. Ex. representa junto 
aqui que ha. mnnife.~tações hostts, mas De- ao- chefe da naÇ;.âo. 
metrio, conforme diz Campos Sa.lles, accordou Dirige-se ao i\lustre deputado ptn'(l, fazel,o 
com o VB~coutle d:~. Cruz Alt:'l na ínstallação seu orgiio: primeiro: junto a antigos amigos 
do banco ahi. » · · de l}ropaga.nú.a. dos quaes o orador anda $e-

Mais ou u::enos estes foram os termos do parado po~ dift"erc~ças de conducta_; de:poiSt 
t(lle"'ramma a que apenas vísto 0 0 .. dor JUnto ao V1ce-Pres1dente da Re:publica.. 
immediato. e extensú.mente respondeu, 1:~::- . f t9do::; _pe~g~nta ;-&justo que debr_emos ~· 
cluindo clleio U.e ·sul'pl'e5.1. ~:m f;t.ce de tal no v i_ CLüa~ ao br aztletro . soffrer ._.que o derx:~mo;
dade com a p1U'a.Se·de que a.inda ~e recorda.. h~tm1lha.<:lo POX: ~tos abU,lY~, contraries a 
« Nunca fall.ei ao Visconde da. ~Cruz Atta; le1 ~ n.os}ens chre1to;. 1 _ _ •• 
não conheço esse cidadão.. J> E pos~n'el que, com a no~sa. re~ponsal:ih-

. da.de dl?l elemento componente do poder pu-
O Sa. FRA.:.\c.rsco .GLtCE:Rlo-q Sr._ Ruy Ba.r- blico, concorramr,s para que se julgue que o. 

b~sa. deve ter escr;pt.') e>iS3. histOrla., po~que regi.men federativo. e· O predomínio (lO chefe 
foto autor. do Pouer Executivo, sem o. menor responsa-

0 SR. DE~JETRIO R.!BEJ.Ro-0 nobre deputado bilidade ~ 
quer ver ventilada esta. -questão por outr•1 E~ J?OSS."'I'el que esteja,mos deixando :flrmar
fórma • .Acceita o· debate e>)m S. Ex. ou com se r~o espírito do llaiz c1ne o poder :político na. 
quem quer que seja.. Absolutamente não ne- Re:publica e o de5potismo ~ 
ga..rá. uma linba se quer de tod(l.a verdade que Mas,J?óde ca.iJer-nos, aos que pregamos a. Re
sua. rnemoria, que, aliás não é mã., lhe. o. ssi- pttbtica, dar ao J)ai:r: o esc."'ndaloso exemplo de 
gna.la.r. Tem, além diss.?, coorden..~dos, minu- ~postazia da.sidéas edoo deveres elementares; 
tos por minutos, esses success.:;s, que não ter-à de um;), assembl~ política, r.:presenta.nte di
duvida em. referir, ponto po1• pm1to. rect.1. do contrilminte-cahe-nos·,acaso,a.ffirmar 

O orador sabe quB sua pala.>-r-á. absoluta- pelo exem-plo que nã.o nos cumpre t~xam.ína.J.r 
mente não p:Jde ser contestada por ninguem, todos os incidentes administrati>os que. en~·. -
tt':l.duzind.o~a. na seguinte affirmativa: ·sua. tendem com a. upplica.çã.o- dos dinheiros· PU
retirada. do g6Vel'.UO prOVÍ50l'ÍO foi IH'P,cisa.- blicos '? . -
mente determinada. ],')elo iilcto de 11aver tr;um- O nol)re de:putado, na intimida<.le de suacon-
pbado um principio politico anti-republ.ica.no. sciencia, sL por um lado reconhecer que . 
representado na re.fbrma de janeiro de 1890, nfí.o lhe é conveniente collocar-se ao lado do 
no bo.;o da. qual, a.J.êm do mais, o ora.Uor vi;J. orador e aoompanha1-o nestas interrogações:. 
gra:vissimas consequencias praticas e. gravi.s; por outro lado é eerto que S. Ex. a.ttesta.rá 
simos perigos. que é mortifica.nte }la.l'a S. Ex. não o fazer. · 

Bem .::e lo.mbra que na primeira reunião, p,Quizera que S.Ex. nos dissesse si a auto-
em que se trotou deste ~sumpto, disse: « si nomia dos. estado3 é isto que e:>tamos vendo no 
e;;ses bancos forem viaveis, elles tenderão a. ·R.i.o.Grande do Sul. · 
absorver tod_a a.. econumia do paiz· e a pro:pria Quizera. que S. Ex. nos di.ssesse si o.respeito 
autoridade rlo governo. .Antes o. (9rador não ã. prop:·iedade e o que se observa a.lti. · 
h ou v esse sldo Pl"?ll h e ta- • · . . . . - . o SI' • F~Nmsco GLtCEIUO - Declaro rm e..: 
· .Antes nao· estivessemos com o credito na.- - " -...~ · 
cional envolto,nes5a massa de pa.pelinconver- nao. . . 
sivel. indu.striaignobil ou sorvedouro. izlsa.- O.S:a.. DEME'l'RlO RmEIRo:-Si. o art. 72 da ·: 
ciavel da.s economias· do p~iz.. Constituição compendio. ou não uma serie-de 

Antes a vertigin~a. concep~.;'io de tantos conquista.,; liberaes, feit.1.s·, nã.o :pela Republica,. ::
m.uJ.es ho.uves:::e conduzido, como :Pretende- mas anterior~s :t el.la. e filh:•s da. evolução da. ~ 
ram s~u.s autores, ao desenvolvimento indus- sociedade; si este artigo constitue. usando: de .. ·. 
tdaJ.: do pa.iz.. uma linguagem da mecanica,. o trabo.lho U;til: ' 
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e conseguir por meio desse ap'Pareiho que é SI"'. Glicerio fará. votar eom a maxima urgen
a Constituição e cujo propulsor é o :po~er pu- cia. o requerimento de informações que a.pre-
blico ~ . senta. 

Si e, Jlergunta. o ora.dor,. como não lhe dó e o SR.. GLICERIO -Lamento que o nobre 
o coraçao de patriota, como não se con~terna. deputado agora se limite a pedir informações 
8Jlte.esta. deturpação da Repnblica ~ sobre a prisão de Santa Ca.tharina •.• 

Para que os processos cegos da violencja. ? 
Não seria mais facil ao governo do ma.- O SR. DE~IETIUO Rm&mo - Eis o nobre 

, rechal Floriano recommendar-se á posteri- deputado a iRsisti.r em desviar o orador pa.ra 
dade matandg menos no Rio Grando do Sul, assumptos de partidarismo. Pois bem ! De 
ga.rantindo mais a.s liberdades em toda a. vas- uma vez por todas, declara. que rende home
tídão da. 11atria ~ na.gens de consideração respeitosa ás autori-

E V. Ex. não sabe que ha um luminoso dade> de Santa Catharina. Louva. a sua in
commentario na. COnstituiçã-o que o Sr. Vice- dependrmcia e exada. comprehensão do re!ti
presidente da. Republica póde ler 1 V. Elx. men federativo. R.éleva·lhes os erros acaso 
não se recorda. do art. 78, onde se assegura a commettidos e e solidario· com a attitude das 
todos os cidadãos que; ~s garantias e direitos populações em que ella.s ~e apoiam. E o ora· 
e:qJressos na. constituição nã.o exclueni a ga- dor, que esta na tribuna para. e;;pecia.lrnente 

·ranti.a. e direitos não enumerados, mas resul- protestr contra. no,.os golpes vibrados na Can
tantes da. fórma politica que estabelece e dos stituição, :prompto estã, :para defender seus 
principias, que consigna. 1 amigos, que naquelle esta.do, desde os dias em 

Por que ra.zão o Si.'. Vice-Presidente da. Re- que. o governo provisodo se ertenuava na 
publica não se inspira nesse princípio, nesse prat1ca de males 8em exemplo, se distingui
eloquentissimo artigo 1 ram pelo desprendido patriotismo com que re

S. Ex. já vae fazendo da que:>t.ão da fórma sistiram aos processos de corrupção ®.Repu· 
republicana. federativa. uma. questão secun- blica. 
daria. O Sn.. FR.-\.Ncrsco GLICEtuo - Os funcciona-

. O Sn.. BRAZILto nos SAl'<"TOs-Para m~\nter a l'íos federa.es aqui residentes estão todo~ os 
Republica e preciso deca.pital-o. dias ~m toruo _do ~obre deputado prestando 

o SR. GLCIEIUO _Para qu& v. Ex. dizer suas 1nfor~açoes ; Lato mostra. a tolerancia. do 
isto que não sente; V. Ex. tem bom coração, governo. · 
para que quer> ser sa.nguina.rio ~ O SR. DE~IETRIO RwEnto-E V. Ex. estra· 

O SR. Dm.IETlUO RmEmo- Reatando as nha. isto ~ 
considerações que fazia, quer concluir. Faz O SR. FR.A.~C1~co GuOEIUo -Não estranho, 
votos para. que o nobre teadar possa elevar-se mas assigna.lo o facto como virtude do go· 
a altura a que tem direito, pelos seus servi- verno. 
ços anteriores à proclamação da Hepublíca; O SR. DEJ.IETRlO RmEIRo-Adimimvel can
inas espera qae não o consiga pelos prooessos ceito ! generosidade inaudita, a.. do governo!: 

·a que se "Vae inclinando, e sim -pelos verd.a- Qp.eria. V. Ex. que funccionarios federaes 
deiros, pelos genuinamente republicanos, que não pudessem informar acerca das occurNm· 
não se casam com o :mlicismo. cias de s~nta Catharina, onde teem honrosos 

Espera que S. Ex. consiga a publicidade com.promissos politicos 1 Si o facto assígna.· 
do documento em que se baseou o governo lado por V. Ex.. indica virtude do governo é 
:para decreta.r a reforma financeira que pende :Porque elle indica. ma.is que isso, e porque 
do exame da Cama.ra. elle revela que v. Ex. deseja ver resta.llele· 

O orador refere-se ao relataria do Sr. Ewer- . cidoo processos inquisitoriae;; ja em desuso. 
ton de Almeida e não requer a sua exhlbíção, O SR. Flt.\NCISCO GLICERIO- O no.br" der·u-
porque nã.o conta com o voto da. Cama:ra " " 
Não está nesse caso o sr. Glicerio, que dispõe tado sabe que o governo esti superior a estas 

·da. maioria. Alem disso S. Ex. :precisa. de ir sujeições do medo e .do terror. ' 
assignala.ndo que o novo partido, que preten- O Sa. DEMET:&Io RmEIRO- Não ha tole· ae costituir, não se orientar(!. pelo auliêismo, rancia do governo, nao ha abroluta.mente "Vir-

·. mas 'pela independencia .e franqueza republi- tude a J·eal(:a.r. ; 
canas. O nobre deputado deve antes a.s~igno.~ar 

:: . .. 0 ·a.ssumpto que chamou o oracior á. tribuna que aqui no recinto da Cama-.·<1 a.inda nã.o' foi 
.. ]reSta-se ainda, · admiravelmente. a uma de- coarctada. ao deputado a faculda!le de lletlire 
.mónstração da. sinceridade :poli.tica com qoe obter. inl"ormaC(ies sobre n~gocios politicos, 

;-'- S·.~Ex. vae arvorando a. nova bandeiro de como e.ntender e julgal' conveniente . .Mw; 
': B;eU,partido constitucional... V .. Ex- astá presumlndo de ma.is, porque . 
. ·~ ·o· orador reclama pelas garantias constitu- absolutamente não ~be si quando o orador 
' :ci9ns'es. desrespeitadas e 'por jg:Jo conto. que o tem a fortuna de tratar com esses fuucciona-
i~.~;~t;,~~:::'.:" . . 
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rios.faça-o para obter informações partidarias P, si tem conhecimento do acto abusivo, 
de qualquer ordem. atteotatorio da lei, praticado pelo c"êlmman-

s G d' te dante do 5• districto militar, conservando 
O R. LICERIO a um a par · preso o cidadão rio-grandense Jose Sa.vilione 
O SR. DEMErn.ro RIBEIRO-Assevera que os .Marques, depois de bavel-o feito desembarcar 

representantes federaes, a' que quer allndir o de bordo do Umm(s em que tomava passagem 
Sr. Glicerio, têm bastante hombridade para para Montevidéo; 
assumir todao qualquer responsabilidade que 2a, no ca~<o ailirmativo, si tomou providen
lhes caiba na política de Santa Catharina e cias para corrigir es:se abuso de poder, resti· 
pa.l'a responder ás interpellações que S. Ex. tuindo aquelle cidadão ao gozo de sua liber-
lhes queira fazer. dade; 

. Mas o que não e opportuno é que o nobre 3". finalmente, quaes as providencias ado-
deputa.do,quando a hora expirou já ha. muito, ptada.s. · . 
e preciso é pôr termo a esta longa. e inesperada Sala das sessões, 30 de junho de 1893.-.Ve· 
controversia, persista em provocar estereis m et1·io Ribei1·o.-Solon.-Indiodo B?·azi~.-
dígressões. .llursa . ....,... Annival.- J. d~ Se?').Ja,- Bellar· 

O SR.. GLICERIO- Tenha paciencia. mino de .!Vendonça.-B. dos Sa.ntos.-A. Mo-
O SR. Dru.IETRIO RIBEIRO- Pois bem. O ,-eira da Sil·ua.-Jacques Our iqHe.-Sampaio 

orador· agradece ao povo catharinensee ao go- Ferra.;. 
verno daquelle estado as a ti enções verdadei· Fica sobre a mesa para ser apoiado o reque-
ramente fraternaes que Já dispensaram aos 
emigrados do Rio Grande. o orador e, repe- rimento apresentado pelo Sr. Demetrio Ri· 
te-o, franca e resolutamente solidario com o beiro· 
pensamento :politlco que predomina no estado Fica sobre a mesa para ser julgado objecto 
de Santa Catharina. . de delibemção o seguinte projecte de lei : 

Representam esse pensamento antigos com-
panheiros de luctu.s, verdadeiras deElicações a 
causa da REPtmLlCA. REPUBLICANA, que 0 go
verno provisorio não wube realisar e o do 
marechal Floriano não quer comprehender. 

Desde os tempos do govt•rno do illustre depu· 
tado que elles tuct;l.m,desinteressado~ e dignos 
pela realisação da federação. 

O orador affirma. da tribuna o que elles 
!!abem sobejamente: é solida.rio com elles por
que apoiam e nelles se in:c~pira o gove~? ho· 
nesto de seu estado, governo que tem ClVJsmo, 
governo humano e fraterno, que acolhe os 
emigrados elo Rio .Grande,patricios do orador, 
condemnados ao extermínio pelo despotismo e 
perversidade do Sr. Floriano Peixoto. 

São seus amigos e, para defend~l·os, o o~a
dor está prompto,baseando-senas mformaçoes 
que directa ou indirectamamente lhe manda
rem. 

O orador sabe que essas informações jamais 
se apartarão da linha da precisão e da cer
teza. 

Eis tudo. . 
Terminando, lê e manda it mesa o requeri· 

mento. 
(M~dJo bem,1lwito bem.O orado?· c·vi'Damenle 

comprimentado.) 
Múnda a mesa o seguinte 

Reqtterimento 

Requeremos que se peçam ao Poder Ex· 
eeutivo, pela 7ompete~te ~ecreta.ria de estado, 
as seguintes mformaçoes. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o .A desa:ppropriação attini:mte a. ser-

viços da União só poderà verificar-se: 
§ 1. n Por nece;sidade publica: 
a) nos casos ele segurança publica; 
b) no de defesa da l:nião. 
§ 2." Por utilidadé publica CIUando tratar: 
I De abertura de estradas ; 
1L De construcçües de ca.es, diques e portos ; 
IH De aqueductos, reservatorios e canaes; 
IV De edificios ou quaesquer estabelecimen-

to~ destinados a serviços tederaes ; 
Art. 2." Nos mesmos casos do artigo ante

cedente as servidões serão exigidas. 

IHsposiç,Yo no1;a, excepto qt!anto a que se ,-e
fere o al·t. 1.• § 4'' da lei !l. 31.69, de 14 àe 
ottttebro tle 1.882 

Art. 3. • Podera o governo desapropriar 
tambem,para serem entre,"lles ao domin~o ~u· 
blico ás invenções que se tenham consb~do 
monopolio dos inventores com gra;ve preJUIZO . 
para ? povo; outrosi_m procedera de 1gua.l 
mane1ra com os moveis e semoventes que, ~m 
dadas circumstancias,se tornarem neces~a.nos: . 
par<t seryi~~ ina.diavel; de~~e _que s~ verifique .•. 
a impossLblhdade da acqmstçao de outros e. se;;, 
trate da!; hypothe~es mencionadas no § I 0_ do 
artigo 1°. · .. _, .•. ~ 

Art. 4. • Determinada a. obra ou acQUlslça('; ~-· 
o governo manda1·à organisar os plapos e le~}, 
vantar as plantas ou fazer a descriJ~QM.c!-O o9~ · 
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. jeefo ~lesapropriado com designação e!:peci- Na. i.mpossibilidade_dcsse a.coordo, será tira-
:ficada, conforme a. natureza da desapropriaçií.o do à. sorte dentre os nomes que forem apre-

. dos terrenos e delimita cães respecti va.s, dos sentados. . 
predios e construcçõe>nelles comprehendidos, § 6. 0 03 atbitros cuja escusa nã.o for o.c
situaçiio, quantidade e qualidade dos objectos . ceita. pelo juiz, bem assim os que não compa,.,. 

§ 1. • Uma -vez a:pprovl).dos por decreto estes reoorem quando convocados, íicam sujeitos D. 
plmos, plantas ou de;cripções, entender-se-ha. pena de multa de 500$000. 
feita.s a desa-prollriação de todos os terreaos, § 7. • Nom<:ados 05 a.rbitros e feitas as noti
predios ou object os esp2ciftcados,ennumerados ficações n~saria.s, reu:i~ir-se-hão elles sob a 
e comprehendidos total ou parcialmente no presidencia do juiz no dia. e hora por este 
pla.no ou -relatorío respectivo; c nenhuma. a.\t- fi:xa<_!os e, em aua -presença, depois da. afiir
toridade !udicia,ria ou adm nl.strati va poderà maça o do estylo, tit1•ão :L a valia~ o de indem
a.d~~ir e~Iaraçiio ou _contestacão a desa.pro- nisaçiio dcvid·', observadas as S"'"'Uintes re-
prta.ç.ao a.sstm pronunctada. nem des:1propr·ia.- gt•a.s : ""' 
do poderá modificar :r. propriedade . 

§ 2. • A immissão n~ posse. 110retn, só se ef- 1.' As indemni;a;;:.õesser-J:odistinctas,quando 
fectuarã. •. depois de verittcada. a indemnisa.ção. a.s -rartes as recla.marem s0bre t ítulos diJYe

·: _ § 3. • Nos ca-sos de gue1Ta. ou commoçã.o in- rentes, 
terna serão dispensadas todasr.s forma.lid<tdes 2:" No C<J:S:l de usofruct ', a indemni.saçiio 
e poderá. o governo tomar posse do uso quanto sera uma w, calculado. com attenç-ão ao valor 
baste, ou mesmo d•) domlnio da propriedade, to~ da pr9prl~dade; sobre a quantia fixada 
para o emprego do bem publico. entregando o nu propr1etar10 e o uso:t'ructua.rio liquida.-. 

:ao proprietario õii-dllpositando·o valor arbi- rão os seus direito~. 
tralo, mesmo sem su~ a.udiencia., reservado 3.~ Os arbitro;: não poderão em caso a.i!!Um 
o seu direito de em tempoopportuno recla.mar fixar indemuisaç·:lo superior à. o1fert: da 
nos termos ordinarios. · parte. 

Art. 5 .0 Quando n indemnisa.çii.o não puder 4,;;.Si os terr_>J10s ou predios que houverem 
t'a.zer t~omiga.velmente,corrc~r;.i. 0 respectivo :Pro- <lc ser desa:propriadoa sornente em 1);ute fica
cesso perante o juiz secciona.l do districto em rem re!l.uzldos a menos ·da metade de sua. ex
que estiverem situo.dos os heM desapropria- tenção ou ficarem privados das serventias 
dos . . - ncet.>s..<:ario.s pu.ra. uso e goso dos terr<!nos e 

§_ 1. • O procul'nd'lr s&eeioMl n. que se1N;r0 pt'e(liosn_ã.o comprehend.idos na. desapropriação 
remettidosllúph\ do doo1·eto de todos os p;\pe:s, on_ tlc.1.!em p1·ofunda.mente desvalol·isadtís pela. 
t>l&nos ou pla.ntu.s, a que o mesmo se r·ererit·. pr1~açao ele. ol)r~s e bem[eitorio.~ irnporta.ntes 
larà. cita.r os proprietarios e mais quem. de di- ser"o desapropr1ados e todemn1sados no :::eu 
r&ito for paro, nomcarem.utn :~.rbitro, qua com todo,. si assim requererelO os Interessados. 
o nomeado pelo referido procul'ador e mais :;.a Na fi:mção do preço devem-se ter em 
um terceiro nomeado polo juiz. procedel"d.o á. attençü.o :L localidade, o tempo, o valor em 
avaliação. que fica.r o resto da propriedade por causa. do. 

§ 2. • No. &udiencia. em que aeousar a cita- nova obro., si tratar-se de immo..-el.,- o damno 
ção,o -procurada.r, de a.ccordo com as instroc- que provier da. desa.ppropríação e ·quaesq_uer 
çõ~ que lhe serão dadas pela governo, fo.rà. a. outras circumstancias. 
o1ferta, :por meio de requerimento instruido 6.• Níi.o deverã.o ser a.ttendidas as construc-
com os seguintes documentos: . çõeo:, :plantações e quaesquerbemfeitori.a.s fei-

1•, cópia do decreto que ap-provou os pla- tas na. propriedade immovel depois de publi-
nos, plantas ou descripções; <:>;WO _ou vulgarisado o plano da obr~ ou de-

2", cópia das plantas, relatorio ou descri-· teJ:mt!i:l.dosos.estudoscon!)ernentes ã.desa.p:Pro-
I>ÇÕes ; pr~Lo, d~we que se veri1ica. que ta.es medi- · 

3•, declarações do nome e arbitro · official . ficaço~ nao teem o caracter de nccessarias ou 
§ 3 ." Dentro e:n;; dias o contados ela cit a.- inevitaveis e foram-procura.dri.s com ·o fim de 

çãf>; os interessados serão obrigados a declarar· elevar a indemnisação. · . · 
si acceitam offerta; ~.no caso negativo, farão § s.• FL"i:ada f!- indemnisaçii:o,: a.migavel
. a sua.proposta,nomea.ndo desde-logo o seu ar- mente ou por me1o de arbit res, · homolo"'a.d•~ 
·: l)itr~. Jlal.'a a hypothe5e em: que a dita. pro- :por sentença, e recebida {lelo proprieta;'to a 
· ·-l!<?Ste. não t~ossa. ser a.c_ceit.a. pelo '(lrüeurodor, â. u~porta.ncia, ou depositada.. si não quizer ou 
- ·'Vista.·das instru.cções;-t-ecebida.s. . na.o .Pl?-~~r recebel-a, e~pediri o juiz em favor 
: · · § .{:.• No caso de-revelia, ea.lJerá. tn.mbem ao- da Uamo mandado de 1mmissã.o na posse, o 
_,juifnomeu.l' o :wl)itr~ que competifl. ao pro- qual sertl executado sem embargo de quaes-

,r-. ,prietario- quer embargo:>. 
·· :. §_ 5 .• Havenuo mais de um i rlteressa!lo, a § 9. • Da sentença; que homologar •t decisão 
;-:f.ll\SC9lha. do arbitro respectivo ser-à feita. de- dos arbitros eabe recurso pa;m. o Supremo 
_.,-,conunum accordo." · Tribunal Federal __ com· ed'eítu devolutivo so-' 
.-.;:: _:::~:: . . - -. .. 
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mênte, quando não houverem sido observadas 
as formas substanciae:::. 

§ 10. Si o Supremo Tribunal Federal,da.ndo 
])J:Ovimento áapp~llilç-d.o,annulla1· o processo, 
3. nova indemnisaç~o será fixaria por novos 
arbitras, presididos pelo substituto legal do 
juiz; e do segundo ,julgamento não haverã. 
mais recm•sos. 

Art. 2.0 Esta pensão será di.vidhl.a. entre a 
viuva. D. Tlte;•eza Càl'Olina. rla Silva F1·eitas e 
suas filhas D. Anna Julh·tn. de Fr(•itas. D. Rosa 
Amelia de Freitas e D. Tltereza. .Josephinn de 
Freit-'ls Sá, aquellas ~olt.eit•as e estl\ viuva do 
Dr .. Jose Teixeira de Sá, sendo metade pa.ra a 
yiu~-a e metade para as filhas, em J.lartes 
tguaes . 

..... ut. 13," O processo indicado em ob~diencia 
ao art. 54 da lei n. 85, de 20 de setembro de 
1893, terá applicaçã.o t~s desapt'opriações por 
utilidade municipal no Di!itricto Federal, de
cretadas nos termos do art. 15. § 9.a da mes
ma lei, menos na parte relativa á competen
cia tla justiça. federal. que, nos C<'l.SOS do art. 5. • 
da presentelei, será exercida pelo juizo dos 
feit6ls da fn.zenda municipal e pela Côrte de 
Appellação, em grão de recurso. 

Art. 3." Revoga.m-se as •lisposições em con
trario. 

S:.tla das commissues, 28 de junho de 1893. 
-L. Fitgueims.-J. de Se!j'la. 

Sala das sessões, 30 de junho de 1893.
Thoma:; Delfino. 

Vão a )mprimir })ara entrar na. ordem (los 
tralJa.lhos as redu.cções dos seguintes 

PRO.TECTOS 

Rcrlacç~io do "p1·ojecto '1'1. f1, de 18D3 

O Congresso Nacional resolve! 
Art. I. n Fica o Podel' Executi \O n.u tot•i:'•HlO 

a. conceder n. 1.-Ia.noel de Mello Mattos, escrivão 
rlo Juizo Seccional. uo est.'l.uO da. Bahia, seis 
m&lzes de licença.. em prorogaçü.o. n.fim de 
trotar de sna. saude em estado do sul. 

Art. 2.a Ficam rev·ogad:~.s M rlisposlçfoes ctn 
contrario. 

Saladas commissões~ 28 lle junho de 139:3. 
-L. Filf!!ceil'a.~.-1. rle SeJ11a. 

Redacçi'io do zli'Ojec(O H. 1.8, r/e 1.89S 

O Cong1•esso Nacional resolve: 
Artigo unico. A reforma concedida por de

creto de 14 de abril de lS9l ao capitão aggre
. gado á arma de infantaria Antonio Galdino 
Travasses Alves, de confol'midade com o 
art. 4o do decreto n. 193 A de 30 de janeiro 
do anno anteriOl', deve ser considerada no 
posto de major com o respectivo soldo e a 
gratificação de tenente-coronel; l'evogadas as 
disposições em contrario. 

Sa.Ia dM commissões, 2S de junho de 1~3-
-L. Fi[JHCií·as.-J. rle Serpa. 

R.edacção do p1·ojr:cto n. :21, de 1893 

O Congresso Nacional reo:olve~ 
Art. l." Flcn. o Poder Execnti v o a utorísa.do 

a ma.ndar contar para jubilação do ex·pro
Jessor de esgrima da. Escola Navu.l. .Jose Diogo 
Osorio de Oliveh'3.. o tempo em qne se1·viu nas 
ftleir;ts do exercitó tla. Repuhlic;~ ate ao posto 
de tenente, e-m que roi relormado. 

§ 1:' Concedid;L a,jubila.~~·J,perde o dito pro
fessor o direito ao ::;,}do de SlliL rt::lbrma, vi:sto 
como tel".l. de percebN' os vencimentos d.e Pl'O
fcssor nposentarlo, pelus q ua.es d.ese,j;~ optar. 

Art. 2." Revo1;um·se ns ,u~pos.içües em oon
tr~trio. 

S;Lia. das commis:-:t:ici!. 2."1 tle junho de 1893. 
-L. F'ílt/H'-';Nrs.-.1. ,(,~ Sr~'l'''• 

O Cougres~o X acional resolve: 
At•t. 1. '' F1ca o POller Executiv-o autori

sado a conceder a Josb Alves de Carvn.lho, 
c1tefe ele secção d:~. contabilidade dn. Cas.-. de 
Correcção da Capital Federal, um ttlmo de 
licença., sem vencimentos, afim de tratar de 
sua saude. 

Art. 2." Ficam revogadas as disposições 
em contt'ario. 

Sala das commissões, 28 de junho de 1893 • 
-L. Filguei;·as.-J. de Se1·pa. 

Re(!Ctef.ilo rlo 1J"rojecto n. úf, de 1892 

O Congresso Nacional decreta: 
A.l't. 1. ~ Fica revet-tida. a. D. Herundinu. 

Maria Ferreira Cavalca.nti, ülha do major do 
e:xerc1to Pedro A1l"úoso Ferreira., o meio soldo 
e :pen:>iio gue então psrc~bia sua mãe, viuva 
daquelle ofHcial, D. Virgínia. Zenande.o:; Fer
reira. 

Art. 2. • Ficam revogadas as disposições 

Rerlacç{lo do pr~jecto n. 19, de 1.893 

O Congresso Naci.ón::tl resolve: 
Art. 1.'~ Fica concedida ã. viuva do dese~

bargador José Manoel de Freitas uma pensao 
de 3:600$000. 

em contrario. 
·sala. das commissões, 28 àejunho de 1893. 

-L. Fil!fl~IJirr;_s .-J. de Se,-pa. 

Cam:l.t'fl. V • .Il 
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Redacçac do prójeçto ·n . 68, ele t892 

O Congresso Nacional resolve: 
Art . 1.° Fica. concedida a D. Ther6Z<'l. Flo

rentina de Cantalice, irmã do caiJitão tle fra
gata. Francisco Flaviano de eantal:ce, mol'to 

: no na.ufragio do couraçado Solimões, uma. 
pensão mensal equiv-a.leute ao meio soldo 
daqueUa. patente, se,"Uildo a. ta.bella. actual. 

Al't. 2. • Revo;;n.m-;;e as disposições em con-
tr-J.l'io. . 

Sala das commiss\íes, 28 de junho de 1893. 
-L- Fil!Jueiras.-J. de Scrpa. 

Redacçiio do projecto n. 153, de 1892 

. O Congresso Nacional resolve : 
Ar$. I .• Fica elevada à. quantia de 300$ 

mensaes a pensão concedida por decreto de 
22 de fevereiro de 1890, do governo proviso
rio, a. D. Ma. ria. Gertrudes da. Motta Vieira da. 
Silva.(Viscondessa. Vieira da Silva), viuva do 
estadista. Visconde Vieira dn. Silva, repartida
mente com sua. filha Helena Vieira. da Silva.. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em 
_contrario. 

Sala das commissões, 28 de .junho de 1893. 
-L. Fil!Juciras.-1. tle Scrl)().• 

· R eda&çt«J do llrojecto n. 2:11, de 1891 

O Congresso Nacional resolvo! 
Art. L• Fica. o Poder Executivo n.utorisa.do 

a conceder a. D. Joanna Octaviano. da Rocha., 
viuva do l n tenente honoro.rlo da armado.. ~x
lente da Escola. de Marinha.. e uuica ir·m'ü do 
capitão de fra.g-<1.t.a João Carlos de Souza. ,J:J.
cques,o montepio deixado por este seu ir mão, 
habilitando-se na fórma da lei. 

Art. 2. o Revogam-se as disposições em <.'On-
trario. . . 

Sala das commiSõões, 28 de junho de 1893. 
-L, Fi~gueiYas.-1. à6 Serpa. 

Vae a i.mJlrimir, :para. entrar na ordem dos 
tra.ba.lhos, o se~te 

PARECER N. 30-1893 

Opina no se11lido de 1UZo fJOder ser feilo alista-
1?lt rtto ekitoral {01·a do:s 1rrazos 1iw:rcados nas 
leis ns_ 35 e 69 de 1892 

Não tendo sido iniciado o alistamento elei
toral , naeapital da Bahia, no proio est.<J.tuido 
na. lei; o.-consctho municipa.J. da.quen;J.· cidade 
deseja· provocar uma decisão do Congresso, 

no intuito de saber si tal alistamento póde 
ainda ser levado a eifeito _ · 

A. commissão de justiça, attendendo ao pre
ceito claro e terminante das leis em vigor, 
entende que, Qmquanto nã.o forem decretadas 
disposições em conb-ario, permanecem em seu 
inteiro vigox· as leis n. a5, de janeiro de IS92, 
e n . 6í,de agosto do mesmo anno, que prohi.
bem expressamente a. feituro de alistamen
tos fórtt aos pl'aZOS a.lli (leterminados. 

Sala. das commissões,30 de junho lle 1893.
Frcmça C<n·uatho. Jll'esidente. -C<Jsimiro Jv.
ltiar, rela.tor.-Jií·ederico Bo1·!Jr:s.- E_pitacio 
Pe~$Oa.-.Augtt,;to de Freita-s. 

Vão a imprimir para. entrar na ordem dos 
ti•.abnlhos os_ seguint!'S 

l?ROJECT0:3 

N. 66 A-1893 

.illa11!âm em .<ua plcnitv.cle o rli1·cito co11fil,.ido 
aos estado.< pelo ar-t. 01. da Colutilttir;l!o .<o lira 
a.< te1·;·a.s rlcvolt!IU>' ;;ituada.< !lO.< .<ctr.< l'C$1JI:
cti1"S ter-ritorios c rl,i ovo·as p1·o oidtmcias 

A' commissiio do constituic;.io, Iegislo.ção e 
justiça foi presente o pl'Ojccto n. 00, 11osto 
o.nno. a.ssiguado pelos S1-s. deputados Tor
quo.to Moreil-a e outro~, que mnntetn em 
sua plenitude o dil'llito confol'ido o.oo e~tndos 
pelo D.l't. 64 da. Constitui~:.ão, . sobt•e te1•ras 
.devolutas, situadas nos seus r·especti vos ter
ritorios e dá outras providencias a respeito. 

Attendendo á utilido.de da m:J.ter·ia. em que 
S3 ·basêa o p1·oj ecto e de accordo com a. clispo
sição·constituciona1, é a commissiio d~ pare
cer que entre elle na. ordem dos trabalhos da 
Ca.mara. e seja adaptado. 

Sala das commissões de junho de 1893. · 
-P,·ança (}.,rrxJ.lho, presidente. - Fl'cderico 
Bor!Jes, relator.- Ado~1J!to Gonlo.- EpitMio 
Pessoa--Casim:ro Jv.niOl--- Augv..sto de Frei- · 
tas .- 0/wa,a.s Loba!o. 

PROJECTO N. 66-1893 

o congresso N'a.ciona.l decre~: . 
Art . L " E' mantido em sUa. plenitude o 

direito conferido aos estados pelo ;J.rt. 64 da. 
Constituição sobre as terras devolutas situa
das nos seus respectivos territorios. 

Art. 2. • Ficam desde jú. rGServadas ·pa.n a 
UnHio. de couforn1ida.de com o mesmo artigo, .. 
todas as terras devolutas situada$ nas linhas 
de 1i•onteira dopalz, em um· raio de 201ülo
metros, deven(lo o governo mandar op]?ortu-
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na.m.ente medir e discriminar as respectivas 
área.s, onde serão estabelecidas colonias mi-
litares. · 

Art. s;o A todo tempo poderá o governo da 
União apropriar-se de qualquer porção de 
terras devolutas existentes, para. fortiftca.
ções e coustt'ucções milit<Lres, precedendo a.vi
so .ao governo do respectivo estado. salvo 
occa.sião de guerra ou outl'o motivo que 
torn.e lll'gente a. necessidade immedia.ta da. 
construcção ou fortificaçM. 

Art. 4. ~ Passar·âo igualmente ao domínio 
da. União as terras devolutas situadas em um 
ra.io de 10 kilometros das estradas de ferro 
fedem.es de caracter estrategico, que estejam 
ou venham a ser construídas. 

Art. 5.0 Serão devoLvidos ao conhecimento 
dos estados os papeis pendentes relativos a 
coucoosões subsistentes, baseadas em contra
ctiJs anteriores t'~ Constituição, devendo ser 
mantidos os direitos oriundos dos refe1•idos 
cont1-a.ctos. . · 

Art. 6.~ Revogctm-se M disposições em 
contrnt•io. 

Sa.la. das commissões, 21 do jun11o ele 1893: 
-Dr. '1'o1·rprato :Mo1·ei1·a.-Athaydc Junior . 
-lvm;at;s .~1lello.-Scocrino Vic:1·a.- Jbztoaio 
Oty1ztho. -F!lcto Pires Fe;·rcim,-Su.l!Jado elos 
SonttJs . 

N. 80-1803 

Per mille ao MIJJl'C!Jaclo {erlcn!l tJ·an.<{rJ1'illo à 
aclmi"i#ra{!tio nvmicipat ou <i elo:; estados 
~onti.;uar a conCOl'1"e1' 2Jrtl'ct o montCJlio da 
~"ejlal·tiçlío a quo 1'ortenci~, so11~ 1w~jui::o do 

· 110~0 montepio ?ntmicipul ou cstarloat 

A.' cemmis~o de constituição. legi:;Iaçã.o e 
justiça foi presente o requerimento em que 
os professores publicos do Districto Federal 
pedem que sejam transfet•id?s aos coft·es dt\ 
municipalidade, cujo montepro preferem, as 
joias equot<l.S com que contribuíram, d~rante 
o tempo em que estivera.m subordinados a 
administração federal, pa.m o montepio do 

· ministerio de que fa.ziampoo"te. 
· O decreto n. 942 A, de 31 de outub~·o de 

1890 instituiu o montepio obrigatorio dos 
emp;e,~os do Ministerio d<t Fazenda.; os de 
ns. 956 de 6, 984 de 8, 1036 de 14, 1045 de 21 
e 10'77 de 27 de novembro de 1890, tornaram
o e:xtensi v o respecti vameate aos em pre,nndos 
dos :Ministerios da ·Justiçn, da MM'inha, do 
Inte1·iot' .da Agl'iculturo e da Instrucçã.o; n.lei 
n. 85. de 20 de setembro de 189-~que organi
sou () Distl·icto Federal, incumhíu o respectivo 
conselho de crear e régular o montepio obri
ga.torio dos empregados · nnmicip.1.es, jú. r(\,"11· 
lado pl'ovisoriamente pelo decreto n. 334, lle 
22 d:e.maio de 1891. 

Os empregados federaes, que hoje estão 
subordinado$ á admini:;tração do municipio, 
acham-se nesta situação: ou concorrem pu.ra 
ambos os montepios, o 1edcral e o municipal, 
ou perdem a..s ,joias e quota~ com que a tê e:>-t-.1. 
data contrilnül"am p;tra. aquelle, porque em 
~so r~lgum podem deixa1· de concmrer para 
o d<t municipalidade, a cuj a lei Ot'g tmic.~ estão 
immediatamente sujeitos. 

E' contra isto que reclamam os peticiona
rio5. 
· A commbsã.o, considerando que as leis ci· 
tadas sã.o emissas neste ponto; que não é 1'3.· 
zon.vel obrigar funcciomrios <~contribuir para 
o montepio de uma administra<;.ão u. que não 
estão mais subordinados e <ltt qual foram des
liga.dos por determinac;$o legal, e <tue não se 
dão aqui as hypothe..-.es previstas nos arts. 19 
e 20 do citado decreto ele 31 c1e outuhro, por 
isso ctue esses emp1•egado~ continuam n. oc
cupa.r os seu:; cargo~, e de parecer que seja 
deferida ~ · petiç-J.o, tornando-se extensiva a 
medida ao~ funcciona.rios que pox·ventura 
tiverem passado á a<lministrnc;üo dos estados; 
e pam e;:;te fim sttl)mctte no voto da Cttma.ra o 
se:,:uinte projecto: 

O Congresso Nacional decret<.t: 
.i\.1•t • l." Ao em pregado federal transferiüo 

:i. administraÇ:1o municipal pela lei n. 85, de 
20 de setembro de 1892, ou :~ dos esta.tlos c 
permittido continu:n a concorrer pnra o mon· 
tepio elo ministerio n. que csttJ.va subordi
nado. sem prejuízo do montepio municipal 
ou estadoal. · 

iu·t. 2." O govento transferirá aos coft·es 
do Districto Federal ou dos estados a joh~ e 
quotas com que tenha concorrido )?íl.l'(l. o 
m(\ntepio federal o empregado qne não qui
zer usar da. faculdade concedida no (l.rtigo 
antecedente. afim de se1•em lev<tdos i.1. conta. 
de sua contt;ibuição para. o montepio munici
pal ou estndoat. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. · 

Sala das comm.issões, 27 de junho de 1893 . 
-F1'al!ça Can;alho, presidente.-Epitacio Pes· 
soa, relator.-O:tsimi1·o Jun.:o1·.-Chagas Lo
bato.-Adolpho Gordo.- Augusto de /!;·citas. 

·N. 81 -1893 

Emendas clt> Senado â twoposição ela Camm·a 
dos Dcputaclos, n. 228, de 1.893, qtce au tm·isa· 
o Pode1· E:cecutrvo a aln-i1· o crt:(Wo rlc 
12:317$17 4 , ]Uil'a. o lla[J(tíi!.en.to ele~ (les1Je::as 
po1·. conta rlu. ·cerba- Soco1'1'0s Jlui.llicos - no 
ea;erc!cio ele 18!)1' com o tratamento ele imlí-. 
gcllles atacados de moleslias t?Jlidei n i cas no 
c#axlo <lc San ta C:;.t/u;.l'iiW · · 

·E' a commis...<:ão de· Ol'<'.amento de· par eeer · 
que reja approva.do. a emenda; do Senado inan·:. · 
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dando supprimir o art . 2" do projecto da C a.· 
mara dos Deputados, n. 228, de 189~. 

:laia da.scommissões, 20 de junho de 1893. 
- Moraes B-zr1·os - F. ."J,Ifl,.,J. - Alberto 
Brandão .- Leopoklo de B1dhões.- Aristides 
.:1faia.- Seve~·i1to Vici1·a. 

Emendas do Senaclo a prOJJOSi ção da Camara 
dos Deputados"· 22 8 , ele 1.892, qHe ~utori•a 
o Pode1· Ex ecutivo a abril· o CJ'edito ele 
1~;31.7$174, p11m 1~r;amento das despe:;as 
fe•tas por conta rla TJ r!'l'ba-Soccorros publicos 
-do exsrcicio de 1.89:1, coi!l o trato·menco de 
indigentes atacados <le mole$tias epiclen~icas 
no estado ele S8uta Catha1·ina. 

Ao art. 2•-supprima-se. 
Ao art. 3"-Diga-se :-2•. 
Senado Federai, 16 de wa.io de 1893 . 

-Pruclentc J. Jlorae.~ B<JJ'rO$, vice-presidente. 
-~Antonio N:'colaa Jl[01lttiro Bruma, 1• secre-
tario interino.-Joao Soare.~ Nt:ioo, sernndo 
de 2.- secretario.- Joafd,;~ de Otioei>·a Ca
tuncla, servindo de 3• •lecretario.-R. Nina 
Ribei1·o, servindo de 4• secret&rio. 

P'f'oj~clo t.la Camar<l dos Deputados, n. 228, ele 
1.892, que auto1·i;a a aberhcm de ~em credito 
na impol'tcmcia tlc 12:817$174. 

O Congre~~u Nncillno.l decreta: 
Art. I. • Fie;~. o Poder Executivo a.utorizndo 

o. abrir o credito do 12:317$174, paro. paga
mento das des~zo.s feitns por conta da. verba. 
-SOccorros publicas-no exercício de \891 , 
com o tratamento de indigentes atacado~ de 
moles~ía.s epídemicas, no estado de Santa. Ca
thal·ina., conforme demonstL-ação apresentada 
:pela. respectiva. Thesoura.lia. de Fazenda.. 

Art. 2. • Fica. igualmente autorizado o Po
der Executivo a. abrir o credito de 2:000$ par& 
pa.ga!Jlento, durante o exercício de 1893, dos 
veneunentos a que tem direito o continuo da 
secretaria da Camara dos Deputados Luiz Fer· 
reira. de Barros, dispensado do ser viço, em 
virtude da resolução da camara 'llos Depu
tados, de 6 de setembro deste anno. 

. · A~. 3. • Revogam-se as disposiç-ÕeS ew con· 
tra.rto. 
. Camara dos Deputados, 29 de outubt'O de 
189'~. -Joa:o !Apes Pel' l'ei.,.a Filho , presidente. 
-Antonio A;eredo, 1" secretn.rio.-Antonio 
BQr;Je$ rJe Athayrle Jtmio,·, 2' secrctat'io. 

N . 82-1893 

Sr. ministro da justiça e negoclos interiores, 
e a. tabella explicativa do orçamento da. des
peza desse rninisterio :para o exercic!o de 1894, 
procurou, qua.nto cabia no seu esforço, a.tten· 
der á necess~dade imperiosa. de restringir a. 
despeza. pubhca., necessidade que se impõe no 
momento,como alvitre dos mais effi.cazes par& 
a nossa regeneraçilo financeira. · 

Evitando, na consecução di!3se de:~ideratt~m, 
unicamente o escolho de desorganisa.r o me
canismo administrattvo, chegou a commis..<:ão 
a apurar nas di1Ierentes consignações de des
peza.s propostas pelo Poder Executivo va.ria.s 
reducções. 

No corpo do projecto que a. commissão o1fe
rece á apreciaç:ão da Camara veem devida· 
mente explicadas todas essas reducções. 

A Camara dos Sr·s. Deputados com o seu 
criterio e illustrac;.ão lla. de certamente deli
berar o melhor. 

Pal'a objecto, porém, de suas Mliberações 
a commissã.o oüerece e é de pareceJ· que ~e 
adapte o seguinte 

PRQJECl•o 

O Congresso]N:l.eional decreta : 
Art. I.• O Poder Executivo e autlilrisado a 

dispender pela. reputição do Mini.sterio da 
Justiça e Negocies Interiores a qu&ntia de 
12.786:459$660 com os serviços desigriadoa 
nas seguintes rubricas 

A sabe1• : 

Subsidio do Presidente da 
Republica .... .. ........ . 120:000$000 

I I 

Dito do Vice-Presidente da. 
Republica . . . . .. •..... .. • 3ô:000$000 

Il l 

Despez.\ com o [lníacio lh , . 
Pt·esideuaiu. <lu Republica 
-deduzida a. importuociu. 
de 3i000$000 . ... . . • . . . •• 50:0\JO.'SQOO 

IV 

Fixa a clc:spe;a do Ministario de. Justiça e Ne- Subsidio dos seaadores ...... 
gociot Interi!>rC.SJ)(f.>'a o c:r:ercicio de 1.894 

567: ooo.sooo 

v 
A coinmissão de orçamento da. Ca.mara dos 

Srs. Deputado!!, têndo em vista. o relatOdo dO Secretaria do Senado . .... .. ~2:3b0$000 
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VI 

Subsidio dos d~pu ta~os. . .. 1. 845: 000$00:> 

VIl 

vaçã.o t.io numero dos offi
ciaes e pracas da mesma 
brigada alem do quadro 
determinado na citada lei 
n. i6-; da creação do · 
logar t.le auxiliar do mi
nisterio, da crea,ião de 
uma contadoria e de gra
tificaçõet> para. o auxiliar 
e para. residencia dos mem-

517 

Secretaria da CnmarJ. ioclu
si"ve a. consigoa.ção de 
1:200$ para aluguel d<\ 
cnsa pat·n o porteiro da 
seeret~ria............... :l02:200$0JO bros da contadorh.... . . . 2.171 :71 1~60 

Vlli 

Ajuda de custo aos mem
bros do Congresso Nacio-
nal,, , ..•.... : ......... . 

IX. 

$ecretaria ue Estado, sup
primich~ a consignação de 
6:000$ p:~ra gratificação 
nos etnpl'egndos que tive
rem exercício temporario 
n_o gabinete das dh•ecto
r;as gerMs, e a lle 25:000:) 
pat'a. custeio do serviço dl:l 
estn. tistica. da instrucção 
pt·imn.ria e normal ....••• 

X 

Justiça. federal .. ..•. ... . ... 

-Xl , 

.Justiça do Districto Federal 
para. metade da despeza 
art. 4~ da lei n. 26, que 
continüa. em viga.r •..•••• 

XII 

Ajuda de custo a magistra-
do:; , • ••• ••.••..•••••..•• 

XIII 

Policia. do Districto Federal: 
para metade da. despeza 
com esta. rubrica de con
fol'midade com alei n. 76 
de 16 de agosto de 1892, 
deduzida da mesma des
peza. a =importo.ncia · de 
1.33";?.:334$'131.1 - nas con
signações para o pessoa.! 
e material da. Brigada. Po
licial, proveniente da ele-

XIV 

Casa. de Correcç;.1o .•••. . ••.. 

90:000$000 
XV 

Guarda. Nacional. •.... . ... 

XVl 

Junta Commercia1 da Capital 
Federal . •...••.....•.... 

XVII 

450:090$000 Archivo Ptthlico ••••...•.•• 

x.vm 

654:524$000 

262:038$000 

20:000$000 

I 

I 

Assistenci~~o de alienados : 
supprimida. a consignação 
de 1:800$ para um a.uxi
lial' do sect"eto.rio; a de 
1 :600$ para vencimentos 
do ajudante de administra· 
dor do Hospício Nacional 
e dedu2.idas: a importancia. 
de 20:000$ da consignação 
para. enfermeiros, in~pe
ctores etc. ; de 2:000$ 
da dita :par·a. mestre de 
officinas; de 32:000$ da. 
dita para alimentação ; a 
de 2:0X>$ da dita para 
me di e a m entos ; a de 
9:000$ da dita. para fcLZen
das e calçados ; a de 
3:000$ da. dita. para illu
minaçüo; a. de 3:000$ da. 
tlita. para ev-entua.es ; a 
de 3:000$ da. dita para. 
mn.terinl para Iavagem·de 
roupas etc. ; a. de 5:000$ 
U.a. dita. para combustível; 
a de 8 :O$ da. dita para. 
vencimentos do ph.a.rma
ceutico d~s colonias . . •.• . 

154:692..4100 

30:000$000 

3'>·7'>11~ •-• .. ~v 

36:480$000 

589:525$000 
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XIX 

SQnico sanitario nnritimo: 
deduzidu,s as importancia.s 
de 6:000$ da consigna..:. 
çã.o para combustível pa.rn. 
as lanchJ.s : de 5:000s da 
dit::~. para éstopa, azeite, 
gJ:"axa, etc. ; de 4: 000$ 

. da dita. objectos ele expa· 
diente, dcsinn~ctantes etc. 
}.)a.ra a Inspectoria. de 
~aude do porio dos esta
dos do Pará, r~'rnambuco, 
Bahia. e s. Paulo: de 2:000s 
da mesmc\ cónsignaçii.Ô 
para os estados do l\f" ra.
nllão e Rio Grande <lo Sul; 
de 720$ d:l. uita para os 
estados do Cearú, Paranà 
e Santa Ct\tha.rina ; de 
3:500$ da dita para 0::1 es
tado~ do Amnz:onn.:;. Piau
hy, Rio Gru.nde do_-Norte, 
Parahyha, Alagúas, Ser
gipe c Espirito S~tnto ; e 
:>upprímida a consignação 
de 30:000$ para tJlugnel 
de ianclms; e deduzidas 
mais a.s importa.ncias : de 
5:000$ da consignn.-::fio para 
chefe de turm:l, g-un.;·das e 
ser·...-entes no laza.reto tla 
illla. !3-1-a.nuc e de l : ~'·80~ 
dn. con:;ignut:~1o pn.rn. en: 
fermciros no HoSJ_)ih.ll de 
Santa. lsabel por nli.o se 
justHlcar t) augmento ele 
cmai~ em .......... ; . ; .•• 

XX 

ANNAES DA. CA1>1A."RA 

480:280$000 

1 Porteiro ......•.... ~ .... . 
I Continuo .......... · .... .. 

Material: 
3 Serventes ..........•••..• 
Objectos de expediente li

vros e ~.s6ignatura:> de 
,jornaes ............... . 

Impressão U.o relataria, 1Jo-
letim e annuario ........ . 

Apparelllos, instrumentos e 
·reativos ....•...•.... •.. -

Des 1:ez<~.s extraordinarias e 
eventun.es ........•....•. 

Tot::ü da rubrica .......... . 

XSl 

Repu.rtiçii.o S.'lnit:11'b Fcdel~a.l; compl·ehen
dendo o LalJoratorio. Bacteriologico para as 
seguintes consignações: 

Faculdade de Direito de Sito 
Paulo~ supprimidas as con
signações J.e 1:2-CO$. para 
gratiftca.~o do directOI: do 
curso annexo ; de l: 200$ 
J.nlr<~. gratificaçti.o do sub· 
~cretado como secretario 
docursoannexo; tleS:OOO$, 
e }_}ara premioscle membt·os 
do mngist<:rio que COIDl)U
zerem obras; de 8:000$ 
pn.ra via,g-em scientifica. de 
maru)bras do co:.·po doc<:nte; 
supprimitlas mais as c·on
si~na.ções na importa.ncia 
de 6:600$ p:mt pt\g::omento 
de accrescimo de venci
mentos n lentes catheul'U.
tico;; e ao secretario ; e 
deduzidas as importancias 
de 900$ da consignaç:.ií.o 
}Xtr;;~. serventes; de l:OUO$ 
da uit<t para itnpressües e 
encader·na~,ões ; de l :000$ 
da. dita p;\r.• papel, livros 
etc. ; de 2:000$ dit. dita 
]_)aru. acq_ uisiçtio e enca.de~
naçã.o de livros p:.r·a a bl
bliotlleca ; e de 1 :000.~ u.a 
dita pn.rn despeza<; extra-

Pessoal: 
1 Director (medico). ~ .• __ •. 
I Secretario .... ; . . . . . . __ 
2 Amanueases a 2:UOO~~- .. 
1 Demograpllists. (medico) .. 
1 Ajud<:Lnte tle demogr:J.-'-

:phista ...........•.•.. - . 
2 Auxili.:l.res de demogra-

phistt\. a 2:400$ .. , . ..... . 
1 Archivista e lJibliotllecario 
1 ül.rtogr:J.J•ho ......•..... 
l Director do Labnra. to rio Ba-

cteriologk-o . (medico).; ••• 
4 Auxiliares technicos (me

- dicos ou ellimicos a 4:200$ 

9:600$000 
:3: 600.5000 
4:000$000 
6:600}j;OOO 

4:200$000 

·4:800$000 
4:200$0('0 
4:000!)000 

7:200$()00 

16:800$000 

ordina.rhs .............. . 

xxu 
Fa.cultlade de Direi to llÓ Re

cife; ~upprimidas as cotlSi
gnaç0es m\ importu.ncia. de 
3:000$ para pagamento .de 
a.ccrescJmo de vencimentos 

1:500$000 
1:200$000 

6'7:700$000 

2:800$000 

5:000$000 

10:000$000 

6:000$000 

o:o::o~ooo 

29:800~1)0 

97:500$000 

~1:700$00(' 
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a lentes c1thedraticosetc.; 
a de I :200$ pa1~.1, gratifica
~.ão ao dil'ector ])ela direc
ção do curso annexo; a de 
1 :200$ rxwa gratifica.çiio 
de sub·secr~to.rio poi• ser
vir de secretal'io no mes
mo CUl"SO ; a. de 10:000$ 
pa.rn. acquisição de ap~Ja
relhos para as aula.S de 
sciencia elo referido curso; 
a de 8:000$ para premios 
a membros do magiste
rio que compuzet•cm o bras 
etc. ; a de 8:000$ par<\ 
viagP.m. scienti:fica; e de
duzidas as importancías 
de 4:62-'5$ da cons[gnn.~·ã.o 
para serventes; ele 1 :000~ 
da dita pam, papel, li: 
vros, etc. ; a de 4:500$ da 
dita para acquisiç:ã.ü e en
cadernaçã.o de livros pam 
a bibli0theca; a de 2:000$ 
da dita par.t <lespezas di
versas e extra.ordion.riu.s. 

XXIII 

Faculdade de Medicina do 
Rio de Jo.neiro-Suppri
midt\S as c(Jnsignações pa.ra 
pagamento de accrescimos 
de vencimentos a lentes e 
substitutos, na sommn. de 
18:61~~ ; a de 8:000$ 
para pt•emios a lentes c1ue 
compuzerem obras etc. ; e 
a de 8:000$ para viagem 
scientifica; e detluzidas as 
importancias : de 2:000$ 
da consignação para ac
quisição de livros e n.ssi
gnatura de jornaes ; e de 
10:000$ da, dita para cles
pezas em laboro. to rios ...• 

XXIV 

Faculdade de Medicina da 
Bahia- Supprimidas as 
consignações, na somma de 
15:000$ pa.ra pagamento 
de accrescirno de ven· 
cimentos a lentes; a de 
8:000$ para premias a. len
tes que compuzerem obras 
etc.; e <le 8:000$ para via· 
gem scientifica;e deduzidas 
as importancias: tle 9: 120$ 

28():300$000 

567:50u$0GO 

d<1 consigna~.ão pal·a ser
ventes por se considerar 
snfficiente o numero de20 
serventes com a dia.ria cle 
1$-300 para cada um ; de 
2:000$ da consignar,;i.i.o :para 
l? u blicaçiío de revista dos 
cur:>os; 10:000$ da, con
sif,'11ar;.ão pa.ra de~ezas 
com laboratorios; e 7:000$ 
da dita para acquisiçã/J 
de instrumentos e e au
gmentaua a verbtl. com 
a consignação de 30:000$ 
para-gratificação a Santa 
Casa da Misericol'ilia di1 
Bahia vor prestar os seus 
hospitacs e o material ne
ccssario para <LS a.ul:.ts de 
clinicn, ...•....... , ••..•• 

XXV 

Escora Polytechnica - Sup
primidas as consigna
çiies mt importancia de 
48:576$ p;:wa-p 1g:1.mento 
de <tccrescimo llC venci
mentos :t lentes é ao Sé· 
cret;~.rio ; a de 1 :200$. 
para. gl'atifiea~{[o uo prc
pn.r:ul<~r de C!1imiea in
tlustl·inl ; a de 8:000$, 
p:Lra pl'emios aos mem
bros do m:Lgisterio que 
compuzerem obro.s ; c de 
8: OOO$;pat':\ viagem scien
tifica ; e deduzida <l. im
port·mcia de 24:000$ <la 
consignação pu.m 1.-Jntés 
cathcdraticos que dirigem 
laboratoriês, ou g:\l)inetes, 
por não estar legalmente 
autol'isado o augmento de 
l: 200.$ relativamente aos 
vencimentos de cttda um 
detle~ ; deduzida mais a 
import meia de 3:000$ 
cl<1 consignação para gra
tificar ao director e 
pessoal docente em traba
lhos de exercício~ pra.ticos; 
a· de 1:000$ un. dit<l 
par:t e..'\':pediente d:t secre· 
taria, hi.bliotltero, aulas, 
etc.; a de 4.000$ <la dita, 
p:~ra transporte do pes
soal escoiM' e alumnos 
em tmbalho. etc. ; e :t úe 
1 :500$ d<t dittt, paru. despe
zas extro.ordinarias c even-
tuaes •...............••• 

519 

!).::i4:780$000 

396:295.$000 
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XXVI 

Escol3. de Mina;:; de Ouro 
Preto - Sttf)primida.s !\\> 
consig·n.rções 11:1 importan
cill. dê 3: ouo;-;, lJlLl'il. g'f<lti~ 
ficações addícionaes n. len
te3 e secretn.rio ; 1\ de 
2:400$, para -vencimentos 
de um nma.nuen~. ficando 
sem e1Ie1to n~u parte 
Q regulamento que ba.ixou 
com o decreto n. 1159 
de 3 de dezembro de 189-2, 
a.sám como na em que 
elevou <t mais 1:200$ os 
wncimentos do hil;Uothe
ca.J.'ia, sendo essa impor
tancla deduzida. th con
signaçfw para . C)S respecti· 
'>os vencimentos ; dedu
zida mais " importatlci(l. 
de 1 : 400~. d;t c~nsígna~o 
pam gr;ttl11caçao ao di
l'ector da. escola e a qu;ttro 
lentes direetol'e3 de turma, 
etc.;e :1 de 2:00()$ da dita. 
par<t gitbinetes .... • , •.. 

XXVII 

Gymnasiu Nacional - Par-.J. 
um sú estalJelecimento na. 
forro:~. do n. 23 e d•1 § 4'' 
do al't . 2•, d'" lei n. 126. 
de21 de novembro de 1892~· 
;Isabel': 
P~so:ü: 

Um director. um vice-dire
ctor, d•.•us sect·et:lrios, 
ficaudo um addido. ttou,; 
cscrivãe~. vinte e ::reis 
lentes. seis proíes,ores. 
dous couserv:Wore,, um 
porteiro, dous b~dcis com 
os vencimentos constao· 
~ da. tahella. :mnexa ao 
decreto n. 1095, de 22 
de novembro de 1800. 
187:400$000; 

PM·a um lente de hisloria d~) 
Brazíl (cadeira extinet ' ) 
5:400$ ; d, us professores 
de cadeiras extincta.s 
4:800$ e dous suhsti
futos idem a 2:400$, 
19:800(.;1)00. 
Mu.teriÚ.l : 

Para serventes, 5:00[1$ ; pa
pel, livros o outros oLje
ct·•~ 1mra eXJ,ediente '•lt~, 

174:800$000 
"ll 

secretaria, 1 :200$ ; para. 
material das ~ulas, livros 
paro a bibliotheca., 3:000$; 
paro illominação, 1:200$ ; 
para, moveis e ute:asllios, 

. 2:000:3 ; para. conservaçií.o 
e asseio do predio, para. 
despezas extraordinarias 
eventuaes, 3:000$; 15:400$ 

Total. ..... . .... . 

)l.'"Xv1n 

Pedagogium : 
Para o pessoal menos o mes· 

tre de oí:licina ...... ... .. . 

XXIX 

I<;scola Nacional de :Bell<ts 
Artes,, ... ....... .•.•... 

Instituto Nacional de Mu· 
sica- Deduzida a i rnpor
ta.ncia de 3:600$ da coru;i
gnaçno para. lH'Of'"ssores, 
correspondente o.os ven
cimentos de mo.is um pro· 
fessor de barmonia }lOl" 
n:to ho.ver siuo autorisa.da. 
a. Cl'eaç<~ta de >Se logM' • . . 

XXXL 

Instituto Benjamin Const.ant 
-Supp1•imido. 11 consignn.
~ aos 1•rol'essores que 
cont-~m mais 1le dez annos 
de exercício, na imp•:.J•
t..'l.ncht de 6 :50()$ .......• 

XXX li 

In&tituto uos Surdos-Mudos. 

X.'\.'XIII 

Bibliotbeca Nacional- Sup· 
primida a. consignação de 
2:400$ pa.ra aluguel de 
casa para o d.irector .••.. 

XXXIV 

Museu Na.cional- Suppri· · 
mida a consig-nação de 
300$ para gratíficaQi't? 30 
a.gente-tHesoureiro; e de· 

2:):) :600$000 

16:20(}$000 

156:520$000 

128: 000.'$000 

84: 1l25$000 

143:300$000 
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duzidas as importn.ncias : 
de 3:00Q$ da consignnçful 
para d1aria aos natura
listas; de 9:125$ dn. consi
gnação para dia1·ia de 20 
trabalhadores, sendo redu
zido a lO o numero destes· 
e .de: 6 :000~ da. dito, pam 
v1tr1nas .....• : . •........ 

xx.xv 

Pensões e commissões em 
paiz estrangeiro ........ . 

XXXVI 

Serventuarios do culto catho
Iico a. q ne se retere o de
creto n. 119 A de 1890 ... 

X.."C\VII 

Instituições subsidiadas pela 
Uni[o. Como na proposta 
do ministerio. augmenbl.da 
de mais 5:000.~ a subven
('ã.o pn.rn. o Lyceo de Artes 
e Otncio::~ da Bahia ....... . 

XXXVlll 

Socc::ot•t•os puhlicos .•.....•. 

XXXIX 

Obras -sentia: para. o pessoal 
24:000$; pêlru. conservação 
e repal'O de edificios pro· 
prios nMionaes ou parti· 
cularesaos~rviço do minis
tet·io, inclusive os concer· 
tos do edificio ela Escola Po
lytechnic~,250:000$;para 
continuação das obras da 
Maternidade, 50:000$; pa
ra contin~ação das obras 
do ediftcio da Faculdade de 
·Medicina da Bahia 50 :000$; 
para iniciar-se a construc
ção do ediiicio para a Escora 
de Minas de Ouro Preto 
50:000$000 ............. . 

XL 

Eventuaes ..•.......•.••... 
Camo.ra Y. l1 

xu 
Corpo de Bomb~iros (para 

reformatlos) ............. . 18:000$000 

A1·t. 2. o E' permanent~ a disposi(•ão do n. 1 
do a.rt. 4a da lei n. 26 de SO de dezembro de 
1891, rela.tiV'a á despeza com a justiça e poli-

162:595$000 cia. do Districto Federal. 
Art. 3.fl O governo darit á secçií.o geral de 

contabilidade org·anisação igual ú das demais 
directorias deste mini.sterio, com duas secções 
sem a11gmmto de despeza, apr-oveitando em 
qualquer da.;; direetorla~, conforme as conve-

31: rJ00$000 niencias do serviço, os dous dü·ectores de 
secç--ão addidos, segundo a especialidade de 
cada um. 

Art. 4." Serão incluidos no quadro da secre
taria deste ministerio e na directoria. da in
struc\.ãO os actuaes dlrector, secretario e es~· 

! 
cripturario elo Pedagogium, o primeiro com 

319:000$000 a categoria de sub-ilirector da directoria, e 
os outros com a que se accommodar ás sua.s 
habilitações e aos vencimentos que ora. per
cebem. 

Paragrapho unico. Além dos serviços que 
se acham já a cargo deS&~ directoria, lhe in
cumbe mais o seguinte: 

1", recollter todus os dados esttttistiC0s 
e factos pelos quaes se possa. aquilatar 

142:200$000 das condições e progressos da. educação 
nos di1fet·entes estados da Gnião. 

2', di:frundlr, por meio de revistas, boletins 
e annua.rios, toda:s as inlbrmu.ções colhidas 
relativas i~ organisa~~i.o e regimcn das escolas 

200:000$000 e dos systemas escolares, e aos methodos de 
ensino, il1<licando-:.:e ne~es documentos 
qua.esquer me(\idu.s tenüentes a f<)mentar o 
progresso ela instruc~ o. 

O governo, ue accordo com os governadores 
e presidentes dos divet•sos estados, regulará. o 
modo de cot'l'espondenc:ia desta e th~ Reparti
Gâo Sanitaria Fe<.teral com as repa.1:ti.<,,ões es
tadoaes que possam contribuir para o bom 
resultado dos respectivos servi\:Os. 

A1·t. 5.• Os quatro ofiiciaes da extincta se
Cl'etaria do Interior, que actualmente perce
bem o excesso dos vencimentos que competia 
á sua categoria sobre O:'J da classe de segun
dos officiaes, em que fornm contem.Plados pelo 
decreto n.216,de 22 de fevereiro de 1890, são 
eff'ec:tivamente considerados como primeiros 
offi.ciaes, deixando por isso de ser preenchi
das as quatt·o primeir.1s vagas que se v-erifi
carem nesta. classe. 

Fica. entendido que os lagares de segUndos 
4'24;000$000 oillciaes, om occupados pelos empregados a. 

que se refere esta disposição, .sómente se~ão 
cons\derados vagoz l}at'<t :poderem ser proyi
dos a p~OJ.lOl'\iiO que forem va.gando por 
morte, d1spensa, ou aposentadoria. dos offi.-

100:000$000 ciaes que nelles estão servindo, ou pelo effe
Gq 
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ctivo -exerci cio destes n 1 quadro dos :primei
ros offici.aes. 

Art. õ . " São ueclarada~ sem vigo t' as d is
posições do~ :.u·ts. 399 do decreto n. 123.2 H 
ue 2 dejaneiro de 1891,49 do decreton. 1270 
de 1 O de janeiro <lo mesmo anno, 295 do de
creto n. 1159 de 3 de dezemuro de 1892 e 53 
do decreto n. ll94 de 28 de dezembr,, de 1892 
qua.esquer disposiçõe> analogas, e restaul'a
da, sobre gratificações acldici.onaes a lentes 

Sal.a das commissnes, 30 de junho (le 1893. 
- .illm·aes Bw·ro.~, presidente. - .Sc'l>t.'?'ino 
Viei?·l':, relator. - Lcopol.ro de B~.tlluies . -
Lc:tc Oil:cica.-F. So:l1·rJ.-A.lúerto BJ'(~ndao . 

Rest~mo elas vcl'l.ms rlo ot'çamento da despe;;a 
do 11:linísterio da Ju.,·tiça c 1Vegocio.> Jntc
''iorcs zlal'r.t o c:cel·c:cio dd 1.89 /,l!.presc'llta.da 
z1elo 1'es11Cctiuo mini-~tc1·io. · 

e professores, 3 legisla.ção anterior a 1890. § Lo Sul,Sidio do Presidente 
da Republíca. ....... . 

Art. 7.• O govet•no, de a.C<JC~rdo com as con- § 2.0 Sub.;idio do Vice-Pre-
signaç.ões votadas para o :pessoal e material sidente da Republic:a .. 
respectiv-os, expedirá r-egulamento; dando re- § 3. o De.~-peza com o palncio 
~imento edefuiindo as funcç:ões e attribuições da presidencí.a. do. Re-

a. Repartição Sanita.ria Federal, que ter à a publica ..... ...... . . 
seu cargo os se.,"'Uintes serviços: § 4.o Subsitlio dos senadores 

I, a estatistica. demogm ])ho-sa.nita.ria. da. Re- § 5." Secretari3. do Sena.do, 
publica e especialmente da. Ca_pital Federal ; § 6. n subsidio dos deputa-

li, o estudo da natureza.~ etiologia, t-rata- dos.; .•...........•. 
mento e propbylu.xia das molestias inl~cto- § 7." Secretaria da Ca.mura 
-contagiosas e das epizóotias e quaesquer pes- . dos Deputados ... . .. . 
q'uizas. ba.cteriolegicas que interessem a. saude § 8. o Ajuda. de. ctisto aos 
publica ; membros do Congres· 

m, o ~stiJ.do das condioões meeologicas, em so Nacion:Ll .•...•... 
geral, e particul::1.rmente da mic:rosco:pin. e d.a § 9." Secre:aria de Estado. 
microgra.ph.ia do ar e d;\s a.gua.s -pata veis, tlas § 1 o. ~ustic;a F: deral .... , . 
do sub-solo, do esgoto e outras, do proprio solo § 11 .. Justiça do Districto 
e da vegetaç~o. Federal .......... .• . 

Paragrapho unico. O governopror.·iden(:ia.rú. § 12. A,juda.s de custo a. 
em ordem. a entreg<~t' il ad111inistrnç[o muni- ma.~istrado:> ..•...... 
cipa.l do Districto Federal os hqspita.es de § 13. Policia do Districto 
Sa.nt.'\ Ba.rba.ra. e S. Sebasl.ião, de a.ccordo com Federal. ••... . ·.···· 
o art. 58 c) da lei n. 85 de 21 de setembro § 14. Casa de Corr~c~:ão .. · 
de 1892, e o corpo de bombeiros, em obser- ~ 15, Güard;t Nacional.;·· 
vancia do que dispõe o citado a.rl igo, sob a § 16. Junta Commercial da 
lettra e). -. =- · Capital Fedaral .. .•.. " 

§ 17. Archivo Publico .... , . 
Art. 8.0 E' o gov·erno a.utoris:ulo <t trans- § l8. A.ssistencia. de Alie-

ferir ás administ~ções dos estados, onde nados .........••... , 
funcciona.m, e á do Munícip:o Federal, os § 19 s - San'ta · M 
cursos anlle:x:os ás F<\Culdarles de Direito de · ~~viço 1 l'Io a-
s P l d R ., G . N . 1 rü1mo ... . .. ..... ; •• . 

. au o e o ec11e a o qmnas10 aCiona . § 20. Dírec:toria. Sanitariada 
assim com.o a dar o clestíno que julgar m;•is Capital Fe~eral. . .. :, 
conveniente ao máterlal do Pedngogittm. § 21. Laboratorio de Bacte-

§ L" Emquanto se nüo realis~Lt·em essas · 1 · 
tr " l' . d l b - l rw ogla ..... - . • ... ' . am!lerencias. e até u oeflOl' e i eraçuo (o § 22 . Faculdade. de Direito 

· Poder Legislativo, não ser·ã:o preenchidas rlc s. Paulo ....... ,, 
quaesquer vag-a.s c1ue se derem nes::es estabe- § 23. Faculdade de Direito 
Iecimentos, sendo as mesmas péovidas por do Recite .. .. • .•..• ,. 
substituição dos fu::ccionarios sobrexl:;tentes § 24 . Faculdade de Medicina. 
com as gra.tificações a que tiYerem direito, do Rio ele Janeiro .. ,, 

Art. 9." O goveri10, e:i'l eiecu<;-;ii:i dó dis- § 25. Faculdade de Medicina 
. -posto RO art. 2" n. 23 e paragra.pho 4·' da. · da Ea.hia. . .•..... -•.• 
lei n. 126 de 21 d~ uovemnr·o de 1892, c do § 26. Escola Polytechnica. 
que se prescrevé na pt·eseiite lei, 1·éünirá em § 21. Escola de Minas de 
um só ~tabelecimciltó ó pessoa.l aqui com· Ouro Preto . ....... . 
templado tlos dous Gymnasios existeiltes lio § .28. Peda.gogium ....... - .. 
Districto Federal. estabelecendo equita.tiva- § 29. Gymnasío Xacional.. 
-mante a divisão do trabaLho pcl.o mesmo § 30. E~cola. Na.cionu.l de 
pessoal. BeUa.-s Artes •.. ••.••• 

120:000$000 

36:000$000 

53:000$000 
567:000$000 
232:300$000 

1.845:000$000 

301:000$000 

90:000i000 
481 : 090:;,000 
654: {i24.~000 

524:076~000 

20:000$000 

2.837:878$475 
154:692.$400 
200:000$000 

-· 32:728$000 
3():480$000 

672:72.5$000 

537:580$000 

217:920$000 

48:060$000 

~12:600$000 

3.29: 825$000 

614:112$000 

583:900$000 
495:5i1$000 

'184:800$000 
54:600$000 

366:040$000 

150:520$000 
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.§ 31. Instituto Nacionnl de 
Mu:;ica ..... .... . ... . 

§ 32. Instituto Benjamin 
Comt;~.nt ............ . 

§ 33. Instituto do;,; Surdos-
·Mudos •.......•..•. 

§ 34. Bibliotheca Naclonal. 
§ 35, Mmeu Nacional .. : ... 
§ 36; P<Jnsões e co mmissues 

em paiz estrangcit•o .. 
§ 37. SeL'Yentu:~rlos li O cul· 

to a que :;e relere " 
decl'eto n. 119 A, ele 
1800 •..•..•..•.•..•. 

§ 38. Institui~:üe:s subsidia· 
das pela U niã.o .... . 

§ :39. SOCCOl'l'OS publicas .. . 
§ 40. Ca.teche...;e. • ....•..•. 
§ 41. Obras ............. .. 
§ 42. Col"po de BomlJeit·os .. 
§ 43. Eventuaes ......... .. 

Vem á mesa a :::et,'llinte 

131:600$000 

l6l:4i68000 

84: 62.''5.~000 
l45:i00$000 
l80:i20$000 

31 :000$000 

31!): 000.$000 

137:200$000 
200:o:JO;;;ooo 

GO:OOOSOOO 
1 • 02,1:000$000 

758: 882:'-:300 
200:ú00$00o 

16.194:225.~175 

.Dc·claraçüo de volo 

Declal'O que votei contra a couclusi'i.o do 
par:cer ;econhece~do deputado o Sr. Severo 
Ma1 anb;~.o.-A .. A.~eredo. 

Estando esgotada. a. hot•a. regimental. o Sr. 
. presidente designa para amanhã a seguinte 

m•dem do dia. : 

1 ~ p:l.rte (ate .1 honLS da tarde) · 

Additivo destaca<lo do projecb u. 16.A, 
deste anno (fixando a des~za. do ;vnuisterio 
das Relações Exteriores ll:l.ra 1804). nutor·i
so.ndo o governo a. des:~pl'oprhu· o pr-:dio em 
que funcciona a Sect·etn1·ia. de Est:ldo. on outro 
que mais convenha., abrimlo p::u-a. isso o cre
ditC? necessario até a. quantia. de 250:000$. in
clumdo-se nesta verlJu. a. tlc:speza co:r.1 reparos 
que iorem nccessarios ((liscussão unica) ; 

Projecto n. 74, deste anno (emendas do Se
nado ao projecto da. Ca.mara. ·dos Deputo.dos 
l:l. 151 C, de 1892), que crea. uma colonia cor
reccional no proprio nu.cional-Fazenda. da. 
Boa Vista.-:-e nas colonias milita.J:es que n. isso 
se presta.rem (discussão unica.) ; 

· PL·ojecto n. 39, deste anno, dispondo sobr.! 
o decreto n. 1167 do 17 ele dezembr-o de 1892 
e dando providencias sobre emissões banca
rias (•liscussiio unica.) ; 

Projecto n. 150, de 189.?, m:mdantlo fazer 
nas ca-pitaes de todo3 os tlSta.tlos da. UniW> 
solemnes funeroes •lo 30" dia do -passamento 

do marecbÍl.l ~fa.nocl Deodoro da Fonseca ; de· 
c1amm1o <le luto· nacional o dia 23 de agosto; 
mandand? erigil• na praça da. Repilblica, 
nesta cap1ta.l, t1ma. e>tatua !l··qnelle cidadão ; 
mandando lr.!Yanta.I" no cemiteriol!e S. L~ran
cisco Xavier um' monumento, em que se guar· 
dm·ão as suas cinzas, é a.ulorisa.ndo o governo 
a despender a quantia necessa.ria (2" discus
são) ; 
. Projecto n. 37,deste anno (ementla.s substi
tutivas da Ca.mara. dos Deputados ao projecto 
r.l1> SemHlo n. 12Z D, de 18!JZ) que reorgo.
ni:;a o Supri"!mo TI·ibunal Militar, ás quaes o 
SenildO n~o deu o seu con:;entimento (discus
são uníca); 

za discussão do pro~ecto n . 32, deste anno, 
regulando o processo de apuração na eleição 
de Presidente e "Vi~-Peesidente da Repu-
blica.; . 

Continua~:ão d3. 3"' discussão do projecto 
n. 30, deste anno, fixo.ndo a.s forças de terra 
-para. o exercício de 1894; 

3~ discussão do projecto n .2.'38, de 1891, do 
Seriado, tlispondo sobre titulosao p~rtador ; 

Continuação dn, l" discussão do projecto 
n. 14 . .:\, deste anno, detct•minando que os 
officines do quadt'J cffectivo do exercito, al~m 
dos vencimentos que actualmente percebem, 
vencerão mais diariamente uma ~.ão de 
etapa. igual á que for semestralmente :fixada 
-para as pr:1!;'as de pret da guarnição em que 
servirem os mesmos officia.es, podendo ser 
paga. em generos ou dinheiro; 

2·' p-:trte P~ 3 horas dct tarde, DH cmtes) 

ContinUt\~ií.o d:J. dbcussão unic..1. do :parecer 
n. 69, deste anno, nã.o approva.ndo a conven
<,'<tO litteraria. cclebl.';.td<L em 31 de janeiro de 
1800 entre os governos bra.zileiro e rrancez, 
com voto em separado da minoria da. com
missi'io, que o1Ierece projecto approva.ndo a 
mesma conven;;ão; 

:)" discnssü.o do l)!"Ojecto n. 75, de 1891, tlo 
Senado, dispondo soure liberdade de cultos ; 

1" discussão do projecto u. 129 A, de 1892, 
augmentando de lU "/u as joias e mensa,lidades 
JlttJ:a o montepio dos funccionarios federaes e 
autol"isu.ndo o governo a rever os regulamen· 
tos do meio-sol1tG e montepio do exercito e da 
armada. e o' do lll<,ntepio d:J.quelles fupccio
nu.t·ios; 

1" discussão do projecto n. 71, deste a.nno, 
maúdando converter em ordenado o jornal e 
gtt\tificação que recebe a mestrança. do Ar
senal de Guerra., segundo a. tabella a.ctual e 
dando out.t~J.S provid?ncias ; · 

2• discussão do p:·ojecto n. 40, deste auno, 
isentando de direita> adua::eieos cinco altares. 
pertenças e imagens destinados ú. matriz da 
freguezia da La.gôa ; 
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Continuação da discussão unica. do projecto 
n. 62 A, deste anno, concedendo a. D. Marianna. 
Cecilia Meirelles da Fonseca, tiuva. do ma· 
rechal Manoel Deodoro da. Fonseca, a pensão 
annua.l de 6:000$000 ; 

Discu~são unica do3 seguintes projectos : 
N. 124, de 1892, concedendo repartidamente 

a DD. Luiza Gui.Ihermina Campo3 e Anna 
Julia. de Campos a reverstí.o da :parte da pen
são de que gosa.vam com sua irmã Emilia 
Adelaide de Miranda Ribeiro, fallecida. pelo 
~ecreto n. 283G de 22 de março de 1879; 

N. 54, de 1892, concedendo uma pensão 
mensal de 200$ a D. Henriqueta C~rneiro de 

Mendonça Faure, vi uva do Dr. Antiocho dos 
Santos Faure; 

N. 60 A, deste ailno, concedendo uma. pen
são annual de 2:400$ a D. Paulina de Araujo 
Porto Alegre, viuva do poeta nacional Ma.
noel de Araujo Porto Ale{,rre, com direito á 
reversão em beneficio de sua filha. D. Anna 
Porto Alegre, nas condições que estabelece ; 

N. 38, desteanno, mandando que ao te
nente-coronel de infantaria Braz Abrantes 
S•>ja contada de 21 de março de 1891 a a.nti
guidacle da. graduaç-âo desse posto que lhe foi 
conferida por decreto de 4 de novembro do 
mesmo anno. 

Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. · 

FDI DO :::F.GUXOO I'OLlJ~I E 
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