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Theotonlo de l\lagolhães 

(Communicação relativa ao não compa.rec
mento do Sr. Deputado Luiz Flaequer ás 
sessões da Camara.) Pag. 313. 

Tosto.: 

(Pela ordem.) Pag. 5. 
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Trlfldadc : 

(Q•mlifLeação e rev1sao d~ jurndo~ f,de raes . ) 
Pags . t:~7, 13.:l, i:lt:l, !JO, 141, 1~2, U3, 1-14, 
:Wí e 1.4ô . 

Urbano 8antoe; 

(Pela ordem. ) P •• g. 40. 

Vletorlno Monteh•o; 

(Creação de m:..ia quatro offie:os de justiça no 
Districto Fedc,·at.) Pag. 321. 

Xavier. da· 1811-veirn: 

(Pela ordem.) Pag. 3il. 
{Acerca de um discurso pro:lunclatlo pelo Sl.". 

chtfo de policia. do Dlstrícto F eilerlll.) 
P•4f~. 47 e 48. 

(Reunião do Congrasso Naciono.t 3 H de julho 
de cada anno.) Pa.gs. i34 e 135. . 

(Alist-1mento de eleitores o eleiçõe3 TQllllÍcipae.; 
do DisLt·icto F ederal. ) Pags. 19õ c 199. 

(Poder r:xeculivo M•>nicip:ll, ([e nome:t.~io do 
c:h~f<l do J:.~:tecutivo Eslalloal.) Pagd. 2J, 
20., e 210. 

(Pela or,lern . ) Pnga. 36f3,3\i7 ~ 36~ . 
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MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLUME 

:'\.ceumulo~iio, pelo juiz seccional, das 
funccões de auditor de gue•·t·a, nas eapi;aee 
do~ Est::tdos onde não estiver crcr<do cs~c 
cal'go pt"ivat.ivo. (Projecto n. 23 A, de 1899, 
e n. 131 E, de 1898.) P;t((~. 337. 338. 365, 
3GS, 3()9, 380. 3SL, ~82, 383, 384'. 385; 409, 
410, 411, 412, 413, 314, 415 e 417. 

Alfstomento eleitoral e eleições mun icipaeR 
do Distl'icto Federnl. (P1·cjecto n. u5, de iSV9. ) 
Pags. 198, 1(19, 200, 201 ~ 202. 

Alt.erações : 

Nalc~;isla.ção vigentll sohrc as sociedades ano
nymas. (Projecton. 49.<\, de lS'Jti.) l'ags. 51, 
52 o 57. 

Ko Re!;'imento Inwrno da. Camara dos Depn,
udos. (Pa-recer n. 19 A. de 1S!t!l.) Pags. 9:i, 
!IG, !17, 131, t3.2, 133, 134, iti5 <! tliG. 

A.utorili!o.çiio : 

Ao Govc1·no 1>ara mandar d(•molir dons ;wma
zoM d:1. Alfnndega de Santos, CQnskuidos na 
praça Antonio Telles. daquella cidude. (Pro
Ject" n. ~O, de 1809.) Paga. 333, :'131, 335, 457 
e 458. 

Ao Pade1· };.~:ecu tho p;u·a rea.li~ar as operações 
de credito neccssarbB para dar e,;;ecuçã 1 as 
sentenç:ts da JtiBtka F'edc;L'al, e mediante 
nccOI'UO com os respectivo.i credores. (Pro· 
j~cto n. 33, de iS99.) Pogs. 3G5, 368 e 373. 

Ao Gorerno ptwa contractar com Jeronymo Mo
rei•·a da. Rochll. Bt•ílo a construcção d~ uma 
penitonciaria. (Pt•ojocto. n. lJ3, de ~'}9U.) 
l'ags. 45S e 459. 

Ca•o• em que o Supremo Tl"ibunal Federal 
tomará conhecimento do recurBo, que se de
clat"a ordinario, a qull se ref"re o at•t, 59, 
n. Ill, § 1•, letLra a da Constituição de 24 de 
fevereiro. (Projec~o !I· 7S de 18~.) P~gil. 317, 
i31S e 3.23. 

Clo~slfica<;.•iiotlas repartições federnes Pm quo.· 
tro calhegodas e equiparação da.;; vencimentos 
dos re.<pectivos f<1nccionarios. l Proj~cto 
n. 133 B 1 do !890.) P~gs. 210, :2H 1 21.2, .213, 
2U, 21G, 232 o 233. 

Cudlgu penal do. U.epubliea. (Pl·o
jecto n. ii6, de 1S9:í.) J;>~1gs. 5, G, 7, 2:!, 
2G, 27, 28, 37 c 38. 

Comml& .. ilo nomeada. par:~, representar a Ca.
rn~ra. dos Dcptlla.do~ no Congressú Ju1•ídico 
pl·omovido !Jelo lnB~it<~to cl:\ Ordem dos Advo-
ghclos l3ra1.i oiros. Pag. Gv. . 

Con1petcnein dos presidentes das juntns 
commerciaes c do~ juizes do Commercio, para 
pr~hencher as fot·malidadcs do Codigo do 
Commel·cío pn.ravalidadejuri1lica dos Hnos. 
(Projeclo n. 2íi, de i8l)~.) p,tgs. :138, :339, 
:;.11),' 3,11. :H2, ~l3, 34-1, 3.J.5, 373, 'HG, 417, 
42S c 470. 

Concca•iio: 

A D. Maria Cathnrina. de :l..lbuquel•que Ma
ranlu1o, da ponsão c mc,io soldo de qtte gozava 
sua fallecirla miii, viuva do major do E:s:ercito 
'l'imoleão Peres de Albuquerque' Maranhão. 
(Pt·ojccto n. 51 de 1899.) Pag~. iô, 313, 314, 
3~ e 3G2. -

Ao Dr. Pedt·o Souto 11-layor e outro, dA privi
le~ío para. estaboloccr um plano de nHeglLQão 
a vapor entre San\o Antonio do Rio Madeira 
e até pro:r.imo da íoz do rio Beni. (Projecto 
n. 62, de 1899.) Paga. i4S, 149, 233, 246, 328, 
3.29 e 363. 

De dispensa de idade uos affi.ciaes e praças do 
Exerci to que requererem ma.tr icula nos insti
tutos de ensino milit;:~.r. (Projecto n. 70, de 
1899.) pq.gs. 2521 253, 313, 327, 33G, 349 e 
350, . 
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Contagem de tempo de Re~<içns d a Lrliz 
Firmino de S·1U1.t!. CnldM, o!lieial da S~crc
~r!a do Supremo Tribunal Militar. (Pr"jec~o 
n. 74, de 1899.) P(lgs. 2i2, 336, 3.'í() 11 370. 

Ct"eaQ,_o de mn is qua lrc oficios de j uli liç~ no 
Districto Fedet·al. {Pt·ojccto n. 7i, de iSG9.) 
Pas~. 321 e 323. 

Credltoe: 

Do 80:85:3;$63i, no Mini st~t•io da Jnsliça e Xe
gocios rntcriore~. p<nll. p~<"lmento dos o_rdo
nados quo COmJ1elr.•m a <arios juizes . {Proj~clo 
n, 22 B, d~ i8W.) Pags . ~. 42 c 53. 

D e GO:OOO$ . c:r.tr~ordin •ri o, o.o )rinistet'i~ do. 
Ju~tiçr. c. ~e~oeios ln\eri~rns, para <<nx:iliar a 
As,oc!;\(;iin do 4·• c~nt~n:tri'l da J)Psc:nber\.'\ 
do Brat.il nll eomm.;moração por ella pt'Oj<>
ctada. (Prnjeeto n. 32 A, de l 89(l.) Pags . 8, 
9. 10. H, 12, J.3. H, 30, 42, H. 52, 9i, i3G. 
i3i, 155, 156e 215, 

De 2i:52ü;. ao l-[inisterio <.la J u.~ tiça ~ Xagociog 
Interior~s, supplementnr a .-nriaA verbas dll 
art. 2• da. le1 11. 5fJO, de 31 de <le~~mhro de 
i S98. (Proje~to n . .21 D, de 189).) P;og. ir>. 

De 1:6i2.$003, ao ~íiniste o•io ela J ustiç:L e Ne"o~ 
cios Interiores, p:wa pagamenf.ll ao Dr. H;n
riqtl~ Ma.rtin~, da g-ratificaçiín rcl;\tiva ~o 
tempo em que ~'Xercau o cargo de Bect'<llnrio 
do cnrso anne.to á p.,coildade de níreíto do 
Recife. (Projecto n , 35, de iS9J.) Pag!l. 40, 
Si, 56 e H6. 

De. 7:500$, ao Minísterío. da Guet•ra, p:tra pa.~?ar 
a \'ÍUY<l Zl!a.tllcw Lawrte os serviços prestados 
pela lancha de sua propriedade Promptu~ á.~ 
Jorca_s legaea quo operar~m em Nict heroy. 
(PrOJecto n. 34. de iS99. ) Pa~ . 40 41 i35 
i54, i55, 215 e 21&. .,.. ' ' ' 

De GO;QOO$. M Mi nisteriQ dn. Oucrra, par"- p:tg~ , 
a Joao Fet~na!lc!M <lo~ Sa ntos, o v tl.por Putinga 
de suo. propnedade, dtslruido como oparaçào 
de guerra. (Prr.jecto n . 81, lle 18!>8.) Pn'{. 53. 

Da 25:8iO$, a'l ?.!inistel·io d;t GtiE'L'ra p:~ra in
demnisar a Folippe Maxwcll elo "àdo Je,·nn
t ado e ::~rrebanhado peJn;q fot·~~ legao~. nn Rio 
Grande do Sttl. (PrOJecLo n . 57, elo jS99. ) 
Pags. GO, 61, i01, 1.02, 10:3, i04, 10ii i 06 
:101 ' 109, i lO, 219, 248, 326, 362 c :n-t: ' 

De 39:352$~00, ao Ministel'ío dn. GttGt t·a RUpplc
moote.l' e.s verba~ - Admin ís r.raçãn 'Gera l e 
Intendencia. Geral da Guerr~ - rlonrtnmen to 
daq uelle minieterio, para o preson ~e ete rcicio. 
{Projecto n. 58, 'de i8'39.) l'a"~· 61 G2 HO 
134, i 54, 156 e 2:16. o ' ' ' 

De 8:000S, edraordine.l'io, ao :?.!inísterio dos Ne
gocias Inlerioro3. pa1•a inclemnisat• ao Dr. João 
P:tulo da Carvalho, dM despeza! que fez Oôl. 
Europa, qua ndo desempenhou uma cornmissã.o 
do Governo, na Europa . (Projectu n. 6!., de 
i&l:l.) Pag. i3L 

D~ 9f?:94~"9U, !lO hl.inistcr io das Relações E :r
t-~r,ores, p~rll. ltqu1dar o.e recla.mavi>t~ dl) ;a,. 
rtaa legaçoes européas pela cobranç~ indevida 
de impostos sobre na'l' iO!l, a qne procederam 
.al~!;l8 Es!.adoa do Norte, (Projecto n. 38A, 

d~ 189':).) Pags. 21T. 2!8, 246, 247, 243, 325, 
326, 3ii, 373, 379 c Ji8. 

De t :Oôi$812, ao ~Jin iste1•io da. lndu~tda e 
Vi:>.çKo, para p<lgamcnlo do ~lu,trMl do predio 
<mde funccionou 11. lnspectorh Geral de 
'l' ol'l'a~ e C"l(lpisaç:lo. (Projecto n . ô7, de 
1SriO.) ?ug~ . 221, 2-!8, 326 e 361. 

De S48:ii5S055, ·ao llflnisterio da. Guerra, aUI)
plement~t· <is ••erba~ - Pea~oal e Despe~aa 
ê>peéÍMS- ~i\ lei <I e Si de dezembt·o de 1895. 
(P•·oj;cto n , GS, ~ d~ iB99.) ?:J.g~. 222, 223, 
2.J.6. ,124, 325, 33~ , 336 e 353, 

E~p<!C)aes, .ao. Minísterio da Vi~ão, de, . ,, 
1 3 . 1G:?:~l:S{l-Z7, p:n'a regrllt~ri s;u: con~ da. 
Eetrarta de b'crro Central do Ilrazil; de frallcos 
6.-142 •. 6G, p~r:t p~gamen to á Tloe B>·oo/1s L o
comoli~c I'V1>'1tx 1 () <l~ líll!'.lS 5.507,i2, iO lÍ. Thc 
T-Vestc>'H and B>·a,::ilia.n Ttlc()raph Com1xz,ny. 
(Projecto n . 85 , de :1899.) P11g·' · 419, 420, 
-!21, 422, 423 , 42·1, 449, 469 c 470. 

De 16;658~440. extrnordharlo, ~o Min\sterio dos 
Negocins Intel'ior~s , p:u'a pagamento do ven~ 
cimentos atrasado.~ ~o O r . Hilo.rio Soares de 
Gouvê;t, lente d:~ F acnld nde úe Meclicina do 
Rio de Janeiro . ( Projecto n. 89, de 1899.) 
Pag. 426 . 

De i.26G:58S$, :to MinisLerio da Gtterra, S\lf'>J)lo
mentar ú verb:l -hlatedal - do orçnmento do 
mesmo ministerio . ( Projectp n. 59, de 1:.'99.) 
Pag-s. 42S ,.~Z!J, 4~0, 4l9 e 470. 

DeeloroQilo d e vot.o : 

Do Sr. Depnk1-do J ,·\ o~u Machado. Pa g , i4 . 
Dos Sra. DcrlllL'Hlos Serzedello Corrêa e O~cnr 

Gudoy. Pag. i-!. 
Do Sr. Deputado Ga laiio C:wvalhal. P ng. 32. 
Do Sr. Doputn.do E1·ico Coelho. Png. 3!? . 
Do Sr. D~put.'\do A!vQ~ 1l9 Brl ln . Png . 49. 
Doq s,·~. DGJlll ~:LIIOR Xl\vi .~r rln ::-;jll·clro., Si 

Ftci ro. Tbo>l>:tt :\cc ioly, Ooear Oo•loy. Gal~ 
dino Lol'P.!<I, Mnl:t1J1ÜilA Oonç:tll'<!~. Enéas 
!llt~.t•tinA, Al'blru r Poi~oto. J~t·onymo ~ton teil'o, 
Jnf•o du :-ii r)'t>'irrt, ltr•ul Bni'!'ORo, .ToHó Pll
t·~grino, C••illlit) Lis ho;•, Appoloulo Zonayde~, 
CoellJo Cin tra o lltu·IJoR[I. Lima. J>ag , -1~ . 

Doe Sr.~. D .... ptlttl.<lo" :-.ral'ça.I Edcohat• o t ~ap!l-
~i:tn o do AIIJuqullrqtt~. Png. 56. 

Do Sr . Deputado Honriqllc V a~. Pag. GS. 
Do Sr. Dcput.ado 1\!nr líns Junior. Pag . 58. 
Dos Srs . DJput:J.clos Calogoras, Ampbilophio, 

Au ooro Botelho, l ldefon so Alvim, Alvaro Bo
telho, Padua Rozande, Augusto Clementino, 
Barboza. Lima, Xavier d a Silveira, José 
l\Iurtinbo, Ni lo Poçanb;). c Cassiaoo do Nas
cimento. Png . !65. 

Do Sr. Deput:tdo Augusto Montec.egro. Pags. 250 
e 25i. 

Do Sr. Deputado Galeão Car t•alh:\1. Pag. 368, 

:Oeaignl!!lçuo do dia U de julho de oada anM 
Jl9.l'& a reunião do Congresso Naci·mal . (Pro
jecto n. 165, de 1898 e n . 54, d e 1899. ) P ags. 19, 
HO, iH, H2, H3, 114, 115, 1.16, 134, i35e 154. 
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Direit;o ~ }~~lo soldo,, de . D. Anna. .Rosa da 
Ser!:a .,Oh,·eml., ( Pro.1ecto n. 73, de i899 e 
sio~O A, de !898. ) Pa.gs . 271, 272, 33G, 350 e 

Dls ct-imina<>ão das t:~xas do sello, que 
podem de~retar :l Unii4o e os E~t~dr.s . (Pro
~ecto n. v B, de 1899. ) Pa,.s. 15 16 2B 29 .,o, 59, GO, 103 e 101. " ' ' ' ~ ' 

Em~&lilão por p:lrliculares, emp1·~za, etc. , de 
~1tulos da cr~dito no portador, com o nome 
~estE> em bl'l.lllco . ( ProjPcto n . 163 A, de 
"898. ) Pags. 16, 17, iS, 38, 39, 40 e ü9. 

Eetabeleciment.o correccional pnrn adultos 
de ant bos os ~exos e outro para menorl's do 
sexo ronsculino. ( P ro i•cto n. 9·1 de 18()CJ _ ) 
Paga. 43l!, 445, -Ht:l, 4t7 e 448. ' 

E:xp_oelçfio_ do il!inisterio fla Tndustria e Vi:~ 
çao, _ relatll':l a uma mensagem eolicil:mdo 
crctll tos espeches pa.r:t despezas da Estr:~oda 
de Fer~o Ccntr:l.l do Brnzil, pat·a um:t inde
mmsaçao e para salda!' di versas contas. 
Pags. 98, 9!l, 12.2, !23, 124, 1.25 , t 26 c 1.27. 

Fé~;•ins t"orenl!lefJ no Districto FedE>ral. (Pro-
JCcto n . 86, de 189'~ .) P~ .gs. 401 e 4 i6 . · 

Flxnçilo ua forço. naval par:>. 1900. ( P rojeelo 
n. 2 B , de 1::!99 . ) Pags . iiS 1.19 151 1G.2 
153, 154, 155 e 215. ' ' ' ' 

llol?ilitação perante a Jus~ic;a F o!der:ol. no~ 
Estados, para a p<>rcepçiio do meio so ldo e 
montepio_ das vi uvas o herdeiros dos otftcinea 
elo Ex~rclto ~do. Armada . (Pl'OJecto n. 13! E 
de 1898.) Pags. 9-1, 95 e 104. ' 

lodicoçiio: 

Do$ Srs. I;-ui~ Adolpho e.M~ll_? B.ego, para que 
a C~mn~;•asn.o do ConsCLtu•çao, Logisla~ã:o e 
Jus\1ça 1nterponba seu parecer r elativamente 
aos 31oCc<>S~os poli~icos do Ef,st-ado de IIIMto 
C_:•vsso.~Pazs. ü(), 70, 71, 72, 73, 74 . 75, 76. 
"11, 78. 19, ::!0, Si. 82, 83, S4, 85 86 87 ~" "" 
e \10. . ' ' '""· •u 

Dos mesmos Srs. Depu~ndo.; , sob~e iclentico ns
sunlpto Paga. 128, 129, 130, 131. 

Parcc:-•· n~ 35, da. _Commissã.o do C~nsLi~uíçio, 
Leg-•sla~a_o e Jushça, _ soure eesa.s mdicações, 
c expostçu.o do S1•. L•uL Ad()lpho contrarianda 
áquelle patecer. bg~ . 385, :JSG, 3Si. 388 
389, 300, 391, 392, 3\13, 394 e 395. - ' 

Da ~m~i.ssã~ de Po!icia., áccrca d e uma publi· 
c_açao IDJilrLOBa, ass1gnada, insertu. na "Gaze
ttlhn. » do Jornal do Commercio . P;.~ "S. 1[6'! 
465e466 . "' ' 

Io•ta.lloção do Forum no antigo erli ficin elo 
Museu NacionaL (Projecto n. 58, de 1898.) 
Pags. 306, 307,313, 336, 350, 3i3, 378 e 3i?. 

Ise~ção para os bo.ncos nacionaes , que n~g-o
cta.rem em cambio , esc.;..belecidos nos Es
tados, das obrigações do deposito de que 
tr:1ta o . art. 19 da. lei de Si de dezembro de 
i:l98. :(P•·ojecton. 50, de t899.J Pags. 2, 3, 4 
2~8, ~1~, ~, 327, 336, 350, 351 e 370 . ' 

Licença: 

Por um anno , com ordenado, a Oc tavio Augusto 
Bor ges, 4° escl'ipturt~rio do 'l'ribunal de Con• 
ta.~ . (Projcct.o n. 39; de 1899.) Pags. 32. 53 e 
-H7. 

Por um a nno, com orcicna (lo,a "\gliberto Xavier, 
praparador de chimica o•·ganica da E s<)tlla 
Polytechnica da. Capital Federal. (Projecto 
n . 37, de i89\?.) Pag~ - 82,· 52,53 e 116 . 

Por nm anno, com o•·dena.do, a Francisco J orge 
de Souza, 3•• e&cripLurar io da Delegacia Fiscal 
de P ernambuco. (T'roject~ n. 56, de iSW.) 
Pag~ . 32, 1f.S, 2(1:-l, 2J1i <> 2313. 

A Arthu r Hc rnclio de Car"alho Guimnriies, aju· 
dante do porteiro <ia A!f;,ndega de P~rn:~m
l.uco, po•· seis mer.es, com ordenado . (Pro jacto 
n. 17, de 1899.) Pagos. 35, 36, 53, 54 e 116. 

De oito mezes, com ordenado, ao bncharel An
tonio Acataussú !\unes, jui:t de Sl!cção no 
J-:stn.do do P ará. (Projecto n. 55 A, de 1W9.) 
Pags. U7 , 148 e 23-'3 . 

De um nnn o, ao teleg•·a.phista da L F . C. 
d<• Brnúl, P rocopio M:u·ques de Olinlxa 
Ne ves. (Pr ojecto n. 18, de 1899.) P:tgs. 158, 
.203 e 235. 

De um anno,, a Joaquim_ José L~ite, machinil;ta 
da E. F. {,_ rio lkazil. (Pro_Jecto n. 20, de 
1890.) Paga. 159 c 20-1. 

Ao St•. Deput:~.tlo Sih:l. Mariz, para nusenl:>.r
se desta Capital, por tempo ind~terminado. 
{P:t.recer n. :li, do !899.) Pag. 251 . 

A.o Sr . Deputado Adolpho Gordo, do tres meze.~ . 
Jlara. retira r-se dest:J. Capital. (Pat•ecol' n. 28, 
de 1S99.J P:t.g. 251. 

Por um anno, com orrlenado, n.o 40 e&el'íptu
ra rio dll. Alfnndeg:~. do Cenrzi, Arcadio de 
Almeida Fortuna , parro. tra tar de stta sauda. 
(Projecto n . 72, de 1899.) Paga . 271, 32B e 
363. 

Por um anno, com m·dcn:l.do. a Josê Lobo 
Vi:l.nna, n)udan\o do gu:.rda-mór dn. Alf:m
degn. th Sa.ntos. (ProJecto n . 7::i, do 18\lO.) 
Pags. 304., 305, 33ó, 350 o 370. · 

Por um n.nno, no bacharel Tris!:io de Alencn.~ 
Arnripe Junior, dit•cctor ~era! da Dir~ctorin. 
de I :lslrucçào do ;\finistOl'lO dos Xcgocios In~ 
\c1·ioros. (P rojec1o n. 76, de 18\l'J, ) PD.gll. 
31-1. 336, 3:i0 () 363. 

Ao Sr. Doptttado Plinio Casado, pllr tempo in
determinado, par:t auseo ta r-se desta Capital. 
(Parecer n . 36, da iSW. ) ·Png-. 41i6. 

Ao bac1J:l.rel Benjami n A1•anba. d e ~1out•:>., f o 
oscriplttrD.rio da I.X!Iego.cia Fiscal do 'fhe
souro no E stado do Maranhão, por um anno, 
com ordenD.do , para trat-amento de saude. 
(Projecto n. 9õ, de 1899. ) Pag. 473. 

.A Antonio José da. Cost:~. Rodrigues, por seis 
mezes, com ordenado, para. tratamento de 
saud~. (Projecto n. 97, de 1899. ) Pags. 473 
e 474. 

A Pacifico da su~a Bessa, porteiro da Alf:m
degn do Maranhão, ]>01' um anno, com orde
nado, par a tratamento de saude. (Projecto 
n. 98, de 1899.) Pag. 474. · 
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Liquidação do conta~, antes da; p!·omoçã~. 
t1os commissarios d:J. Armad:.. (ProjecLo n. 17, 
Jo 1800.) Pags. rii, r:J7, 13~, J;;;:; e 21G. 

1\lcllf!!ngeus do Pa\let· Erc.,utivo; 
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CAMARA·DOS .DEPUTADOS 

Torcoira. ~ossão ua . tBrcaira lo[islatnra . no con~asso Nacional 

42~ SESSÃO EM 1 DE IULHO DE 1899 

Presidencia dos · S1·s. V a~ de .ilfello (Pre~ i
dente), Urbano Santos (1' Vice·Presid.ente), 
Va~ de Mello (Preside,.te), Carlos de No
"t~aes (f• Secretario), e Vaz de Mello (Presi-
den~e). . . .-

tel, O!ega.rio Maciel, Ga.l('ão Ca.rvalha.l, ·Luiz · 
Flacquer, Domingues de ·castro, Gusta,vo·ao:: 
doy. Costa. Junior, Bueno de Andrada., Eliàs 
Fa~sto, Ciocina.to _Bra.g(l., Leopoldo Ja.rdiDl., 
L"tilz Adolpllo, Xavter do ·vaUe, Alencar Gui
marães, Brazílio da Luz, Lauro MüUer, Paula. 
Ramos, Franciscb Tolentino, Pedro Ferreira., 
Guillon, Ma.rçal Escobar, Diogo Furtuna, Ap· ·· 
p_aririo Marieme, Rivadavia. Corrêa, Vespa
sia.no de Albuquerque, Campos Cartíer e Cas
sia.no do Nascimento. 

A brs-se a sessão. 

Ao meio-dia procede·se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Vaz rle Mello, Ca.rlos de 
Novaes, Silva. Mariz. Albuquerque s~rejo, 
Augusto MontenPgro, Theotooio de Brito, 
Edual'do de BerrMo, Cunha Martins, Ani7.iO 
de Abreu, Marcos de Amujo, Thomaz Accioly, Deixam de comparecer com caus~ pa.rt i
lldefon~o Lima., Marinho de Andrade. Hel9e· cipada os Srs.-Heredia.deSá, Matta. Bac&llar, 
cio Monte, Tavares de Lyra. Fra.'l.cisco Gur· Rodrigues Fernandes, Elias Martins, ToiTes 
gel, Etoy de Souza., Appolonio Zenaydes, Portug-al , Frederico Borg€s, Teixeira. ·. de 
A1ronso Costa, Herculano Bandeira; Mala- Sã, João Vieira, Per.Jit-a. da Lyra, Pedro 
quias Gonçalvc3, Cornelio da. Fonse.·n, Mo· P.~roam ~uco, Aristides de Queiroz, Vergne 
reiril. Alves, JU\'Chcio •lc Aguinr, Euclides de At,rau, Paranhos Montenegro, Fon~eca 
Malta. Araujo Góes, Art'ElXello.s Galvão, Ro · Port~li:L , Agostinho Vidal, Ero(',sto Brazilio, 
drigues Doria, Se:1bra, Tosta. Fra.ncbco Sodré, Barros Franco Junior, Berna.rdes Dias, Ur
Manoel Caetano, Pauln Gaima!'âes, Juão D1\n· bano Ma.rconçies; Gonçalves Ramos, · ··Jacob. 
tas Filho, Adalt:JBrto Guíma.1·ães. Roch·i~ues da Paixão, Fr~ocisco Veiga., Ferreira. P ires, 
Lima, Galdlno Loreto, Pinheiro Junior; To1•• Matt l Ma.clladó, Lama.rtine, Moreira da Silva., 
qua.to Moreira, Raul Barroso, Sâ Freire, Alvares Rub1ii.o. C<lsemiro da Rocha . ··Dino 

·Alves Brito, Silva Castro, Julio Silo tos, Bue~.oo, Oliveira Braga, ·Alfredo Ellis, Paillino.- · 
Campolina, Almeida. Gomes, João Luiz, Carlos, Artbur Diederi~ksen, Rodolpho Mi- . 
Monteiro de Barros, lldefooso Alvim, Hen- ra.nda, ca.racciolv, Leoncio Corrêa,, P línio Ca
rique Vaz, Antero- Botelho, Alfredo Pinto, sado, Possidonio da. "Cunha, Aureliano. Bar
Alvaro Botelho, Leonel Filho, Antonio bosa., Pinto da Rocha, Py Cr espo e A:z:evedo 
Zaeha.ria.s •. Rodolpho Abreu, Tbeotonio de Sodré. · 
Ma.g:illlãt:s, Nogueira. Juniot•, Manoel Ful- E sem causa os Sr. Viveiros, Trindade, 
g:encio, Li.ndolpho caetano, . Eduardo Pimen-. Geminiano Brazil, Felisbello Freire, ·Eríco · 

. . C:uur.r. Y. III .. · 1 
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Coelho, Deocleciano de Sou~~,, Jose Ronifaajo, 
Rodolpho Paixão, Auolpllo Gortlo e Gesario de 
Freitas. 

E' lid:t e sem debate appro-vad:t a ~cta. da 
sessão antecedente. 

O Sr. Io Secret:al."io procede à 
leitura do seguinte 

EXPEDlENTE 

Na. lei d:e 3\ de dezembro de 1898, deter
mina o artigo 19 que as ag-endas de bancos e 
companbia5, na.cionaes ou estrangeiras, OU· 
quaesquer outras instituições que negocia
rem em cambiaes ~om o publico, por meio de 
saques ou qualquer outro titulo, não sendo 
bancos ou depositas con~tituidos nesta praça, 
sob o regímen do.s sociedades anonymas, ·ou 
·filiaes de ·bancos estrangeiros devidamente 
:J.\.\t01'izo.r1cs o. funccionn;r n\\ Republica, oií.o 
ol•rigadas a fazer um deposito no Tbesouro 

Oflicios: de lOO contos. no minimo. em moeda cor
rente ou fumlos publicos brazileiros, ou. 

Do Sr. Depub•lo O!~mpio Campos. con!mu~ fundos publicas estrang-eiros. que tenham co· 
nicau.do que por mottvos de fo:çn. malar .e tação na Bolsa da Capital Federal, sob pena. 
obrigado a ausenta.l'·'3C dest~ Caplt1l.\.-tn tel· de multA de lO contos de reis e na reinciden
rada. ciu de 12 ~ontos , a.tcm do immediato fecha-

Do Sr. 1" Secretario do Secado, de 30 de mento do es~••belecimento commercíal, pol" 
junho, transmittindc> as proposiçiíe~ desta Ca· ordem l10 Governo. · 
mara., autorizando o Po1ler Es:ecutivo a rever O pensamento do legislarlor,Sr.Presideote, 
o a.rt. 34 do decreto n. 80\l, de 26 de jul\\o de ao vcl'tar esta lei, foi re:,:ulari zar o commercio 
1851. relativo á Junta dos Corr<::tores ; auto-. de cambiaes, evitando a. exploração e abusos 
riza.ndo o mesmo Poder 3. incluir na contagem e mesmo. em certos c8.1;o.-, a. fraude que se 
de tempo do serviço de Casemiro Henrique àava.qner n~ssM ín~tituições não teg"lizQ.das, 
Rodrigues o em que serviu como .opera.rio do mas permo.oeotes, quer por estabelecament<Js 
Arsenal de Guerra. e como <~rmeiro na F.!u- C})lleme!CS, que tr;IZ\a.m ·certos llesa.rranjos 
ropa ; e concedendo a Daniel Gomes da SilvA, nesta ordem de commercio, o mais rias vezes, 
ex-pl"aça. do extincto·bi!.talbã.o de caçadores , a isentas de qualquer onU-i e fiscalização. 
peri,ão de· 25$ mens!l.es, proposições a que o Foi por isso, Sr. Presidente, que appareceu 
Senado nã.Ci deu .o seu assentimento. - lniei- a. excepção- para. a. instituição bancaria le
ra.da. galmente autorizada., ou para. instituição bEm-

Do Ministerio da Guerra, de 29 de junho caria que estivesse norm,dizada, segundo as 
findo, ~atisl.'<~.zendo a requisição desta Ca.mara. leis das sociedades ~nonymas . .A. moralidade 
no ofil.cio n. 207, de 4 de novembro ultimo. destas esta.va garantida por sua. origem e or
-A.' quem fez a. req ui.!!içã:o (*-' Commissão de ga.nização. lnutli Eeria a garantia em di-
Fazenda). nheiro. 

Do Instituto da Ordem dos Advogados Bro- O pensamento, pois, do legislador, Sr. Pre-
zileiros, de 2 de junho ultimo, couvida.udo a si dente, !bi moralizD.r essas transacQões. 
Camarados Deputados a tomar p1trte uo Con- Entreta~to, da sua. redaccão, deprehende-se 
gresso Jur1dfco a reuliza.r-se a 3 de maio de idéa inteiramente injusta.eestr<\Dha a.osintui-
1900.-Inteira,da. tos legislativos, que naquella época o le-

g\sla~lol' tev!l em vista, e 6 isto que o meu 
Do mesmo In!'titut-J, de 31 de julho de 2898, projecto tenta corrie:ir. 

offerecendo a esta Ca.mara uma medalh:t r\e -
prata commemorativa da. Exposição dos ·rr•a· O si. MO!'i"'l'ENEGRO - Muito apoiado. 
ba.lhosJurídicos.-lnteirada c a agrallecel'. O Sn. Luiz ADDLPHO- v. Ex. não quer 

Requerimentos : que os bancos façam monopolio ue cambiaes. 

Do &.lfer!ls reformado Antonio Gonç.:>lves O Sl~. BUEXO DE ANDR.~DA.- O quo eu não 
Dias, pedindo a sua. reversão á activa.-A' quero,meu collega, é que esses bancos gozem 
Commis:são de Mar in h a e G uerm. só do privilegio de não pagar a taxa. de cem 

contos, o que e'u não <1uero e qne esse favor 
. . Do ma.jor Joaquim José dos Re1s Lima, pe· a.lcanco U11icamente os bn.ncos instituídos 

dmilo contagem do tempo em que serviu ~m nesta praça e os estrangeiros com casas 1iliaes 
. diversas commi>~ÕGS no antigo ~finisterlo dil nos Estados; eu estendo esta. isenção aos 
AgricultW"a, Commercio e Obras Publicas.- ba.ucos legalmente estabelecidos no~ Estudos, 
A' Commis>ão de Fazenda. ã.que.lles que lá. estiverem funccionando sob o 

O S..-. Bueno de :\...ndrada
Venho apresentar á consider~~·â.Q da Cas;~ um 
projecto de lei, tendente a sana.r uma inju>
tiça. flagrante votada por esta Camara o a.uuo 
:pa.ssallo, na lei orçamentaria. 

regirnen .tas sociedades anonyma:s. Eis ahi o 
meu pensamento. 

Ao ser publíc·tda a. lei orçamental'ia, . Sr. 
Presidente, foi·ena interpretada. pela.s -varias 
delegacias fiscaes de modo diverso; algumas 
entenderam que nessa. isenção estavam com· 
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prehendidos os bancos estabelecidos sob o re· 
gimen das socrcclades a.nonyma<s, tive~sem 
ou não sede nesta. praç l: outras. por:: m, en· 
tendet·am que as palavra.s - Msta praça- se 
l'eferia.m cspecialm!!nte ao Rio de Janeiro. 

E b.1sea>a.m, Sr. Pr'cl!dente, a!!! umas de· 
legacia.<> fi~caes, a. sun. in terpreta.Çã.o liberal, 
igualando as conrlições elos bõ.nc·)S est:vlua.es 
aot~ protegido;; p ~·r e3Sl~ expressão- 11<:s la 
pnça, nos s·•guiotes facto;; . 

No orçamento do armo de 1806 app:u>rci<L 
essa mesma. disposição, inclnintlo tamuem a 
mesma. incorrectaexpre:são Msta praça, ta.m· 
bem sem des•gnar de mtJdo explicito, clõ1ro, 
qua.l a praç1 commercial :1. que n. l·Ji que é 

. para o p1iz inteiro; protegia. ' 
No entretanto, o orçame!'l lO de 1S<J6 foi 

emendado sem terem o3 puderes publicas co
bra·1o o. taxa de 100; Ou O$ aos ba!1cos esta
duaes. 

Mais tat'de. no orçlmento de 1897 votado 
em 1896. apparcco J'.J.e1!ida s ~nie!hante mas 
excluindo da fhnça de IOO:GUu$, n5.o sÓ ba.n· 
cos da. C:l.pital.Federal como tambem os cs'ta
duaes, que E:sti ye;;sem regul<l.l'mente consti-
tuidos. · · 

Ainda mais , Sr. Pre,::it.!entc, o x·egulntnento 
dos corretores, no seu art. 15\:i, determina a. 
obrigaç.'io de deposito pal'a a:; · arrencias de 
bancos ecompanlthlS, ÍS.~Otando os bancos de 
d~posito desta praç,a. E' verdade que e.:sa 
dispo5ição !'oi revogarla pelo orçaroento vi
gente; entretanto, emquanto ella vi..,.orou 
~unca. foram inq uictados ~ma cobrn:cç~ üess~ 

· 1mposto bancos que funcwnam regular ele
galmente nos E-;1ado.;. 

Assim, Sr. Pres.idonte. estudando·s~ a mar
cha histo!ica dos a.conteci.mente:;, vê-se que 
a. expre:;:;ao '~esta pmça ro1 emp:·ego.da como 
compr.~hendendo os l.tarJcos estaduaesr"egutares 
no. inclusã.c de uma. medid:~. ma.is flscaliz;tdora 
do que tribut<~rin., e não corno um privile·>-io 
exclusivo para os bancos sicua.Jos no Rio edc 
Ja.n~ iro. 
P.tr~ce-me boa, Sr . Presidente, ess t inter

pretação ; entretanto, a 6 de maio do cor1•entr~ 
anno, o Sr. Mini stro da. Fnzenda, no i!ILUita 
de dar execuÇ;ão ao disposto uo art . 19 do 
o.ctual orçn.merrto, mandou uma circular 
exigindo que se cobrasse dus bmc()s esta
d uaes, embora organizados sob a. fôrma ue 
soci~da.des ano_nymas, essa. fiança. 

. E, Sf· Prestdente, pa1·a d:11' uma inter
prata.çao . cla ra. que apre:ento elite projecto 
dal~. · 
· V. Ex. s .. t be perfeita.meute q ne, si fos3 '" 
exccutaclo o nrt. 19 do Ol\'amento C>.omo tleter
minn. a circul:u· do Sr . Mi ni:>t.t•v da. Fazend~. 
sel·ia praticar umüniquida.de... . 

O Sn. ELIAS F ... u.TO- Uma injrtsti ç'3: mais 
contra os b:ml!os nacionaes. 

Q SR . BUENO DE ANllRADA- ... uma injus· 
tiça mais contra os I.Hincos nacionae~S,cumo bem 
lernl.Jra o nobre cotleg:l; seria collocar os 
accionist:LS dos hancos estrangeiros. com sélc 
na Capital ào p~iz sm uma posíçã.o.suparior 
aos do~ b~ncos nacion:1es, uma evidente con
cess:t.O (!C privilegio a uma classe de indiYi· 
•!ur s. contra ll. (lisposi\~~o expressa. da. Consti
tuição. 

Assim , Sr . P residente, p(lra tornar clara. a 
situaçã.o rles;es banco~ est:t•luaes. alguns flos 
quaes sito tão imp?rtantes, nllo só p~Jo valor 
de suas t1•ansn.cções, como pelo credito que 
até ~ort:oom do prop:l? Governo, que s!'ja.m 
acce_itu.> os :;cus cei·tmcndo·• par::t. pagamento 
do> unposto:; em ouro n<\S alfandega.s. 

Seda, pois, ex traot•diuario que se manti
vos;;e uma J<.!i d~ pr·ivilogio, que tornasse des· 
igual s.sitwlçi'to dt"s;;es b~ncos em relação aos 
desta ei,Ja:'e e a.os estrangeiro3, exi~indo a 
tianca rlt) H!O contos pn.ra bancos que mcre<;em 

d•.> propr•io Governo confiança para certilica.Jos 
•le muito ma.iot quantia . · 

Assim, par a torn;w clara a situnção destas 
instituiçües b:mcarüs e evitar a. permanencia. 
tl esse privileg io na. nossa Jr.gislação, eu;sr. 
Pre_sid).)n~, íormulei um pt•ojecto que .espero 
s~ra ncc'nto pela. Cam,ua. dos Deputa(jos, tão 
bem iatencionarlll. qna.t:do idéa.s ·justas são 
aqui t raú ;as. (Muito bem.) . · . 

A:<sirn, Sr. Presidente, e1~vio á Me~a esfe 
projecto, ccmfia.'lo que p~ .oximamente · vel-Q- · 
hei transformado em lei pelo voto da..Camat•a., 
inspirado na justil;n. àa ca.usa. que aqui me 
trouxe. (JftiÍW bem.) · 

.O Sr. Presideutc-0 proj!cto de 
V. E~ . fica so bre a Mesa. ate ulterior deli· 
bet·a~o. 

Entra. em discus:;ii.o o l'<:querimeu~o do 
S1·. Luiz Ad\)lpho, oírerecido na sessão de 30 
de junho. · 

O Sr. Pre~idente-Tem a pala.vra. 
o Sr. Ca.ssia.no do )iascimente. · 

O S••. Ca.t=osiano do N a.sci
men.to vem r esponder ao nobre Dcputa.llo 
p::,r Matto Grosso nesta raetliçã.o, que S. Jj:Y. 
honte:n trouxe á. C~mar", das smts queixas 
pol ít icas a. rcspe:to dos factos que nnquelle 
Es tado s~ est,;.i.o de:!eo.volvendo. · · · 

Sem pretender de . novo fazer o historico 
da questã·J, j{t agora ínopportuno por tão 
conhecida, o orador respondll ás di ver~as pon
dera.çõcs do discurs) daquelle seu cullega., · 
~a!ie ntl~ndo que n:lo são peninentes c&l:lS I'.C· . 
novações rlc um mesmo requerimento sobr·e . 
urn m?s:no ;lss umpto, ;• pena.s vadnndo .r.e ex
yrc;:;ãu, mas :;empt·o CI)Jn o mesmo llm. 

Entt·e a.; contest~v;õcs que o ol'ador e:qH!!l· · 
cleu, contrariando o discurso a que ·respontlia,-· 
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frisou a que se refere á citat,,flo d~ Dupriez 
(Les Minisct·es, tCI111C 2"): . · 

O nobre Deputa<lo ]JOr Matto Grosso a.poiou
se. oesttl. a,utori1.ada opiniüo, que, entretanto, 
é contrnria aos princípios que S. Ex.deienrTe. 
Citou. pois, em fa.I:>o c contra si mesmo. 

0 trecho Citado e O E~guinte: . 

· ..:La garantie d'une forme r i,publicaine de 
gouve~nemcnt est tout au~si bien uno me~ure 
de pol~ee qu'uue roesure de protection; car 
elle aété princip&Jemcnt établie en tawmr 
de l'Union. Quand le gouve rnerneut tl'uu 
E'tat cesse-t'it d'êtt>c repub[icain~ C'est Ie 
Congrés Fé<léral qni seul peut juge!' cette 
questicn. De même, o'est â lUi qu'il appar 
tieot d'ordonner les mesu<·es ;·, prcntlre "(loor 
rcverser ce gouvcrnerneot non l'epublicain. 
Le Presídent doit simplement pourvoir da.ns 
ce cas il l'execution des decisions du con!!L'es 
~vec l'aide des t roupes fêderales et" de~ mi: 
l tces des E'tats voisins. Mais, «Si une insur
rection éclo.tait dans l'un des E'tats et si elle 
"ll'env_el'l;a~t le gouvernement :républlcaín, 
1! seratt é;1demment du devoir du Président 
~'agir sans délai; e'cst !ui qui 11.nrait d.'a.bord 
a pa.r?.r a.u c1o.oger et à rétablir l'ordre. 

. routes Jes forces dfS E '!a ts-Unis sont placées 
-~ s& disposition; il. Jui de savoir quel emploi 
il devr:ut _en faire.» {J?<I Cba.mbrun.) 

·· Le defOJr de protection cc>ntre la violence 
in~ríeure "'!i<oe le;, imunectiDns qui pcu

. vent se pr:_oduire dans l'nn ou ra.utre E'tat. 
Sur 1':1-ppel des autorités locales, le Prélii

~en.tdes E'Lat$-Uní~ donne ordre a.ux troupes 
i~dt!tales ou aux milices des E'tats voisins de 
~éprirner les troub!es. Toutefm.<,a·mnt d'a.gir 
~l a lt: droit d'a.pprecicr si les c•:?·coa.slance; 

.J~<Stifient soa inte•·.,ention. Souveat aus"i cn 
ca.s~d'insurrection se prilscmte une quest!on 
dé_hcate: deux -pouvoirs rivau:x se ~ont con· 
s_t1tués _da.ns l'E'tat et, ava.nt d'apportcr iJ. 
1 un ~.ou_~ l'autre l ' ;lp:pni des forces militaires 

. de .l'Uruon, le Présíden t doi t rechercher et 
dectder le que! pr~Me l'autorité legitime.» 
. Foi j1lst.·nnente 1JO"t cJnerel' qne a. p1trase 

Cltn._da-toutc(~is, atant d.'agir, s~ referiss~ uo 
. pcmodo ~gumte, e não, como e Jogico c 
o~~rammatlcal, a,u antecedente, que o nobre 
Deputado . pol" Matto Grosso citou em ~eu 

. favor urna. opinião que eó ~er"l"e justampote 
Jlara· comba.tel-o. 

Termina o orador fr isando que o seu col
lega. sust~nta uma doutrin::. f~:~lsa. sobre a in~ 
terp:e?-çao dD art . ô• da Constituição. 
. O JUJZ desta intervencão é o Governo Fe
deral, responsa.vel IJO!' ~Ua, e não o :poder 
estadual, guc a solicita. (Mt#to /l~m.) 

Fica n <liscu.s~ão rltlimln pE·JO.lHJra. 

qompal'ccem mais os SI'.> . Urbano Snuto~. 
Julio de lllello, Angelo Neto, Sih·oJ•io Nor·y, 

C:;rlosMal'ccllino, Arnorim Figueir:J.. -Penro 
C!lermont, Enén.s Mar tins. Ser.tedello Corrêa, 
Luiz Domingues, Gu~!lel ha Mourão. H~nrique 
V~lladares, Pedro Borges, José Avelino J~·ão 
Lopes, Francisco de Sà, Augu~to Severo:.José 
Peregrino, Coelho Lisboa, b:rmirio Co'lltiJ:tho, 
José Max:iano. Coelbo Cintro., Batbo~ Lim:~., . 
M3;rtins Junior, João de Siqueira, Arthur 
Perxoto. Rocna Cavalcante, Neha.. Jayme 
VUlas-Boas, Ca>tro Reb;,Jl,,, Milto'n, Eu"en:o 
Tourinho, Amphilophio, Leovigildo o Fil
gueu-as, TC>l~·ntino dos Santos, E~1ua.rdo · 
Rn~os, M«rcolino Moura., Jeronymo Monteiro, 
Jose Murtiullo, Xavier da Silveira., Oscar 
God.ay. trineu. Mach~no, Aloindo Guan<Lbura., 
Tirnotheo da Costa, Augusto de VusconcPllos, 
Bellsa1·io de Souza, Pereira dos Santos, Nilo · 
Peçanha., Leonel Lol"eti, Paulino de Souza 
Juoior, Mayrink, Calogeras, Carvalbo Mou
-rão, Octaviano de Brlto, Larnouoier Godo
fredo! Cupertino de Siqueira, . Augusto Cle
mentmo, Tel!es de Menezes, Arthur Torrés, 
Padua Rezende, Lucas de Ba.tros, Edmundo 
da· Fonseca, Francisco G-licerio, Ovidio Al:>ran
te:;, Hermenegildo de Moraes, Alves de Cas
tro, Mello Re_&"o, Lamenha. Lins, FrMicísco 
A~encas.tro e victoríno .Monteiro. . 

E' lido, julgado ol:tiecto de. deliberação e en· 
viado O. Commiseâo de Orç:J.aieoto o seguinte 

PROJECTO 

N. 50-1899 

I senta os bo.rrcos Hacion Jes de deposito qve 
ttegocic.rcm em cambio, institttidts n os E~· 
tados sob o ,..egimen das. sccieda.t./es arlo
nymas, das Gbrigaçues do d eposito de que 
trata o a1·t. 1fJ d ~ lei n. 550, de 3:1 de de
.:;emúro de 1898. 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Os bnncos naclonacs de üe

pos!lO que negociarem em cambio in.sti
t~idos nos Estados sob o r.,gimen 'das .so· 
7le~aóe~ t>.nonymas; não estão sujeitbs ás 
obr1gaçoes do deposito de que trata o art~ 19 
da lei n. 559, de 31 de d~zernbro de 1898. ' 

Sala das sessões, l de julho de 1899.
Bueno de Andrada. 

ORDRl\I DO DIA 

O Sr. Presidente-P~o a~s nobl'€S 
Deput;•dos que occupem as suas cadeiras p:J.rii 
~e proceder á votaç-Jo. 

O S1·. ~ilo Pe~<ctnba ()>ela .ord~m) 
-Sr. Prf.Sidente .. requeiro a. V. Ex. que 
consulte a Casa SI cou•ente na. in"Vfrsão da 
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SESSÃO ·EM ·l DE .JU:LHO DE 1899 
<> . 

ordem do dia, pa.ra.- que ent re em volação 
primeiramente o projecto n. 16, de 1899, so· 
bre o 1m posto de consumo,·findo ·o que s·eguir
se·llil. a. votação do pt•ojecto do Codígo PenaL 
. ·Consultada, a. Camara a·pprova. o requeri· 
mento do )r. Nilo Peçanha. 

E'·annunciada a votação do projecto n. 16, 
de 1899 com parecer sobre emendas offereci
das na 3• discussão do projecto n. 16, deste 
a.nno; que autoriza o Pod:;;r Executi~o a ven
der a prazo aos fa bricantes e mercadores at
tingidos pelos impostos de consumo constan
tes da lei n 559, de 31 de dezembro de 1898, 
que o r é\quererem, as estampilhas necessarias 
para serem selladas desde já as mercadorias 
que tiverem em deposito, mediante as con
dições que estabelece (3~ discussão). 

Posta a ·voto5, e rejeitada a emenda do 
Sr. Erico Coelho . 

E' annuncia.d.a. a vota~o da seguinte 
emenda do Sr. Tosta, = 

Peço ã. Cama.ra que resolva já esta questão,
porque é urgente. Trnta.-se de interpretar 
a lei. · 

O Sr. A.leindo Guánabarà 
(pela: ordem)- Desde que a Commis~ão sere- · 
uniu que resolveu não cogitar, neste pro-
,jecto. de medida definitiva. . 

Effectivamente nüo se pronunciou sobre a. 
natureza. da emenda, ma.s adiou-a, por eu
tender que agora sô se deve resolver a ques
tão de momento. Este foi o modo por que a 
Com missão julgou cumprir com a sua missão, 
como expoz n o primeiro parecer com que 
justificou o sen pr0jecto ã. Ca.ma.ra e esta se 
conformou com o seu modo de proceder, ap
provando-o em duas discussões. Foi por este 
motivo que ella deixou de tomar em consi
deração a emenda do illustre Deputado pela 
Bihia.. 

Posta. a votos, é rejeitada a ·emenda do 
Sr. Tosta. 

Accrescente·se.ao projecto n. 16, 
~guinte : 

o artigo E' posta a votos e rejeitada a emenda. do 
Sr. Alfonso Cós ta e a,nnunciada a votação da 
emenda do Sr. João de Siqueira. Art. O preco de que trata o art. 1• §.44, 

da lei n. 559, ele 31 de dezembro de 1898, 
para. a. cobra.nç<t das -taxas de 2o r eis e 8 réis 
sobre os charutos nacioMes, é o tle fabrica, 
conforme determinara,m as leis ot•çamenta
rias anteriores e se deprehende do dispositivo 
do§ 7•, lettra c do art. 3• na le i cita.na, que 
impõe aos fabricantes a. obrigação de estampi
lqar em os cha.rutos um a um . 

O Sr. Tosta (pe~·t onZcm)-Benhores. 
pedi a p;llavra. pala ordem, como membro da. 
Commissüo Especial, para encaminhar a vo
ta~;.rio. 

A maiol'ia. ull. Commissão, sem contestar a 
procedencia das razões alleg:~.das nos consi· 
dero.ndos, propõe apenas i Camara que adie 
a solução da questâ.o para quando se t ratar 
da M especial. 

Mas, a lei csr:eciaL, caso seja votada, só vi
gorará. de janeiro em deante, ao passo que a 
minha emenda versa sobre um ponto du
vidoso ... 

OSa. Núl PEçANHA.-Para.V. Ex. sómente; 
mas que importa. em dest'alcar a lei daRe-
ceita. · 

· O SR. TOSTA-Não importa tal. Sinto não 
poder discutir. · 

. A emenda propõe que a Ca.mara restabe
leça o verdadeiro pensamento do legislador. 

Nós, votando 3.qui o 11.rt. 30 rl etermmando 
. que o impo>lto seja pago pelos fabricantes á 

sabida rios produclos da fabrica. o pensamento 
é que o imposto s~ja. cobrado sobre o preço da 
fabrica e · não do tetalllo, como determina o 
Regulamento. 

O Sr. João de Siqueira (peEa 
·wdem) satisfez-se com os esclarecimentos 
dados pela honrada. Commis,ão.sobre o ponto 
que determinou a. sua. emenda e pede que se 
consulte a. Casa sobre si consente · na reti. 
rada da mesma . . 

Consultada., a. Camat'a concede a retirada. 
pedida. . 

E' posta a votos c rejeitada a emenda. do 
Sr. Arthur Peixoto. 

São successivamente postas a votos e appro~ 
vadas as seguintes emendas o!'ferecidas peios 
Srs. Belisa.rio de Souza e cassiano do 1-lasci· 
menta. 

Onde convier--Ficam isentas do impoSto de 
consumo as mercadorias a q'ue se r efere o 
§ 29, do art. 2" da actual tarifa em vigor. 

Acerescente-se: . 
Art. Os fisca.es especiaes dos impostos 

de coosumll serão nomeados pelo Ministro d~ 
Fazenda, independente de :proposta. 

Assim emenilado, é approvado em ga dis
cussão e enviado á Commissão de Redacção 
o ],)rojecto n . 16, de1899. · · .. 

E' annunciada a continuação da ·· votação 
das emendas constantes . do impresso n • . 43, 
de 1899, e offerecidas a.o projecto n. 176, de 
1895 relativo a.o COíligo Penal da Re_pnblica~ 

E' posta a votos e rejeitada; á emenda. sob 
o n. 25, otrerecida pelo~ Srs . .Adalberto Gui
marães e João panto.s Filbo. 
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ANN AES DA CAM:\.RA 

E' npprovaua a SE>guinte ~menda sob n. 26, E' l't>jeita,da a. em,:n,Ja. sob n. 37, otrerecída 
oiferecida. pelos Srs. Adalbet·to Ouim:!.rães e t~c::os mesmos senhores e appro>ado o se" 
João Dantas Fllilo. guinte substítuti vo da Com missão: 

Ao art. 71 n. IIl in fine foi aprc:sentnda, 
ainda, jlelos Sr;;. Aclalberto GuimaJ·ães e João 
D;1nt:J.s Filho, a emen,la que se segue: 

Accrescente·SI': <<OU :poli ti co.>.> 

E' rc,jeitnúa a emenda. StJl.J o n. 27, ol!He
eida pelos Srs. lublberto Guimar•ães o João 
Dantas Filho. 

<<Art. 128. Reunir~ in se em loga.r -publico 
tre5 ou mais peHoas, com o iim de se ajuda
rem mutu:unente a cammetter c1•ime, ou a 
privar nlguem do gozo ou exer-cició de algum 
1líreito, ou do cumprimento de qualquer de-
ver: -

Pena-prisão com trabalho por um l!. tres 
mezes.>) 

B' a.pprova.da.a seguinteemendasoh o n. :tS, 
ofierecida pelos Srs. Adalberto Guimn'ães e E' annnnci:u1a a votação da seguinte 
Jolo Dnntas Filho. emenda do Sr. Affonso Costa., sob o n. 38: 

«Depois da palavra dclí111He'ti:ie accrescente
se:-que e3tiYer ausente uo estrangeiro, e 
com li batimento de um terço pa.z·a o que pur
manecer no tenitorio brazileiro .)) 

E' posta a -voto3 e rejeíta.rla. a em~nda sob 
o n. 2rJ, oiTel'ecida petas mesmos senhore;;.· 

E' appro·vad:~ a ~ eguinte emenda soh o 
n. 30, o!Ierec.d:. pelos me8mos senhores: De· 
pois da palavra natHrcz r., diga-se Gu m:.!is 
gra!la. 

E' app1·ovnda a seguinte emPnàrt sob o 
n. 31, offerecith IJelos mesmos senhores: 

Art. 81'. A rebabilitaf.ão consibtl~ na l'e:in
tegraç5.o do couúemnadc em tlldcs es direitos 
que houver pm•1!ído pela condemnaç,'io, 
quando .mr decla.raclo iunocente pelo Supremo 
Tribun:~l Federal, em con>;equenci<t da revista. 
cxtraorilin<\ria da sentença condemna.toria. 

§ 1.• A rehabilitaç~o resulta. immedhlta
mente da sentença tle revisão, p:1ssada em 
julgado. 

Ao art. 129; 
§ .•. Não se consirlera sedição ou a.junta

m<'nto illici to a :::eunião llo povo desarmado, 
('Jll ordem, para o fim de representar contrá 
as injustiças, provocação e mão procedimento 
dos empregu.dos publico~; nem a reunião pa
cifica., sem armas, do povo nas praças pubti
ca~, tl1eatros e quae~quer outros edificios ou 
lagares convenientes. para e:xerceJ' o direito 
de discutir e representar sobre os negocios 
pu·blicos. . 

P~ra. uso de;;ta faculdade não é absoluta
mente necessaria licetl\',3. previa. de autori
dade policial, que ~ ó poderá prohibir & reu
nino annunciada, no CiiSO !le suspensã-o de 
gar:mt.ias constitucionlles, . limitada D. acçã.o 
da. policia, neste caso, a rlissolver o. reunião, 
gllardadas as formalirlacles da lei, e sob as 
penas neHa eslabelecidas. 

O 81•. !Harl:>osa Lilna (JJela o1·· 
dem)-Comqua.nto me pareça., Si'. Presidente, 
que u:io ha numero na Casa pan1 se proceder 
ás vota,:õe~, to1ütvia penso set' tla m;tis alto. 
con venicncio. cha.mar a attehçií" do~ coHega.s 
pr:esentes p;tra. n matcria impJI'tanttssima 
,[esta. emenda.. 

A emenda rlo Sl'. Affonso Costa restabelece 
literalmente a <lisposiçlo do c11digo em vigor 
promulgado pelo Govemo Provi~orio, seudo 

E' rejeitada. ~emenda. ofl'cre~it!a pGlos mes- Ministro da Justiça o Sr. Dt·. Campos Salles, 
mos senhores sob o n. 32. e:x.tremoso tkfcnsor do principio da. a.utori

§ 2. • A sentenç.1 de l'<!habilitnÇii.o J'econhe
ceri~ o di!'eito do rellabilitarlo :1. umn jr1sta 
indemnizaçilo, qU(l ~:)l'á líqni•lalln em ex
ecu('iio, por todos os prejuízos soll'rit.!os com a 
condemnação . 

A ~<lçii_9 ou Esw.do e rcsponsavel pda in· 
llemlllt.a'-:<ta. 

E' app;·ovada a emenda sob o n. 3::!, o!Iere
cida pelos mesmos senl10re~, supprimindo o 
paragraplto uni co do art. 84 do l)l'0jecto. 

E' re!eitada a emenda sob n. 34, oíferecídà 
pelos mesmos senhores. 

da. :o c, comc;uintemettte. in:;nsp(lito. 
A Commissilo suppt·imiu uma disposição 

liberal que regula. o direito de reunião, in
stituindo-a por outras que se prestum a 
qunnt<\S violencías as a.ut<JrJdades policiaes 
qui.zerem fazer pm· oecasião desses exercícios 
dos direitos dos cidadãos. 

SiLo suecessiv-ümente postas a votos e ap· Parece que a Camam dtlT"erã. votar a 
p1•ovo.das as eniendns sob ns. 33 e ~6, ofrere· emenc[a do Sr. A!Too~o Costa, que "mantêm a 
cidas pelos Srs. A<1alberto Guimarães e Joã·) disposição do codigo em vigot•; e poi isso, em 
D,mta.s Ftlho, sub!<tituindo a p:J.Ia.vra Naçrto vista das ponderações que venho de fazer•, 
-peln pnln na.-I:J·a:;il- e S1lbs1ituíndo as lleço a Y. Bx. que se digno consultnr :1 Ca
:pn.lnvrtl.H-lorlar pubttco-por estas ontras- 1 m•rra si concede votação nornina.l para. esta 
lo!Jar olldc c:;lcj wt m'<is de J[} pessoas. j mater-io. de tam:.~nha. relevancia. 
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· BEssio. EM. t DE iu~o DE 1899 7 
' o 

. O Sr. Milton (pela. ordem)-Sr. Pre- Por.conseguinte,desde qU:e a emenda do Sr. · 
sidente. a vista das ccmsiderações que o hon A[ortso Costà riã.o está concebida em termos, 
ratlo Deputado por Pet•nam b uco ~1ca ba rle ao contrario diz que nii'Q s<TQ ajuntamentos ilii-
1\l.zer, não me posso conserva1' em siloncio citos rtuniões feitas em taes e ta.es condições 
e peço á Ca.mara que me releve alguw:~s vê-se que a Commissão ando•.1 bem não · 
palavras que vou proferir em resposta a acceitando essa. emenda, que vinha. contrariar 
S. Ex. de todo o ponto o modo de legislar em direito· 

o SR. MELLO REGo-E' para encaminhar a penal, porque, como disse, ahi não se tnta. 
-votação~ de íhctos qoe não sü.o puniveis,mas dos que 

inco1·rem na sancção penal. 
O Sa. MILTON-Sim. senhor. A Commissão E si no codigo vigente existe a. disposição 

do cnuigo não poude acceítar a emenda sub que n emenda pretende restaur::tr, f!. causa: 
scripta pelo Sr. Alfonso Costa, pelas ra~õea está em ter sido promulgado aquelle Codigo, 
que estão dadas miudamente no par.,cer que antes de ser votada a constituição Federal. 
ella teve a. honra. de apresentar ã. e:-.mara, (Apoiado.) · · 

· quantlo examinou todas as emendas que lhe Mas hoje, que a Constituição existe, d~cla.-
íol·am presentes em 3> discu~são do pro- rando que é licito ans cidadãos se reunirem 
jecto. em taes e. taes condições, P.Scu&tdo ê que o 

E:>tou certo de que o nobre Deputado leu codigo venha repetir o dispo::;itivo, que já. 
com a devida. attençiio os motivos expostos figura na. lei mãe. 
pela Commissão, que foi lorçnúa, muito a Por estas duas razões, Sr. Presidente, por 
contragosto seu,a nao acceítur a. emenda que estes dous fundamentos attendiveis , foi que 
S. Ex. agora defende. " Commis.·ão não a.cceitou a. emenda do digno 
Sr~ Presidente, foram dous os moti~os, Sr. Affonso costa, 0 que sentiu a.liãs profun

dua.s as razões, dous os fundamentos, que damente. 
teve a Commissão para assim proceder. Já vê 0 nobre Deputado que na bypothese 

Em pr1meiro Jogar, disse-o a Commiss.'ío; não s~ trata de restringir mais ou meno~ a. 
si em um codigo não se declara o que é licito liberdade individual .. 
a qualquer ~ess~a faze~ •. ne~te ss define, o que a commi~sã:o quiz, em primeiro 
poNm, o que e crtme e so unpoo a pena, ao l()gar, foi respl}itar a Const-ituição, prestar-lhe 
passo que a emenda do Sr. Alfonso Costa ... a de vida homenagem, não repetindo o· que 

O Sa. ·BARBOSA LmA- Emenda que resta-· já existe legislado nella, cúm~ si lhe fôra_pre-
belece a disposição do codigo em vigor. ciso dar em uma lei secundar1aiorça e Vlgor; 

· · · e em segundo Jogar, não pótleacceita.r a. emen-
0 _SR. Mrr.TO.N-.•• faz exactamente o con- da do sr. Affonso costa, porque ella. não se 

traEr1
1

1
°· d' . t propoz a d.efinir um crime, e ao envez disto 
a IZ tS o: vita declurar o que não é crime. 

Para. se legislar sobre n. virturle, sobre as 
boas acçi:íes, sobre a honoJ·a.bilidade de 
alguem, n<~o e certameute logar proprio um 
Codigo Penal. 

« § . • • Niio se considera. sedição, ou n.jun
t.'l.mento illiclto, a reunião do povo de~ar
mn.uo, em ordem. pal'& o fim de representar 
contra as inju!'tiças, provocação e máo proce
dimel.Jto dos empt·egados publicos; nem are
união pacifica, sem armas, do povo nas pra.
ço.s publicas, tbeatros e qua.esquer QUtJ•os 
edificios ou lo~~:ares conveolenles, p:~.t•a exer
cer o direito de rliscutir e ropresentar sobre 
os negocios publicas. · 

Para uso destas fac11ldades n5.o é absoluta
mente necessaria licenç't prévia de autori
d3.de policia.], que só poderá. prohibir a re
união llnnunciada., no caso de susp:~nsão ri e 
garantias constituciC>naes, limitada a acção 
da policia., neste caso, a dissolver a reunião, 
gúa.rdadas a.s formalidades da lei, e sob as 
· peno.s nella Elstallelecidas. »-

Por conseguínte, essa emenda está conce
bida em termos que destoam completamente 
do modo de legislar em um cOdigo penal, por 
que neste não se define o que não é crime e 
antes declara-se o que constitue uma infra-
cção. . 

Douas estas eXLllicacões, estou certo que o 
nobl'C Deputado por Peen3.mbuco, será. o pr~
meiro a reconhecer que labora. em um eqm· 
voco, e pot: consequeucio., as,;im .convencido, 
não deixara S. Ex:. de vota.r de a.ccordo com 
a. Commissüo, o que ella muito es timará. 
(Mt!ito bern.) 

O Sr. Presidente -0 Sr. Depu~ 
tado Barbosa Limo. requereu votação nominal 
para esta emenda. · 

Os senhores que approvam o requerimento 
queiram levantar-se. (Paus:t .) 
· · Votaram r. favor 50 e contra 13. 

Não ha. numero e vae-se proceder ã. cha-
mada. · · 

Procedendo-se a chamada. v4)rifica-se te
rem-se ausentado os Sl's.· Pedro Ohermont, 
Eo.éas Martins, Luiz Domingues; Guedelba. 
Mourão, biduardo de BerrMo. Torres Por-
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tug~l. llderonso Lim:l., João Lopc>, Helvecio s. R. ·em l de julho de 1899.-Jose A11e
;Monte, Aug-u~to Sével'C\ Frand;co Gur~t>l, lino.- Cas,io'tlo dl Noscime,to.-ldào de &
Jose Peregri111, Cóelh·J Lishoa, Ermil"íO Cou- queira.-End!s lvi,w1itls.-Joao Lopes.-Ro· 
tinho, A1Ionso C:>sta, Co~Ibo Cintra., Mala· cluz G~valcante.-Francisco Toumtino,-Coelhq 
quio.s Gonçalves, Ma.rtin~ Junior, Corn~lio L.isliaa.-Jasê Pereg1·iM.-Appolonio Zenay· 
da. Fonseca, Juvencio de Aguiar, João ·de de.,,-Pinheíro J-unior.-Arth:v.r Peixoto.-

. Siqueira, Arthur Peixoto, Euclides Malta, _Thomru: Accioly.-T1·ind<rde.-:Silfla Jlfari.:;.
AraUjo Goos. Arroxellas Galvão,-r.o~rigue;; A!fredv Pinto,-Neiw•. 
Doría; Seab~a, Tosta, Manoel Ca.etano, Am
philophío, João Da.nta.s Filho, Leovigi!tlo Fil
gueiras, Eduardo Ramos, Rodrigues Lima, 
Xavier ua Sl!Vetro., O;;ea.r Godoy, Irmeu 
Machado, Aloindo Guanabara, Timotheo 
da. Costa., Augusto de Va;;concellos, R:\Ul 
Barroso, Sá Freire, Nilo Peçanba,Ah•es de 
Brito, Silva. Castro, P<~.ulino de Souza Ju
nior, C3.1ogera.s, João Luiz. Henrique Vaz, 
Alfredo Pinto, Ahaxo Bctelho, Telles de 
Menezes, 1'llcotonio de Ma.galhães. Arthul' 
Torres, P.tdua. Rezellde.Hermenegildo de Mo
raes, Alves de Castro, LooJloldo Ja.rdim.Al•·n
ror Guimarães,Bra.zilio da. Luz.Lauro Mliller," 
Pedzo Ferreir<~, Guilloo, Mar~al Escobar, Ap· 
pa.ricill Mariense, Victorino ~lonteiro e Riva
da:v:ia C()rrêa. 

O Sr. Presidente- Re>I'Onderam 
á chamada 79 Srs. Deputados. 

Nã.o ha numero, :fica. adiada. a votação. 

E's.nnuncíada. a 3, discussão do project" 
n. 22 B, de 1~9<l, redacçã.o píll'(l 3• d"tscus~\L 
do projecto .ti. 22, do corrente am1o. que 
autori2a o POdel' Jj;xecutivo a abrir ao Mini~
torio da Jastíça e Neg(Jcios Intel'iores o cre· 
dito extraDrdiuario de 80:853$637 pa.ra. pa."'a· 
~~nto dos o.cde.aados que compet6ni 11 "Varios 
JUlzes. 

Ninguetn pe<liodo a palavra, ~ encerrada a 
discussão, 

· · E' annunci~da. a. z• discussiio o o projccto 
· n. 32 A, de 1809, t~.<1torizando o Governo a 

abril', uo eort·ente exereicio, o.o Ministerio dn 
Justiça e Negocias [tJteriores o credito ~tt!'a.
ordin:ulo de 60:000$. afim de n.uxiliar a 
Associo.ção do 4• Centenario da Descooorta. do 
Bra.zíl, na cornmemnração qu~ ella projecta 
realizar no ;1nno pro:tímo vindouro . 
. Vem à. Mesa., e lida, apoiada e postn, eon
JilUtameote em discus~ii.o a. seg11inte . 

EMENDA. 

A? p'l'o}ecto n. 32 4., de 1.899 

§ I•. Dos 60 ;000$: ncíma., e ti)Sel:'vada. n 
quantia. d" lO:OOU$ para auxiliar o Instituto 
doa Advogados nas despez:as oom o tJon. 
gresso Juridico oonvocado pu,ra. a celebr3.Çã.o 
da mesma data pol.' a.quelle Instituto. 

o Sr. Barbosa Lima-(I)Sr.Pre- 
Si dente, q11anio· se pt'OC3dia Íl. votação deste 
projeeto, na su<1 pPímeira leitura, eu tive 
occasiã.o de chamar a atten~o da Cama.ra. 
Pa"a. a. necessída.de em que nos encontt'&vamos . 
então e é evi~e.ote que nos encontramos 
aind(\ (le roolamnr ~ta autaZ'isaç.ão. 

Não e, Sr. Pre.sidente, que eu desconheça 
os fundamentos em que assenta o vrojecto, 
nem os nobres motivos que Jevar11m os seus 
booradrs autores a. apresentai-o. 

R o.1menteo aeontooiDJento que se pre~nde 
commemora.r 6 daquelles q.ue despertam o 
mais justo entbusie.smo e que estão a: pedir, 
da pa.Ite dos poderes publicas, coll;lboração 
etfie&z, afim de que esse evento não passe des
percebido na. Patria. Btazíleira; mas, pareceu
me que, recusando o meu voto a; esse pro
jecto, eu estava sendo orgão das pond.erações 
de muitos das nossos <:Oncidadãos. · 

De fuctn, uão b11sta que tenhamos em vista.. 
de um modo theol'ico,a alta relevancia. deste 
acontecimento que se pretende cornmemora.r; 
é preciso, fa~·Ee mister que não nos esqueça
mo3 da. pressão que exerce sobre nõs a. 
todos os iostaotes, o conjuncto da , aoodioões 
especialissimas em que .se encontra o erario 
nacional. 

A pa.tria. pode ter e tem normalmente, 
pa.ra. essas e fTusõr.s systbematiea.s, d na.s es
pooies de orgãos: um, aquelte que toma. a si 
dar expansão c exteriorisar os.seus sentimen
tos. sem a menor colla.bottçâo official ; outro. 
o p1Jd~r publico, torla a vez q ne e;;te se eneon
tra em communhão cofb. as teno.lancias e opi· 
niõ~s·dos seus governados. 

Ha poucos dias tivemos occa.síã.o de assis· 
tira. uma commemotaçào do maior brilhan
tismo, C<>rno da mais -nobre signiftc~, na. 
qual o elerneut.o o:fficia.l po~ fórma. nenhuma. 
interveio, quer para a.mpa:ral-a; quer para. 
sustentai-a. 

Todos os nossos concidadMS qae·se eneon· 
traram de a.ecordo com a necessidade de com
memorar, de um modo digno, a data. do pa.s· 
sarnento do inol vida vel Ma.reebal Florla.no 
Peixoto, encontraram na. intimidad~ deste 
sentime,n~o, ni!- eincel:'ida.•le da 8ua. gratidão, 
na elan ndenc1a com que souberam apreciar 
todos os elementos sociaes, mora!ll; e polit1cos 
que fazem dessa data um11. data sem par. a. 

(~) Não íoi r~vlsto )lolo ordor. 
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forÇa prec:sl par~ . a organizaÇão de uma 
comm~moraçio oivlen que, por falta do ele, 
mento ollloial' não deixou de ter o maior I.> ri· 

-lhant·smo como o mais elevado alcance . 
AS~im, acredito que os nossos . concidadiics 

de todo~ os Estados, podem· perfeitamente co
tizar-se, organizando-se em sociedades com
memorativas pa.r.1 festejar, nos limites das 
nossas forças, como nos é permit tido no mo· 
mentoque atravessamos, o 4• centena.rio do 
descObrimento do Brazil; e assim, antes de 
ttido, nós significamos, como o melhor meio 
de accentua.r a passagem desta .tlata memo
randa, como o· melhor. meio nos limites das 
·no.sas torças, d;ida. a cxcepciooalida.de das 
condições precal'ias em qnc nós encontramos, 
que depois do quat'ro seculos decorridos desde 
este dia, ao menos temos juizo, na pbrase 
que o bom senso }>O PUlar ~stá a. empregar. 

Digo eternos jUlZO» porque não ha no tb.e
souro publico recursos que nós possamos, oão 
direi desviar, pois que ja reconheci a n9brez'.!. 

, dos fios que teem em vista, mas canalizar, en-
caminhar pa:ra. esse mister, quando nós temos 
estado, ha duas ou tres sessões p!i.rla.mentares, 
n. cortar implacavelmente, no vivo, na. phra
se desse accordo financeiro, que nos está. as
soberbando, como uma. dil!tculdade da maior 
importancia; quando nós não temos hesttado, 
em · se~sões coosecutivus,.- no exercício do 
nosso mandato, e comnosco o Poier Executivo, em adopt&r as providéncias, as mais in
clementes, as mais implacavds, f,cha.ndo oC
ftcinas, arrendaodÇt &trados, despedindo ope· 
ra.r ios,pa.ralysando ob~ deu tilida.de publica~ 

Pois é neste momento em que. nesta. e na 
outra Casa do Congresso, se discute s~ria
mente si convém ou não relevar uma divida 
de I ou 2:00:·$ a um o.lllcial morto · gloriosa
mente em campanha, na defesa da R.epublica, 
que nós achamos. sem mais exame, levados 
somente por um louvavel enthusiasmo, que 
podemos autorizar o Governo a despender a 
quantia de 60:000.~ para festejos Y! 

o Sa. MILTON-Não apoiado; _o programma. 
ê mais vasto. 

o sn: BARBC'SA. -Lillu.-Si é mais vasto, v. 
Ex. h& de coocordarcommigo que a quantia. 
é insignitioaiite; minima em rela.ção ao facto 
que se quer celebrar. 

O SR.~ MILTON ....:. Isso mesmo respOnde a. v.. Ex. . 
0 SR. BARBOSA LIMA. - ·Isto é encarar a. 

que~tão por nm aspecto só. Isto que é quan~ 
tia. mínima. em relação ao facto, é ma:xima. em 
relação ás nossas difficuld 1des finanl!eiras~ 
em relação á. inc:emencia com que-nos re~u
samos a. attenrler a · pedidos instant es dé mi
lhares de nossos conCidadãos, de proletarios 
11.tirados fórs das officin~ta. 

Cam,.ra. V. JJI 

Ess:ls 60:1-JO$, não poderão a.Uivia.r _ as 
difH.c.uldades de tantos operarias~ 

O SR. MILTJN-Não ê só de pão que vive -o 
homem: 

0 SR. BARBOS.'I. LIMA.-Sím, é tambem da. 
satisfação dMa a esses nobre~ sent~mentos, 
não ha duvida; mas eu pergunto: nos damos 
satisfação ·a esses nobras impulsos quando nos 
esqnecemos de que estamos .de pagamentos 
suspensos, nfi.o só no tocante ao serviço_ do~ 
juros da divtda. externa como em relaçao a. 
taxa da. amo'rtisação 'l . . 

Nós estamos nesta situação já uma. vez 
a.ssigoalada neste recinto_ por dignos e -pa.
trioticos representantes do po-vo quando pe· 
<liam aos poderes pu blicos. que vend~e~ a 
pr11ta., as alfaias, reduz1ssem a. dmlletro 
todas as nossas propriedades, eomtanto que 
não fossemos á situação extcema. -de suspen
der nossos pagamentos. 

Pois bem, 1bmos além dessa. situação; hoje 
estamos de pagamentos suspensos. Esta. é que 
é a consideração ca.pital . que lev_ou _a fa
zerem-se treguas na.s luctas partldanas, a 
arrenimentar-se o parlamento em torno do 
chere de Estado e dar-lhe todo o apoio para. 
que podessemos sahir desse passo difficil e 
amargo, e ainda mais, . a 1echal' os olhos a. 
tudo quanto fosse solicitação honesta e ra
zoavel, em grande parte de interesse int;li· 
vidua.l. · 

E é nesta. occasiii.o que, poudo de pa.rte 
tudo isto, nós que não votamos 60:000$. nem 
20:000$. nem 10:000$, para os ftns a. que me 
refiro. votamos, sem mais exame, 60:000$ 
para. festt-jos ! 

Em que consiste a commemoração 1 
O projecto não entra em da talhes. não diz 

que vão ser empl'egados desta. ou daquella 
fórma, vão ser destinados ã. publicação de 
obras, a. premios para hymnos, para poemas 
ou qualque1• antro meio littera.r io de festejar 
esta. data. Não diz 'tambem si esta quantia. 
tem em vista fa.zer·se em todas as c1pitaes 
da .R.epublica, em todos os Estados a comme
moraçã.o desta da.ta,, que interessa. a todos 
elles ; ou si ao ·contrario, ella se fará nesta. 
Capital com as bandas de musica. .dos di~ 
versos corpos da. guarnição, com galhardetes, 
toguetorio, eoretos de sarrafos, meia. duzia. 
de vivas e um. espectaculo de gala. em qual
quer thea.tro,q ue tem sido em summa a. maior 
parte de n·ossas commemorações todas .·as 
vezes que nos falta o principal, que é o re
curso pecuniario, e este V. Ex. cqmprehende 
que não dá para mais.- . 

Acredito que a. Ca.mara. se co!locará em uma. 
situação- bem embaraçosa.. quando a.ppro
vando esta concessão de 60:000$ para este 
fim, tiver de, no correr da mesma. sessão. · 

2 
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. lO ·ANNABS . DA. C.UI:&ltA. · •· 

recusar quantia zrienor para fl r\s inuito mais 
urgentes c de· muito maior importancia. 

O SR.. SERZEDELLO CoRRÊA. - PeÇO a. pa· 
lavra.. 

O SR. B .... RBOSA.Lll\!A.-Reservo·me, Sr. Pre· 
sidente; sabendo que ba. dous Ol'ador cs in
scríptos para defender o projecto; sabendo 
que ha já uma grande corrente favoravel 
ao projecto, me reservo para assignalar em 
ontl'a ()C('asião a. crueldade, a i ocoherencia. 
que estão n&. cegueira com quo se f~cha os 
olhos a. tantas difficuldades existentes hoje 
na Pa tria Brazileiro., no lar do tantos em
pregados publicas . despedidos das offic:inas 
e seeretnvias, se fecha os olhos á situa
ção afilictiva em que se encontram os nos
sos patrícios que só pódem hnurir uma 
consolação nos dictames de um patriotismo 
que lltes ensina. .que esta sHuação ê .oriunda 
lias dífticul d~des linanceiras, para só a.bril-os 
par:~. só acudir aos reclamos da associílçã.o e 
de qrtantos a patroeinam no sentido de se 
festejar por esse mod•J iusufficientc o Cente
nario da Descoberta do Bt•azil. 

O projecto não vem p1·ecedido de conside
ra.ndos ; o projecto tem apenas um artigo e 
limita-se a dizer: tire- se doThesouro 60:000$ 
e empregue-se-os neste fim, que é mais im
portante do que todo:. os que a.ssignalei. 

. Espero que o honrado signata.rio do pro-
. jecto, que o digno Deputado do p,,r{t. que já 
pediu a. palavra e outros Srs. Deputados que 
pretendem rlef~ndel-o, mt·strem as ra.zões que 
teem para amparal·o, e não direi que me 
dGu por muito feliz si estas razões me con
vencerem, porque tenho a. certeza, máu 
grado a eloquenc!a. de SS. EExs, que.> tal é a 
santidade dos motivos que estão aqui a. ele· 
terminar a. minha conduct.a, que decidida
mente não poderei abrir mão do voto que jü. 
umo. vez dei em coutrario ao projecto. Es· 
pero ouvir a pa.l:wra de SS. E~xs. pa.1·n. 
voltar ã. tri buna, opportunamente. (Muito 
bem, muito bem.) 

O Sr. 1.\iilton- Não sei, Sr. Presi
dente, poi• qlle fatalidade coube· me hoje en~ 
frentar duas ve:r.es <:otp o nobre Deputado por 
Peruámbuco, de cuja competencia todos nós 
!ortna.mos o melbor juizo e cu.ía pala.vra. e 
sempre ouvida com a. mtlrecida attenção. 

viria. aqui dep.~ar com o mais franco e mais 
sincero acolhimento. · 

O nohre D:putado, Sr. Presidente, começou 
seu di!!curso fazendo inteira justiça. ás inten
ções do a.utor do projecto; e nã.o foi só isto. 

s. ·Ex. foi além, porque tratou mesmo de 
justitical-o , expondo razões e Iriotivos; que 
todos abonam ele ce.-to a minha idé«; S. Ex. 
accentuou bem a necessirlndo de se realizar a 
commemomção, que, entl-etanto, :impugnou. 

O nobre Deputado, depois de reconhecer e 
confessar que é digna de solemnidaile exce
pc:onal a data memora.vel em que nossa pa.· 
tria foi desvenrla.da. aos olhos do mundo civi
lizado, por uma falta de cohei·encia. perdoe-me 
cHzel·o, no correr de seu discurso S. Ex. tno.· 
nifestou.se contra o meu projecto, queexacta
mente cogita. d:1quella festa, e tende a reali
zar o.quelle alevantado p1·cposito. 

o Sa. BARBOSA. L mA - E' quo V. Ex. es
queceu-se de distinguir entre o1·gãos otnciaes 
e outros, não officlaes, ca.pazes de fazer a 
conimemoração. 

O Sa. MILTON-Eu bem sei aonde s . . Ex. 
quer chegar. e demr~is o seu pensamento 
está cl:~.ro, desde que S. Ex:. alludi.u positi
vamente á commemoragã.o, que mesmo aqui 
se fi)Z, b:l. poucos dias ainda, ao Marechal 
F;oriano P~ixoto, .e cor·rou por conta. exclu· 
siva dos seus admiradores . 

Releve-me, porém, S. Ex. que eu lhe op· 
ponha duas considerações apenas. 

E' verdade que, desta fe ita, o Governo não 
contribuiu com dlnll~ir·o, que me conste ao 
menos, 11a.ra a. oommeruornção do Marecba.l . 

M11s, me parece que em annos nnteriores o 
fez, e notadamente no anno do fa.llecimento 
do Hl ustrll cidadão . 

O Sn.. BARBOSA L i liL\- Isto Dão ó argu
mento. (H a outros npc1rtes.) 

O Sa. MILTON- No primeiro a.nno, me pa.
rece, o Gov~rno contribuiu pecunia.ríe.mente 
para os futleraes do Marechal, por entender 
que assim cumpria dever inilludivel, e con· 
vinh:l. dar toda sumptuosidade aos mesmos 
funeraes. . 

O Governo veiu com cel'teza em auxilio da 
inicia.t iva. J?3l'~icular, que ideara, promovera. 
e levara a effeito a. comr.nemoracão. 

Entretanto. Sr. Presidentt:, l1a. outra con- · 
s ideração QUe não pó:le passar dcspereebida. 

0 S:a. BARBOSA LmA-E' extrema benevo- Não póde haver comparação er1tre a com· 
lencía de V; Ex, memoração fi} i ta á. memoria do Marechal 
· · · . Floriano e essa outra. Cl)m que ~e deve cele· 

O Sn.. MlLTO~ .- V:eJO·me, entretanto, for· brat• a. descoberta. do Brazil. . 
çado. n correr a. tr1buna., como autor, que . ~ _ 
sou, do projecto em debate; não tanto para . O SR. BARBO;:,A LmA- \e~o. Eu trouxe 
protestar contra 0 que s. Ex. avançou, como como exemplo a commemota<;a.o. · 
para lamentar a crueldade cem que o nobre O Sn.. MlLTON-E o que estou fazendo é 
Deputado tratou. esse mGuesto e pequeno pro· aprecü1r o exemplo iirvoca.do por V. ·Ex: • 

. dueto do IÍl.CU patriotismo, que eli julga,va. (Ha ?ltt~iws ttpa.rtcs.} 
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. Em . todo o caso o nobre Deputado ha. ue 
permíttir que eu continue. 

0 Sa. BARBOSA LIMA-Não tenho O intuito 
de .intcrrouipel·o. 

O Sa. ·MILTON-A verdade, Sr. Presidente, 
é que o .nobr.: Deputado, recordando a com· 
J'llemoraçã.o 1e1ta á memoria do Marccbs.l 
Floriano, qniz dest'a.rle condemnur a intor
vençã.o rlo Governo na commemoração, que 
se· :pr ojecta ao centenario da. desco verta do 
Bra.zil. 

acredito que S. Ex. nã.o insistirá. mais nalles; 
(Apoiados.) · ·. 

Entreta.nta, o nobre Deputado, Sr. Ph~
sic!énte, uão paroua.hi. S. &.x. usou tambe.m 
J.e tun argumento ad terror~:m. Declarou que 
as condições .financeiras do pniz não campo!.'· 
tam a despeza de 60:000$ com a celcbrnçUo 
do centenario. 

Mas ao centenario; senhores, que chega de 
sccuto em seculo, ba8ta por isto mesmo uma 
despeza, que se póde con~iderar transito ria ; 
poi;; nã.o ti~urará no orçamento de todos os 

_O _Sa. _BARBOsA. LJM.~ '- As condições não annos. como succe<le a outras despezas, que o 
sa.o 1guacs. gravam permanentemente. 

o sa . MlLi'o~-TantO inclhor para mim. E demais, ~enhorcs: é possível que. não 
Já. dis,;e, Sr _ Preside o te, que a commemo- possamos _d7'p~nde~ 60.000$ com a celebt ação 
ração feita á.memoria. do Marechal, por ma.i;; 1 d? centeMt_w.~~z,\r de ~er o nobr? De~uta.do 
brilhante e signiticatin que tenh::~. sido, JJãO pu!tado ~ SJtuaç-~ do patz com cotes tão car-
é compa.ra.vel a e.~sa outra, com que se prc- re"'adas · . ~ . . 
ten•le celebrar a data mais notavel do nosso O SR. RmnosA LmA.- Nao fu1 eu, f01 o 
paiz. {tmditlfJ . _ 

o SR. BARBOSA. LIMA-EU nao comparei~ o Sa. MILT~M- Ha gastos que se impõem, 
o Sn. MILTON-Comprchenda bem v. Ih. t~~;.nto aos ~~a.rtlcul!l'rcs ~com? aos Governos; 

que.: não _send~ iguaes os t~rmo~ da compa- f~~i; ~fe}~;~~el evltal-o.,, nmguem consegue 
raçao, esta na. o procede· Pois, senhores, e cri vel que não possamos, 

0 Sa._BARDOSA LIMA. E OUTROS Sus. DEPU· apezar de tudo, r1espender 60:000$ com a 
TAPOS àu.o apartes. commemorat:iio do centenario, quando aliás, 

O Sa.. MrvroN-Ao <]Ue levo 1lito accrescG! aind:t httllOucos dias, votámos um credito de 
que o centenario, n que me tenho refet'ido, 58:_Hlô$700 par_a. remover os ~oveis da~ocre: 
va.e ser fest~jado pnr urna asociaçâ.o pa1·ti· tarte. dn_Extet'IOr, que do c:1e.:r da. GlorJ~ fo1 
cuhw, que tornou n si a honrosi ssima incum· tr:~;nsfet•ttla. para a. rua Marechal l?!onano 
bencia. E, si er:1. isto o que o nobr-e Dcputa1lo Pe1xoto 1 
desej11.vo., si Ex. appallav:~ Jlar:t a iniciMivo. O Sr. BA.twosA. LI~!A. - .Rcincidumos. 
parllcular, d:.>YO·se 1.htr desde já por sa- O Sn. MILTON-Por ccr·t.o que ~ curioso o 
ti:;fcito. facto 1le autori7,armos a. despcza de 58:000$ 

A commcn:ornção far-sc-ha. em todo o ca:-;o. pnrJL o. mudança 1le uma secretario. de Estado, 
Mo.i:; ou menos solemne, mais ou menos e rcg<.ttcnrmos !iO:OOO$ paro_ houraL'· a. me

Lrllho.nte, conlbt·me a. extensão dos re~u rsos morht dos celnbres na.veg;Hlores, que nos de-
de que <\ associadio tlo c·~nttnal'io dlspuzer, ram esta tuturo;:a pu.tr1a, e render as ho
o grn.wte acontecimento li istorico ser:í. reme- menageus devidas ao · gram\ioso evento. 
Inol'.1do. (Apoi :.:los.) (Apartes) . · 

E muito dill'urentc é, por certo, uma O.S· E não ê só isto. 
sociaçüo já const;tuida vir solicitar um pe· Quanto nos custa, por exemplo, a trans· 
queno auxilio dos po(ieres publicos, muito ferencia de estações policiaes, que se dá fre
di:fl'~rente de pretender elh que clles tomem quentemente, e nem sempre consultando a 
a dcanteirn. das festas, elaborein progra.mmas cooveniencia rio ser'viço publico, a se acre-
e promovam totl.os os meios tle realizál·os. clita.r no que registra a imprensa~ 

Do qu~ tenho exp~ndido é facil con_cluir-se UM Sn.. DEPuTADO - Mas tudo isto é por 
pn.ra a ImprocedencJa dos dous moiLvos de- necessidade. 
que o nobre Deput11.rlo se serviu para corn- ~ - . 
bater o projecto. Ha differença notavel entre O Sr~-. __ MILTC·N- E enla.o V_. E:r.:. nao JUlga. 
~ commemo1'ação que s:; fez á. memoria c!o necessa110 tambem, como ensmn1.uento ~como 
~areohal Florian<~ e a que se preten~e <~e-· est1mulo pelo menos, c~mmem~ra.r uma da_ta

11 dlcar ao centeuano da descoi.;erta do Br3ZI1. L qual a de 3 de mato, glortosa e .feliz . 
_ S.i em um~t a iniciativa dos amigos, a in i- r(Ap.trtes ·) . . _ . · 

c1ativa partteul ar, ~e revt~lou, na outra. e~se I O Sn.. B.qmcsA LnL~ .._ Se1 que os motivos 
elemento de vlda e sympathia não falta. que o inspiraram são os mais patriotí~o3, 

Estando assim respondidos os dous prm- mas é preciso a.ttender ·ao nossd estado ti
cipaes argumentos, com que se.oppoz ao pro- nanceiro. Não festejaremos o quarto cente: 
jecto o nobre Deputa.llo por Pernambuco, nario, festejaremos o quinto. 
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· .O SR.. J.úLTON-Mas é que V. Ex.. deeia.rou· cOmo' quer que seja., a. Casa. vê- que não. se 
qile os 60:000$ por lllÍm penidos vão ser gas· cogita õe (oguetorio. ·• 
tos em.(ogv.etorio, quando a.liâ.s o pt·ogramma o sn.. B.-~..RBoSA LIMA-Acho que e!!sa estB.
d& C:ommemoraÇão está. publicado,· e vasto e tua deveria. ser erigida a Benjamin Consta.nt, 
consequentemente dis~ndioao; e não será. que proclamou a Republiea neste IJaiz • 
. oom 60:000$ que elle se cumprirá. . · 0 s·s:. MrLTON-Perdõe-me: si não se désse 
· -O Sa. BuENO DE ANDR._-!..DA. dá um aparte. a. descoberta. do Brwz.il, ·como poderia ser este 

O Sa. MILTON-Os 60:000$, po1·tanto, re- paiz uma. Republica 'l (ApoiJ,.dos.) 
presentam simples auxilio. · o SR. BARBOSA LDIA.-No segundo ha. me-

O sa. BARBOSA LIMA.- V. Ex. não acha recimento, no primeiro nií.o ba nenhum. 
qufl ha Estados que estilo em meluores con· o SR. MrLTox-Como quer que seja:, o di-
dições do que a. União? nheíro não vae ser gasto em (cguetorto •. 

O SR. MILTON-Mas, estou certo de que os o SR. BARBOSA. LmA- O que quero é que 
Esta.dcs não serão de todo índiiTcreutes â. não se ga.st~ nem u m ·vintern. 
com.memoração da memora.vel data.. Como licen"& 
já. declarei de outra vez, a. Bahia destinou O Sa. MlLTON - Bem ; mas peço " 
IOO:O<lO$ para esse fim. para continuar. 
Senhor~ ! Sou forçado a. recordar a ea~ o SR . . BAB.BOSA LulA...;. v. Ex. está se 

ma.ra. o programma., organizado pela Asso- equivocando. · 
• ciaçao dj Centet~~a.rio, pois des~jo que fique o SR. MILTON -Senhores, já. me referi á 

bem claro-não ser com fog~Jetorio que se contribuição, que p9.ra. as fcs_tns do ce~tena
pretende 'festejar o dia, que rdcord:i ·o faus- rio· devem pr.)shr a e3tatuar1a, <~. mus1ca e a 
toso acontecimento. poesia. Em ultimo Jogar, a.lludi ao HymM ... 

Antes de tudo, aquella Associação espera 0 SR.. BuENO DE ANDR.ADA-Porqu.e não se 
erigir , nesft~ capital, uma esta.tua a Pedro toca. 0 bymno nacional y 
ALvares cs.bTa.l ... 

o sa. Bü&'lo DE ASDRA.DA- Era. melb.or O SR. MILTON - Porque então. pergunto 
que fosse a. D. Ma.noel. 'flOr minb.a ~ez, ma.ndou~se compor o. Hy11mo 

da Republict ? O hy'mno nacional níio ba.s-
. O S.rt. MILTON~ ••. esta. tua flUe já eatn. en· ta.va ~ . 
commend<(da ao s.t·ti.sta. Rodolpho Bernar- A Cornmíssão do Centena;rlo, Sr. Presi
delli, e custará. 220:000$, do:; quaes fo1~~m dente, pr·eten.de f;tzer mais :l.i.nd\1. . A composi
pagos 20:000$ como primeira. prGStu~ão. ~sse cão de um poema. nacional; e de um drama 
monumento .commemora.tivo eon~ta.rá de um t1!storico nacionaL.. . 

. , grupo em bronze sobre pedestn.l tle gra.nito 0 :'R. BARBOSA LIMA _ H8. de ser cousa 
e terá. 13 roetro.s de a.l tura.. bo<t ... 
,o. Sn. BARno

1
sA LllfA.-An_tes . seclovasst ·e n. 0 SR. Mr.t.TON _ . •. cujo concurso ee acha 

euetto as osta un.s do BenJ.Imlll ons o.nl e i"'uatmcnta aberto. Afóra o que jó.eaumerei, 
D.eodoro 1la Fonsecn.. .tcommis$ilO emittirú. sellos commemorativo,;, 

O Sn.. Mll.ToN-S6nbol'es, olétn do monu· p:u·a cujos deseuh<~.s o concurso está. simi
mel\to de qU6 já. fulloi, n. Commlssão so in- lhanwmente o.herto, com o. promess!l. de um 
cumbiu 1.!11 pabltenr o Li"'1·o 1J.o Ce11tcwtrio, premio de 1:600$000. 
vasta obra. sobl'e o prog1•assa do B!·azil, em Faz parte tambem do programma. d() cen-
todos os ra.mos dn. a.ctivlrla.de buma.nn.. tenario a composiçã.o de um grande quadro n. 

Os prllmioa, destinados nos autores das oleo, e de um .bllixo rele\'O em bronze sobre 
quinze Mc,llorias, de que o Livro . constará., o successo da de.<coberta do Bra;it·; e ·para 
importarão em 60 000$000. Convém nota.1• estes dons trabalhos o respectivo concurso · 
que, no minimo, o Liwo se comporá de qua- já se abriu, com o p1·emio de 10:000$ para o · 
tl'o volumes, de 400 paginas ead<~ um delles. quadro, e o de 5:000$ para. o baixo relevo. 

De mais, a CommiS>ão poz em concurso a. Finalmente a. Comrnissão pretende publi-
composição do Hymno do Celttenario •. cuja. car ·quatro .Memorias especiaes sobre a.ssum~ · 
lettra. custou 1:000$, premio já Pilgo, e para. ptos historlcos e economicos, · que já. .estão 
cuja !OUSi~ está. abe~to outro concurso, cujo postas em concurso. . _ 
prem10 serJ. de l :000$ lambem. . o sa. BAMoSA Lima-A llf~moria que tra-

... . . o SR; BARBOSA. Ln.a-N:io acredito em li" tar ·de assurnpr.os eoonomico;; deve ter a. coi-
vros ·e hymnos, encommendados. Iaboraç-lo do Sr; R.otschil<i. 

~- :·o SR: ~rmo:s--0 q,ue quer o nobre Depu- O STt. MILTON-Si o nobre Deputado ·quer 
/ · ..:tadoi_ A Commissão não quiz esperar-que se _referir ao Governo, seja. mais posit,ivo. 

· a.lguero. os fizesse expontanes.mente.(Apartes.) Eu -proseguírei no que 1a dizendo. 
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- -s~~sf~:·:~M·j;;~;~ JULHo -:í.)i .1899 )3 '·.' 
... ~~~~~~~~~~--~--~~~--------------~~ 
Os traoâlhos a qu~ já me ~feri, s6mma.da o.sa.- MILTON - ••• que certas· despeza.s 

que seja a i mportancia. de todos elles, expri- tornam-se irope1•iosas , trate-se dó inrlividuó, 
m·em um compromisso superior a. 3')0:000$. trate-se das nações. · 

· E isso, não se fa.llundo na impressão do Li- O SR. Bumo DE ANDRADA- Ma~. quando 
'!lrO do Centenario .. d! h · - h - ~ 

Devo, alêm do mais, fazer menção de um 0 n 81ro na.o c ega. para. O pao · 
plano, que t a.Ivez venha a. ser execut.1.do. O SR. MILTON - Para que ta.manho e:x.a.g-

A Associaçao' do Centeaario estuda neste mo- gero 1 · 
mento um novo projecto, cuja execução será. O Sn.. BAR.BOSA L rMA.-E' fttcil dizer daqui, 
de inquestíonavel vantagem economica para. da tribuna, que estamos exo.ggerando . V. Ex. 
o pa.iz ; e ella. nutre fundado. esperança de conhece. o caso das nossas reformas e dos 
o pôr pol'·obra. . nossos córtes. · 

E ' uma Ea;ptl5içt1o das industria.51 agrícola e o SR. MILTON-Pois e á custa de uni. pro~ 
cxtracti va. do Bra.zil. 

A despeza. a se fazer com o. realização desse jecto tão modesto e ut::, que os nobres Depu~ 
grande commettimento não pôde ser inferior ta.dos querem fazer alarde rio seu patriotismo. 

"'" e appellam até para. as classes, que reputam a 200:000.,;....00. · . d t "d • 
Já se vê, ·pois, que a commemoração do espro egi as ' . 

Centena.rio custará 600:000$, appro:xima.da- O SR. BARBOSA. LIMA:- V. Ex . não chamou 
mente ; e. por conseguinte, não serão esses patriotismo a. apresentação do eeu projecto 1 
60:000$; que o projectQ concede, a quantia Pois o nosso patriotismo consiste na defesa. 
com que aCommissão poderá. sedesempenhar da cla.sse opera.ria. · 
do·seu compromisso. · · · 6 SR. MILTON-E quem a. está a ccusando1 

O projecto trata. de um simples anxilio.de Para. que tornar antipa.thico o meu pro-
. -~lle não póde causar o mínimo· receio e jecto ~ . 
. qualquer esbanjamento. · 

Encararei o .projecto ainda. par oii:tra: face, O SR.· BA.ltBOSA. LrMA.·- Não ~ou ca paz · de 
Sr. Presidente. Elle está redigido em fórma provocar odiosida.de para opre>jectodeV.Ex .• 
de autorizar;ão, e desta 0 Governo usarii. que é bastante cri terroso para· conhecer a si· 
como lhe aprouver, naturalmente com t odo t oaçãa em que nos encontram(S, · 
criterio e justiça. O Sn. MILTON-Creio ter . tocado em todos· 

S. · L E · G · ~ os argumentos de qll"B o nobre Deputado se 
O n:. BARBOSA 1M"---:- 0 overno 't!ler · prevaleceu para. combater o projecto em 

.. 0 SR. MILTON-Não sou competente para discu ssão. E, s imultaneamente. feito bem 
responder, em nome do Governo. O nobre pJ~.tente- que não e justo, nem conveniente, 
Deputado, porém, poderá. consultar aos dous nem patriotico, d~ixar passar deápercebida, 
Zeade~·s ·da cama.-ra, e ficarei satisfeito com a por parte úos poderes publicos, a dato. mais 

· resposta., que qualquer delles lhe der. tmporto.ntc da no~sa histor io.. 
o SR. CoELHO CINTRA _o molhor ó não E ' certo que luctn.mos. pt·esentemento, com· 

obrigar o Gov.erno a negar sanccão a esse grand&> dil!iculda.rles, que nii.o são todavia 
· to. i o:~uperaveis. . . . 

proJec · . O Brazil possue elementos de gra.nd~a. in· 
· O SR. MILTON-Pois sim. Desde qu~ os no· vt>jil.vel. Haja. prodencia , juizo o patriotismo, 
bres Deputados confiam no Governo. Jesd~ que que niio longe virá. o dio. em que clle occuparit. 
o illustre representante de Pernambuco es orilh~mtementc o log:1.r q 110 l lle estó. desti
pera que o projecto. não serâ. sancciona.do, nado pel:t natureza. (Múito IJem; m'llito bem). 
d.eixem-no passar, não se opvonham á auto-

. rização que elle cont·~m . . Por minba. pt\rte, 
t a.mbem confio no Sr. P residente da Repu
blica.. 

o SR. BARBOSA LDIA._:.Confio muito no cri
terlo de s·. Ex .• e, no em tanto. divirjo. O Sr. 
Campos Salles póde ter opinião igual á. dê 
V. Ex. , e continuarei a divergir da mesma 
f~rma. · · · 

O Sn..' MILTON ..,.... Sr. Presidente, quando o 
nobre Deputado orava, ti ve ensejo de lhe 

. lembrar em aparto, qúe não é só de pão qoe 
··o homem vive. Occasio~-ha. . •• · 

O SR.. BARBOSA LIM.A.-Occa.siões ha em que 
alguns vivem sem pão·. · 

. '• 

·O Sr. Serzedello Corrêa vem • 
tambem, como relator·daCommissào de Orça..~ 
mento que deu o seu voto ao pr('j ecto .do digno 
Deputado peln. Bahia., responder ao discurso do 
seu distincto amigo, o Sr. Barbosa Lima. 
Vem delénder o projecto, vem corrobornr o· 
que já disse o Sr .. Deputado Milton. e.o.faZ- .. 
com a conviçã.o. de que eslá a pra.tica.r obra 
de patriotismo . . . . · . 

Ha. dias disse com muita razão o nobre 
Dep utado por Pernambuco que nem só se 
-vive de pão, e assi.m e, porque é preciso olhar 
para o lado mornl a.ntes de tudo; à ·preciso 
a.ttender ao lado da educação, ao aspecto da 
utilidade para cdncaçã.o do sentimento .que 
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. · certas despezas pódem ter. Ora, tra.ta-s'.l de 
ir ao encontro da iniciativa. indio;idua.l-prLI'a 
que a commemoração da descoberta tlo Brr.zi.l 
possa. se fazer em condições de tornal-~t um 
ensinamento, uma força capaz de avigora.r 
as nossas energias, desenvolver o nosso pn.· 
triotismo educando o sentimento popu!rn•. 

Essas commemorações sã.o cultuaes, são 
destinadas a exercer grande infiuen()ia sobre 
a educação do povo, ensioando-llla a admirar 
os serviços dos que por sells actos contd
buira.m :flara factos que augmentaram o pro
gresso, deram maior expansrio iJ. vi·hl soJial 
e cimentaram o bem-estat• da:bumanirlade. 

Os dignos Deputados que impugnam o pro
jecto não negam o alcance extraordinario 
que na vida da humanidade e de todas as 
Naçõ~s cult:J.s exerceu a descoberta do Bra.zil. 

Como, pois regatear a. insignificante quan
tia que e ao me3mo tempo um io1centivo à 
iniciativa inclivirlual para commemoração 
deste faoto, qu:1ndo d·~ssa. commemoraçã.o po· 
derão resultar reaes e beneticos resultados 1 

O orador a.naly~a longamente· o programma. 
da. commemoração, demonstra qu3 não se 
trata. apenas de(og~e:orios, mas sim de obter 
um ftm "Pratico e de reaes vant'lgens para a 
Repuhlica. A um aparte em que se lhe diz 
que é melhor commemorar o começ.> elo 
mundo, responde o orador dizendo que nã.o 
tem duvida em .afflrma.r que se fosse ·possível 
saber ao certo o dia em que appa.receu a vida 
sobre a terra, o dia em que apparecerum os 
primeiros :;;eres humanos,queinstítuiram e<sa. 
bella cadeiil-a. bumnnidade, que na phrase 
da A.mpere vive atra.ves dos seculos pela. his 
toria, se prende ao presente pels. litteratnra. 
e se tr.tnsmitte ao futuro pela educação, esse 
dia seria de commemoraçiio sagr<.~da ·para 
toda as nações,seria de veneraçã.o para. todos 
os povos. 

·neu o seu voto ao projecto e o m:>nteve. 
porque essn. paquena despeza e destina.ola â. 
educacã.o do sentimento, a um fim de grande 
"Valor moral. Essa d~pez;a .aliás in s lgn ift.ca n te. 
terá. pelo menos o efr\ito dê demonstrar <J.Ue 
os poderes publicas applaudiram a iniciativa 
do3 que se reuniram e congregaram esforços 
-para commemorar de mo1o digno o n~orJteci· 
mento que nos permittiu a vida e [lo existen
cia. como Naçü.o, abraçada em tl)rno dQ pa
vilhã:o da Republica. E~sa. pequena despeza ti 
uma demoostra.çã.o de que os poderesd1 Nação 
se assoeiam. á. commemoração d~ d~scobert~~ 
deste territorio, já. hoje sagrado porque nelle 
dormem os restos dos nossos maiores e vi vem 

·.as sa.gr(ldas tra.d;~ões que falla.m. á. no:sa. 
alma, alimentam a nossa. fe c inspiram os 
nossos aetos _ {jtf~-tito ben~, muito bem.) 

Fica. a discussão adia.da peln hora., 

Veem á Mes!l. M seguintes 

DECLA.RAÇÕE5 DE "VOTO 

Si estivesse presente á. votação das duas 
omen•las do Corligo Peoa.I, llontem rc,lliz:J:la., 
votaria. contra :1. em~nda T!'in•lade-Mourão, 
que mancou . supprimir o ultimo periodo do 
art. B6 e o§ 2" du art. 281 do projecto (dí
vorcio), em casos restrictos como effeito de 
condemnação. 

Sala das sessões, 1 de julho de 1899.
Irineu llfachado. 

Declaramos que sí estivessemos no reeiJJto 
a.o ser votada a emenda Trindade-Mourão, 
supprimtndo o ultimo perioclo ·do ~u't. 56 e 
do§ z• do art. 281 do Codigo Peoal (divorcio 
com effeito de condemnaçâo a mais de 20 a.n
no3 ou por lenocinio), no~ teriamos·pronun-
ciado contra. !l. mesma Gmend3.. -

Sab •1M sessões, 1 de julho oe 1899.
Ser:::edeUo Corrêa.-Oscar Godoy. 

Vão a imprimir as seguintes 

l~EOA.CÇiiES FINA"ES 

N. !6 C - H!9!} 

Redacção fi.nal do p1·ojecto :n, 16, deste ant!O, 
qw. twto1·iza o Poder Executi-uo a ,;ende7" .a. 
p1·a:::o aos f'abricantes e mt:1·cad0!'1~S al.lingi· 
dos pelos impostos de consumo con.~tantes dr.~ 
lei n. 559, de 31 de dezembro ele 1898, g«e 
o requerere 1n, as est.-vmpilhas neccs~a !'ias 
para serem sellad 's dcsdc jd as nw·cadorias 
que tiverem em dep.1sit.?, mediante a~ condi· 
çües que cslabelece , c dà autras provhlen~ia$ 

O Congresso Nacional decrete. : 

Art. 1.0 E' o Poder Executivo autorizado 
a. vend~t a. p1'o.zo, uos fabricantes e merca· 
dores attingidos pelos impostos d~ consumo 
constantes da !ai n. 559, de 31 de dezembr·o 
de 1893, que o requererem, as estampilhas_ 
oecessar-ías pa.ra · . serem sellarlas deSde já. 
mercadorias qu~ tiverem em deposito na. 
d11.ta desta lei, mediante as condições S}
guintes : 

§ l. • Os fa.brica.ntes e mercadores que se 
qui.zerern a.proveltar do beneficio deSt<t l"ei 
junt-n'ii.o ao S:3U requerimento uma declara
ção a.utb.entica. da natureza, quantidade e · 
valor no mErcado das mer.::adorias que tive" 
rem em deposito• e da. somma. em estampilba\l 
pela. qmlseconstituem devedores á Fazenda 
Nacional. Esta declaração fica1•á averbada. na. 
repa.rtiç[o fiscal competeQ. te. 
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§ .2. ~ As estampilhas lhes-serão fornecidas 
·mediante assigna.tura de u rn termo de depo· 
sito. -

' -. 

Vae a. imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 24-1899 
§ 3,• O pagamento da somma ~evi4a se~ã 

feito por quotas mensaes cobrave1s a.te o dl(l, 
10 de cada. mez, dê modo que a 31 de dezem• 
bro do coerente ·anno este-ja elle integra.\-· 'Erttcnde rzu~ se de'!le aguardar o projecto do 
mente efl:'ectuado. Senado sobre tí\ tns(erencias aos E~tados de 

·No caso em que, até o dia. lO de cada. me}, proprios IMcionaes ou do dominio da UniJf) 
a quota de viria não seja paga, reputar-se-hao pa1·a se ,·esoZver .~obre o as81-'mpto de va- . 
yencidas todas as restautes e proceder-se-ha 1·ios projectos e docHmeatos de identica 
á cobr·anç:L executiva. · nahwe.;a 

Art. 2. • Fica.m isent'.I.S tio imposto de con· 
sumo as mercadorias a que se refere o§ 29, 
do ar t. 2.• da actual ta.r1fa. em vigor. 

Art. 3.• Os fiscaes especiaes dos impostos 
de consumo serão oomea.dos pelo Mini:stro da 
Fazenda, 1ndependente de proposta. 

Ar&. 4.• R.e-vo,"'B.m-se as disposições em 
contríl.rio: 

Sala das Commissões, l de julho de 1899. 
-F. Tolentino.-Peregrino.-E. Malta, 

N. 21 B- 1899 

· Redacçüo filial ·ao projecto n. 21 deste a11t1o, 
!]lo!IJ a.WOI' i:;a O l-'odei' f?,r.ectHÚU <t abrir <10 
Mii1isterio da !ttstiça c Ncgocios Ir~te1·io>:e1 
o credito de 2:1:5:::0.$1 Sltpplcnumta?· , t 1:0.I'WS 

'l)erba.s do O.t"t. 2• da. lei H. 5 00 ,de 3 i dtJ de-
;amúro de 1898. · 

O Congt•vsso Nnc::iono.lt•osolvo: 

Art. L " E' o Podar Ex:ocuti•·o nutoriZD:do 
n. ~brir ao Ministério 1\1\ Justlça a Nogoctoll 
Interiores o credito Je 21 :5:!0$, supplt~men: 
tar ás seguintes verbus do nrt. ~" d~ le1 

(Vitlo pr~jec~ol ns. 10, 6~ " 139 da -Camar& elos 
Dcpntados e ns . 37, S2 o i05 do Senado, t..to• do 
1'SIJ4 . } 

A Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiç.1. é de parecer que se oguarde o pro
jecto do Seoa.1o sobre a. ma.teria coostànte. 
dos documentos juntos. 

O referido projecto tem caracter geral e 
melhores elementos de estudo fornecerá a 
solução de um problema de ordem constitü~ 
cional-qunl seja o. transferencia. aos Estados 
de proprios naciona.es ou do dom.iniÇI dá. · 
União. . · · . 

Sala das Commis~ões, 30 de junho de 1899 . . 
-Ampltitophio, presi•iente. -Alfredo Pinto, 
relator.-M~.rtiHs Junior.-htZIJ Galeao Car· 
-u.tUul. - Xa1)ier ela .Siloei1·a hnior .-):..ui:: 
Do •>I il-r !}ttes. 

Vão a imprimir os seguintes 

PR.OJECTOS 

N. 5 B- 1899 

n . 560, de al do dezembro do 1898: 0 CongrcssoNa.cional decreta: 

N. 20.-Directoria. Gorai de Art. 1.• A discriminação da.sta.xas de se!lo, 
Saude PulJlian.- Dos· que podem decretar a União n os Estados, se-
pezas no Estndo de gundo os arts. 7, n~. 3 e 9 § 1• :t;l· ~ da Con-
Aiago41.s............. l :0~0$000 stituiçito da ltepubllca, oLedecer<L n.s regt·as 

N. 21 .- Faculdade de Di· seguintes: · 
reito de S. Paulo- § l . • E' da. competencia exclusí va. da UníãQ 
Despeza com equipa- decretar t:ixàs de sello, excepto sobre actos 
ra.çã.o de vencimentos, emanados dos governos dos Estados e nego~ · 
de accordo com o .cios de sua economia, sobre os quaes éomp~ta 
a-rt. · 3• n. VI da lei exclusivamente aos mesmos Estados exercer 
n; 560, de 31 de de- essa faculdade. · . 
zembro de 1898... •• . 10:200~000 § 2." Consideram-se nêgocios da. economi~ · . 

N. 22.'- Facul•Jade de Di- ·dos Estados os que são regulados pol,' leis es. · · 
. reitodo R.ecife....,;Idem; · ~uaes. · . · · · . 

idem. : •... . . ~ ... · .• .-.. lO :320$000 .Não são comprehendidos nesta clail•ul<~ os 
actos de quallluer especie regidos por leis fe· 

Al't. 2.• R6v oga_m-se 3.$ dispnsições em deraes na conrormillade do n. 23 do a.i·t . 3i 
contra1•ío. da Constituição~ os · quaes são sujtitos ã.s 

sala das CommisSOO.s, _1 dejulho de. 1899.- taxas que a. União decretar, ainda. que te· 
·F. Totentino.-E. Malta~ tiht\m de produzir eireito no proprio Estado 
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de sua. orige·m e de sEr próce~sados nos res-
pectivos juizos. . 

Art. 2.• Fica. o Governo autorizado a. ex
pedir o reulamento pa.ra. execução destu. lei, 
. devendo rever o que baixou co(D. o decreto 
n. 2.573, de 3 de agosto de 1897, manter as 
taxas, multas e penas nella est_abelecidas, e 
as disposições da Jei n. 559, de 31 de dezembro 
de 1898, e bem assim estatuir multas e todas 
as medidas que julgar acertadas para. a~e
gurar a. arrecadação do imposto do sello, nos 
termos dos arts. 6•, ns. 4 e 7 § 3• da Consti
ttiição. 

·Arl. 3.• Revogam·se as disposições em 
contrario. · 

Sala. .das Commissões, l de julho de 1899·
Cassiano do Nascimento, pres!dente.-&r.;e
rlel'lO C4rrGa.-Alcindo Guc.nadara .-Lauro 
Muller. -Augusto Montenegro. -Mayrinh. 

N. 51 - 1899. 

Autori:a o ·. G-o1Jerno a coru;eder a D. Mari~ 
Catltarina de AUnu}uerque Maranhão a pen
sltJ e meio s:>klo de que gosa11a sua faUecida. 

: · . mãe, víu"a do najor do exercito .Timo~ão 
· Pere_s de AUn•qtet~rgue Ma1·anhão. 

ACommissã.o de Pensões e Contas a quem 
_foi presente o requerimento . de D._ Maria. Ca
tbarina de Albuquerque Maranbao que petle 
a. reversão da pensão e meio soldo de que 
gosava sua f111Jecida mãe, viu va. do m~jor do 
exercito Timoleio Peres de Albuquerqua Ma
ranhão, morto no combate de reconheoimento 

. a fortaleza. de Humaytá, na guer1·n. cnntra o 
··Parusu<'Y· derois de haver eouvenientemente 
estudado o aasumpto, vem dar seu pat·ecer 
do modo sellainte: 

Duas são as quGstões n Glucidnr neste pare
cer: a :primoira,refot•e·se ó. pensão, n.segun'la 
ao meio-soldo. · 

· · As pensões, sendo graças espeoiaes conce
didas em certos o determioados casos por 
serviÇos relevantes pl'estados á Nação, não 
obedecem a leis que regulam :~o especie; entl'e· 
tanto é caso que póde pet·feitamente ser re
solvido pelo Poder Legislativo ; e attendendo 

·a que foram da maior relevancia os ser~·iças 
prestados pelo pae da supplicante, que corno 

·bravo e brioso militar, combateu com o maior 
-:· denodo e foi morto em frente .á. celebre for· 

'taléza de Hama.ytá ; . · · 
:_ .Attendendo mais a que a mãe da. requerente 

gosou -da pensão ·de que se trata., desde o ao
. tigo regimen até a data do.seu fi\llecimento, 
oceorrido em 9 de outubro do nnno proximo 

:. .:pas~do; sendo, portanto, mantido o decreto do 
·_. : :governo deca.hido; . . 

~- _Attendendo ainda a. que .não é uma despeza 
nova. que sé va.e crea.r, ma-s simplesmente 

coiltinuação de ,u~ fa:vor; que é a consagração 
de altos serv.iços prestados á. Patria; : _ · 

Attendendo ftnalmente.a. que a. suppliea.nte • 
é solteira maior de 40 a.nnos e sem arrimo 
obrigatorio o que se acha. perfeitamente coin4 

provado com documentos authenticos, pen·sa. 
a Commissão qu~ será um acto de verdadeira 
equillade, deferi r a petição de que se trata. . . 

Quanto; porém, á outra. parte do requeri
·mento, isto é, áquella que se refere á rever
são do meio soldo, entende a Commissão que 
é ·questão julgada:-a supplíca.nte tem o seu 
direito garantido pela. lei .de 6 de novembro 
de 1827 e pelo aviso do Ministerio d•t Fazenda 
de n. 105, da 30 de outubro de 1844. 

Nestas condições, . a Commissão conclue seu 
parecer o1fereeeado á consideração da Gama.ra. 
dos Srs; Deputados o seguiote projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: · 
Art. I. • O Governo é autoriz11do a. con

ceder a D. Maria CS.tharina de . Albuquerque 
Maranhão a. pensão~ meio soldo que gosava 
sua. fallecida. mãe, viuva do major do exe:r;
cito Timoleão Pt~res de Albuquerque Ma.
mnbão, morto em combate n·~ guerra contr&_ 
o Paraguay. - · · - . .

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições 
em contrario. .. · 

Sala das Comniis~ões.30 de junho de 1899.
Rccha. Ca!Ytlcante,. prasi;Jente. -Ermiria Cou
tirtlto, re1ator.-Tiioma= Acc(oly. ~ Amorim · 
Figueir~.-Sil'OerioJ. Nery;-Leonel Loreti.- · 
Ma,~oel Fulgencio. -Agostmho Vida L - Au
gusto da V a scoaceUos . 

V<li a imprimir o seguinte parecer: 

N . 52- 1800 

p,_ú·cccr s~rbrc emendas offerécidas t'la 3• di~
cussaa d•1 p1·ojecto n. 16a A, de 1898, qu~ 
prol.ibe a emüsar1, por p~rliculares, empre::.r., 
ln!.ncos ou sociedade, de titr.!los de c1·editos 

. ou nbrigaçües ao partador com o nome ~te 
em branco e denominados lettras, n' tas, 'Vales, 
{t.Xas, r=. recibos lioo.a'nças ou. outras diffe· 
rentes denomin:r.çbes, e dà outras protliden· 
cías. · . ·. · · · · · ,.._ . 

· O obj~ctivo do projeeton. 163 A, de 1898, 
é reprimir a.. emis~ão e clrcula.~ão como moeda 
de tudo quanto, embora ~e não confunda. com 
esta, tenda ~od!L.ViÍi"a exercer-lhe· 8S ·funeções; 
substituindO.:a; por isso .lhe deu a sua appro-
va.ção a Cornmissão. de Constituição, Legisla~ 
çã.o e Justiça. · · .. _ · 

A faculdade de emittir moeda e privativa 
da União, como um attributo que é da. sobe· 
rania. nacional, de sorte que constitue tra.ns
gres8ã.o deSse l?rivil~gio · a emisS&o por pa-rti~ 
culll.res ou soCiedades de qualquer titulo; que · 
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equinlha a. moeda ou a substitua n:i. ~irculà-· ~ellular é convertida. na simples nos Jogares 
ção, não sendo feita pel~ União ou com auto- am que não haja estabelecimento penitên· 
rização especial sua, pelo poder competente, ciario; ê que a prisão simples nesse unico 
que na. hypothese é o Legislativo.. caso desto::~ria da penalidade estabelecida, si-

Nã.ó :se trata. de reprimir a r~~.Isificaçã.o da não na 1)ratica., na lettra. do Cod igo Penal. 
moeda.· nacional ou estrangeira de curso legal Não :possuindo n6il :presentemente estabeleci
ou convencional DO paiz, não SÓ porque essa meotos penitenciarias, O delinquente terá.· de 
foi prevista e jâ é punit.!a pelo Codigo Penal, soffrer de resto a :prisão simples com a:u
como porqao. a moeda emittida nos termcs gmento da. sexta parte do tempo, porem, não 
do :projecto affirmo.,.nos· seus pro:p1·ks dizeres. se podendo legisl~r na. :persuasão de nunca. 

·que não é a ·-verdadeira., naciónal ou estran- virmos a tel-os, acceita. a. Commissão a. sub
geira. .· stituição da penalidade proposta. pela emenda 

Attendendo a. essa ·circumstancia, e que alieis indicada pela propria Commissão em seu 
disse a. Commissão: oiio é uma fdlsifica.ção, é parecer. 
urna Cl'eação, com o sígnal cara.cteristico ·do Não acooita a Commissão a emenda sup
emissor, e algumas ate com o nome deste, pressiva da. dispcsição que faz reverter em 
que assim se accusa e lhe~ dá o valor unico e fa-vor dos apprehensores o . producto das mul
exclru:ivo de seu proprio credito. tas que se -verH!ca:rem, não 10ó porque a Te-

Estranhou o illustre autor de quatro das versão já. é admittida em nossa legislação, 
·emendas, que, exprimindo-se assim a. Com· como porque, não fazendo da. repressão do 
missão, concluísse, no emtanto, :pela puniç.'io delic.to verba. de receita, o Estado tem nessa 
do emissor,quando é livre a ca.rla. um assigna.r medida.~ melhor e mais ·efil~az garantia oon· 
titulos com o valor exclusivo do sou proprio tra. os ardis e a impunidade dos delin-
creõito. E' que ao illustre Deputádo escapou, quentes. · · 
a.pezar de. toda lucidez de seu espirito, que Tambem não acceíta a Commisaão a. emen
essa liberdade tem um limite e vem a ser da suppre~si"V'a· do art." 5", que fulmina ·com 
aquelle privilegio que só tem a União de a pena. de nullidade os coutra.ctos e actosju
emíttir e fazer circular moeda, de sorte que rhicos em que fcirem dadf~S e recebidos como 
ultra;ms~a·o Umite dessa liberdade e offeodo moeda, títulos ou objectos cuja emissão ou 
esse privi.l,egio 11quelle que ao titulo de ere- circulação fõr prohibida. • 
dito que póde assigna.r, da a. circulação da Além de ser [L nullidade do a.cto um meio 
moeda, que só a União póde emittir. seguro de tornar impresta:vel semelha.nte. 

E' o que se dá eom os titules de credito moeda. e cohibir, portanto, seu recebimento, 
ou obrigação ao portador ou com o 1tome deste seria. ubsur-do punír cs delinqueutes e dar 
em bra:nco, e com as peças meta.llicas ou ou- effeitos legaes no delicto. 
tras declar.ativa.s de valor que, nii.o ~ndo Em su"Xnma, entende a Commissão que;.das 
embora. uma fa.l.sitimlçi.í.o de moEida., são to· emeadas o!ferecidas ao projecto, a Ca.mara. 
da via dadas e· recebidos como moeda na.s deve a.pprovo.r t.iio sómeute a. de -reda.cção, ,do 
compras ou venda.s ou em pagamento ou se- St', Am-philophio, a.o art.3•, o a. do Sr. Corne
Jução de, obrigações. lio da Fonse()a, ao art. 2, na.l)8.rtc em que 

Não são, pois, uma fa.l.sificaçii.o da. moeda substitue a pena ele prisii:o simples pela. de 
nacional ou estrangeira de curso legal ou prisão cellula.I", para. o que se propõe o. Com
e0nvencional no paiz; não, · ellas proprias o míssão a votação des:a. emenda por partes, 
affirmam na inscrip~ão que trazem, e per sendo a seguinte: «Substituam·se as palavras 
isso não podem ser reprimidas como moeda de 1 a 2 armos de prisiio simples - pelas se
falsificada," mas porque entram na. circulação guíntes: tle z a 6 mezesde prisão cellula.r.~ 
com a moeda verdad<lira. e, como moeda, con-
stituem uma transgressão da lei e por isso Sala. das Commissões, 1 de julho de 1899. 
são passíveis de repressão. - Amphilaphio, :presidente. Considerei-II}e 

.Por e~~sas considerações, a cornmissão ape- moralmente impedido de tomar parte na. dis• , . 
nas acceita. das emend:.s offerecidas ao pro- cu.s~ão deste :p.arecm·, no seio da Commissã.o. 
jecto a do illustre autor deste ao art. 3o, por bem.como de pronunciar-me sobre suas con
ser da melhor redacção e a do Sr. Cornelio clusões, attenta. a consideração de ter o 
da Fonseea ao art. 2", porem esta. tão só- ~esmo_ :por objecto o exame de emendas que 
mente na parte que manda. substituir as pa.- sao mmbas, umas e outras teem por ftnr 
la"ras -de ·um a dous annos de prisão simples alterat' disposições de um projecto por mim 
-pelas seguintes palavras - de .dous a seis elaborado. . · 
mezes de prisão cQlZular ~ conserva.ndo-~e Ontrosim, declaro que o parecer foi distrí- · 
tudo mais como se acba disposto 110 al'tigo do. buido ao mesmo distincto .collega que {ôra o 
projecto. . ' relator do primeiro parecer sobre o projecto, 

Não il quo se não prt~.tique no paiz a. prisão parecer elaborado antes de minha. inclusão. 
simples, pois pelo a.rt. 409 do Codigo Penal, o. na. Commis~ão.- Lui~ Domingues,.relator.-

Cnlnt~NL Y. UI 3 
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Xa,ie,· da SiEveira..-Joa:o GaZetCo Car,alha.Z.· 
-,.Marti/'1$ Junior.-Irimu lftachado • .:....Al(?·'edo 
Pinto. 

EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Âo art. ·2,: Substituam-se as palavras -
de um a dons annos .de prisão simples--:p9r 
estas: de seis rnezes a um anno de pr1sao 
simples; mantido ·a mais por se a.ch:1r na dis· 
posição e pela. fórroa uella expressa. 

Ao art. 3•: Redija-se a disposição por esta 
fórma: Nas mesmas penas incot'rer.io aquelles 
que na compra oa venda de quaesquer ob
jectos ou vaiares, ou em pagamento ou so-
1uço.ão de obdga.ções exigivejs em dinheiro 
empregarem ou receberem como moeilll. líbe
ra.toria peças meta.llicas ou outras declara
tivas de valor, que nã.o forem moeda nacio
nal ou estrageira de curso legal no paiz, ou 
não puderem ser qualificadas como moeda 
falsa ou falsificada, segundo as leis penaes em 
vigor; revertendo em ihvor dos apprehen
sores, ainda neste caso, o producto das mul· 
tas que se verificarem. 

saia. das sessões, 9 de junho de 1899. -
Amphilophio, 

Ao art. Jo: Supprimam-s:e as palavras -
lettras, recibos, livranças. o mais como está. 

Ao art. 2•: Substituam-se as palavras -
de um a dous annos - por deante ate o fim 
do artigo pelo seguinte: de dous a seis mezes 
de prisão cellular e mais a. de multa. do duplo 
do valor do título apprehendído. 

Suppriroam-se os arts. 3• e 5". 

Sala elas sessões. 9 de juoho de 1899.
OorneUa da. For.seca • 

' N. 53- 1899 

Pa.recc1' sobre el»endas offerecidas "" a~ dis
cussf'IJ do projeclo n. 116 A, de 1.898, que 
pro-videncia sobre a n~tturalisaç(ro de estl'(t!'!
~geiros. 

(Vide projt!C~Oi ns. f2i, de 1897 e 1i6 c ii6 A d~ 1.898) 

Tres emendas foram offerecida.s ao projecto 
n. 116 A, de 1898, a saber: 

A primeira, substitutiva. do art. 9•, § 2". 
A Commissã.o de Constituição, Legislação e 
Justiça entende qua·deve ser mantido o a:r
tigo'do projecto e por jsso rejeitada. a. emenda, 
pórque na :primeira parte dispõe esta que o Go
verno Munic)pal dará recibo dos documentos 
que lhe !orem entregues, e as leis -v)gentes 

providenciam já. satisfactoriamente sobre a 
garantia ilas partes contra o desvio de do-. 
cumentos, accrescendo que se não justificaria 
essa exigencia especial tratando-se só do go. 
verno municipal, pois que o projéeto_ e a. 
emenda. isentam della. os demais governos ; e 
na segunda parte, determina. a emenda. a pe-. 
na[ido.de em que incorre o "funccionario que 
demora a. remessa de documentos, e e!'sa :pe
nalicbde já está. decretada no Cocligo· Peca!, 
que é lei gero! na Republjca, attingindo toda. 
a. sorte de funcciona.rios publicas que incor
rerem em sua. sancc;ã.o. 

A segunda emendo. é substitutiva do art. 14 
e isenta. de quaesquer custas, sellos ou emo
lumentos, os papeis referentes á. naturaliza
ção de estrangeiros ou a prova de que se-e 
cidadão brazileiro. Pensa a Commissão que a 
emendrt póde ser acceita.. 

A S' emenda, dispondo que 4: o Governo 
expedirá instrucções regulamentllJ.'es para. 
execução desta lei », não póde ser approvada. 
por is~o que a faculdade de regulamentar as 
leis é propria do Governo por disposição ex
pressa. da Constituição. 

Sala. das Commissões, 30 de junho de 1899. 
-Amphilophio, presidente .-Lui:: Domingues, 
relator.-Xa:viel· da. Sil-veira.-G,tler'lo Car
~lha~.-Martins Junior,-Irineu M~chado. 

EMEi'\DAS A QUE SE REFE~E O P.AREOEa SUPRA · 

Art. 15. Sub5titua-se .lJelo seguinte : 

O Governo expedirá instrucc;ões regula
mentares para execução desta· lei. 

Sala. das sessões, 18 de outubro de 1898.
l«lio Santos. 

Ao art. 9•, § 2•, substitua-se pelo seguinte: 

Perante o chefe do Governo Municipal, 
que dará recibo dos documentos que receõer 
e os remetterá. á competente Secretaria de 
Estado para os fins do pa.ragrapho anterior. 

A demora por parte do cheft} do Governo 
Municipal ou da Secretaria. a quem incumbir 
a. remessa. dos referidos documentos, impor
tará em falta. de execução no cumprimento 
de seus deveres. · 

Sala. das sessões, 18 de outubro de 1898.
h,lio Santos. 

Art. 14-Substitua-se : Ficam isentos de 
quaesquer custas, sellos ou emolumentos os 
papeis referentes á naturalização de estran
geiros ou provl\ de que se é cidadão brazileiro. 

Sala. das sessões, 18 de outubro da 1808.
Julío Santos, 
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SESSÃO E~ ·Í. DE · JULUO DE 1899 -19 

N. 54- 1899 ·suo do projecto n. 176. de 1806 (COdigo Penal 
. · da Replibl,ica), 3"- discns~o; 

·D~Jsígna fi dia 14 de j ulh' ele c lda amao para Do projecto p.. 33, de 1899, il.utorízu.tido o . 
. a .rcunitio do Congresso Nacional na a.pital Poder Ex:ecut1VO, d~ntt'O do actual exercício, 

Federal ~nrlcpei~dentemente da convocação; . a fazer a.s nece~~a~1as operações de cred~to 
coni: p.~recer ccmt1·ario det Oommis~ao àe: Oon- para t.lar execuçao as ~entenças da_ Justtça . 
stit1-1iç® Legislaçao c .Tust~ça. Felleral, passatlas em JUl~ado, med1antc ac-

' cordo com os respectivos credores, e dil. outras 
. (Vide p1·ojecto i65, do i S9S) providencia.s (2." discusiiãO); . . 

Do projecto n. 35, de 1899; · autorizando o 
A Commissã.o de Constituição, Legislação Poder Executivo a abrir a.o Minist!lrio da 

e .Tustiça, ex!Lminando u projecto n · 165, _ de Justiça c Negocias Iri.teríeres o credito_ ex-
1 S98. não encontra motivo de ordem public::t traordinario de 1 :612$S03, para. pagar ao 
que justifique a. trans!erencia da reunião Dr. Henrique Martins a gratificação que lhe 
do Congresso Na.ciona.l .para ~poea. diversa. compete por ter exercido o cargo do secreta
da que foi estatuída. no art. li da Constitui- rio do. FMuldo.de de Direito do Recife durante 
ção Federal. o tempo decorrido de 28 de agosto de 1894 

A data. de 3 de maio, além. de ter o cunho a 31 de dezelllbro de 1895 (2" discussão); 
tradicional. pois <~ sua designação p::~.ra a. Do projecto n.34,de 1899, autori1.ando o Po
abertu.ra do Congresso Nacional procede de der Executivo a. a.brira.oMinisterioda G-uerra 
1824, quando este grande pa.ir. coustituiu·se 0 cre,dito extraordinario de 7:500$ para pagar 
em nacionalidade independente, relembra. o á viuva de Ma.thew Lawrie· os serviços pre~ 
descobrimento do Brnzil. stados pela lancha de sual)ropriedade Prom-

Entretanto, o projecto e constitucional ; e p !tU as !orças legaoo que operaram em Ni~ 
a Ca.ma.ra, ouvin,lo oo illmtres Deputados theroy(2" discussão}; · . 
que julgaram-no opportuno -mas ainda não Do projecto n. 36, de 18S9, esta.belecendci 
o fundamentaram da. tribuna, decidírã. em regro.s para. qualificação de jurados fed,eraes 
sua sabedoria si aquella. transferencia pro: e para. a. respectiva. revisão ( 1• discussão); 
posta. deve sel" a.pprova.da. . Do projecto n. 2.2 B, tlc l89S, reda.cção para. 

Sala das Commissões, 30 de junho de 1899. 3" dísqussão do pl"ojecto n. 22, do corrente 
-AmphiLophio, presidente. Deixei· de tomar anno, que autoriza o Poder Executivo a 
parte na discussão e votação deste project.ó, · abrfr ao Ministerio de Justiça e Negocios.In- . 
por ser um de seus autores. -Alfredo Pinto, · teriores o credito extaordina.rio de 80:853$637 . 
rela.tor.-Marti»s Junio1·.-Galeao O!trvalltal. para pag<1.mento dos ordenados que com
-Irineu Machado.-XO.vier à<1 Sil1leira., ven- petem a va.rios juizes (3• discussão); 
cido ~ Acceito o projecto por julgar que existe Do projecto n. 81, de 1899, autorita.ndo o 
motivo de ordem publlca. para. a. sua con- Poder Executivo a abrir ao Minlsterio da. 
versão em Lei da. Republica. . - Lui;; Do~ Guerra o crec.lito extraord.inario de 60:000$ 
mingues. para. pagar a. João Fernandes dos Santos o 

N. 165-1898 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I.• Fica. designado .o dia. 14 de julho de 

cada a.nno para a. reunião do Congresso Na
cional na Capital Federal, in lepeadentemen
te de co!l vocação. (Art. 17 da Constituição 
Federal.) · · 

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

Sala das sessü~s. 19 de novembro de 1898. 
- Calogeras.-Amphilophio. -Cassiano doNas· 
cimento. 

O Sa·. Presidente -Achando se 
:\ll.ea.ntada a hora, designo para segunda-feira, 
3 do corrente, a seguinte orderp. do dia: 
. Continuação da. votação das seguintes mn.
terlas : 

Do projecto .n. 43, de -1899, com o parecer 
sobre as emendas apresentadas na 3" discus-

vap<ir Putin.g.t , de sua propriedade, destruido 
em janeiro de 1894, como operação de guerra, 
por ordem do comma.ndo d<J, divisão da l.apa, 
Estado do Paranã. (2• discusslio) -; 

3• discussão do llrojecto n. 5 B, de 1 S99, 
reda.cçã.o para. 3" discussão do projecto n. 5, 
do corrente anno,que estabelece regras a que 
deve obedecer a discriminação das taxas de 
sello que podem decretar a. União c os Esta.- · 
dos, e dá. outra-s providencias;' . 

Continuação da 2• discussão do projecto 
n. 32 A, de 1899, autorizando o G-overno a 
abrir, no corrente exercício, ao Ministerio da 
Justiça e Negoclos Interiores o credito ex
traordinario de 60:000$, afim de auxiliar a 
·Associação do 4" centenario da descoberta 
do Brazil. na. commemoração que ella. _p_ro
jecü ret~.lizar no anno proxiino vindouro ; . 

Discussão "tmiea do pa.recer n. 16 A, ele 
1898, opinando pelá a.pprovaçã.o da emenda 
substitut iva ao parecer n. 16, do con•entc 
a.nno, _que indefere o requerimento em que o 
general Dr. · Ale::undre Marcellino B!iyma, 
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20 ANNAES Dá : ÕA.MA.R.r . . 
_:_--~-----.....:......:.---'----:----~-f-: - -... 
inspectór geral dó cilt•po sa.nitario tlo exer

" ·cito pede o pagamento da differenoa de gra
ti:ticàcãoqtie percabe e a que e percebida pelo 
chefe ·do corpo de sa.ude ~a armada ; 

. Discussão unica do proJeoto n. 39, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a conceder a 
Octa.vio.áugusto Borges, 4° escriptura.rio do 
T.rl.bunal de Contas, um a.nno de licença com 

· ordenado, para tratar de sua sa.ude ; 
· · ·DiséuSsã.o unica. do projecto n. 37, de 1899, 
· a utorizando o Poaer Executivo a coocede1• ao 
· engenheiro civil Agliberto Xavier, prepa 
:rador de c)limica org<1nica da. Escola Poly
te.::bnica. da Ca.pital Federal, um nnno de 
licença com or.Ienado, para trata!llento de 
sa.ude; · 

Discussão unica. do parecer n . 23, de 1898, 
opinando ·no sentido d<: ser attendido o reque
rimento em que o coronel Alfredo Ern~~o 
Jacques Ou rique pede o pagamento do subs1tho 
a que se j ulga com direito, como Deputado 
pela Capital Federal, na legislatura. de lS91 
a. !893 e correspondente ao pel'iodo decorrido 
de l de setembro de 1893 até o fim da se~Jsão 
legisl~tiv& desse armo. 
· Levanta-se a ~eseão ils 4 horas e 30 minutos 
da tarde. 

.43' Sli!SSÃO El! 3 DE JCJLliO DE 1899 

'·Presiclencia dos Srs. V t<z c16 Mello (Pr,·.~idcn· 
· te), Carlos de No'r:aes e .Sil1:a Jr.f<wi; (1." e 2• 

Secr elarios). -
-

Ao meio·dia. procede·se á ch:m1ada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Ca.rlós de· 
Novaes, Silva. Mar iz. Amorim Figueirn., Au
gusto Monteuegro, Theotonio d<l ·Brito, Gue
delba Mourão, Eduardo de Berredo, Cunha 
Martins, Anizio de Abt·eu, Henrique Vnllada.· 
res, Marcos de Arau.i(l, Pedro Borges, Torres 
Portuga l, Francisco do Sá, Marinho de An
dra•le, Francisco Gurgel, José Peregrino, Af
fonso Costa, Herculano Bandeira, Barbosa 
Lima, Coroelio ·da. Fonseca, Rodrigues Doria, 
Seabra, Francisco Sodr~. Manoel Caetano, 
·Eugenio Tourinho, Adalberto Guimarães, To
lentino dos Santos, Mar~olino Moura., Galdino 

- Loreta, Ra.ul Barroso, Belliiario de Souza, 
·Silva Castro, João Luiz, CarvalllO Mourão, 
José Bonifacio, Monteiro de BarrJs, lldefonso 
Alvirn, Gonçalves Ramos, Henrique Vaz, An
tero Botelho, Alfredo Pinto, Alvaro ~otelllo, 

. ·Leonel Filho, Theotonio de Magalhães; Nogueira 
Junior. Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, 
Eduardo P imentel. Olega.rio Maciel, Padna 
Rezende, Galeão · CarvalhaJ, Luiz Flacquer, 
Gustavo âoJoy, ~ta JUnior, Bu!)nó oe An· 

drada, Adolpho Gordo, Elias Fausto; Edmun·. 
do .da Fonseca., Hermenegildo ·de Moraes, I..eo.
poldo J~irdim, Luiz Adolpho, Mello Rego, 
Alencar Guimarães, Brazilio da Luz, Po.ala 
Ra.mos, Francisco Tolentioo, Pedro Fdrreira., 
Guillon, Diogo Fortuna., Apparicio Mariense, 
Rivadavia Corrêa, Vespa.siano de Albuquer· 
que o Campos Cartier. 
Abre~se a sessão. 
Deixam de comparecer com causa. .partici

pada os SrS. Matta .Bacella.r, Rodrigues Fer· 
n a.odes, Elias Marti:as, Trindade~ Teixeira de. 
Sá, João Vieira, Pereira de Lyra, Pedro Per· 
nambuco, Olympio Campos, Neiv.a, Aristides 
de Queiroz, Vergne de Abreu. AmphUopllio, 
Paranhos Montenegro, Xavier da Silveira, 
Oscar Godoy, Fonseca. PoL"tella., Ernesto Bra.
zilio, Barros Franco Junior, Bernardes.Dias, 
Gampolina, Almeida Gomes, Jacob da Paixão, 
Francisco Veiga, Ferreira Pires, Rodolpho 
Abreu, Matta Machado, Lamil.rtine. ~ Moreira 
da. Silva., Alvares Rubião, Casemiro da. Ro· 
cba, Dino Bueno, Oliveira Braga, Alfredo 
Ellis, Paulino Carlos, Arthur Diedericbsen, 
Rodolpbo Miranda, Caracciolo; Plinio Car 
sado, Possidonio da Cunha, Aureliano Bar· 
bosa., Pinto da. Rocha, Py Crespo e Azevedo 
Scdré. 

E sem c.1.usu. os S.rs Silverio Nery,· Appo
lonio Zenayues, Euclides Malta, Felisbello 
Freire, Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, 
Augusto ele V<ctsooncel.los, Sá P~ire; Deocle· 
ciano de Souza., Cesar1o de Fre1tas, Lucas de 
Ba1•ros e La.menha Lins. 

E' lida: e sem debate approvada a acta. da 
s9s$ão antecedente. 

O Sr . I • Secretario procede á 
!eitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Otflcios : 
Do S1• . 1 • Secretario do Senado, de 30 de 

junho tlndo, rt3metteudo com us emendas o 
propos:ção desta Cn1nara que approva o Tra· 
tn.do ass;gnado nesta. Cu.J?ital, em 6 de outu
bro de 189~. pelo Mimsterio das Relações 
Exteriores , devidamente a.utori:w.1o, e o Pl&
nipotenciurio do. Republica Argentina,. para. 
o fim de completar o estabelecimento da 
linha. divisaria entre o Bl.azil e a.quella 
Republica..- A' Commissão de Diplomacia e 
t ratados. 

Do Ministerio da ·Guerra., de. 30 de junho 
1l.ndo, remetteodo a seguinte -

M~N:SAGEM 

Srs . Membros do Congresso Nacional.- .. 
Tra~smittindo-.vos a. inclusa e:i::po~ição, apre· 
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sentada pelo Mioistro de Estado da Guerra, 
relativa á necessidade de ser aberto ao re· 
pectivo Ministerio o credito supplement~r da. 
quantia de 1.296:588$, ao § l6• -Material
do orçamento do mesnio Ministerio para o 
exêrcicio.eorrente', afim de poderem ser"eft"e· 
ctuadas as deYidas distribuições de farda
mento e c~lçado ao exercito, peço que vos 
digneis a.utorl2!>l' o Governo a. abrir o rererido 
credito .. - Manoel Ferraz de Cumpas Salles. 
-A' CommíSl!ã.o de Orçamento. 

Compareceram mais o3 Srs. Urbano Santos, 
Julio de Mello, Heredia de Sã, Angelo Neto, 
Carlos Marcellino, Albuquerque serejo,Pedro 
Chermont, Enéa.s Martius, Serzedello Corrêa., 
Luiz Domiogues. Viveiros, Thomaz Accioly, 
José .Avelino, lldefonso Lima, Joúo Lopes, 
H~lvecio Monte, Frederico Borges, Augusto 
Severo, Tavares de Lyra, Eloy de Souza., 
Coelho Cisboa, E~mirio Coutinho, loEé Ma· 
riano, Coelh.o Cintra., Malaquias Gon<}alve~. 
Martins Junior, Moreira Alves, Juyencio de 
Aguiar, João de Siqueira, A"rthur Peixoto, 
Rocha Cavalaante, Araujo Góes, Arroxellas 
Galvão, Geminiano Brazil, Jayme Vi!la.-Bôas, 
Castro Rebello, Milton, Tosta, Paula. Guima·· 
~ães, João Dantas Filho, Leovigildo Filguei
ras, Pinheiro Junior, Jeronymo. :Monteiro, 
Torquato Moreira, José Murtinbo, Alcindo 
Guanabara .• lrineu Machado, Timotheo da. 
Costa, Pereir<~. dos S<~.ntos, Erico Coelho, Nilo 
Peçanba., Aives Brito, Leonel Loreti, Agosli· 
nho Vidal, Julio Santos, Urbano Marcondes, 
Pa.ulino de Souza. Junior, Mayrink, Ca.loge
ras, Octaviano de Brito, La.monnier Godo
fredo, Antonio Za.cliarias, Cupertinode Siquei
ra., Augusto Cll'lmentino, Telles de Menezes, 
Arthur Torres, Rod.ol"pho Po.ixão, Domin~ues 
de Castt•o, Cincina.to Bra.gl.l, Francisco Glice
rio, Ovidio A bra.ntes, Alves de Castro, X!l.vier 
do Valle, Leoncio Corrêa., Lauro Müller, Mar
cal Escobar, Francisco Alenctlstro. Victor.ino 
Monteiro e C:tssiano do NitScímento. 

O Sr. AU"redo Pinto -.Sr. Pre~ 
sidante, o n.nno pas:.~ado, fui honrado pelo 
Presidente destn Casa com a nomeação de 
membro da. Commlssão incumbida de org(l,. 
nizar a reforma. eleitoral, mas meus Lrabalhos 
com a actual Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça não me permittem conti-
nuu.r.nessa. COmmissão~ · 

Pe~o, portanto, a V. Ex. que se digne de 
consultar a Ca.sa. si concede a exoneração de 
membro da Commissã.o encarregada da refor
ma eleitora.!, e faço sentir que est:~ minba 
resolução é irrevoga:vel. · 

Continúa a discussão do requerimento do 
Sr. Luiz Adolpho sobre negocios de Matto 
Grosso.· · 

· O Sr.Luiz Adolplt.o começa. obser· 
vando que a Camara. estã. na fim do· segundo 
me_z dosseus trabalhos e, -portanto, não .será 
descabidQ indagn.r do Sr. Presidente si o ·oo- ' 
vemo já remetteu as tabellas do orçamento, 
afim de que ella possa, dentro do periddo re~ · 
gulnmentar,desempenbar-se dos seus deveres 
consti to.cionaes. 

A' resposta n~gativa do Sr. Presidente e 
do Sr. Deputado Augusto Montenegro, o 
orador lembra que o procedimento do Go
verno não está de conformidade com o sen 
progJ.·amma de economias, pois essa demora 
se traduzirá infdliveltnente na. reproducção 
das continuas prol'ogaeões do Congres~o. f<lcto 
levado sempre injustamente i!. conta. da Ca
ma;ra,quant!o na realidade é o Poder Ex
ecutivo o unico culpa.do da deinora da. ela~ 
boração das leis do Orçamento. 

Acha. tanto mais inexplicavel esse fucto 
qutLnto ninguem ignora que os projectos re
lativos á diminuição das despezas federaes 
com. o subsidio do Congresso. são visivel
mente inspirados pela intluencía offi.· 
cial. 

Tratando em seguida do objecto do reque
rimento apresentado sobre a prooodencia das 
armas em unições fornecidas em Ma.tto.Grosso 
nos particlarios do Sr. Ministro da Fazenda 
para o fim de violentarem a Assembléa Le
gislativa do Estado e nella .extorquirem o 
acto da. annullação da eleição de l , de 
mar~. cha.ma a attenç-.ão da. Camara. ,para a 
manemt pela qual se proc11ra abafar a voz 
do orador e quiçá, intimi•1al o, chegando-se 
até a indica,r qual deva ser a sua. a.ttitudo na. 
ca.mara. . · 
· Declat•a "POSitivamente que nõ.o conseguirão 
o seu intento e que o reputado -por Ma.tto 
Grosso dará ao seu mandato o desempenho 
que a c·onsciencin. doHeus direitos e da jus
tiç-.a do. cnusa que defemlG lhe indicar e que 
proseguirá. advogando os interesses da Nação 
com a independencia precisa. · 

Trnta. o orador de demonstrar que a these 
snsten ta da na ultima sessão de que o Poder 
_Executivo. sendo juiz da. conveniencia e op
portunidade da intervenção. não está adstri
cto a lançar mão desta medida. sinão quando 
o seu criterio assim o nconselbar. 

A analogia. das disposições do art. 5• C(Jm 
as disposicões congeneres . das constituições 
americana e argentina. não permitte dar aos 
ns. 2 e 3 do art. da Constituição Brazileira. a. 
interpreta~.:ão que ora. surge perigol!a. e pre
·nhe de aventuras, .depois do que acaba de 
ter Ioga.r em Matto Grosso. 

Casos ha na realidade em que o Poder 
Executivo 11óde a.limentr>..r duvidas sobre ale· 
gitimída.de da autoridade que requisita. a in
tervenção, eomo por exemplo, quando ap:e--. ~ 
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sentam duplicatas de governos, julgando·se Matto Grosso e não o fez, porque eUe foi 
.7 . cada qual autoridade legitima.. . promovido e patrocinado pelo Ministro da 

Nesse e outros casos, o· Poder Executivo, Fazenda, segundo o nttestam os ·documentos 
na. duvida de qual seja autoriclaçie legal, que teem vindo á luz da publicidade. 
torn~-se juiz da. a.pplic:\ção da mesma. dispo· 
sição. O sr·. Augusto M;ontenegro 

Mas perguntará si o caso de Matto Grosso vem sómente trazer algumas palavras no 
póde ser compa.rado aos que acaba de citar, sentido de· contra.riar a. parte do discurso do 
quando é sabido que a intorvenção foi requi- nobre Deputado por Mat to Grosso, em que 

. sitada. em vão, primeiramente, pelo presi- s. Ex. censura o Governo por não ter até 
dente do Estado e em segundo Iogar, pela esta época., dons mezes ·depois de aberto 
propria. Assemblêa Legislativa, já. então si· Congresso, remetticlo as pt•opostas do Orça.· 
tia.da. e ameaçada no exercício das suas at- mento e as ta.bellas explicativas. 
tribuições constitncionaes ~ Admira que esta censura partisse do nobre 

O Sr. Presidente da Republica. não podia, Deputado, quando S~ Ex., tendo pertenciJo 
portanto, abroquellar-se na. allegaçã.o de ser ao partido do Gove~ootransacto, ~abe que elle 
juiz da opportunidade da intervenção, pois se vê forçado a essa demora., fundado na ver
não é crivel·quG S. Ex. aguardasse a con- dade dos factos e na impossibilidade que tem de 
sumacão do a.ttentado contra os poderes con- remetter n'esta epoca. as propostas e as ta-
stituidos do Estado para dar cumprimento aos bellas. . 
preceitos constitucionaes, que clara e termi- A c~ruara. sabe que o exercício financeiro 
nantemente determinavam a S. Ex. qual fecha-se no dia 31 de dezembro e havendot!m 
devera ser o procedimento do Governo na- trimestre addicional para dentro delle fazer os 
qu&lla. emergencla. - pagiwlentos,é materialmente impossivelcolher 

Mas o Go...-erno que l1avio. assistido impaa- todos os elementos precisos até 31 de março, 
sivel ã. formação dos bandos armados que dia. emquetermiuao trimeslreaduiciona.l.Em 
ee3de fins de marco começaram a organizar-se úmpaiz éomo o nos-so,de grande dis~ncia, de 
~ a impedir o livre transito paro. a C(LpitBl, profunda balburdia na cootabilidade publi«?3, 

· que havia recusado ao presidente do Estado não é para estranha.l' que o Governo esteJa, 
elementos ile deresa que lbe foram pedidos, na época. normal, privado das :propostas do 
conservou-se ainda indiírereate ao n.taque da Orça.mento e das tabellas explicativas. 
ca'J)ital e respecliYo sítio, IJesde o dia. 10 até 0 nobre Deputado por Mat to Grosso,empre
o dia 15, surdo, não só ás requisições do gado de Fazenda.; antigo membrc da. Commis· 
presidente do Estado, mas tambem ás do seu são de Or,a.mento, sabe isto melhor do que o 
Podel' Legislatlvo. ' . o n. 2 do art. ()·>,que manda garantir a orador. A accusacão de S. Ex. é inJusta, 
fõrma republicllna. feder:~tiva. tinha no caso mesmo injusti~sima.; e contra. semelhante 
inteira. a.pplicaçiio, porque era á Assembléa o.ccus:J.çiio, partida do outro la(to, temos con
no exercício de suas o.ttribuições que se pro- stantemente defendido o Governo transacto, 
curava. molestar e della. extorquir pela coa· fundado na verdade dos fact~;s . 
cc:ão um acto contrario .:~ convicção e cansei- N~o se deve culpar, nem o Governo nem o 
encia dos seus memln·os. Congresso, pela demora que tem .havido até 

«A feição distinctiva d:'· forma republicana l\gora na. remessa das t:.b~llas. Mas a ver-
. t d ·to d · ( ·dltde que se deve dizer ao paiz é que se 

· cons1s c, segun o o conctt e l\hlton conrc- tem desbravado 0 caminho orçamentario, 
rencia. acerca ui\ Constituição Americana.), muito se tem feito para facilitar o trabalho 
no direito. mantido ao povo, õe eleger os 
funccionn rios que hão de governal·o ; a>sim neste sentido, àproveitaudo o tempo conve
como no de vot8.l' as leis que tem do regal-o, uientemeute. 
por intermedio do Poder Legisla ti. v o, orga· Afsim é que a. Camara já se tem occupado 
niza.do em corpo representativo deliberante, com as leis que arrectam a receita publica· e 
cujos actos regulares podem ser considerados são outras entraves tiradas á. marcha orca· 
qu:ies 1!-Ctos <lo povo rne~mo.)) mentaria com a approvação da. lei do sello, 
. Estas palavras citadas no livro do s1•. Mil· da lei sobre o imposto de consumo, etc, 

ton sobre a. nossa Con;,:t ituição e ·Os commen- A lei da receita tem, portanto, a sua 
ta rios de \Valkar e C(loley sobre a. Constitui- discussão já adiantada. Assim, sem que o Go
ção Americana não deixam a menor du vid·a verno tenha mandado as SU<1S tabeUas, tem 
sobre a interpretação dos ns. 2 e 3 doart.6•, concorrido para. npressar os tmbalhos orça
cuja .missão é a. de proteger os Estados eontra. mentar los da. Ca.mara.. 
as insurreiçõe3 e os a.ttentadcs nos poderes E' o q_,ue o orador tem a dizer com relação á. 
Iooaes. · accusaçao de S. Ex. a respeito da demora 

Assi111, o Sr. Presidente da Re:publicà devia das ·tabel!as do orç.nment o· e das tabelias ex-
reprimir o movimento revolu cionario da .plicattv~s. · 
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· Está eerto que o nobre · Depatado.está. con
victo da inanidade de soa. imputação, e, si 
não está: as breves considerações. qtie acaba 
de fazer são tão pr!lnhes de justiça e de ver· 
dãde que a Camara. está. convencida. de que 
nenhuma. aceusação :póde ser feita. ao Go-
verno a este respeito. (Mu~to bem.) · 

o Sr. Mello Rego vem dar li· 
geiras explicai;Oes ao Sr. Ca.ssia.no do Nasci-, 
mento sobre o·motivo de apre>entação de re
querimentos relativos á. pol~tica. de Ma.tto 
Grosso e ao Sr. V. M·~nteiro sobre a preten
dida -má .. vori.ta de do . orador ·a sua no'bre 
terra.. ··· · 

No regilnen ~rlamentar,a. apresenta~ do 
requerimento da ordem daqualle que o seu 
oollega de bancada apresentou podia trazer 
ilma criSP. ministel'ial, mas no actual o seu 

· intento ê chamar a. attenção do Governo para 
factos de que elle póde não ter conhecimento. 
li:is· a. razão das succ~ivas apresentaçOes e 
retiradas de requerimentos. 

Agora o Sr. Victorino Monteiro. S. Ec 
não tem razão na. a.rguiçio feita, porque só 
uma vez o oradorrereriu-seao Estado do Rio 
Grande e o fo:~z pa.ra derender um a.migo. 

Nesta. mesma oceasião, referindo-se ao pro· 
cedimento desse amigo, teve necessidade de 
fazer referend as ao procedimento do presi· 
dente da.quelle Estado, o qual, levando pelo 
modo por que o fez, a. questão ao seio da as· 

· sembléa., deu loga.r aos factos subsequentes. 
Citou tambem. ha dias, o ca:;o de um al

feres. Mas citou este facto pa.r.a responder 
com um a1·gumento tirado da terra do nobre 
DeJiutarlo à ·auegl!-çiío Je s. Ex. d•> que o 
comma.ndante .. d& força milita.r não era obri
gado a prestar auxilio aos poderes do gstado, 
quando reclamadv. Onde a. mli. vontade do 
oril.dor ao Estado do Rio Grande do Sul 1 

Ainda. niio tem razão o nobre Deputado no 
caso da eleição do Sr . Azeredo em l8'J3. Niio· 
houve deslea-ldade elo Sr. Ponoo. O presidente 
de Ms.tto Grosso naquélli~ ópoca era.o Sr. M:L
noel Murtínho e. portanto, a responsa.bilidade 
da não' inclusão do Sr. Azeredo na chapa. 
cabe ao arbitro, segundo a expressã.o do no
bre Déptitado, das questões poiitic..'\8 daquelle 
Esta.do, o Sr. Joaquim Murtinho. 

A um aparte do Sr. Victorino Monteiro, o 
orador respo;nd~, f'aze~do a historia. da. dissi
dencia polítHla de seu Estado afim de de
monstl'ar a. correcciio do Sr. Ponce, e que 
converter a. Capital Federal em centro da po· 
litica dos· Estados, tirando dos chefes locaes 
toda. a. sua influenaia.-para concentrl\l-a ~qni, 
como querem os Srs. Murtiohos, é dar um 
gol:Pe de morte na autonomia dos Estados. 
E' contra a infr:acção dãs boas normas políticas 
que 9 orador e os seus amigos prote~tam. 

.O Sr. Preside~-c;e;_$~ ~a quain 
peca mais a palavra., vou d,ecla.nr e~cer~~a. 
a diS(lllSSão. {Pausa.) · · · - · · 

Está. encerrada. 

ORDEM DO DIA 

Antes de submetter a votos as materia.s 
que constam do a.v-qlso distribuído, vou sv.b
metter a voto11 o requerimento do Sr. ~uiz 
4úolpho, cuja discussão acaba. de ser encer
rada. 

Os senhores qne o. !1-pprova.m queiram le· 
vantar-se. (Pausa.) · · 

Votaram contra 76 Srs. Deputados e a. 
favor 27. Não ha numero; vae-se proceder 
á aha.mada. 

Procedendo-se á cha.m.ada, verifica-se terem.· 
se ausentado os Srs. Albuquerque Serejo, 
Pedro Chermont, Guedelba Mourão, Anizio · 
de Abreu, Torres Portugal, Franci~o Gurgel, 
.Tosb Mariano, · Herculano Bandeira., Martins 
Junior, Tosta, ~dalberto Guimarãe~, Tor
qnato Moreira, lr1neu Machado, Pere1ra. dos 
santos, Silva Castro, Octaviano de Brito, 
Alencár Guimarães e Victorino Monteiro. 

O Sr. Prcsidente-Responderti.!Il 
á chamada 123 Sr·s. Deputados. Vou de novo 
submetter a votos o requerimento dóSr.Luiz 
Adolpho. 

E' de novo annunciada a. votação do reque· 
rimento do Sr . Luiz Adolpho. 

O Sr.Joüo de Siqueira (pela or
dem)-S!·. Presidente, para que de uma vez 
por· todas fique liquidada na Camara. esta 
questão de Ma.tto Orosso,para que o nobr~ Pe
putudo, signa.ta.rio do retJ.uerimento 9ue se 
vae votar, reconheça que o procedimento 
de seus correligiona.rios naquelle Estado me
rece a reprovaçã.o . ~u. Ca.ma.~, incl~sive 
de ~eus amigos pollttcos daqm, requetro a 
V. Ex. que consulte :i. Casa. si consente na 
votação nominal do requerimento. . 

O Sr. Bueno deAndrada (para 
encàmi»har a votaça'o) -Sr. Presidente, voto 
pelo requerimento do nobre D!=Jputado por 
Pern~mbuco, ·porque entendo que nenhum 
homem político póde esconder em uma vota~ 
çã.o symbolica. o seu modo d~ pensar. Fo1 
sempre essa a. minha norma. de pPOCeder 
nesta Casa. .. 

No emta.nto, nã.o posso acceitar o requeri
mento de S. Ex., no pé em que a colloca., 
como uma especie de moÇã.o de contl.a?ça do 
antigo regimen parlamentar. (NJo apotados.) 

Não o a.cceito por· dous motivos: 1•) por 
ser c(lntrarlo ao regimen; 2', porque n~o 
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·entendo que o _nobre Deputado seja o orgão· . çã.o deve ser effectuada pelo · methodo -nomi~ 
'legitimo nesia .Casa para verificar a.. confi- nal ou não·. · · · . · .· . 
ança que se presta. ou não a.o Governo. . Si a. ca.ma.ra. approvar a. voiaQ.ã.o nominal, 

0 SR. JoÃo DE SIQOE!RI. _ Sou orgio dos verifica-se que o meu requerimento é oppor-
meus eleitores. tuo.o; si rejeital' o requerimento, reconhe-

ce-se a sua inopportunidade. . . . · 
o sit:. BuENO DE ANDRADA-Apezar disso, Supponha. v. E:c. que hoje nlio houvesse 

· .não me sujeitando o.o cadinho .que S. Ex. numero. v. Ex:teria. de apresentar á apre
: quiz aqui estabelecer pat'U. verificar a pureza cia.ção da ea.mara a votação do requerimen~ 
ou impureza. nas approvaçõos dos actos do a.manbã., e, neste caso, pergu~to a V. Ex. Sl 
Governo, voto pela vot!lção nominal. não aeceitaria o meu requerimento~ 

Craio·que ocnhumrépublicano deve nunca 0 Sa. LA:dOUNIER GoooFaEoo--:Não. 
negar vota.c[o nominal, qua.ndo padida. por 
um Deputado. (Aparte~.) O Sa. JOÃO DE SIQUEIRA - A opinião de 

o Sa. ·CoSTA JUNIOR (para 0 s1•• Joao de V. Ex. não é a opiaião da. Camara. 
Siqueir.:t)- Nós ao menos temos amigos; Peço a. V. Ex., Sr. Presidente, que ponha 

d v E ~ em votação o meu requerimento, Jl~rque a. 
qua.es são os e · :t · ca.mara decidirá. da opp:lrtunidad~ Q.U nã!> 

o Sa. JoÃo DE SIQUEIRA.- Os que me ele· delle, votando ou não pela votaçao nomt-
geram. · na!. 

O Sa. CosTA. JUNIOR-Eu vejo-o ora aqui, 
ora acolá. (Trocam-se violentos apartes ent1·e 
o Sr. Costa Junior e Joao de Siqtteira. Soar.t 
_os tympanas.) 

0 SR. BUE.'iO DE ANDRADA (contii'IWndo)
Aproveito, Sr. Presidente, o restabelecimento 
da calma e a minha estada. na kibuna. para 

.declarar que o meu voto a favor da votação 
nominal não signífica absolutamente apo!o 
ás ideias apresentadas p01: S. Ex. 
· Voto;porque assim o quero e porque assim 

· : o entendo. (~luilo bem.) 

O Sr. Presidente-A Mesa. man
tém a sus. resolução. 

Posto a votos o requerimento do Sr. Luiz 
Adolpho, verifica-se que foi rejeitado por 99 
votos contra. 15. 

O Sr .. Galeão Carvalbal (pela . 
ordem)....:.En vio â. Mesa a minha . d<Jclaraçã.o 
ti e voto, da qual coiJsta que votei pelo req ue-
rimento do Sr. Luiz A<lolpho. · 

. O Sr. Bueno de Andrada (pela-o Sr.-. l\'Iello Rego {pam encami- d t · 1 · 
nhar a votação) _ Sr. Presidente, 0 que se ol'dem)-Sr. Presi ente, vo et pe o requert- . 
-vae fJzer ~uma. verificação Jn. primeira. vo- ~!~sto uo Sr. Luiz Adolpho por tres mo-
tação que, tenr1o sido symbolica, nij;o póde · • · 

. · deixar de ser rectificada. si não por outra. vo- O SR . PRESlDECo~TB-Qb:servo ao _pobre 
· taÇã.o sy mbolica. Quando se p rocedeu à l•l Deputado que as ceclaraçoes de voto nao :po· 
votação houve eqúivoco na conta.gem ou dem ser .motivadas. . . 
pensou·se_ que não ha.via. numero; . ~ o SR. BuENO DE ANDRADA.-Então, portres 

9. Reg~~ento mancb que as •·er1ficaçoes razões: a 1•, porqu:l ·entendo que no regimen 
S~Jam fettas pelo mesmo m.- do que ns vota·. presidencial o Podu Executivo não pódene
-çoes !l peço a _v. Ex. a rna.!s se~em. obser- gar' infvrmações p ldidas por qualquer Depu

. vanc1a do Regtmento na ver!llca.çao quo vue tmlo e nesta coufol'midade tenho sempre aqui 
ter logar. , votado, pareceodo·me mais conveniente até 

O~ Sr. Pl.·es lden -te-. Não posso ac
eeitar o requerimento !lo nobre Deputado 
por Pernambuco, porque _trata-s~ apenas rle 

. verificar uma. votação symbolic.t e não de 
·--uma nova. votação. (Muito bem; muito bem.) 

. O Sr . ..João de Siqueira (~la 
ordem)-Y. Ex:., Sr. Presidente, d.eve recor
dar-se de que insisti no p~dido da. pà.lavrn 
um pouco antes de .. e!fectuar·se a. primeira 
vota.cão, mas, veriticàndo que não havia nu
mero, deixei passar 'a occasião de enviar á. 
Mesa o requerimento que acabo de apresentar. 

.. . · A. Cama.ra. é que póde julgar da ·opportuni
.... dade do meu reqneriment<>, it~to é, .si a. vota-

que não se sujeitasse á votação taes reque
rimentos para não se ver uma Ca.mara..repu. 
hlica.na. vo tando contJ•:r. principias republi· • 
canos. Esta. é a. r.ozã.o de doutrina . 

O SR. PaESIDENTE;_A Mesa n.~o póje per
mittir que v. Ex:. continue n:E'ste terreno ; 
V. Ex. está infringindo o Regimento. · 

0 SR. BTIENO DE ANDRADA-Peco um pouco 
de tolerancia, attento a. ter sido a questão 
collocada. no terreno que a cama.ra. conhece. 

Seguoda razão: membro de um partido, que 
em parte approvou o requerimento de infor
mações apresentado pelo Sr. Enéas Martins 
a. respeito de um acto governamental rela· 
t ivo ã. Companhia de Navegação .a. "Vapor do 
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Ámazori&s; e que S. Ex. bem ou ma.lcla~i~ tuCionaes e que, pelo contrario, é ga.ranti. 
f!eou de escc.ndnl~o nesta C•Lmara., réqueri- dora. dos direitos dos cidadãos, o· illustre re
mento p~lo qua.l vote!, noo posso hoje fazer lator da CIJmmis~o. o digno Deputado pela. 
se-lccção de socrotn.rios do Governo, além ·de Ba.bia, o Sr. Milton, a.present•m duas objec 
qua ~dever do eohoroncla e o.té de seriedàde cçõe~: 1", que o principio consignado na. 
.-vota.ntlo P.Or um, votar lambem pelos demais emenda já está estabelecido na Çonstituiçüo; 
requerlrnéntos. · · 2~, que ess:~. emenda. não obedece a esta: ordem 

. Terceiro. rn.;:ií.o: o presente requerimento de estructura e technologia. dos codigos mo~ 
do Sr. Luiz Adolpho refere-se ao art. 6•• dernos,- isto é, que o Codigo não deve nem 
da Constituição, que tom sido tão deba.tido póde estabelecet• o que não é crime sem de
.tlestu. Caso. o nllo vejo inconveniente em que tinir o que é crime. 
o Gover~o venha. d!z?r-nos ? que pensa. sobEG O S&.PRES!DENTE-Observo ao nobre Depu-
a materza., para var mos s1 estamos ou nao ·ta.do que não·estti em discussão a emenda 
de a.ccordo coln ella. . · 

. Tae.'!" sio ·as ra.~ões determinantes do meu O SR • .AFFONSO COSTA-V. Ex. deve ser be-
• voto fa.voravel ao requerimento. nevolo, pois quero mostra.r á camal'n. que 

não procedem os dous motivos pelos quiWB o 
O Sr. Edanundo da· Fonseea illustre relator da. Cvmmissão Bsperinl pediu 

(peh cwdem)-Subscrevendo inteiramente as (\rejeição da emenda em craestr1.0; fazendo o 
palavras do meu lllustre amigo e compa.- que estou fazendo, encaminhando a. votação, 
nheiro de ba.oca.da., o Sr. Bueno de Andrada, U-'8-ndo da. palura. pela. ordem. ( Jl!uitos 
venho declar11r quo tambem votei pelo re- apartes interrompem o oradc,r _) 
querimento do Sr. Luiz Atlolpho. Sr. Presidente, rogo a. V. Ex. quo me flll· 

ranta a. palavra, faço neste instante o que 
outros teem feito por occasião de vot.a.ção de 
materia. importante como esta que occupa n 
nossa. a ttençiio. 

O Sr. Erlco Coelho (pela ordem) 
-F':lco idontlca. ilocl~t·nçito ; ta.mbem vote! 
pelo requorlmento. . 

São succwlvamonto sem debate appro
vad<~s as rcdncçn1-s flotLcs doo projectos ns. !6 C 
e 21 B, de 11:1\JO, pa.ra. serern enviadas ao 
Senado. 

OR.DEM DO DIA 

E' nnnullcilldl1. P. continuação da votacrto 
elas emendus n.o Codlgo Penal, constantes· do 
imprc.."SS u. 43, de Hii>O. . 

() S1.•. PJ.•o:;sl<lcnte- Vou pór a 
votos a err.eudo. u. 3S, ofl'erecida pelo Sr. 
Affonso Costn., pnra. a ·qual · o Sr. Ba.rbosa 
Lima apresentou um requerimento pedindo 
votaçã.ÇJ nominnl. · 

Não tenho abruado da o.ttenção da. Camara 
·e estou no meu direito por isso que o nobre 
relat<.r da. Commissão fez um verdadeiro 
discurso a respeito desta. emenda, que a.té 
agradeço como uma prova ·de consideração. 
· Ma.s, Sr. Presidente, as duas ra.z!5es pelas 
quaes ó illustre relator pediu á Camara a 
rejei~ão .da emenda nã.o procedem. . 

O a;rt. l ~ deste projecto de codigo, que nós 
approvnmos, obra da nobre Commiasão, eStao 
belece : 

-.:Ninguem será. punido sinã.o por f."l.cto eX· 
pressa.mente previstA> em lei anterior; como 
crime ou contravenção e com a pena. por 
ella. estabelecida :. ; mas, Sr. Presidente, este 
mesmo principio a Constitu ição estabeleceu 
no art . 72. 

O ib•. A.ft'Onl.o Costa (pela o1·dem) .Està razrLO, portanto; senhores, não pro-
- Sr. Presidente, graças ú modificação feita. cede. · - · 
no Regimento i o torno do. Ca.mara pela. ce· . Quanto ao segundo argumento de que nos co· 
lebre emenda Veiga, fiquei privado de dis· digos·só se estabelece o que é'crime e não o 
eutir o parecer que o. nobre Commissã.o Esjie- que não é crime,tambem não procede, pois ~s 

. . cial deu ás emenrlo.s que apresentei na a~ temos, por exemplo, o cod1go italiano, citado 
discussão do projecto do Codigo Penal. como um dos melhores, que estabelece, tra.· 

A emenda. que a. Cll.mara nesto momento ta.ndo dos jogos de azar, qua.es são os jogos 
vae votar e para. a. qual o nobre Deputado prohibidos e quaes os que não são, assim 
pelo meu Estãdo, o Sr. Barbosa Lima, re- como tratando do uso de armas- prohibldas, 
quereu votação nominal, tr<ltll de assegurar ·desce a detalhes e instrucções. (Apa,.tes.) 
o direitll de meetings que a. Constituição es- Assim, pois,nenhmiJ& oiTensa fez & emenda. 
tabelece, mas assegur<~r de modo que não aos princípios da Constituição e direi, pa.ra 
possa· ser sophisma.da. essíL prerogativa ma- concluir, .que si :a. emenda não preíudica, 
xima. nas democracias moderna.5. como disse o relator. mais uma vez ·se veri~ 

Contra a npprovação dessa. emenda que ficará o .principio quod abundat 'to•~ nocet . 
nada tem ·ae.o.trensiva aos princípios consti- Sim, a. emenda deve ser a.pprova.da. · 

C:un&t:l V. lll 4 
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O Sr~Barbosa Lima (pela o1·dem) O qu~ desejo é que n,ão incor~;~mos n,eS.se 
- Mâo ~rrado a clareza. com que sempre erro. 
V. Ex. o:fferece á. votação a.s ma.terias, me Uu SR. DEPUTADo-O codigo criminal da 
]}(lrmittirá. chamar a atten ção da Carnaru para mona.rchia dizia: não h a verá crime ou delieto 

. a. 'questão, rigoroSl!- e 11rccisamente tal qua.l sem lei anterior que o regule. · · 
se· vae votat•. d' · t · a· 

.Quer a emenda, quer 0 artigo do codigo O SR. MILTON-Per oe-me; lS o e uma 1s- . 
em discussão, consígoam de medo ch\ro o posição gener ico., que serv~ :para. tódas a~ 
Principio que em tllese a Constituição esta- hypotheses; estabelece ella o q"qe e Cl"ime, e 

d d relativa a ce1·to numero de fa.ctos. 
belece; sórnente a. emenda o consigna e mo o . Alli se definia õ. que era crime 0 se ac.cres· · 
muito mais liberal, . não fazendo depen-
der de autoridades policiaes, 0 direito de re- centa.vn que este não existia sem lei ~nt~rior 
união e por isso aquelles que disserem-sim- que o qualificil.Sse; mll.lllsto ~ c~usa 4iYe~a !lo 
'Vão accerituar este mod•l de ver, e aquelles que se quer agora estu.belecer, apo11tando o 

d. - - 0 d"r ·to d que não é crime. · . que 1sserem-nao-vao cercear 1 et e V. E:c:. bem comprehende que em um co ... 
reunião. 

digo onde se impõem penas,não cabe enumerar 
Posto a votos, é approv<\dO o requerimento os actos em que penas e~f!-Cta.ment~ n.ão se 

pnra a votação nominal. applicam; e nesta parte espectal do cod1go ,q~e 
se está. votand o,a cada iqfra~o segue-s~ u~n 

O Sr. ~l:ilton (para uma e:cplicaçito penalid9.11e correspondente. (Apartes.) . 
pessoal)-Sr. Presidente, não r!esl)java. roul.Jar Mo 0 principio rudimeqta.r em direito c~l
tempo â. Camara. com uma questão que jâ. mina! e lamento que os uobres·n: p~tados lJ!6 
!oi amplamente discuti~a na ultima sc~~;ão. torcem a vir à. tril.Juua repizo.r essas cous~. 

Mus, como os nobres Deputado> por Per- que to•lo estudante de direito ~be .• ! 
nambuco insistem em repetir os argumentos d. t 
então aqui adduzidos, eu quero tombem repe- O Sa. BARnos .... LniA a um a par .e. 
tir o qu~ disse, e isto para, respondendo a O Sn.. MILTON-V. Ex. vê que esta.molf vo-
SS. EEx., encaminhar a votação. tando ·a parte e!!pecial do codig~ e nell~ se 

o SR. PRESIDENTE-v. Ex. já. t11J!on pela. definem os QrimB!! e s~ impõe in· a.· elles a.s pe-
ordem sobre esta. émenda, nas merecidas, · 

Entretanto, o que faz o nobre Deputado ~r o SR. MILTON-Mas os nobres Deputados Pernambuco ~ 
chamaram nominalmente· ao debctte o reta- s. Ex. agora qner co~p. a sua emenda que 
tordo parecer, e, portanto, nã.o po3so deixar se estatúa que não são crimes certos e de· 
de fazer algumas obsel'va.ções para encami- terminados actos, e que p l>r consequencia 
nha1• a votação, conforme entendo. e!les não soffrem· pena. (Soam os tympanos.} 

. A razão que deu o nobre Deputado para E' original. · 
que seja approvarln pel<t Ca.mara sua. emenda, Não cabe, portanto, a disposição da. emen· 
isto é,pa.ra que se declare no codigo quaes as da. na segunda p~rt~ dp Codigo Penal. 
reuniões per mittidas, não procede; porque · · · · · · 
este a~sumpto está prevenido nü Oonst!tuiçãQ, O SR.. PR!!;SII:ÍJI:!:>' TE-.:- Y • E~. pediu !l P~· 
à, si a.hi já. se encontra. essa· disposição, não ho. ~~vra. para eocaminh(l.}:' t1 vot'!.cão. 
nece~sidade de reproduzil-a. no Codigo Penal. O Sa. Mxr .. ToN-Basta. isto que disse para 

Sería ocioso, e o nobre Deputado sabe que encaminhai-a.. A Camara resolverá cómo fõr 
em jurisprudencia. tudo o que é ocioso é con· de jus~iça. e como entender em sua. sabedoria. 
demnavel. (Apartes.) O que quiz foi salvar a niinh:~ testada, e 

vv·. EEx:. me impedem de fa.llar e o nobre me pôr a. ooberto da critica rutura. (Apoh· 
Deputado por Pernambuco qua.si q11e ·uã.o me dos. } 
deixa continuar. (Apartes.) 
· Em pririleiro loga.r, o nobre Deputado por O Sr. President:e-A emenda. que 

Pernambuco disse, mais ou menos, o seguinte: se vae votar e a seguinte sob n . 38, óffere-
que no codigo penal italia11o define-se o que cida. pelo Sr. Affonso Costa. : · 
são jogo3 e armas prohtbidas. A razã.o não 
procede, porque f!ão causas muito dilferentes, « Ao art. 1~9 ! 

desde que se condemna. o uso de armas d&fesas, § ••. Não se considera. sedição ou ajunta
é natural eaumerar quaes ellas são. · menso illicito a reunião do povo dêsarmad~. 

O que sustento é que o codigo nío deve em ordem, paN. o fim rle representar contra 
estabelecer o que nã.o é Ct;'ime, m1.1s antes de· as injusr.iças, provocação e mão procedimento 
.finir o que é crime; e VV. EE:x:. não são dcs empregados publicas ; nem a reunião 
capa7.e5 de me mostrar um codigo penal pa.cilic\1., sem armas, do povo nas praças pu
que insira disposição ~~al a esta que de- blicas, theatros e quaesquer outros edifieios 
fendem. ou logares convenientes, para. exercer o dL 
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rei to· de discutir e representar sobre os ue
gbcios publicas. 

Para. u so désta. faculdade não é a.b~oluta
mente nece!Ssaria licen<:a. ·prévia. de autori· 
dade policial, que _ió poderti. prohibir a. re,... 
união ~tnnuncia<la, no caso de suspensão de 
ga.ran~i~s COI!stitucionaes,_ limit.1da. a ac_ç_ã.o 
da. poltcia., J'!t'ste caso, adtssolver a reunmo, 
guardadas as rorma.!ida.des da lei e sob a.s 
penas nello.' estabelecidas. i!. 

Procerlendo-so á votaçáEl nominal respon
dem sim,_ isto é a:ppro\·am a emenda .do 
Sr. Alfonso Costa, os Srs. Henrique Vallada
res, Thomaz Accioly, José Avelino, Fro.neisco 
da Sít., Frederico Borges, Augusto Severo, 
Tavares de Lyra, Eloy de Souza, José Pere
grino, .Coelho Lisboa, Ermirio Coutinho, 
Alfonso Cesta, Coalho Gintra., Ma!aquias 
Gonçalves, Ba.rbos.~ Lima, Cornelio da l<~on
.sec·a, Julio de Mello. João de Sique ira., Rocha 
Cavalcante, Leovigildo Filgueir~s. Ma.rcolino 
Moura., JO!;é Múrtinho, Atcíndo Guanabara, 
Nilo Peçanba., Alves Brito, Leonel Loretí, 
Silva Castro, Urbano P.farcon4es, Mayrink, 
C~logeras, Cal'valho Mourão. Monteiro de 
Barros, lldefomo Alvim, Henrique Vuz, An
tero Botelho, Alfredo Pinto, Octaviano de 
Brito, Alvaro Botelho, Leonel Filho, Antonio 
Zu.charias, Cupert'no de Siqueira, Augusto 
Clementino, Tll•:otonio de Msgalllã.es, Edu· 
ard.> Pimentel, Padua Rezende, Galeão Car
valbal, Luiz Flacquer, Francisco Glicerio, 
Ovidio Abrantes, Alvas de castro, X<l.Vier 
do Ya.l!e, Br11zilio da ·Luz, . Leoncio Col'
rêa, Lauro Muller, Paula Ramos,. Fran
cisco Tólentino, Pedro Ferreira, Guillon, 
Marçal Escobar, Diogo Fortuna, Francisco 
.Alencastro, Rivai!avia Corrêa, Vespasiano 
de Albuquerque, Campos cartier e Cassi
ano ·do Nascimento (65); respondem não os 
Srs. Albuquerque Setejo, Pedro Chermont, 
Augusto Montenegro, Carlos de Novaes, 
Euéas Martins. Theotonio de Brito, Ser· 
zedello Corr~a, Urbano Sant.os, Viveiros, 
Cunha Martins, Torres Portugal, lldefonso 
Lima, Marinho de Andrade, Helvecio Monte, 
Silva Mariz, !-{onira Alve!it, Jnvencio de 
Aguiar, Angelo Neto, Geminiano Brazil, 
Jayme Villas Boas,. S~abra, Castro Rebello, 
MiltOn, Tosta. Francisco Sodré, Manoel 
Caetano. Eugenio Tourinho, Paula Guima
rães, João Dantas FUho,Tolentino dos Santos, 
G,•ldino Loreto, Pinheiro Junior, Belisario 
de Souza, Erico Coelho. Julio dos Santos, João 
Luiz, Gonç<~lves Ramos, · Lamounier Godo· 
freilo, Mancel Fulgeneio, Lindolpho Cnetano, 
Olegarío Maciel, Dorilingues de C~ro, Gus· 
tavo Godoy, Bueno de Andrada., Ellas Fausto, 
Edmundo rb Fonseca, Cincina.to Brllga, Her· 
menegild"o de Moraes, Leopoldo Jardim, Luiz 
Adolpho e Mello ·Rego (51). 

O Sa·. President.e - A emenda foi 
a.pprovada., em votação nominal, por 64 votos 
contra 50. . ~ · · 

Sã.o snecessinmente postas a votos e appro
vadas as emen.das offerecida.s pelos Srs. Ada.l· 
berto Guimal'ães e .João Dantas Filho, sob o 
n. 39, e suppt·imíndo o n. 129 e a. se
guinte dos mesmos senhores~ sob o n. 40 : 

Ao art. 150 - Substilua·se o final do 
§ 1•, desde as palavras e si deus ou mais 
delks, pelo seguinte : «armados alguns ou 
todO!!, ou tendo a.rrnas em deposit.ó com-
muro.» · · ·. 

E' approvado o seguinte substitutivo da 
Commissão á .emenda., sob o n. 41, ófl'erecida 
pelos Srs • .Adalbet•to Guimarães e outro : 

« Fica.ró. isento da pena aquelle que fornecer 
alimento, ou der gua.rid<~ a. algum dos delin· 
quentes, uma "Vez que seja. seu ascendente ou 
descendente, q.nel' con:~anguineo, quer affim, 
conjug~, irmüo, tio, sobrinho, tutor, pupillo, 
ou cunhado durante o cunhud,ío » ; sendo de
clarada prejudicada. a. mesma. emenda.. 

São succesaiva.mente postas a. votos e ap:pro
vadas as seguintes emendas o!l'erecida.s pelos 
Srs. Atlalberto ,G-qimariies e outro : 

N. 42 : Ao art. 152- Depois da. palavra 
religioso, accrescente-se- poWico. 

. N • . 43, offerecida pelos Srs.Adalberto Gui· 
m_a.rães e João Dantas Filho : 

« Ao ;1.rt. 156. Snbstitus.m·se as palavras 
que delJc prour a providencias pelas seguin
tes:-a quem competir a pvovidencia.» · 

E' posta a ,·otos e rejeitada a emenda. of~ 
ferecida pelos Srs, Adalberto Guimarães e 
outro, sob n. 44. 

São successí vamen te postas a.:votos e a ppro
vade.s as seguintes emendas offerecidas pelbs 
Srs. Ada.lbel'tO G-uimarães e João D~ntas Filho: 

N. 45: 
< A.o árt. 170, 2• parte-Depois da. palavra 

etfectu.w-se accrescente-se: ou si da. revehtção 
do segredo resultar P<\ta ~guem deshop.ra ou 
grave injur1a. 

N. 46: 
« Ao art. 173, § 2• -SubStitua-se pelo se:

guinte: ~Taquelles em que, de conformidade 
com as leis, si tivér de executar que.! quer 
mandado. expedido por autoridade compe-
tente.» · · 

N. 47: 
« Ao rtrt. ·173, § 3" - Em vez de a.chaào 

em ftag,·ante, diga.-se-perfleg.uido pelo clamor 
publico. · · 
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N. 48: 
«Ao al't . . 177-Áccrescente-se :-a penali· 

da.de além dàs em que incorrer pela. o1l'ensa 
pessottl ou da.mno material, que resultar do 
delícto .~ . · 

N. 49: 
«Ao arL 204-Z• parte-supprimam-seas 

palavras awm da su.çp~ns,ro dos otficios, etc •• 
etc_., a.té o fim. » . 

E' approvada. a seguinte emenda. da. ·Com
missão, substitutiva. da. que foi offerecida pelo 
Sr. Adalbarto Guimarães, sob o n. 50. 

« Art. 205. Usar icdevida e publicamente 
uniforme de cargo ou distinctivo de corpo
ração ou de o filei o ; ou arrogar-se gl.'áo aca.
demico, tittllo, honras ou cargo de caracter 
publico: · 

Pena-Multa !!e 100$ a 300.$000. 
O ma.is_ como está no projeeto. » 

· E' considerada. prejudicada. a. referida. 
emenda sob n. 50,o:ffeL·ecida. pelos Srs. Adal~ 
berto Guimarães e João Dn.ntas Filho. 

E' posta. a 'VOtos e rejeitada. a. emenda dos 
mesmos senhores, sob n. 51. 

E' annunciada a votação .da .·emenda do 
Sr. Affonso Costa,sob o n. 52, mandando sup· 
:primir o art. 225 do projecto da Commissão. 

O Sr. Barbosa Lima '(pela or· 
dem)-A emenda. (lUja votação V. Ex. acaba. 
de a.nnuncia-r é a que entende com a questão 
da liberdade profissionaL Esta me parecendo, 
Sr. Presidente, que não ha numero na Casa. 

Ao en vez de deixar para depois da. votação 
l'e(lUerer a verificação, parece-me talvez mais 
curial,e sa.l vo melhor juizo de V . Ex. ,aguar
dar para quando houver numero a. votação 
d~sse nssumpto de tamanha. importancia.. 

O Sr. Presidente-Só pela. votação 
poder-se-ha verificar si·ha ou não numero. 

Posta a. votos a referida. emenda. sob n .. 52, 
votam a favor 25 e contra 50 Srs . Deputados. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero evidentemente no recinto e estando 
a.dea.ntada. a. ll ora., adio a votação pua ama.· 
nhli., sem preja.izo das demais ma.teria.s da 
ordem do dia dadas para a. discussão. 
~E' a.nnunciada a 3~ diseussão do projecto 
n. 5 B. de 1899, que estabelece regras a que 
deve obedecer a discrimina.çiio das taxas do 
sello que podem deccetar a. União e os 
Esta.dos. · 

O Sr. Julio dos Saut.os não vem 
.. repiza.r os· argumentos que ad•lnziu na 2.• 

discussão deste project.o. Não. }lóde confor
mar-se entretanto, oóm a recus!l ·de todas 
as emendas que apresentou,- admirando-se 
de quo,eni a.ssumpto de tall!a.nha releya.ncia, 
que a.ft'ecta. tão grandes ·a tao grav~.mteres
ses, que trata d~ as.sy.mptos q_ue se prend~m 
á ma.teria. conshtuclonal, nao tenha Sldo 
ouvida. a. Commissão de Constituição, . Legis
gisla.ção e Justiça, limitando-se a Camara a. 
conhecer o parecer da Commissão de Orca
menta , muito competente tambem, ma.s · 
tambem muito preoecupada. com os planos 
financeiros do Sr. Presidente da. Republica., 
ma.s esquecendo as finanças e os direitos dos . 
Estados. 

O orador não éopposieionista; ao contrario, 
oomo demonstração franca. de apolo, tem dado 
o seu voto a todos estes projeetos ultima
mente apresentados como corollal'ios do pro
gra.mma financeiro •lo Governo, ainda que 
não desconh~ que em alguns delles se te~ 
ferido a Constituiciio. Si vem combater este 
projeeto é porque tem a sua opinião compro
mettida. na. imprensa. e nest.'l. tribuna. 

Limitar-se-ha, pois, a fazer agora algumas 
observações, ana.lyzando e · projecto no seu 
conjuncto, porque elle pecca. pela base, in
vert'3odo o art. 65, n. 2 da Constituição. 
Diz esta que pertencerá aos Estados tudo 
quanto RâO lhe e negado explieita.mente, 0 
projecto diz. o contrari~: -:- pertencerá . á 
Uniã.o tudo quanto em le1 nao lhe é negado. 

Entra na apreciação dqs diveryos artigos 
do projeeto, manifeJtando as razoes por que 
delle diverge, razões que já expoz e con
densou nas emendas que a Camara. não quiz 
a.pprova.r, e assim. foi respondendo aos diver 
sos argumentos do autor do projecto, o 
Sr. Urbano Santos, na. defesa que do mesmo 
fez em uma da.s ultimas sessões. 

Com ba.tendo este projecto. o orador o fa.z 
com o intuito do evitar que elle venha. a.ife
cta.r direitos dos Estados e dos indivíduos . . 

Não ba nos regulamentos de sello uma só 
disposição que a.1l'ecte a.s leis de sello dos es
tados e o projecto é que vem tributar com 
sello iederal os netos consumma.dos e. sellados 
de a.ccordo com as leis estaduaes . - · 

Convem, pelo menos, que a Camara. adopte 
a providencia, que o orador propõe, de re
stringir a exigencia do projecto aos a.ctos que 
se realizarem da. data. da promulgação da lel 
para. deante. 

Outra. emenda do orador . supprime a. 
pa.rte telatjva. ã. intervencão federal do n. 4, 
do nr~. 6•, da. ConstituiÇãO nos Estados, 
porque essa intervenção . só deve ser etre
ctuada para garantir e fazer leis e !lentenças 
federaes, mas leis de ordem publica.e não leis 
ecoo.omicas que, quando não cumpmda.s, · e!l· 
contra.m. remedío na execução, na. a.nnuUa.çao · 
dos documentos sem seUo, etc., mas nunca .. 
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na. intervençãO do Governo Federal nos.Es-
tadds. . -

O orador termina requerendo qué o pro
jacto vá., com as . emendas, á Commissã.o de 
ConstitUição, Legislação· e- Justiça,· afim de 
que seja dito si as disposições combatidas por 
diver,;;os oradores a1fectam ou nã.o a Consti· 
tuição da. R.epubliea.. (Mttito bem; muito 
b6m.) ·. 

Vení a Mesa é lid~. apoia.do e posto con
junctamente em discussão o seguinte reque· 
rimento: 

«Regueira que.sobre as emenda.soft'erécidas 
sejam ouvidas as Commissões qe Legisl·açã.o,_ e 
Justiça. e de Orçamento. 

Sala das Sessões, 3 de julho de 1899.
J..,.Zia dos Santos • .,. 

Veem á Mesa. são lidas, apoiadus e pos
tas . coojunctamente em· discus!'ão as se
guinte.:~ 

EMENDAS 

·· N. l-Consideram-se serviços da. Republiea: 
a) todos os actos, contra.ctoo ou quaesquer · 

livros e papeis emanados dos seus :poderes- . 
politícos Legislativo, Executivo e Judicia.rio 
ou p~ra.nte elles processados, seja de ~m 
modo immediato e directamente, ou de modo 
indirecto, pelas s~cretaria.s de Estado, dire
ctorias ou quaesquer repartições publicas, 
quer por outros repreSentantes do ftincciona
ltsmo publico federal, no paiz ou fóra delle ; 

b) todos os que, originados no Bra.zil, devam 
ter effeito no estran·geiro ou ·vice-versa. 

N. 2-Consideram-se de ordem federal: 
a) todos os que pertencerem á-economia 

do. Capital Federal ou que ema.~em de .seu 
govel'no ; 

o ) todos os - actos , oon tractos, títulos. 
livros ou qua.esquer papeis que, originados, 
instruidos ou pro~ssarlos em um Estado ou· 
na Capital Federal, devam, riecessaria ou 
e-ventualmente, produzir efl'eitos ou se desti~ 
nem· a .ser processados ~m outros Estados . ou 
na Capital Federal, quer isto se declare de 
modo expresso . ou tacitamente assim se en~ 

Ao projeclo n. 5 B, de 1899 tenda. 
§ 2.• E' da. eompetencia. exc1usiva. dos 

Supprima-se 0 2n período doart. 1. § 2•. Estados decretar taxas de sello sobre actos 
Snpprimam-se, na ultima. parte do art 2•, emanados dos ·seus respectivos governos e 

as pa.la. vras - 1t0s termos do a.rt. 6•· n . 4 da. negocias de sua econom la. · 
constit.tiçã.o. N. 1. Consideram se emanados dos go

vernos dos Estados todos os actos, contractos 
.. Sala. Ús sessões, ·s· de julho, de 1899.- ou quaesqnerliVl'.QS e papeis, expedidos,p~-

Julio dos sa·n,os. cessados. ou instruidos pelos seus poderes Le
gislativo, Executivo, .ou Judicia.rio, seja. de 

Additivo ao projecto n. 5 B, de 1899 um modo immediato ou immediatamentepor 
intermedio de-suas seoremrias, directorias. 

Si não fôr acceito o substitutivo que oife- junte.s commeroiaes, munícipa.lidadE*! ou 
reço aos§§ Jo e 2" do art. ]•, accrescente-se ao quaesquer autoridades ou .funcciona.riosnelles 
art. ·1•. · instituídos, desde que se relacionem com o 

§ 3•- (A materia. do art. 3o da emenda serviço publico interno do Esta.do. 
· substitutiya). N. 2. Consideram-se negocias da. economia. 

onde convier:_ No regulamento que fôr dos Estados todos os .actos, contra.ctoa, do
organizado as penas impostas não poderão at- cumentos ou qua.esquer titulas ou pEt.peis que 
tingir os factos -ou actos que em qualquer tenham por fim garantir, validar ou tornar 
Estaao tiverem produzido eft"eitos em vir- e1l'ectivos direitos ou obrigações ci"vis ou 
tude. da. s leis resp· ectivas. . commerciaes, reaes ou pessoaes entre pa.r~ 

ticula.res dentl'() do Estado. · 
Sala das .sessões, 3 do julho de 1899.- Art. 2.• Nos papeis deordem!ederal e reei-

Julio dos Santos. procamente nos de Ol'dein estadual poderão. 

Ao pro}ectJ n. 5 B, d~ 1899 

Substituam-se os§§ 1• e 2• e arts. 2• e 3• 
pelos seguintes·= · · 

Substitutivo. 
§ l ;• E' da eom:petencia. exclusiva. da 

União decretar as taxas de sello sobre tOdos 
os actos, contractos ou .quaesquer livros e 
papeis relativos a serviços da Republica. ou 
da. ordem federal. · · 

os Estados ou a União decretar uma taxa. 
fixa de expediente, por folha. ou por unidade 
úe documento, quando tenham de ser pro
cessados por suas autoridades. 

Art. 3.• O Governo se entenderá. com os 
presidentes e governadores dos Estados, no 
sentido de harmonizarem (I.S !egis1ações re
spectivas, com a da União, de modo a. evitar 
a duplicata dos sellos estaduaes entre si e 
com o da. União e de garantir a execução da 
presente lei pela annuencia dos governos dos 
Estádos. 
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· Art. 5.• Fica o Governo autorlzado a e:.'l:· a Commís;;ão dê parecer sobre as emendas 
pedir o regulamento para a execução d~ta. o:frerecidas. 
lei; revendo o uecreto n · 2.573, de 3 de E' a.nnuncia.d.a. a continn~ção da 2• discussão 
agosto de 1897 • · do projecto n. 32. A, de 1899, autorlzando o 

Art. 6.• Ficam revogadas as disposições em Governo a abril'. no cor.rente exercício, 
contrario. ao Ministerio .da Ju.stiça e Negocios Inte· 

Sala das sessões, 3 de julho de 1899.-. rir:>res, o credito·extraordioa.rio de 60:000.~, 
Jutio dos Santos. afim de auxiliar a Associação do 4° Cente

n&.rio da Descoberta do Brazil, na commemo· 
O Sr. 1\'Ianoel Fulgcneio vem ração que ella projecta realizar no a.nno pro

reproduzir a emenda. que apresentou .em ximo vindouro.· 
Z" discussão e que teve a seu favor mmtos 
votos, ma$.. não tantos que garantissem a sua o Sr. Barbosa Lima- .Sr. Pre· 
approvação. sidente, desejo gue V. ·Ex. me informe si 

A omenda. tem por fim salv,lguardar im- este projecto tem ainda uma. terceira dis
:portantissimos direitos sacrificados pela. dís-: cussão, ou si esta. é a ultima das discussões 
posição consta.ote do § 2o do art. lO ua a que tem elle de ser submettido. 
lei da. receita em vigor, disposição que 
manda annullar todo documento que não O SR. PRli:SIDENTE - Sofi'I·erá ainda. uma 
so!Irer a revâlidação do sello dentro do prazo terceira discussão. 
de ·seis mezes, prazo findo em 30 de juobo O SP .. BA.RBoSA Lr)rA.- Neste caso, como 
ultimo. não é meu pensa.met1to obstruir a. discussão, 

ora, como jã fez ver quando fa.llou na reservo ns pond,m\Qões que preteadia fazer 
2' discussão, uma tal meriída. vem trazer hoje, pam a terceira discussão, casl.) sej11. ap. 
enormes prejuízos para a fortuna. particular, provado o projecto em segunna.. 
sem vantagem a.Jgmna para. o Tllesouro 
Federal, porque os papeis sellados nos Es- Ninguem mais pedindo a pa.ta.vra, é encer
tados, com seUos estaduaes, como manda- rs.da <\discussão do a.rt. l• e sem debate a 
vam as leis em vigor, ficarão nullos si dos demais artigos do projecto, ·cuja votação 
não houver sido feita a revalidação ate 30 fica adiada. 
de junho e o Governo Federal não poderi1 co- E' annuncillda a discussão unica do :pare· 
brar assim o novo sello, ..como pretende o cer n. 16 A, de 1898, opinando pel~ a.pprova.
projecto em discussão. · çã.o da emenda substitutiva ao parecer n. 1~,. 

Assim, procurando salvaguardar esses di·: do corri:Jnte anno, que inde!ere o requerl
reitos e garantir os incautos contra, o mento em (lUe o general Dr. Atexa.ndre Mar
absurdo da lei, o orador propõe .emenda sup· cellino Bayma., inspcctor ge1·al do Corpo Sa
pressiva. do n. 2 do art. lO da lei ·de receita .nitario do Exercito, pede o pagamento da. 
em vigor. differenç..'l. de. gratificação que parcebe e a. que 

Parte a attenção dn. Commissão para é percebida pelo chefe do Corpo de Saude da 
essa emendo., que e importante. Armada. 

Não comprehende o orallor que a Camara 
seja de um governismo tão gr,,nde que se O S1•. João de Si((Ueira (I) -
deixe levar a votar sHenciosamente todas Sr. Presiuente,ignorava que existisse essere· 
as ~is, mesmo a.quellas que contêm tli~posí· quarimento, e em. meu intuito formular um 
ções inconvenientes, absurdas e -vcxo.torias. identico. • 
(i1fr.cito b~m, »wito vem.) Ma~, jü. qne estou na tri.buna, <~.proveito-

Vem á ~fesa, é lid:J., <~.poiada e posta. me da opp01•tunidade para ndduzir algumas 
conjunctamcnte em rliscussii.o a. seguinte ~:onsillerações ~obre o parecer em discussão, 

que, IJarece·me. envolve uma questão tte 
:EMENDA interesse priv3.do, c por isso mesmo tem uma 

unica discussão. O parecer não é mais, 
Ao pr(Jject~ n. !í B, de 1899 sr. Presidente, do que a interpretação que se 

Ao art. 2.0 depois das paln.vras-31 de de· quer dar ao art. S5 da. Constituiç~o que diz. 
zembro de 1898-accrescente-se-excoptuado o (Li!·) · 
§ 2fl do art. 10 da me~ma lei, que flcn. revo- Apresentada a. petição do general Bayma. 
gado. o_ mais como e~tit no projecto. ao Congresso, no nnoo pa.ssatlo, foi ellit. en-

viada á Commissão de Orçamento, que deu 
Sala das sessões, 3 de julho lie IE90 .- parecer contrario & mesma pretenção, pois 

Manoe~ l:i"ulgancio. terminava. pedindo o seu indeferimento. · 

· Ninguem mais pedindo a pala-vra, ~ encer· -- · · · 
ra.àa a. _discussão e adiada a votação ate que l (i) E>te ui.scurso :oão foi l'evisto poio oro.dor. 
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Enviada, porém, á. Commissã.o de Legislação buloso a.ugmentd de despeza. que lobrigo neste 
e Jvstiça, esta, contra todos os preccclentes, parecer. · 
declarou que a pJticâo devia. ~er approvada, Espero mesmo que o nobre D:;puta.do, eat 
porquanto-, esta.va. de harmonia. com o dis- vista das considerações que acaba. de filzer, 
posto no art. 85 da. Constituição. . , sendo ~m dos paladinos do prograinma. de 

Digo - cõntra. todos os 11recedentes -! ec_onmma.s que adopt~u o Goye~no, e tendo 
porque a. Comm issão de Legislação c Justiça. f~lto parte d<~ assem blr:a ~ons tltumte, portan ~o 
deliberou que quando se tratasse de int(':res~tlSI nt~g::tem ma1s capaz de 111~erpr~tar_ a Constl
privados que affecl;as~em a. outros interesses, t~lçao do que s_. Ex .• sera. o ppmelro ~ !e
devia ·ser apresentatlo um projecto que abra.u- ttrar o_ seu _proJec.to _ou le_var as Comm1ssoes 
gess,l'l todos os casos, poupando deste modo d~ Lcgtslacao e Just1ça. e Orçamen~! as con
um gra.nde trabalho ao congresso e aos t ri- stde.rações que fa.zem com. quo reJ_ettem seu 
bunaes. proJecto e t~doptem a medtda. cons1gnad~ na. 

A este parecer 0 sr. Paula. Guimarães emenda a.ss1gna.?a pela 81·. Rodolpho Pa1xão. 
apr~entou um substitutivo concebido nos Tenho conclmdo. 
seguintes termos. (U) Vem á Me;a, é liolo, apoiado e posto con- . 

o Sr. Rodolpho Pa.ixio, interpyetando. juncta.menteem discussão o seguinte 
a. me.u ver; legalmente o texto cons~itucional 
apresentou a. seguinte emenda.. (Lê. ) 

Ora, àado o Cilso de ser approva1lo o substi
tutivo do 'honrado Deputado pela. Bahia, per
gunto: quaes serão as consequencias ? 

A 1Jilião terà 4e gastar, porque esta é a 
interpretação que se pretende dar, cerca. de 
15 a. 20 .000 contos. pois ·a. tanto montara a 
equiparação das patentes e soldos do exercito 
e da. Armada. 

ll.EQUERIJ>IENTO 

Requeíro que, em vista da div~rgencin. <to 
parecere.;; das Commissões de Legis)açã,o e 
Justica. e de Orçamento da pa.ssada sessão le
gislativa. sobre o requerimento do general 
Dr.Aiexandrel\farcemno Bayma, volte etle a. 
essas Commissões :para. o fim de ve~ si é pos
sível um accordo entre as mesmas sobre a 
inateria referida. 

Sala das sessões, 3 de julho de 1809 • .-:Att, 
gu.sto se~e1·J. 

Um capitã.o do exercito, Sr. Presidente, 
quando ·commandante de} uma compa.uhia, 
ganha 20Q$, menos do que um I• tenente, 
quando comrriandando uma- companhia do o S1·. Paula Guimal·ães julga-

. corpo de mairinheiros· navaes; um ten~nte- s<> obrigado a adduzir algumas co.osidernções 
coronel, eommandante de corpo, ganha 40Q e sobre o }la.tecer em discussão, depois do dis
tantós mil réis, menos do que .um capitão. de c.urso do seu illustre collego. Deputado por 
fragáta, quando commandando o corpo de Pernambuco. Antes de tUdo, deve declarar 
ma.rinhéit•os na.vaes. que a reclamação de que se trata nio se ftlia. n. 

Já. -vê V. "Ex. Sr . Presidente, que si o Con· intuitos menos nobres de interesses pecunia
gresso autoriz.'lr o .Governo a pagar n.o ge- r ios. E' uma questão ~cria, t.le iaterpretnção 
neral'Ba.yma os veneimeatos corresponde11tes de um artigo constitucional. Quem conheeo 
á. patente igual da ;_-rmada, claro está. que os a longa vida. do reclamante. cuja. ré do officlo 
demais ofiiciae~ se apressarão a pedir ifleo- ltonros.íssima. ê doeumento tle a.lto valo1·, sabo 
t ico favor, pois que teem igual direito, e isto que, com a, o.ltivez e hombrído.de que o caro.~ 
redundarà. em grande prejuizo para o erario cterizam, nã.o se aba.lanç~Lria. a. t•eclo.mo.l· o 
publico, rião só :porque todos serão equipa- que não fosse de justlça. e direito, no sentldo 
rà<rosJ como porque este favor alca.oçarú. aos de firmar·se a verdatleirtL doutrina. constitu· 
reformados de 24 de f.,vereiro de 1891 para. cional. Nem ao orador acudil.'ia. a. ideo. impa.
cã., data. em que foi pt•omlllga.da. a. Consti- triotica de, neste momento de difficuldo.des 
tnição. - . financeiras, augmentar os encargos do Tha~ 

Ora, pergunto n. V. Ex. quando a Comuns- so~tro em quantias tão avultlLdas como ú.s que 
são di~! lê~ quer dizer Que os offici~es do Exer- se referiu o orador que o precedeu nn. tribuna.. 
cito terao 1guaes Jlatente;s e vencimentos aos ·Faca-so·lhe a justiça de acreditar que nã.o 
da Armada, M en~ez cl1s_so_, attendondo ao presidü•am a. apresentação de sua emenda 
nosso estado ftnanceuo, no~ devemos r~guln.- intuitos lesivos ao Thesouro, principalmente 
rl.za:r os soldos e as patentes ~a Arruada pelos tratando-se da classe a que pertence, mas 
soldos e as patentes do Exeretto ~ . s6mente, como disse, sustentar . uma questão 

Feitas c~tas lige!_ras consideraçõ3s sob1•e o de dirt:ito, qual é a equiparação para _todos 
parecer em discussao~ espero que e. camara os et;re1tos dos ca.rgos da mesm<> ·çate~or!a dos 
approva.rã. o .rcqueri.ID.ento do Sr. Augusto officlaes de mar e dos dG terra.. Explica ne~;se 
Severo, nã.o só pa.ra quo possamos approvar sentido o art . 85 da. Constituição e historía o 

· um :projecto de conformidade com a lettra:. da que se ·tem dado em relação á sua. interpreta.-
CoostituiÇ<'í.O, mas ta.mbcm para evitar eS$6 fu· çã.o, r e!erindo-re á lei de 15 de dezemoro de 
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18~4. não podendo s~r o remedio apo~:ltado, .a. 
diminuição_ dos vencimentos do inspe~tor ele 
saude naval, porque collocaria este em po~i
ção inferior aos officiaes de igual patente, 
:fica.odo ainda com gratificação inferior a. seus 
commanr1ados. · 

Acha que a Cama.ra já tem· ~lamentos para 
decidir a questão, sendo um recurso protefa
torlo a volta. ás commissões. Entret~nto, sub· 
metter-se-ha. como é. do seu de ver, á decisão 
que !ór tomada, repetindo que quer que fique 
bem claro não só que nã.o tev~ em mira pl'e
judicar os otllciaes ·de mar, como, e com 
maioria de razão, muito longe está de querer 
trazer a.o Th.esouro Nacional os graves on'~'s 
a que se ~ .. feriu t ão insistentemente o nobre 
Deputado por Pe1•na.mbuco. 

Ningucm mais pedindo a palavra, . é en
cerrada a. discussão e adiada a. votação. 

E' annunciada. a discussão unica· do projecto 
n. 39, de 1899, autorizando o Poder Ex
ecutivo a conceder a Octavio Augusto Borges, 
4•escripturario do Tribunal de Contas, um 
anno de licença com ordenado, para tratar de 
sua saude. · 

Vem á Mesa., é lida. appoiada e posta con
juncta.men te em discussão a seguiu te: 

EMEN DA •. 
A0o projecto n. 39, de 1.899 

· Onde se diz - com o ordenado a qué tiver 
direito, diga-se-,com o respectivo ordenado. 
· -Sala das sessões, 3 de julho de 1899 . -Ta-
11ares de Lyra. 

Ningnem pedindo a palavr:~., e encer1'&da. a. 
discussão e adiada a votação. _ 

E' annuncinoia. a discussão unicado projccto 
n . 37, do 1899, autoriw.ndo o Podor Ex
ecutivo a conceder ao engenheiro civil Agli· 
berto Xavier, preparador de chimica orgo.
nica. da. Escola. Polytccbnica da Capital Fe· 
deral, um a.nno de licença. com ordenado, 
para trato.mento de saude. · 

Nif}guem pedindo a palavra, c encerratla e 
discussão e .adiada a votll.ção. 
. E' ·annunciada. a discussão unic:l do parecer 

n. 23, de 1898, opina.nd·> no sentido d} ser at
tendido o requerimento em que o coronel AI· 
fredo Ernesto Jacques Ourique pede o paga· 
. mento de subsidio a que se julga. com direito, 

. como Deputado pela Capital Federal, na le· 
· gislatrira.de 1891 a 1893 e correspon;lente ao 
. periodo decorrido de l de setembro de 1893 

.. ·. a;té o ]im da Sessão· .legh lativa desse anno. 
.-.. Ninguem pedindo a pa lavra, é encerrada. a 
discussão e a adiada. a votação. · _· 

Veem ã. ~esa as seguintes 

· D~CLARAÇÕES 

Declaro que votei pela. approva.Çã.o do ru· 
querimento do Sr. Luiz Adolpbo. · . 

Sala d~ sessões, 3 de julho de 1899·- Ga-
leüo O.tnHlhaJ,. · · · 

· Declaro que votei a fa vor do requerimento 
de Sr. Luiz ·Adolpho, pelindo informaÇões ao 
Poder Exectivo sobre as lamentaveis occnr
rencia.s de Matto Grosso. 

Sala das sessões, 3 de julho de 1899-Eriéo 
Coelho. . 

Va.e a imprimir o seguinte 

PROJKCTO 

N. 56 -1899 

~1uto1· iz-a o Podel'" & ecutito .a conceder M 3•> 
escriptural'i.? da DeEegacv.t Fiscat de .Per· 
rw.mbuco Francisco Jorga de SouJa, um 
amw de licença, com orclenado •. para tratar 
de sua saude. · . 

A' Commissão de Petições ·e Poderes foi 
pre~nte o requerimento em que Francisco 
Jorge de Souza, 3° escripturario ·da. Delegacía · 
Fiscal do Esta.do de Pernambuco; solicita. .um . 
a.nno de licença, com os respectivós venCi-
mentos, para tratar de sna. sa.ude. . 

Attendendo que o peticionaTio provou com 
attestado medico estar soffrendo de . uma 
myelite, para cujo reg11lar tratamento neces· . 
sita. dessa licença, é de parecer que seja eU~ 
concedida. com o ordenado do cargo, excluida. 
a grati:ficação p;·o labore ; e, pois, apresenta 
á consideração da Cama.t'a dos Deputados o 
seguinte projecto de l ei: 

O Congre:ao Nacional r esolve: 
Art. 1° Fica o Poder Executii'O autorizado 

a conceder ao 3• escripturorio da. Delegacia. 
Fiscal de Pernambuco Francisco Jorge de 
Souza, um anno de licença, com ordenado, 
para tratar de sua saude . 

Art. 20 ·Revogam-se as disposições em con· 
trario . 
· Sala. das Commissões, I dejolho de i899.
AZ!laro Botelllo , presidente.- Leonel Lo;·~i, 
rel_a.tor.- Tavares de Lyra.- Ra.uZ -?Jarroso. 

O Sr. Presidente - Acha.ndo·se 
adoo.~ tada a. hora., designo· para amanhã ~-
segumte ordem do dia : · 

Votação das seguintes materia.s : 
Do projecto _o. 52, de 1899, com o parecer 

sobre emendas offerecidas em gn discussão do · 
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projecto n. 163 A, do 1893, que prohibe a 
emissão por pl.rticula.re~. em preza, b • neo ou 
sociedade, de titulo~ de ct•ed tto ou obriga.çõe$ 
ao portador com o nome deste em branco, de· 
nominadas letras, notas, vales, fichas, ficas, 
recibos, livrancas, ou outras differentes de· 
uominações, e dó. outras pro-videncias (3' dis
cussão) ; 

Do projecto n. 33. de 1899, uutoriza.ndo o 
Poder Executivo, dentro do actual ex~r<:icio, 
a fazer as necesS:lrias oper;tções de credito 
para dar execução ás sentenças da. ~ustiça 
Federal, passadas em julgado, mediante ac· 
cardo com os re~pectivos cre•J01•es, e uit on
tras providencias (2• discussão); 

Do projecto n. 35, de 1899, ;;.utorizando o 
Poder Executivo a. abrir ao Ministcrio da 
Justiça e Negccios Interiores o cred.ito ex
traordioario de 1:612$903, para pagar no 
Dr. Henrique Martins a. gratificação que llle 
compete por ter ex.ercido o car·go de secreta
rill tta Faculdade de Direito rio Re•·ife du
rante o t.empo decorrido de 28 de agosto de 
1894 a 31 de ,rezernbro fie 1895 (2' discussão); 

Do projer:to n. 34. de 1899, autoriz:mdo o 
Poder Executivo a abr·ir ao Ministerio da 
Guerra. o credito flxtraordinario de 7:50 '$ 
:para pagar ã. viuva de Matbew Lawrie o~ 
ser.,..iç"s pl'esta.dos pela lancha de ~ua. pro· 
priedade Promptus as força~ le~&es que ope· 
raram em Nitheroy (2" discus~ão) ; 

Do projecto n. 36, de 1899. estabelecendo 
regras para quaHtlc:;ção de jurados Cederaes 
e :para a respecttv:~ revisão (1a discu~são); 

Do projecto a. 22. B, de !899, redac~ão pa.l'a 
3• discussão do projecto o. 22, <i•) col'rente 
anno, que autoriza o Podar Executivo a 
abrir ao Ministerio ela Justiça e Negor·.ios in
terJores o creJito e:x.traordína.1•io de80:853$637 
va.rapagameoto dos ordeoadosque eomretem 
a va:rios j ui 7.e:l 3~ discush1o) ; 

requerimento em que o g-cner>cl Dr. Alexan
dre Ma.1·c··lliuo Bayma, inspector geral do . 
Corpo S:tnit;1rio do Exercito, pede o pnga
mento <:b dlil'ereoça. de gratificação que per
cebe e a que ê percebi•.l11 pelo chefe do Corpo 
de Sa.ude da. Armada. (discussão unica); 

Do parecer n. 23, de 1898, opinando no 
sentido de ser R.ttendido o requerimento· em 
que o coronel 4.LJ'redo El'llesto Jacque3 Ouri
que pede pagamento do subsídio a que se 
julga com dir·etto, como Deputado pela capital 
Federal. na legislattu•a de 18~1 a 1893 c cor
respondente a·• perio;lo decarridJ de l de se
tem!Jro de 1893 até o lim da. sessão legislativa. 
desse :umo (discussão unica); 

Do projecto o. 37, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a. conceder r.o engenheiro 
civil Aglibert•; Xa vim\ preparador de chi
mica or~a.nica da E.cola P(•lytecbnica da 
Ca,pita.l Fede~al, um anno de licença com ar· 
denado, para tratamento de ~aude (discussão 
uoica.) ; · 

Do projecto n. 39, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a. conceder rt Octo.vio Au· 
gusto Borges, 4° escripturario no Tribunal ele 
Contas, um anno de licer.ça com ordeo<tdo, 
para tratar de sua saude (discussão unica); 

Oo proj,•cto n. 81, t.le 1899, autor-izal!ilo o 
Poder Execu~ivo a :'lnit• a.rl Ministorio rh 
Guerr<t o credrto extraordiuario de GO:OOO$ 
para. pagat' a João Fernandes dos Santos o 
vapor Puting,~. ele ma pr"priedarle, destruido 
em janeiro c'e 189!, como operação rle guerra, 
por or,lem rio comm:~.ndo dil divhão da Lapa, 
Estado do Paraná (2·' discu~siio) ; 

Discu:;osão unica ''o projecto u. 17, llo 
!899, autorizando o Pod~r Executivo a con
ceder ao ajudante do porteiro da Alrandega 
rle P"mambuco, Artbur Heruclio de C<l.rva
lho Gtúmal'ães, seis mezes de líce!lça, wm 
ordem.Hlo, para tratar de sn(l. saude. 

Levanta-se a s~ssiio ús 4 horas c 10 mi
nutos da tarde. 

Do projecto n. 3:?. A, de 1899. autorizando o 
Governo a abrir, no eorrent6 exercício, ao 
Ministerio d;~ Jus~iça e Negocim Interiores o 
credito extraorllinario de CO :Ou O.~. afim U.o 
auxiHm• a Associação do 4•' Centenario da 
Descoberta do Brazil. na. commemora<;ão que 
ella. ptojecta. 1"eali:.:ar 110 anno proximo vin
douro (2:' di~cu~sãl)) ; 

Do projeclo n. 5:~. rle lS!l9, com o pa.recel' 
sobre emendas olrt.lt·ccidas D<\ 3· discussão d(l 
projecto n. 115 A, do 1808, quo provh1encia 
sobre a naturalizaçao ue e~trangeiros 
( 3" discussão) ; 

Continua.ção da votnçã.o do projecto n. 43, 
de 1899, com o parecer sobro as emendas apre
sentadas nn 3' discussão do projecto n. 176, 
f1e 1896 (Codigo Penal da Re:publíca, 3• dis
cussão); 

44• Sli:>SÃO l!:M 4 Dli: JULI!(l D!i: 18U9 

P!·esidcncíu clos~·,.s. V a:: de M~lla (Presi· 
dente) e Urlia11o 'Stnlos (1° Vice-Presidente) 

Ao meio dia proceue-~e á chamada, á qual 
respondem os ::il'S. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Joiio Luiz, Carlos Marcellino, A u
gusto Montenegro, Theotonio de Brito, Ur· 
bano Santos, Luiz Dorningues, Edu:1rdo de 
Berrêdo, Cunha Martins. Heurique Valla
da.res, Marcos de Araujo, Torres Portugal, 11· 
defonso Lima, Ma.rinho de Andrade, Hel vecio 

Do parecer n. 16 A, de 1898, opinando pela. 
approvação da. emenda substitutiva ao :pare
cer n, 16 do corrente auno, que indefere o 

CI\!Ilara. V, UI 5 
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Monú:l, Augusto Severo, Tavares de Lyra., 
Francisco Gurgel, José Peregrino, Trindade, 
Ajlpolonio Zeila.ydes, Eruiirio Coutinho, Jose 
Mariano, Herculano Bandeira, Cornello da 
Fonseca, Moreira Alves, João de Siqueira., 
Rocha Cavalcante, Euclides Malta, Araujo 
Góes, Arrcxellas Galvão, Geminiano Bl'a.zll, 
Francisco Sodré. Manoel Caetano, João Dan
tas Filho, Rodrigues Lima, Tolentino dos 
Santos,Galdin~> Loreto, Pinlleiro Junio•, Jero· 
nymo Monteiro, Oscar Godoy, Ra11l Ba.rroso, 
Pt-reir'a. dos Santos, Silva Castro, carvalho 
.Mourão, Ildefonso Alvim, GonçalYes Ramos, 
Henrique Vaz, Antero Botelho, Leonel ~'lliJO, 
Lamounier Godofredo, Theotonio de Maga
lhães, Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, 
Eduardo Pimentel,Olegario Ma.meJ, Rodolpho 
Paixão, Pa.dua. Rezende, Galeão Carvalha.l, 
Luiz Flacquer, Domingues de Castro, Costa 
Junior, Bueno de Andrada, Elias Fausto,Cm 
cinato Braga, Hermenegitdo de Moraes, Luiz 
Adolpho, Brn.zilio da Luz, Lauro Müller, 
Paula Ramos, Francisco To1entino, Pedro 
Ferreira, Ma.rçal Escobar, Diogo Fortuna, 
.Appa.ricio Mariense, Rivadavia Corrêa, Ves
pasiano de Albuquerque, campos Cartier e 
Cassia.no do NasCimento. 

Abre·se a. sessão. 

Deixam de tlomparecer, com causa partici
llada, os Srs. Silva Mariz, Heredia de Sá, Sil-· 
verio Nery, Pedro Chermont, Matta. Bacellar, 
Rodrigues Fernandes, Auizio de Abreu, E!ias 
Ma.:rtins, Joã.o Lopes, Fra.nd.sco Sâ, Tel· 
xeira de Sá, João Vieira, Pereira de. Lyra, 
Ped~o Pernambuco, Olympio Ga.rnpos, Seabra, 
AristideS de Queiroz, Vergue de Abreu. Pa.
ranllos Montenegro, Timotheo da Costa, Fon
seca. Portella., Leonel Loreti, Alves de Br·ito, 
Ernesto Brazilio, Barros Franl!o Junior, Cum. 
polina., Jacob da. Paixão, Francisco Veiga, 
Fel'reira. Pires, Rodol.PhO Abreu, Matta Ma· 
chado, Lamartioe, Moreira da Silva., Alvares 
Rubião, Ca.semiro <ia Rocba,Dino Bueno, Oli· 
vei[·a Braga, Gc.stavo ·Godoy, Alfredo E!Hs, 
Paulino Carlos,Arthur Diedericksen,Rodolpho 
Miranda., Ca.racciolo, Plinio Casado, Guillan, 
Possidonio da. Cunb.a,Aureliano Barbosa,Pinto 
du. Rocha e Py creS.PO. 

E sem causa os Srs. Felisbello Freire, 
Eduardo Ramos, Marcolino Moura, A lcindo 
Gurnabara., Nilo Pe()anba, Agostinho Vidal, 
Deocleciano de Souza, Jose Bonifacio, Antonio 
.Zacharias,Nogueil'<\Junior,Cesario de Freitas, 
Lucas de Barros, Leopoldo Jardim e Francisco 

O Sr. il• Seeret.ario·precede á lei-
tura do seguinte · 

EXPEDIENTE·. 

Officios: 
Do Sr. Deputado Silva. Mariz,de hoje, com

municn.ndo que, por ter falle~ido uma sua. 
irmã ,deixa de comparecer ás sessões por al
guns dias.-Inteirada e desanoje se. 

Do Sr. Deputado Adolpho Gordo, de hoje, 
pedinrlo liceuça. de tres mezes visto a absoluta 
necessidade de r~tírar-se de~ta. Capital. por se 
achar soa senhora gravemente enferma.-A' 
Commissão de Petiçõ~s e Poderes. 

Do Ministerio da Guerra, de 30 de junho, 
tra.nsmittindo os pa~is em que o capitão do 
corpo .:e engenheit·osântonioPereira. Prestes 
pede ao Congresso Nacional a concessão de mn 
credito para occorrer ao pagamento a que 
tem diroito, na importaocia de lO; 164$310, 
de vencimentos não recebidos como professor 
da extmcta E>cola Militar de Porto Alegre • 
-A' Commissão de Orçamento. 

Representação: 

Da Camara Mrmicipal de Araripe, Es
tado do Cea.rã., contra os actos inconstitu
cionaes do Presidente e da. As~embléa daq uelle 
Estado, attentatorios da autonomia do muni
cipio.-A' Commi.ssão de constit uição, Legis
lação e Justiça.. 

Requerimentos: 

Do bacharel Benjamin Aranha de Moura, 
1° escripturario d,a. Delegacia Fiseal no Mara
nhão, pedindo um anno.de licença para tra
tamento de sua sa.ude. - A' Commissão de 
Petições e Poderes. 

Dos continueis do Thesouro Federal, pedindo 
equiparação dos seus vencimentos aos dos 
empregados da Secretaria. da Ca.ma:ra dos 
Deputa-los.- A' Commissão de Orçamento. 

Do ajudante do porteiro do Thesouro Fe
deral, pedindo a reparaÇti.O da dupla prete~ 
r1çii.o que diz ter solrl'ido na categoria. e no 
veucimento .- A' C<lmmissiio de Orçamento. 

Da. Companbla. Geral de Serviços Marítimos 
ao qualjuntiJ. a carta de sentença. proferido. 
pelo Supremo Tribunal Federa.! e na qttal !oi 
a Fazenda Nacion:ü condemnada a pagar-lhe 
o principal ~5:000$ e 1:890$600 de custas, 
pedinr\o que seja a.utoriza.do o Governo a. pa.
gal·-lhe o seu credito . - A' Comm1ssão de ,A lencastro . 

· Orçamento. 
O Sr .• Toão Luiz .. a. convite do 

·Sr. Presidente, procede â leitura da acta da 
se'ssão ant~edente, que é em seguida sem 
ciebate a.pprovs.da. 

Telegramma ·~ 
Presidente da Camara dos Deputados-Rio. 

Fortaleza, 4 de julho de !899: 
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Tenho a honra. de participar a V. $X. que 
acaba de ser 1nsta.llada em sessão orJinaria a 
assembléa legislativa deste Estado, per ante a 
qual procedi a leitura da mensa~Clm consti
tucional. Cordiaes saudaçi:les. Accioly, pre
sidente do Ceará ........ Inteirana. 

O Sr. lldef'onso Lima-Sr. Pra
sidetlte, pt!ço a V.. Ex. que se digne mandar 
publicar integr.\lmente no lJia?·io rlo Con
gresso a representação da cama.ra Mun1cí:pal 
de Arn.ripe, que acaba de ·ser lida pela. Mesa. 
contra. os a.ctos do governador do Estado do 
Cearâ.. 

O Sr. Presidente- O pedido de 
V. Ex. será tomado na. devida considet·a
ção. (Pausa.) 

X:O:::ID1E.'ITO A QUE SE REFERE O SR, DEPUTADO 
ILDEFOXSO LDL\. 

Repl·esentação ela Cam é1"a. Mz.micipal do Ara
ripr:, Estado rio Cea.J·á, colltri~ os acws Í11Con
s:itucionaes do preside11te e da Assemblda 
daqv.elle Est !do, attenlatorios da autonomia 
'do mtmicipío 

Pa.ço da Camara Municiptll da. Villa do 
A~ripe, em l de maio de 189(). 

mara nem siquer tem autoridade perante os 
elementos que lhe são imrnedta.tamente sub· 
ordina.dos; chegando a subver>ão a ponto de· 
não ha.ver·meio de se ftlzer a Carnara obedecer 
em aigu_ns rm~nicipios deste Estado,nos quaes 
O> port.~1ros naoabrem as.portàs do ediftcio da 
Cama.ra e, si as abrem, o sc~cretario recusa-se 
a escrever as acta.s, ·servindo-se, posterior
mente, o presidente do Estado dessa anomalia. 
para declarar vagos os logares dos vereadores, 
~ob o pretexto de não eomparecimento ás 
ses~õ~s da Camara.. · 

Como VV. EEx. poilem ver pela rapida. 
exposição feita, este E>hào é governado di
ctatorialrnente, estando corupromettida, de 
modo o mais lamentavel, a fórma Republi
cana Federa ti v a. 

Sem providencias possiveis no Estado, as 
solicitaJ. .. )S de VV. EEx. 

Sa.ude e fraternidade.- Almino Jose da 
Sfh•a, pre::idente.-Umbelino Jos6 do Monte, 
VICC·prcsidente.- •1fanoel Vicente San!iago, 
•ereadr\r,-Cosme Rorlrigucs Bw·/Jo~.L, vereu
dor.-Gualter Carlos de Al(mca1· Lima, ve
reador.· -Joaggim G m~es dc Oliveira, vereadot'. 
-Manoel Vieim de Albuquerque, sup:pleote. 
-Jolio Rodrigues Barbosa, supplente. 

Ninguem mais pedindo a palavra e não 
h<., vendo oradores inscriptos no expediente, 
passa-se á 

ORDEM DO DIA. 

O Sr. Presidente- A Esta da 
porta accusa a. pr()sença de 103 Srs. Dep_u· 
ta<los; não ha numero para as -votaç1íes. 

Aos Exms. Srs. Presidente c mais Mem
bros da ·camara dos Deputados Fer,eraes. 
-Com primos um dever de Jla·Griotismo pe-. 
dindo promptas providencias ao Potler Le
gislativo Nacional contra as leis e actos in
co:nstitucionaes da Assembléa Legislativ:t 
·aeste Estndo e do presid.ente do mesmo, Dr. 
Antonio Pihto Nogueira Acctoly. que, ·-vio
Hmdo os arts. 63 a 68 da Constituição da E' annunciad•t a discussão uniea do pro
Republica. nomeia e demitt.e ad nutt{m os jecto n. 11, de 1899, autorizando o Poder 
intend ~ntes mucicipaes que são os chefes do. ExeeutiV"o a concede1• ao ajucl.ante do por
Poder Executivo dos muoicipios e,como taes, tdro da ~\lfandega. de Ptrnambuco, :A.rthur 
tendo attribuição privativa. de nomea.J' e Heraclio de Carvalho Guimarães, seis mezes 
demittir tonos os funcciona.rios municipaes, de licença., com ordenado, :para tratar de sua 
de sorte que o presidente •lo Estado governa saude. 
o mllOicipio e mais ainda invad~-lhe a. es-
phera legislativa pela. f~J.culdade que gosa de O Sr. Cassiano do Nasci-· 
«rever previamente e approvar os orçamen- mento (pelt m·dem) - Sr. Presidente, 
to~ municipaes» e, finalmente, pelo poder penso que a ordem do dia não está feita de 
que lho conferiu a lei n. 454, de 12 de se- accordo com o Regimento, pois a meu ver, a 
tembro de 1898, que tornou a deliberação das votação Jo parecer ~obre as emendas 11pre
ca.maras, na parte 1·eferente á remuneração se:1tadas na 3• di~cussão do projecto do Co
dos intendentes, dependente da approva.çâo digo Penal deYo p1•eced:1r a das ma-terias 
do presidente rlo Estado, como j:i. acontecia mencionadas ;mteriol'mente. 
com os orçamentos. Esta. vamos bontem votan•1o 1Uversas emen-

E' facil de percebi:lr a extensão dos cmba- das ao mesmo cmligo, oua.ndo se Yerificou 
raçcs a mar~ha regular dos· negocios Que que não 1wvia numc;ro ría. casn .. 1·azão pela 
dizem respeito ao peculiar inter€sEe t!estc qu;:r.l acredito <JUe a referida. votaçào f.>i in
municipio.desde que s~nr1o o proprio por-teil·o terrompid;t, e, sen,lo assilll, n. orllem do dia. 
e o secretario da· Cama.l'a nomeados p )!O in devia ser Ol'ganizada, colloctl nào-~c em prí
tendente e este .1nlo presi<lent•3 do E~ado, meiro lagar a ccntinuação da votaçd.o do 
acontecerá, como Y.le acontecendo, que a Ca-l p·ll'ecel' n. 43 e depois as outras mat•Jrias. 
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Desejava saber, em :primeiro logar, si V. 1~x. 
mantem a ordem do dia tal qual está ol'ga· 
nizada ou si, pelo contraeio, cunf.Jrmamlo·se 
com o Regimento, V. Ex. resolve alterar a 
o!'dem do dia para que s~ vote, antes das 
demais materias, _as emend<J.s a que me re· 
feri e depois as outras matcrias. -

Uma vez resolvida a duvida, us:trei da pa· 
lavra sobre o projecto 11. 17. 

O Sr. Presidente-Realmente, por 
equivoco, foi collocado em ultimo Jogar U<lS 
materias encerradas e dadas p:J.ra :\ ...-otação 
o projecto com as ernendas sobre o CoJigo Pe· 
na!. 

Antes de snbmetter á votação as matexias 
constantes da ordem Llo dia, faço sciente á 
Camara de~te equivoco e tomarai •~ delibera· 
ção, salvo pronunciamento em contrario da 
Camara,de collocar no r1evido Jogar, h to é, em 
primeiro logar na o!·dem do dia a continua· 
ção da votação das emenda~ a que me referi. 
a qual não deveria ser interrompida. 

O Sr. ~.lOl'"<~ira Ah:es (pela Ol'dcm) 
- V. Ex. sabe bem a gran1le consid~eracão 
que me merece. 

Entretanto, peço licença p~ra fazer ligeiras 
observações c;ntra a dellber·ac;ão de V. Ex. 

Não me parece razoavel, a vista da d:spo 
siç;l.o regim<:nta.l, que a ~le:,a :possil alterar 
a ordem do dia ja or·gauizada, collo~ando a 
votação de outros projectos antes das emen· 
dus do Código Penal. 

Nestas condições, requeiro a V. Ex. que 
conserve a ordem do diu, salvo deliberaçn.o 
em contra1•io da Carnara, o _qu] trarâ gran
des vantagens para o nosso t1·abalho. 

O Sr. Presi<lent.e- A Mesa não 
tomou deliberaçã.o alguma e disse apenas, 
em resposta ao Sr. Cassiano do Na.sdmento, 
que em occa.~iã.o opportuna faria sentir a C[t
mara. o equivoco que se deu ; e, si clla. se 
pronuuciasse de modo favora.vel ao pensa
mento ào mesmo nobre Deput[tdo, faria. a in· 
versão, mas do contmrio, n:to. Creio ter aS· 
sLm satisfeito aa nobre Deput:~uo. 

O Sr. Jü.ão de Siqueira -
Sr. Presiliente, vejo que o uni co projecto em 
discus~ão é relativo a uma licença. de seis 
mezes dada a. um empt·egado daAWmdega•Le 
Pernambuco. Não sei si es~a.licença e ou não 
com vencimentos. Caso se.ia. com vencimentos, 
claro estã. que o pretendente ã. licença devia 
recot·rer á Camara.; m·s, si elle quer e~te~ 
seis mezc.s, na fórm~' da. lei, ba;;taria. dil"igir
se ao Poder E:xecutivo. 

Para vel'ificar este ponto, peço a V. Ex. 
que me manue trazer o projecto n. 17, de~ te 
anno. (O o1·ador c salisf.:tto.) 

Vejo, S!'. Presidente que o runccionario em 
questí:to não tinb<L neces,id:di) rle reqverur 
liceuça ao Congre;so, p:)rquauto pede assa 
licenç<t com simples (,l'denado e o Poder E:s:
ecut i v o tem, conferidas por lei, a ttri buições 
pR.l'lt dar licenças em taes condições, até seis 
mezes. 

O SR. :\fOREtP..il. ALVEs-\Ias v. Ex. não 
sabe si o peticiona.t•io .ià gozou de algum 
tempo de licBIJça de medo que só o Le"isla· 
tivo possa lhe conceder uma nova. " 

O SR. JoÃo DE SIQUElRA-Eís ahi a razão 
porque pedi o projecto para verificar, mas 
V(·jo que clle nii.o ~e refere a isto. 

0 Sn. MoREIRA ALYEs-Natur<:~lrnente é 
assim, pois do contrario o peticionaria teria. 
perlido ao E~ecmtivo. 

O Sn.. JoÃo nE SruuErRA-Acceito como ver
d~d~ira_ a. declaração do notJro Deputado pelo 
3 drstr1cto de Pernambuco, de que este runc
ciona:rio devia requerer ao Congresso, visto já 
t.·r gozado de licenta ;wteriormente. 

0 Sa. MOREIRA ALvEs-Naturalmente. 
O SR •• JoÃo DE SrQuEIRA.-N,Jstas conrli·.;~õ0S 

e uma vez el•Jchlada. a duvida. qu<: tinha, vo· 
tarei a favor dv projecto. 

CJmparecem mais os Srs. Julio de Mello, 
Angelv Neto, Albuquerque Serejo, AmOL'im 
Figueira, Enea.s Martins, Serze lello Corrêa, 
Viveiros, GuedeU:m Ml>urão, Pedro Borges, 
Thoma.z Accioly, Jo:;;u Ave li no, Fr·ederico Bol'· 
ges, Eloy de Souza, co~lho Lisboa, AffliUSO 
Ce-sta, Coelho Cintra, Ma.bquias Gnnçal ves, 
Barbosa Lima, ?llartins Junior, Juvencio de 
Aguia1· ,- Arthur Peixoto, Rotlriglles Doria, 
Nci va, Jayme Villas Boas, CrJ.stro H.ebdlo, 
Milt;:n. To->tD, Eug-enio Tourinho, Paula Gui· 
maraes, Amphilophio, Atln lb~l'tO Guimarães, 
Leovigildo l•'ilgiHliras, To1 qu<tto :Mol'eira, 
.J;1Sé Murtinho, Xavier da ::iilveir<l, Iríneu 
Z\L\cllado, Augusto de Vasconcellos, Sá. Freire, 
Belisar·io de Sollza, Erico Coelho, Julio tios 
Santo~, Bern;mles Dias, Urbano ~·Iarcondes, 
Paulino de Souza Junlol", Mayrmk. Caloge
l'as, Almeida Gomes, Monteit·o ele Barros, Al· 
Jredo Pinto, Octaviano de Brito, AI varo Bo
telho, Cupertino de Sique1ra, Augu.:;to Cle
mentino, Telles de Meuezes, Artbur Tor-res, 
AJ.olpilo Gordo, Edmundo du. Fou~eca, Fran
ci::co Glicerio, Ovídio Abl'autes, Alves de Cas
tro, Mello Rego, Xavier do Valle, Alenca.r 
Guimarães, L<u~enha Lins, Leoncio Corrêa, 
Victorino Monteit'o e A~evedo Sodré. 

Ninguem mais perlindo a pala.-L·a c encel'· 
rada a di:::cussão e aJ.iada a votaçãv do 
projecto n. 17 110 1899. 

O Sr. Presitlente declara. que 
acha.n-se numero legal de ·De_putados va.e-se 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:35 + Pág ina 5 de 17 

SESSÃO. EM 4 DE JllLHO DE 1899 37 

proceder <is votações constantes rl:t ordem do 
dia, rnas que em primeiro logar y;)e su'b
metter á apre()iação da Casa o requeri Lento 
do Sr. Alfredo ·Pinto, pedindo displlDSa. do 
logar qtle occupa na Commi~são de reforma 
eleitoral. 

Posto a votos, é rejeitado o pellido do Sr. 
Alfredo Pinto. 

São successivamente 'posta:; a -votos e ap~ 
provadas as seguintes emendas dos Srs. Ro
drigues Daria. e Adalberto Guimarães: 

., 

N. 58 
.•,.-.:_~~~~ 

«Ao art. 272 § 1 n. IH - Em vez ~da 12, 
diga.-se : 15.» 

N. 59 

«Ao art. 2i2 § 1 n. IV- Em vez de 1.5, 
diga·s9 1 S.» 

N. GO 

·O Sr. Alr:redo PÍnto (peh ordem) 
c1eclara que, estando sobreca.rregadissimo de 
serviço na Comroissã.o de Legislação e .Tus· 
tiça.. não pôde fazer parte d<\ outra Com
missão de qu~ pediu dispensa e vem insistir 
em seu peditlo. «Ao 3.l't. 2'72 § 1 n. IV - Entre as pala.

Consu1t'Lda. novamente a Cama.ra, é couce- vras inmro eprecepeor diga-se: tutor.» 
d1d.t a disp1msa. pedida pelo Sr. Alfredo 
Pinto. 

O SR. PRESIDENTE:--,Nomeio n Sr. Manoel 
FulgP.ncio p:.wa. substituir o Sr. Alfredo 
Pinto na Gommis~ão da reforma eleitoral. 

O Sr. President:e-Atten!leodo ás 
reclamaÇ()es dos Srs. cassin.no do ~ ascimento 
e ).1oreira Alves, vou llUbmetter a voto5 as 
emendas apresenta.rla.s ao projecto dP. Codigo 
Penal (votação interrompida na sessão de 
hontem), ~ah·o pronllnciameato da Camara 
e~ sentido c·mtrario. (Pcnts'l,) 

Vae ser vota-da a. emenda sob o n. 52. 
Posta a votos, ê rejeitada. a emenr1a sob o 

n. 52, o1ferecida pelo Sr. Affonso Costa. 
E' a:pprov11da a se~uinte ~menda da Com

missão.substitutiva da que foi o1f<>recida pelos 
Sri!. Adalbert.o Guimarães e João Danta.~ Filho, 
sob n.53. Que depois da. :palavra sujetto- ac
crescente-se -á. tiscalização de algum delles. 
E' considerada. prejudicada a relerida emenda 
sob n. 53. 

E" posta a votos e rejeitada. a emr:nnn. sob 
o n. 54, offerecida pelos Srs. Adalborto Gui
mar5.es e .João Dantas Fiiho. 

São ~uccessi vamente postas a votos e ap
provadas as seguintes emendas rios Srs. João 
Da.rtta.s Filho e Adalberto Guim:trães : 

N. 55 

«Ao art. 2G~. Supprima·s().» 

N. 5õ 

«Ao art. 265. Depois da palavra. pe1·iga , ao 
envez de proprio, accrescente·se ou diga-se : 
da vida ou da honra propria. O mais como 
está.» 

-.i 

E' rejeitada a emenda dos mesmos senhores 
sob n. 57. 

E' posta a votos e rejeitada (1. emenda do 
Sr. Rodrigues Doria., sob o n. 61. 

E' approvada. a seguinte emenda da. Com
míssiio, sul:lstitutiva ela. que foi offerecida 
pelo Sr. Affonso Costa, sob n. 62: 

«Ao art. 281, § 2• -A condemnação terã. 
por eífeito a dissolucão do vinculo conjugal 
nos crlm<!s definidos neste capitulo, quando 
commettidos pelo marido, si a mulher assim 
o requerer,,. 

E' considerarla. prej~dicada a referida emen· 
do mesmo senhor, sob n. 62. 

São successiva.mente postns <1 votos e ap
provadas as seguiut~s em'endas, sob ns. 63, 
6-1. e 65 do Sr. Rodrigues Doria.~ 

«Ao art. 293-Supprima·se o n. I do§ 1 "·"' 
«Ao o.l't. 293, n. I1 do§ 2•, diga-se: por in

cen•1io, inundação, substa.ncin. venenosa ou 
outrn. qualquer de emprego semelhél.Dte, ou 
ainda. :p~los meios :previstos no titulo V deste 
livro.» 
~Ao art. 294, p:nagrapho nnico-Si, porbm, 

a morta für resultarlo de nma .causa quejá 
e:~.:istia no momento da lesão e não foi por 
esta aggravada ou, si o ofl"endido despre
zou os moias apropriados c conducentes ã. 
cura, impor·se-ha a pena da tentativa de ho
micídio.» 

São snccessivamente postas a. votos e re
jeitadas as nmenclas de ns. GB, 67, 68, 69, !O, 
71, iZ, 73, 74, 75, 76 e 77. 

E' ap provada. a. seguinte emenda. na Commis· 
siio, substítutiva da de n. 78, oft"erecida. pelo 
Sr. ,\ 1freclo Pinto: 

«Art. 315. Pem-:prisão com trab3.lho por 
15 a. 45 dias. 

São successiva.mente postas a votos e re
jeitarias as emei1das sob nl). 79, 80 e 81, 
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E' approvada a seguinte emenda 
Alfredo Pinto, sob n. B~: 

do Sr. I commettida contra filho illegitimo pela. pro~ 
'prla mãi, ·durante o parto, ou immediata· 
mente depois, para occultar su a deshonra..:.» «Ao art. 412, § 2•. Substitua-se o n . I pelo 

seguinte: 
Os crimes de damno, salvo renlizando~se 

prisão em flagrante, ou sendo o namno pra
ticado em cousas de uso ou dominio da União, 
dos Estados ou municipios. · 

E' igualmente approvada a seguinte emen
da do Sr. Alfredo Pinto, sobn. 83 : 

«Nas disposiçües fi~'~ aes, accrescente-se onde 
convier: 

Art. Emquanto não entrar em vigor 
n execução do systema penitenciaria, n. pena. 
de pri~ão com trll.balho ser.á. convertida em 
pris;1o simples, com augmento da terça. parr.~. 

E' tambem approvada a seguinte sub
emenda. ua Com missão á. emenda. a.cima: 

Ar~. . Emquanto não tiver e ntrado em 
inteira execução o systema penitenciaria de· 
cretado neste Codigo, a pena de prisão com 
trabalho será cumprida nos estabelecimentos 
penitenciarias existentes. E ncs logares onde 
os não houver ser·ã. el!a convertida em pri
sã.o simples, com augmento da sexta parte do 
tempo. 

São consideradas pr<-judicadas: a emenda 
do mesmo senhor sob o n. 87 e a. do St•. 
Trindaúe por ser identica. ã. de n. 85, qae foi 
ap~rovada. 

Posta a votos a declaração da Corinnissã.o 
constante do impresso n. 43 e inserta. á pag. 
42, do me~mo impre~so, é approvada. · · 

Assim emendado, é approvado em terceira 
discn~sã.o e en vlado ã. Commissão de Reda.cção 
o projecto n. 176, de 1896, reformando o Cl?· . 
digo Penal d•~ Republiea. . 

O Sr. Xavier da Silveira (pe
la ordem ) requer vt>rificação da votação, o 
que é concertido, verificando-se ter siolo ap
provado o projecto por 88 votos conti·a. 35. 

E' annunciada o. v·otação do projecto n. 52, 
de 1899, com o pa.rece1· sobre emendas o1l'e
recinas na terc"íra discussão do projecto 
n. 163 A, de 189S,qne prohibe a emissão, por 
particulares, empre.za, banco ou sociedade, 
de titulas de credito ou obrigações ao porta
dor com o nome deste em branco, denomi
nados let tras, notas, vales, fichas, ficas, re
cibos, livranças ou ou~ras d1 !f~rentes dano· 
minações e dá. outras providencias (3• djs
cussão). 

Paragrapho unico. Em falta de colonias 
penaes, a conversão da peria será. para prisão 
com trabalho, com desconto da. quarta. par•te; 
observada a regra do artigo, nos logares 
O?rl~ não houver estabelecimento peniten· o . Sr. Presi<l.ente,..- No pr~>jecto 
~1ar10 .» hn a segni.ute declaração, logo no começo. 

E' approvada a seguinte emen,la rlo Sr. (U) . . ;. · · . 
Alfi•edo Pinto , sob n. 84: A Commtssao prevalece-se da. opportum-

A t 412 ~ "• Ir t dadG para declarar-que, por um erro de 
o ar · . 8 7 °·. • a?crescen e-s~: cópia, foi incltiida nas r eferencias feitas no 

«sah•o ~on\ra funcc10n~rlo publico, em ~azao I§ 2 n. IV !lo ar t . 412 a no art. 6, que con
do omc1o, ou no excrcJcto de suas funcçoes."> seguintemente será. suppressa na redacção 

E' ig-ualmen te a.pprovada. a seguinte sub- fioal do ·projecto. 
emenda da Commissãoá emen•ta. acima.: . Ncmde outro modo podia. ser, visto como 

«Digo.-se:-os cr imP-s do ditfa.mação e in· o art . 6 não póde ficar collocado na. mesma 
juria., não sendo praticados contra emprega: linho. de igu:llda.decom os outros artigos alli 
dos-publicos, em . acto de exercício de suas citados, o que se evidencia da simples com-
funcções.» paração delles eutre si. · 

Si be1n que seja um(\ declo.raçã.o n penas 
da. Commissâo, eu considet'O uma emenda cor· 
~tiq. . · . 

E' approva.da. a seguinte emenda dos Srs. 
Adalberto Guimarães e outro, sob n. 85: 

<tOnde eonvier, inclua-se o capitulo do Co-· 
(ligo vigente, que se insc1·eve do colltrabandq; 
subst ituída. a pena de prisão cel·:ular pela. de 
prisão com trabalho.» 

E' r~jeitada a emenda. do Sr. Rodrigues 
Daria., sob n . 86 . 

· E' approvada a seguinte emenda da Com
mi~são, ~ubstitutiva da que foi o!Terecida. pelo 
Sr. Rodrigues Doris., sob o n. 87: 
. «Art. A lJena. seri de dous a. seis annos 
de prisão com traba.lho, si a. morte tiver sido 

As>im, vou snbmettel-a á votação da Ca· 
mara. 

O Sr. Oornelio ·da Fonseca 
(para enca?nil~l<ar <~ vót:tção)-Sr. Presiden~e, 
pedi 3 palavra para encaminbn.r a ·. votaçao 
do projecto n. 163 A, da 1898,que se acha na 
ordem do dia. para votação, com as re:;pecti· 
vn.g emendas. · 

Yeoho i~ tribuna, nã.o como signatario das 
emendas que viío ser votadas, mas em nome 
do~ poderes constituídos, em nome do Poder 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 2510512015 11:35 · Página 7 de 17 

SESSÃO ni 4 DE JtJLHô DB 1899 ; . - 89 .· 

Judiciario e em favor da classe commercial, 
requerer o encaminhamento da. votação desse 
projeato. 

·A Com missão, dando parecer contrario às 
emeur!a.s que o1fereci', entende em sua alta. 
sabedoria que nenhuma dellas aproveitava á 
classe comrnercial e ás instituições; mas, 
respeitando o parecer da Commissã.o não po
dia ficar privado de, ao menos dea.,te da 
camara, requerer o encaminhamento da vo
tação para poupar ,pi!rmittam ·me a expressão. 
uma. vergonha ao paiz e um;~. afl'ronta á 
classe~ commercia.l, qual a. q ne se faz no e.rt .1" 
do· projecto. . 

Pei!irei que o art. 1• seja votado em duas 
partes, a .primeira, ate às palavras «que fo-
rem appreberididas». · 

0 Sa. CASS!ANO DO NASCIUENTO-Si ('Stà em· 
discussão c a.ssumpto, peço a pa.la.vra . 

0 SR. CoR.NELIO DA. FONSECA-EstoU a.pe• 
nas pedinrlo que na. votação do :lrt. 1•, se o 
desdobre em duas partes. 
. O Sa. AMPHILOPHro - Peço a palavra, 
quando o nobre Deputado acabar. 

o' SR. CORNELIO DA FONSECA-Tenho O di· 
reito de defendera minha idéa. na. Camara 
dos Deputados, e não é na. occasião em que 
se vota. o projecto que hei dB me conser
var calla.do. Sou representante da Nação;por 
iS!;O posso fallar na. Camara dos Deputados, 
def!lnden~o os legitimas interesses e direitos 
da classe commercial. 

·o sa.. A!lfPRILOPmo-Tenho o direito de de
render o projecto de que sou autor. 

O Sa. CoaNELIODA. FoNsEcA-Eu à que nii.o 
podia ficar silencioso neste momento. 

0 SR.. CASSIANO DO NASCIMENto - Fica re-
vogado o Regimento, pelo que veJo. . 

UM Sa. DEPu'rADO- Não é a.gora o mo-
mento de discutir. · 
· O SR. PR.ESlDENTE- O orador está dentro 
·da ordem. Atte11çã.o l · · · 

paiz'. · -Defeildo o;; direitos da Nação, oppon· 
do-me a. um projecto desta. ordem. Nã.o sou 
vaidoso, não oft'ereco emendas por -vaidade .; ·
o:ffereço-as como bacba:rel em direito ·que · · 
póde discutir, como outro qualquer. · · 

O ~r. A :m.philophio (paJ·a eno~~ 
minhar.a. vota.çli'o).;..E' para. requerera V. Ex. 
que tenha. a bonda.de de mandar buscar um 
exemplar do projecto, plra que a Ca.ma.ra. 
saiba o que vae votar, poís dos pa-peis dis, 
tribui~os hoje aos Srs. Deputados, não consta 
a. materia. a que se rerere o nobr~ D~pu
tado, tenrlo sido apenas distribuído o pa~ 
reeer sobre as emendas ao referido pro· 
jecto. · 

O Sr. President,e..,-Peço ao nobre 
Deputado que repjta. o seu requerimento. 

O sa. CoaN"eLto oA. FoNSECA.~Referi-me ao 
art. I•, quando e ao art . 2• que · peçô'que · 
seja dividido em duas partes; a primeira ate 
ás palavras-que forem apprehendidas,...a 
segunda dahi por deaute. · 

O Sr. A.mpbilopbio { encami· 
nT1ançlo a 'llotaçao) defende e explica as dis
posições do projecto a QUe se referem a.s 
emendas, não porlen·io dar maior desenvolvi
mento á su~ exposição, por lh'o nã.o permit
t fr o Regimento, segundo a. ad vertencia. do 
Sr. Presid~nte. 

E~ posta a. votas e re-jeitada a emenda. do 
Sr. Ampbilophio ao art. 2• do proj$Cto· 
n. 163 A, de 1898. 

E' s.pprovada. a. seguinte emenda. do mesmo 
senhor, a.o art. 3• do mesmo projecto~ 

0 SR. COR.NELIO DA. . FONSECA- 0 meu re
querimento,· St•. Presidente, é qu:mto ao 
are. 1· pá.ra que a votação tenha loga.r por 
partes : a primeira ate as palnnas- « que 
forem a.pprt>benn1das »; a segunda dessas pa· 

. lavras por deante. 

Ao art. 3•: Redija.-se a disposição P9r esta 
fôrma.: Nas mesmas penas incorrerão aquelles 
que na compl.'a. ou venda de quaesquer ob
jectos o'O. valores, ou em pagamento ou so· 
lução de obrigações exigi vais em ·dinheiro 
empregarem ou· receberem como mQeda libe
ratoria. peças metallieas ou outras declara
tivas de valot• que não torem moeda. na.cio· · 
nal ou e~trangeira. de curso legal no paiz, ou 
niio pud~'>rem sflr qu,1liricadas como moeda. 
fa.Isa ou falsitica.da., segundo ~s leis penaes 
em vig-or; reverteu· lo em favor dos appi'ehen
sores. ·ainda neste caso, o producto das mui· 
tas que se verificarem. · · · Não commetto falta alguma, exerço um 

direito que qualquer póde exercer nesta Casa, 
sem que por isto .poíisa ser atacado,_ e as mi- E' annunciada a. votação da. seguinte 
nhás palavras, neste mo~ento, nao .P.ódem emenda. do sr; Cornelio da Fonseca: 
ser ·eonsideradas como discussão a um pro- . . · 
jecto, porquanto estou apenas defendendo o · Ao art. I_•: SuJ?prjmam.-se as_ pala.vras-:
direito legitimo que a sOciedade brazileira. lettras, rec1bos, hvraoça.s. O ma.zs como está. 
tem; Ne,;tas condições, sento-me e espero Ao a.rt. 2•: Substituam--se s.s palavras ....:.. 
q.ue a Cam!!-ra. att~nderà q!le e_ste projecto de um a. dous annos- -por dea.nte até o fim 
e uma. co usa · mutil na.leg1slacao penal do d9 artigo pelo segui o te: ·de dous a seis mezes 
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de -prisão callulat· e mais a de mnlta do Llnplo j tetldo v·. Ex. declara.tlo :tJ)prova.do o pro.-. 
do valor do tit.ulo a.pprehendido. · jecto, me parece que· agora devem :;er vo- · 

Supprimam-se os a»-:;s. 3° e 5•. tadas as emend;,s. A Commissão de Orça-
. . menta decta.ra que . a.s tomará em oonsi<ie-

0 Sr.-. Luiz Domingues (pela ração quando o projecto a ella volte em 3• 
or~e~~)-Devo lembrar a_ V. Ex. que a Com- discus~ão, visto como não houve requeri
mtssao propoz a v~taçao dessa emenda. por meuto que fizesse o projecto ir agora á Com
partes e nesse sent1do peço a v. ~x. que missão. 
consulte a Ca.mara. Pedimos, portanto, a rejeiç'io das emendas 

. Consultada., a Camara. approva 0 requeri- e. tomamos o compromisso de modificar o 
menta da eommissão. projecto no intuito mesmo de~sas emendas 

que podem ser reproduzi•1as. E' regeitada a se:miote primeira p:~rte da 
emenda do Sl'. Cornelio da Fonseca ao ar~. 1' São successivameub IJostas a: votos e re-
do projecto n. !63 A, de l89S: .jelta.das as emendas oiferecida.s peloa Srs. 

Suppl'imam-se as palavras-Lettras, reci-
bos, linaoças, etc. · 

E' rejeitada a 2'' parte da emenda. do mesmo 
senhor, ao art. 2·• do mesmo projecto, ·sendo 
nppt'ovada, a P, p<tra Sllbstituir as palavras 
de tlm a clous am~os, para de doti,S a seis me:;es 
cl~ pr-istio c.ellular. 

São successivamente postas a votos e rejei
tadas n.s emendas do Sr. Corneho da Fonseca, 
supprimindo os arts. 3' e 5° do proj~cto 
n. 16::3 A, de 1898. · 

Assim emendado t'l approndo o projecto 
n. 163 A, de l898,qus é enviado a Commis~ão 
de Redacção. 

E' annunciada a votação do projooto n. 33, 
r1e !899. autorizan(LO o Po ler Executivo, 
dentro do actmil exercido, a fazllr es neces· 
Sll.rlas operações de credito para dar execução 
i~s sentenças da Justiça. Federal, passadas em 
julgado, mediante accordocom os respectivos 
credores, e dá. outros proTidencios (2r discus
são). 

E' posto a votos c rajeitado o requerimento 
do Sr. Luiz Ado!pho para que o t~rojecto 
n. 33, de 1899, vá iL Commissão de Consti
tuição, Leg1~laçiio e Justiça.. 

Em seg-uida são suc~essivament~ :postos a. 
votos "' appruvados, salvo as emendas, os 
~eguintes a,-tigos do projecto n. 33, de 1899: 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I . " E' o Poder Executivo autorizado, 

dentro do actual exercício, a f~zer as neces· 
sarias opera~ues de cr•3dito para dar execução 
ás Eenwnc,:u.s da. Justiça Federal, passadas em 
julgado, mediante accordo com os respectivos 

· credores sobre o quantum a liquidar. 
Art. 2.• Na falta do supradito accordo o 

Governo solicitar<~ do Congresso Nacional os 
necessarios creditas. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. Cassiano do Nasei
lDent.o (pela ordem)- Sr. Prasidente, 

Barbosa Ltma e Erico Coelho. 
E' a.n nuncia.da a votação da emenda do Sr. 

Urbano Santos. 

O Sr. Urbano Sant.os (pela 
ordem) 1·equer e obtém a retirada da emenda 
que apresentou. 

E' pos!o a votos e approvado em za dis
cu~são o seguinte artigo unico do 

PROJEC'fO 

N. 35-1899 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir ao Ministerio da Justiça e Ne· 
gocios Interiores o credito extraol'dinario de 
I :612$903, para P'•gar ao Dr. Henrique Mar· 
tlns a gr.,t1ficação que lbe compete, nos 
termos do art. 455 do Regulamento n.l.232 H, 
de 2 rle janeiro de 1891, e correspondente ao 
tempo decorrido-de 28 de agosto rle 1894 a 31 
de de1.embro de 1395, em que exerceu o o'lrgo 
de S"cretario rio curso ltnnexo á Faculãade 
ile Direito do Recife; revogadas as diS'posições 
em contrario. 

O Sr. Moreh·a Ahres (pela 
01·dem ) requer e obtém dispensa de inter· 
stir.in :para o projecto pàss..'"lr á 3"-discussã.o. 

E' igtmlmente approvado em 2" discussão o 
seguinte a.rtigo unioo do 

PROJ!l.CTO 

N. 34-1899 

O C"ngresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

riza.do a. abrir ao Ministerio da Guerra .o 
credito extroordmario de 7:500$, para. pagar 
à. viuva. de Ma.thew La.wrie os serviços pre, 
atados pela. lancho. de sua propriedade Prom
ptus ás forQl\S legaes que operara~p. elll 
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Nitheroy ; revogadas as disposiçõ~s em con-! 
trario. 

E' npprovado em 1• dbcus.,;ã.o o seguinte 

PR.OJEC'I'O 

N. 171-1898 

Vl As praças de pret. 
Yll Os domesÍioos. 
§ 4. • Por moti-vo de crença. óu fuoc~o re~ · 

iigioea nenhum cidadão '[loderâ. eximir-se da 
funcção de jurado. (Constituiçio Federal, 
art. 12, § 26.) . 

Art. 3. o Compete ao .substituto · do juiz 
secaiona.l e, na sua ra.lta ou impedime~to, ~s 

O C · 1 · 1 seus supplentes, pel& ordem da classl1lcaçao, 
oogresso Nactona reso ve: a organização, em ordem alpbabetica, da. lista 

Art. 1.• O jury federal compor-sa·ha. de 12 dos cidadãos aptos pa.ra.jurados. · 
juízes sorteados de entre 48 ctdadã.os qualift· § 1. • PRra o fim deste artigo o mesmo sub-
cados jurados na capital do Estado onde hou· · to · d a.d d" 
ver de funcciona.r o tribunal e de accordo com stttu • na ausencia. e d os que possa Ire-
as pres ·ripções desta. lei. Pode•-â, toclavia, ctamenté obter, requisitarâ. de seus dUP· 

plantes os esclarecimentos necessarioa~ de 
haver se.s..~ si comparecerem pelo menos 36 modo a ser enviada. a lista de qualificação ao 
jurados . · 1 d b d ~ .. Art. 2.• Sã.o aptos p··,ra jurados 08 cida- JUiz secciona , até 4 e 1:\0vem ro e .._._a. 
d- . anno. 

<ws que reunirem os seguintes reqUl~ § 2. o Tres dias antes da remessa. da mesma. 
sitos: · lii!ta o juiz qualificador fa,l-e.-ha publicar por 

I Ser cidadão brazíleiro, no goso õos direi· editaes a.tnxados na. porta. da ca&.'\ das a.udien-
tos civis e políticos. cias e pela imprensa.. . 

U Saber ter e escrev~r correctamente. § 3. " A transgressão do artigo anterior § 1 
lli Ter uma. renda annua.l.porbens de raiz, (in fine) importará. pa.ra. o juiz substituto a. 

emp1'e.!!O publico, commercio ou indnstria, pen3. de multa. de 50$ a. 200$, que será lm· 
não inferior a 1 : 200$000. . posta pelo juiz seccional, com recurso vo

IV Ser clomiciliado no municipio, séde da. lnntario para o presidente do Supremo Tri~ 
jurisdicção federal, pelo menos tres mezes bunal. 
antes da qualificação. § 4. 0 A multa será recolhida. como :renda 

§ 1. o Não se comprehendem na disposição da União á repartição fiscal competente, á. 
do n. 1Il os titulados por alguma das fa.cul· qutll se envia.rá. cópia do acto, quando imme· 
da.des ou esco111s superiores ela Republica. diato não sej<t o p&ga.mento. 

§ 2.o São dispensados do jury: Art·. 4.• A revisão da. lista dos jurados 
1 o Pres.idente 60 Vice-Presidente da Repu· federaes e a org<tnização da lista definitiva, 

bl ica.. que se etfectuarão annualmente de l a 10 de · 
dezembro, incumbe a uma. junta composta do 

li Os Minhtros de Estado. juiz seccional, como presidente, do seu sub· 
111 Os Seua.dores e Deputados reder<~es. lt d _.. d R.e bl' da. 
!Y Os offlciaes genera~s. quando em com· st uto e o proou~-or a pu IC& re-

mis$ão, o os comrna.ndantes de guarnição do spectiva secç.ão. · 
exercito ou da armada nacionnes. § 1 • • Ajunta reunir-se-ha no din desigoa.do 

v Os presidentes ou governadores dosEs- e funccioon.rá. na. sala. destinada. ás sessões do 
ta.dos e os St!US secretarias. jut•y, em rlias successívos e sessões publicas, 

VI Os j uizes, escrivães e offlciaes <le justiça. até ó. conclusl1o dos trab~lhos da. revisão. 
federa.es ou dos Estados. § 2. Na reunião tomará em primeiro logar 

VIl Os r epresentantes do ministerio publico coo hecimeoto das reclamações que o juiz 
federal ou estadual. seccional houver recebido dos cidadãos inde-

VIH As autoridades policiaes. vidamente incluidos ou excluídos pelo sub· 
IX Os maiores de 60 annos, si o reque- stituto. 

rerem. § 3. 0 Em seguida procederá á revisão de. 
o - • 1 mesma list:\ de q aalifica.ção, incluindo nesta. 

§ 3. Na.o podem ser JUrados: todos os cidadãos que inr.levif3amente tenham 
I Os que estiverem pronunciados em qunl- sido omittirlos e excluindo os mencionados 

quer crime ou tiverem sotfrido condemnação nos §§ 2° e 3° do art. 2", ou que não possuam 
passada. em julgado por crime inatiaoçavel, os requisitos do mesmo artigo. 
ainda que hajam cumprido a pena. ou o~tido § 4. • Na revisão annual serão tambem in-
perdão. cluidos na. lista. geral os cidadãos que, dentro 

li 0.:~ que forem notoriamente considera !os do anno,tiverum adquiri! o as qualidades pre-
sam io tegrillade mora.!. cisas para jurados e excluidos os que as bou· 

Ul Os judicialmente interdictos. verem p Jrdido, tiverem fulleeido ou transfe-
IV Os incapazes por enfermidade. r irlo o dornici!io pa.ra. !óra do muoicipio da. 
v Os fa.llidos nã<> reha.bilitallos. capita~. · 

C&m~rl. V. IJI 
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§ 5. o A lista geral, ·depois de transeripta 
em :Livro especial, numerado e rubricado pelo 
j11iz se.ccional, -será. ~ignàda. não só no re
ferido livro pelos meml:lros da. junta., ma.s 
ta.mbem em avulso, de modo a ser publicad~ 
por' editaes .affixados na porta da casa das 
sessões do j11~ e pela. imprensa. . .. 

§ 6. ?. Orgamz·:tda e tra.nscripta a mesma . 
lista, om ordem alphabetica, a junta. ~ará 
inscrever os nomes dos cidadãos alistados em 
eedulas de iguàl ta.maoho,. as qnaes serão re· 
co~hidas em. uma urna, verjfieando-as o pro
curadoz: da Republi~·- ã m~did,a q~e forem 
sendo h das pelo escr1 vao. · · 

§ 7. G A- urna. te rã. duas chaves, as quaes 
~ea.~.~ mga em poder do juiz geccional e ou
t:,ra <lo proctll'a.dor da RepUblica. · 

§ s . .- A mesma urna, livros e mais papeis 
Tela,tivos á qua.li1içação e trabalhos da junta.; 
ílca,:ão a. ca,rgo do t·es~ctivo escrivão, que os 
t ara. sob sua. guarda., em ca.rtorio' . 
· § 9. •· QUando, por motivo imprevisto, não 
se proceder ã. revlsão; prevalecerá a:··qualifi· 
eaçâ:q do anuo a~terior. · · · · ' 

Ar.t. 5. • Da. indevida inelusã.o ou exclusão 
eaberá.. recurso: 

I. Para a. junta. revisora, ate o dia. 3() do 
novembro, quando o acto e:::nanar do substi. 
tuto do juiz seccional. 

11. Pati o presidente do Supremo 'rribuoa.1 
Federal, quando 11. decisão fõr da juuta revi· 
sara. · · · 

§ L • E~te ultimo recurso ser$. interposto 
perante o juiz seccional. dt!ntro de dez dia.s, 
co:otadcs da publi·~a.cão aa lista gera.! e aprEl· 
sentado na instancia. superior, devidamente 
informado, dentro de 6D dia.s. 

§ 2. 0 São competontes p1ra interpôr ore
curso: 

I. O cidadão indevidamente excluído ou in· 
citiido do alistamento. · 

Ir. o·procura.dor da. Republica, 
§ 3.0 As decisüasdosrEcursos providos pelo 

:pr~sidant& do Supr&mo Trlbunal ser-lo apre
séritada.s dentro de 80 dias aoj 11 izsaccional,que 
as mandará. transcrever no livro de qua.li~ 
fiaação; c, dentro de oito dias, convocando 3. 
juuta. revisora, fará. na ·urna. a alteração ne. 
cessaria.. . . 

Art. 6.o Ficam revogados os arts. BC! e 8{, 
}larte primeira, do decreto n. 3.084, d(,l 5 de 
n ovemtiro de 1g9s, e mais disposições em con, 
trariq, 

O ·Sr. Presiden'te -A este pro
jeeto· e sob n. 36, de-- 1899, foi o.fi'erecido 
pela Commissiio de Constituição, Legislacão e 
Justiça um substitutivo que deverá. ser to
mado em consideração na. 2• discusaão. 

, . .. ~-

. ......... 

. • . . 
. O ~r. 4-lf"r:edo Pint;o (pela ardem) 
requer e obtem dispensa de interstício para. 
o projecto passar á 2~ ~ iscuss~ô. . . 

E' approvado em 3a discussão e enviado á 
Commissão de R.edacçã~ o seguinte 

P .. IWJECTO 

N. 22 B-1899 

o congresso Nacional .resolve: 
Art. 1.0 .E' o Poder· Executivo autorizado ' 

a abrir a.o Ministerio da. Justiça. e 'egocios 
Interiores . o credito extraotdina.rio da · 
80:653$637, para pa.ga.meuto dos ordenados 
que competem aos seguintes juiz~s de direito 
que re-verteram á. disponibilida.de: 

AntQnio Lopes da Silva Ba.l'I'QS.; ~:632$05~ 
Placido de Pinho Pessoa...... 4:248$~~-
Antonio Frederico Rodrigues de , · 
- · Andrade~ ................ ~ 8 :24.0$000 
Lcópolàino Martins Meira.· de 

. Andrade.-........... :..... 8:2~0$000 
Fernando· Eugenio Martins Ri-

beiro ••.••••• ; •. · .... , • • • • • 8:240$000 
Emygdio Westpbalem.. •. .• . • . 8:240$000 
Joaq~im lgnaciO Silveira; d~ · ~· · 

·· Motta. .... ; . • • . . .. . • . . . • • . 8:240$000 
Tristã.o Ca.rdoso de Menezes ••.• · 5:840$000 
João Pinto de castro......... 8:240$000 
Pedro da. Cunha. Pedrosa ..... ,. 18:493$333 

Paragrapho unico. fie&: igua.lJilente a-qto
rizado o Govorno a al:mr os. precisos cre
ditas para.· pagamento dos magistrados apo~ 
sentados, que; por força. do decreto n. 3.~10, 
de IO de junho .llltimo. reverteram. á. jlispo
nibiHdade. · · · . . 

Art. 2.0 Revogam· se· as disposições . em· 
contrario. · · ~ · · · · 

E' annuncia.da a. votacão do segqint~ 

PROlECTl) 

N. 32 A- 189~: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. a Fica. autorizado o Governo a. abrir 

no corrente exercicto, ao Ministerio da. 
Justi~a e Negocios Interiores o credito extt•a· 
ordina.rio . de 60:000$, a.ftm de auxiliar a 
Associação' ào Quarto Centenarío d~ Desco· 
berta do BraziZ; na. ~ommemoraçã.o qne ~lli1-
projecta. realiz;a.r- ·no anno p~oximo viq-
douro. · · 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario' 

O Sr. Erieo coêlbo (pela orc{em) 
-Sr. Presidente, ouvi v. Ex. fa.llar em ceu· 
tenario. Oenteoa.rio ae que, Sr." Presidf!nte ~ 
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O SR.. P-RESil>E.'iTiil ...:. Do 4• centeD.a.rio do 
Brazil. :. · · 

·O s:a. Earco CoELno - Ah ! do 4a cente-
na.rio!"Voto, contra.. · · · -

Posto a votos, o projecto é approva~o. · 

~ O Sr. Erico Coelho (pela. ordem) 
pede veriôcação da votaçã.o. 

Posto de novo a votos o projecto, verifica-se 
ier sido o mesmo app~.:>"ado por 65 votos, 
con,tr~ 4;~. . · . 

'• ·- .:~ ~·:~ ~ 

diÍ manhã"publica~atn ÓdircÚrso, serm~. ma· 
niresto, progra.mma. ou que melhor n.ome "tQ~ 
nha, que o ~igno chefe. de. policia. deste Dia· 
tricto Fedel'a.l pregou ao.s delegados da suá.' 
con:fta.nça., reunidos em' Congresso e a 8eu 
convite, com muitos dias de antecedencia, se
gundo a. imp1'ensa annunciou. Nessa arenga 
se me depara um:~. refe~encia. á. maioria. do 
Congre~so, em nome· da. quàl o digno chefe de 
policia. do Districto ·Federal affirma a. sua 
plá.taforma de .segurança p11blica. 

O l!!§r .. Pl:'es~~ente-0 projecto 
approvado por 65 votos co1,1tr~ 4~. 

O Sa. PAULA. RA.~os~ E' um ~e a ele~ extra. 
foi parlamentar· (1·iso). · 

O S&. ERlCO CoELtro'"""Pareci.a-me, Sr. Pre~ 
si\iént~. que não -lia. via riumero. nci recinto. 

O Sr. Prel!lide~te-Ç> projecto fc•i 
a.pprova.do. Vou subme~ter a· votos a; emenda 
que foi apreseotàda ao mesmo ·~elo Sr. Jose 
Avelino e outros. 

Os senhores que a approvam queiram le
vantar-se. (P4usa.) 

Foi rejeitada. 

O Sr. ·nodolpho PaiX-ão (pel(l. 
~rd~)-:-Sr, P~~ideote, requeiro verjtlca.ção 
qa votação, pois· estou convencido de que 
nem o projecto .foi a.pprovado. · · 

. Verificaodo·se a. vota~o da emênda ao 
projectó n'. 32 A1 votam i fã.vor 59 e cónfra 
45 Srs Deputados. Total 104. · · · · 

O Sr. Presidente~Niio ba. nu
mero·no recinto. Va.e-seproceder á. chamada.. 

Procedendo-se ã chamada, verifica-se terem 
~ se au.Sentildo os Srs. · Serzedello Corrêa, 

Eduardo Berrêdo, Marcos de Araujo, Torres 
Portugal, Francisco Sá.. Frederico Borges, 
Augusto Severo, Herculano Bandeira., Coelho 
Cintra, B1J.rbosa. Lin'la, Jnvencio de Aguiar, 
Arthtir Peixoto, Arro:xeU"s Galvão, Rotiri· 

. gues Doria., Tosta, Ambhilophio, Leovigildó 
Fílgueiras. Rodrigues Lima., Jeronymo Mon· 

· teiro, Torq natQ M(n·eira., Augusto Vascori
. callos, Nllo Peça.nha, Silva Ca.stt'O, Mayrink, 

Octaviano de Brito, Alvaro Botelho, Leonel 
Filho, Padua. Rezende, Galeuo Carvalhal. Do· 
mingues de Castro. Adolpbo Gordo, Cincina.to 
Bra.~nt, Alves de Castro;M:.:llo Rego, Xavier 
do Valle, Alencar Guimarães, Lamenha Lins, 
Victorino Mónteiro, Rivadavia Corrêa. e Aze-

.... vedo So4ré. 

O Sr. Presi~ente-Respondera.m 
á chamada 103 Srs. Deput<tdos. Fica. adiada 
a. vota~o. · 

O Sr. Erico Coelho (parJ. uma 
ea:pUçaçrio pessoal)-Sr. Presidente, os jornaes 

O Sa. Earoo CoELllo - Não _posso deixar 
passar ero silencio essa peça. inteiri~ll do 
cbefe da segur.a.nça. public& no Disti'icto 
Federal. · ·· 
Ao~ meus reparos os Srs. Deputados jun

tarão as ·suas reflexões, e jra tudo p0r c·ópia · 
para. os Ann:tes da Cama.ra. São subsidias l_la.'l'· 
lamentares para a. histor:ia "desta epoca·pci· 
litica.. 

O· meu amigo Sr. Brazil Silvado, cujo 
nome peço licença. para. referir (ri$o)... . 

o Sa.. PAULA. RAMOs-Dando-lhe as honras 
de Deputado. · 

• O Sa. E?,rco CoELHo-••. o digno chefe-de _ 
policia que felicita a população deste Dis-
tricto (riso.)... . ' · .. · · 

O Sa. M ALAQUIAS GoNÇALVES - Isso não 
póde ser a.uthentico~ 

O SR. Eatco CoELHO- Em Pernambuco, 
póde ser que não seja verdade o qul! todos 
os jorna(}s publicarem um bello dia. sém dis
crepancia, ma.s nesta Capital o fa.cto (lesada 
contestação. 
· Aqui va.e a ·arenga da. autoridade }lOlicie.l: 

« Srs. delega.dos do cl!efe de policia.. ~ ,,. 
Notem os srs. Deputados que os delegados 

aio a.pena.s seus suba! ternos. da confiança. do 
Ministro da. J ustiça,do q uum e o-oheftl de policia 
subordinado, porém o Sr. Brazil Silvado 
pensa que os delegados sãocreaturas do obe.l'!! 
de policia : 

« Srs. delegados do chefe de policia..-Pco
posita.lmente emprego esta denominação pois 
os ·delegados são delegaLlos do chefe de po-
licia..~ · 

Porque e que o meu amigo Sr. Brazil Sil
vado denomina _delegados d~;~ chefe de pGl~cia 
aos seus subordtnados ? . · . · 

Pela razio muito simples : ]ÍOl'qUe .mo os 
delegados do chefe de policia. (FiilarüJack. 
Co21tinua a ler.) -

. « A mi~são de que v os achaes , incumbidos 
é por demais delicada, ell~erra. grav~da.de e 
exige dedicação.» 
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E' de uma delicadeza extraordinaria, Srs. 1 sou amigo do Sr. Brazil Silvado~ mas.nã.o 
Deputados, essa missão policial, como vereis deleg~do do chefe de policia. 
de um trecho arHante do discurso. do chefe. .« ... e para. isso já dei hoje o exemplo. O 
(Ri$o. Continúa a ler.) erro é toleravel só quando involuntario e, 

«Senhores, jul,s:o sel' de necessario alcance a neste caso, posso ate eu errar.» 
exposição do meu programma. .• ,)) Póde errar o chefe de policia ~ Não, Srs. 

o SR.. Josi: PEREGRINa,..-Seu programma 1! Deputados,_ é morlesti~ ~o Sr .. Brazil Silvado, 
o meu um1 go. ( Cont~nua a lem.cra • ) 

O SR. Eruco CoELHo - Programma. delle, 
chefe de policia (lê): «- .. embora o meu espi
rito se R.che photographado. » 

Vejamos essa photograpbia cspirita, as
surnpto a respeito do qual os occultistas ainda 
não chegat'am a um ac~ordo. (R,so.) 

« Costumo apaixonar-me pelos cargos que 
exerço ; e os deg-ráos por onde subi foram 
ta.lha.dos pelos elementos ch meu trabalho : 
e para honra. d>< minha Patria, vos declaro 
que foi a escada do trabalho que me fez 
chegar a este cargo. » 

« •. _embora c meu espírito se ache photo" Em nome da Nac;ão que represe·utamos; 
graphado no~ traba.lhosqu' tenho publicado, Srs. Deputados, devemos agradecer ao Sr . 
.sinto necessidade de rectifical-os.» Brazil s1tvado a honra que s: Ex. deu á 

De mario que o meu amigo o Sr. Brazil sn· Patria, subindo tantos degráos até o fastígio 
vado dá-nos a correcç.ão de sua photo~~aphia policial em que se acha. (Lê :) 
espiritual, alllldindo apenas aos tJ•a.ba.lhos que « Sei que em vossos espíritos se farão ob~ 
tem publicado em primeir:~ edição. · jeções · devido aos meios que possuímos, se1 

E' caso deoccultis:no,n 1o ha. duvida. (Riso.) que a 'cruz é por demais pesada ..• » 
Prosigamos na leitura. (Lê.) A cruz é. Srs. Deputados. :para os dele-

. « ..• e garanto des<1e já que cumprirei estri· g~dos do ç_Defe de policia. (Riso. Continúa. a. 
ctamente, no posto em que fui collocado pelo le?·) : 
Governo, o meu dever.» < Mas em nome do Governo, em nome do 

- Isto é: S. Ex. >ae-se fazer de novo photo- congresso, vos affirmo que tudo se fara. » 
gra.phar. (HiZarido.de. Continúa a lêr.) (Hila.l"idacle.) 

«Não tenbo a pretenção de fazer uma po~ o SR. BuENo DE ANDRADA- Neste caso, 
licia. moldada ã. européa.; isso seria um im~ quero estar com a minoria. 
possível no Rio rle Janeiro.» 0 Sa. Earco CoELno......., Tudo se fará em 

O meu amigo Sr. Brazil Silvado quiz dizer nome da maioria do Congresso, mas como 
que os regulamentos policiaes variam da. Eu~ para aUiviar o peso da cruz policial~ (Riso 
ropa. para a America do Sul. Lenrl.o.) 

Vejamos agora a delica.deza. da f1mcção que « Nfw tenhaes medo. Como brn.zi!eiro, vos 
o chefe de policia commettc aos sens delega- declaro que os nossos or~amentos são bem 
dos : dotados. » (Hilarid1.de gel"al.) 

«Senhores, a missfío da policia e nobre e E visto como os orçamentos policiaes são 
não conhe~:o outra a ella superior, si não a do bem aquinhoados, 0 meu amigo Sr. Bra.z.il 
Poder Judicia.rio. Prender o cidadão, aga.r- Silvado encoraja. os deleg•1dos do chefo ~o po
ml-o pelo braço e a.tiral·O á enxovia é cousa Jicía : não tenha.cs medo ! (Hilartd<lde. 
tã.o delica.i)a ... (Hilaridarle prolongada ; soam Cot~ti>~úa a t 1w.) 
bs tympanos .)» • « Reconheço que ha cargos que sü.o mal 

Ora muito bem: agarrar o cidadão pelo ca.- pngos e, quanto n. isto, appello -para o esta
chaco e atira.l-o á enxovia b a maior expres· belecimento que dirigi.» 
são de deticadez~ ... (Conti"}üa a "hiZaridade.) Quer dizer - 0 S1• _ Brazil Silvalio.aprovei-

E' ~ ex~r~ssao de d~lJcadezt\ da nobre I tou a occasião para-reclamar .augmento dos 
funcçao poltctal commett1da pelo chefe aos vencimentos do director do Instituto Ben
seus delegados. (Lê.) jamin conatant, cargo que S. Ex. exerceu 

« ... e causa tão delicada, que vos faço scientes dignamente. 
de que si algum de. vós, o meu melh?r amigo, Mas vejamos o resto do trcc~o. (Lê.) 
se de~xar levar pelo ~rro volunta_rtame~te e « •.. porém haja crit~rio, liooestidaile. na 
conscientemente, tera a. pena. 1mmed1ata- distribuição dos dinhmros, e aconte<nra o 
mente.» que aconteceu nesse estabelecimento que di· 

Isto é, o delegado ào chefe de policia será. rigL 
agarrado pelo cacbaço (hilw<dade prown· « A.lli encontrei em outubro, mez em que 
gacla) e atirado em uma enxovia.. Felizmente, entrei, o estabelecimento endividado e en· 
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treguei : o com saldos avultados em todas as 
· con'$ignações. » · 

Pois bem, o Sr. Br·azil Silvado só provou, 
com a allegação, que tem capacidade para. 
dirigir o Instituto dos Cãgos, cousa divers·1 
da chefatura tle policia ·no Districto l~ederat; 
pois ainda bem._. 

Entretanto, estranho que o roeu amigo Sr. 
. Brazil Silvado tenh;1 quebrado a sua linha 
de cavalheirismo, alludindo as irregulari
dàdes do seu antecessor na. administra.çã.o 
do Instituto Benjamin Consta.nt, em allo
cução :~.os delegados do chefe de policia.. 
em vez de ser exclusivamente em relatorio 
ao Ministro da.Jastiça. (Lê.) 

« Nunca esperei ser chefe de policia .. . » 
Isto é da modesti.a proverbial do meu amigo 
Sr . Br-a.zil Silvado. '-

OSa. :MALAQUI.\S GoNÇALVES-Que amigo 
que é V. Ex.! 

O SR. Earco CoaLHo- Gabo-me de sel-o 
do Sr. Brazil Silvado. E levo á conta. da 
modestia de S. E:t:- a phra~e que acabei de 
Jêr, visto como o Sr. Brazil Silvado n:l 
carreira foi mandado estudar na Europa o 
serviço policial e de volta publicou um re

h a verá. augmento de patriotismo. ( Hilaridade 
gera&. Continúo.: a ler.) · 

« A lei Q.Ue fez; a. reforma liberal; ·em 1871 ~ : 
estabeleceu os casos de prisão em flagrante, 
porem nã.o sa. tisfaz. » 

Attendam os Srs. Deputados. que o meu 
amigo Sr . Brazil· Sil varlo nã.o se satisfaz com 
a re1ormn liberal de I 8i 1 a res pelto da pri
são em flagrante. ( Coneinúa a ler.) «Estu· 
rlioso, corno sou» diz S. Ex. pondo a ruo
des tia de parte. (Hi laritkde.) Perdão ; não 
é caso para. r ir, pois são palavras do dis
curso do chefe de policia da. confiança. do -
Congresso. 

«Estudio!o c~mo sou (ma.ill uma. -ve.: ponho 
a. modestia. de parte), f'u.i etlcarregado pelos 
amigos do Cong~esso e pelo meu digno cl1e{e e 
amigo, o Sr. Ministro da. Justiça, de formular 
um projecto de lei sobre a. reincid.encia.. T~uho 
sobre e lle feito um trabalho completo, que 
surdiu a. outras circumstaucias. > 

Eu deseja v;~ saber quaes foram os au)igos 
do Sr. Brazil Silvado nesta casa. do C<lngresso, 
que deram a S. Ex. a sarpresa da nomeação 
de chefe de policia 7 (Rin.) Eu não fui. 

VARIAS vozr.s-Nem eu; nem eu. latorio ... 
. . E . t b lh o SR. E [UCO COELHO- Veja a Camara. com 

. O SR. FRANCISCO SoDRE- · e um ra. a 0 qu~ fo.clhdaile se passa a perna no Presidente 
Hnporta.nh. da. Republica. ; fa.lla.-se em maioria. do Con~ 

O Sa. ERICO Co&r..H:o-D i :;tillguo; ha uma. gt·es~o. J'allu.-se no Ministro da. Jnstiça. e não 
parte Desse rclatorio, l'ef•lrente ao policia- ! se a.llude á. pe3Soa v~.~n,)ranL1&. do Sr. Ca.mpos 
meuto das meretrizes, do qual discordo ab~o· S;tlles. d~ quem emana. a autoridade qu3 o 
luto.mente. Sr . Brazil Silvado exerce como chefe de po· 

O Sa. FRANCtsco SooaÉ-Pó~e niio estar licia. .neste distt·icto ! . - . . 
de a.ccordo, sem deixar de reconhecor v. Ex. Fot encarJ"ega.d_o o St• • ~raz1l S1lvad9 d_e 
o merito do trabalho. Corrn.utar um Pl'OJOOto de le t sobre a r~10Cl· 

deman, e S. Ex. tem sobre clle (proJ~to) 
O SR . Etuco CoELIIo-COntinuomos o. ler. feito um traba.lho completo que surdiu a. 

Srs. Deputados. out1·a.s circurnstn.ncias ••. 
« Nunca. esper~i ser chefo do policio.; e Ha aqui um o. complicação du cir.::umsto.ncias 

declaro, pondo a mode->tia. ;L p:~orte, quo a. (riso) que deixa. o esp1rito do.Camara. inda-
minha nom8!lção por mais rle uma. vez esteve ciso. _ 
assentada o, por couveniencias politica.s, dei· Devemos approva!' nste projecto (te inicía
xou de se realiza.r. Agora fui surpr·ehcntlido ti\11. do chefe úe p'~lici:\, pela coo~ideraçõ.o de 
com este chllmado e, confesso, devido aos que elle goza da. confiança da ma.íori<~. do Con
meus estudos, rou obrigado n. uizer que, ha.· gre~so c se íliz amigo do Ministro da Justiça. 'l 
vendo pa-triotismo, uiio haverá. augmento de (Riso.) ( Continúa a ler): 
despeza. para. Be ter uma policia. digno.. Esta «Pois bem. E' esse p1·o}ecto gue agora tJ 

· difficulda.de não me at~moriza. e nem vos oojecto dd estudo, qU.:l vos u:!f~reço, a arma que 
deYe atemorizar. » vus dou para puni,·des os pro[~siot1aes do 

Ficamos sabendo queo Sr. Brazil Silvado crime. Não me atemorizarão as :suas conse· 
foi surprehendido agraãa.velmeote para exer- quencias, pois tenho cerbza que .a men lado 
cer a chefia de policia em nome da maioria terei a população inteira ; te1•ei a imprensa, 
do Congresso. Nó3 outros ta.mbem s.!mpre porque ella defende, como eu, o interel!Se 

· fomos agradavelmente surprehendidos pela publico ; e a lei vae cahir sobre o reinciõente 
confiança popular. (Riso.) e não sobre o primeiro criminos!>. Sim l A im. 

Demais, o chefe de policia affirma que, ba- prensa illustradissima de que tenho a honra 
vendo patriotismo, não haver& augment o de l de conhecer os seus priocipaes redact.ores, 
despeza, e havendo diminuiçã.oda despeza, que, como eu, viajaPam a Huropa, terei a. 
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meu lado, trabálhando pelo interesse publico, 
e con1!ida1'ei aos seu s redattares·chefes p~ra 
uma r euniiio depois da vossa., 

O ahefe de· policia ja fez uma a!'ma. desse 
projecto, e deu-a aos seus delegados, dizendo· 
lhes: ide e ensinae os contraveotores e cri· 
minosos.como é ctne nest~ paiz se pun~ em 
vez de se prevenir a reii:lcid,1ncia nos crimes 
& contra veoçõas. 

O SR. l\1ALAQUIAS GoNçALVES- Está cor
recto; empregou o presente como faturo. 

O SR. Earco CoELHo -Não quero con· 
trariar o meu prezado amigo Deputado por 
Pernambuco. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES - V. Ex é 
amigo do Sr. Dr. Brazil Silvado e o aprecia 
desta fó1•ma. 

O SR. Eatco CoELHO --:-Posso ser amigo do 
Sr. Bt"azil Silvado e criticar o chefe de policia, 
assim como sou amigo de V. Ex. e outros 
srs. Deputados e divergir de· seus actos e 
palavras. 

Felizmente, Srs. Deputados, o projecto de 
regubmento policial do Sr. Bra.zil Silvado 
ainda depende de escutar S. Ex. a opinião 
dos redactor63 dos jornaes desta. Capital, 
isto é, dos jornalistas viajados (risa), e caso 
não estejam de accordo os delega.,~os do chefe 
de policia. com os proeminentes membros da 
imprensa, será. caso do Sr. Brazil Silvado 
voltur á ·direcção do Instituto dos Cegos. 
(Ler~.do) : 
. «Sim, a. imprensa illustrndissima., da. qual 
tenho a honra. de conhecer seus prínclpnes 
redact,res, que, como eu, viajaram n. Eu
ropa., tel-a.·hei a meu Indo tra.halha.ndo pelo 
interesse publico e os convidarei a. umu. re
uniü;o depois da vo~s&.» 

0 Sn. MAT,AQUI.\S GONCALV!l:S E OUTROS Sns. 
DEl'UTADOS dilo a.partcs. 

O Sn. ER.JOo CoELHO - Con lin uemos a. ler : 
<Tem-se dito que sou basta.nte severo •.• » 
O SR. Auousro SIWERo-Nuo dei nenhuma 

nota ao Sr. c11efo de polícia. 
O Sn. E1uoo Co:e:LHO (continuando a leitura) 

... «uma especic de JJracon ... ,7> 

Dracon feito chefe de policia I (Ri8o.) 
( Cantiwuando a leitura. ) 

(C •• porem é isto invClridico ; sou ênergico 
den:.:o da. lei e feliz serei se puder ·em breve 
'dar-vos ·o titulo de meus amigos.» 

Esta Visto que os dei egados do chefe à e policia 
ainda não são bastante cnergicos e por isso 
não são contados pelo Sr. Brazil Sil va.do como 
amigos (Lendo): 

~ A minha. ·severidàne é em nome da lei, da 
justica e do direi to; sou intiexi vill por prin. 

C':ipio,t~ÚlhO amor ao meu ~a,iz e sentia, quan· 
do, no silencio do meu gabinete, lia as ver-· 
gonhosas narrativas da. impren~a1 quando, ·no 
a.rduo cumprimento de seus deveres, descar
nava os factos da.s policias passada.s.» 

Policias passadus! .Neste ponto o i:nen amigo 
o Sr. Brazil Silvado Q.Uebrou outra vez a 
línha. da cortezia., isto é, na chefia. da policia. 
lisongea a imp•ensa uiaria. que proftigou a
administração do seu antecessor, em vez de 
s. Ex. dar primeiramente cópia de ca.paci
dade para. o cargo. Pois eu, estranhando a 
f~lta de cavalheirismo do Sr. Bra.zil S1lvado, 
direi em honra do meu prezado companheiro 
de propa.gandfl pela. Republiea, o Sr. Sampaio 
Ferraz, que ate ver não é ~de. Atrás do Sr. 
Sampaio Ferraz veiu quem bom o fez. 

VAJÍÍOS SRS. DEPUTADOS- Moi to bem, muito 
oom. . 

O SR. Ea.xco CoELHo- (Lend-a) <.: Ninguem 
r·eceie uma injustiça, o que für ferido recorra 
a mim que, na calma. do exame, a justiça. 
será feita.~ 

Srs. Deputados, a funcçã.o da. polícia não e 
curar·, é prev~nir o ma-l. Depois do cidadão 
rerido pela policia vae para a. Santa Casa ou 
appella para os cuidado:~ de um ha.bil cil'ur
gião, como é o meu collega Deputado por Per
nambuco, o Sr. Malaquias Gonçalves, que me 
honra. com a sua. amizade. 

·o SR. MA.LAQuus GoN'ÇALVEs-.Nes.ta.s feri
t!as não se carece de cirurgião • 

0 SR. ERICO CoELHO- Vejamos O topico em 
Q.Ue o Sr. Brazil Silvado pede que se respeite 
alei! (Riso~) (Lmdo:) « Era. isto que tinha a. 
dizer-vos, peço-vos que respeite!s a lei e o 
decoro; que observeis o asseio nas vossas 
delegacias ..• 

S. Ex. é um chefe de policia limpo, Srs. 
Deputados 1 (Hi~ari!lade). 

( Oor~tinüa. lcndb) • • • « que as 'Pa.l'tes ilejam 
<~tterulida.s com d~licadez:\ (hil tridade) e que 
niío oonfundais eoergia com violencia.. Quero 
a víç;ilB.ncie. nocturno. ~ sobre este poiicia
rnemo vos digo que um homem que não seja 
d·~ente póde passar uma ::~cute em claro ... » 
(Hilaridadc prolongada.) 

Pe.;o a v. Ex •. , Sr. Presidente, que faça· 
silencio. (Soam os tympanas.) 

Ora. muito bem, Srs. Deputados, ficamos 
-sabendo que um ·homem que não . seja doente 
pód~ passar uma noU:te em claro: estando 
doente é que não póde .•. (HtZ·tridaàe;) 

(Lendo) «passar uma . noute em claro 
vigilante, como·sempre ·encontrei na. Europa 
nas minhas vie.gcos ; 'fiscalizae os vo~sos in:- .. 
pectores, fiSC<tlizae as vos;;as circumscripções, 
como eu tisc~lizo tola a Capit:1l e- observai a 
moralidade sobre tudo. 'Olho Vivo 'COtn os 
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vosl!os · esarivães (kilar.idaile), olhos abertos «Declaro que na. coi:rveraa que liv:e coin. o 
com elles, \!tiJaridade prolongada ; soam os S::-. P~esidente da R.epublica, quando a.cceitei 
tympanos), !IOrque são os que -vos. IlOJem com- ·este cargo, não pedi carta branca, pOrque isso 
prometter» •• , . . . é fanfarronada.~ (Hila.1•id:Là.e). · 

· Os ·gatunos não po1]em comprometter o T b d 1 · d c 
chefe de polícia:. (llilcr.Y.ida.àe.) . . « en o a. carta. a eu a onsti.l.uiçã-o» • 
. «Eu como chefe nada tenho com elles {hi- . o final da. arengà. do chefe de I>Olicia..e úm.a. 
lq.ridt~.de), mas com;rosco .. Garantias t~l-as- deHcia, Srs. Deputs.d,os. {Lê): . 
heis em võssas cadeiras e não serão as machi- «Quem estiver disposto a acompaobar-llle, 
nações delles que vos farão der:ruba.r dos vos- siga-me, e quem não -estiver afa~te-se .• ·~ 
Sos postos. · . Livra t (liilar"idade prolongada. llfuiio béín, 

«Sei q'ne ha escrivães que são dele~tl.os, ·e b · d · 'T · r1 ) e e preciso acahar com esta. prn ga (Htla.Ti- mttt 0 em; 0 ora or e J e ~tnta 0 ~ ... 

àade}. o Sr. Xavier da silvei:ra -
«Quero que os delegados sP-jam délegl\dos .» Sl'. Pre$idente, venho oppor breves conside-
Esta ultima pbrase é acaCissima. (Riso. rações a.o discurso que vem âe ·proferir o 

Continua a Z€1·): · illustre Deputado. pelo Río de· Janeiro a. re-
.. « . Clla mo a attenção para. aq· ue lles que n.iio speito de uma publicação que appãreceu nos 
t h · jornaes do dia .. 
eem con ec1mento de direito, peco-lhes que Dessa publicação consta. que, reunidos os 

tratem de adquiril-o. » delegados de policia. desta capital, bontem. 
na. repar·t!ção central de policia, a convite do 
respe~t~vo chefe, este, tomando a ~lavra, 
proferiu um longo discurSo que foi obj~cto de 
commentados do honr-<~.do Deputado a que 
me refiro. 

Pois & providencia seria. nomear ex:clusi;a
mente bacha.reis em direito para as delega
cias. M.as o caso e outro (Lê}: 

« Os processos que teem passado por mi
nhas mãos são vergonhoso>. A maioria de de
legados é de bacha.reis, meus col!egas, e 
aquelles que não são 1ormados eu a.comelho 
que comprem livros de direito. l> (Riso.) 

E' razoa vel que o chefe de policia. aconse
lhe aos seus delegados que não são bachareis 
que comprem livros de direito, como diz S.Ex., 
e leiam esses livros; accrescento ~u: assim 
tambern seria eoherente o Sr. Brazil Silvado 
comSigo mesmo, mandando o3 Lachareis seus 
delegados,-que fizerem processos errados, a 
tornar aos institutos de ensino do (lireito, e 
aprendam essas cousas. (Riso. Contini~a a 
l€r.) · · 

«0!1 m~us dous delegados auxiliares são 
illustres advogados, sendo o primeiro vice
presidente do Instituto da. Ordem dos Advoga
dos; elles estão promptos a. da.r-vos qualquer 
consulta. . . . 

Não me pa.rec~,"Sr. Presidente, que possam 
ter procedencia. esses cómmenta.ríos ; não me 
parece que tenham cabimento as conside
rações que S. Ex. ·.fez. 

O honrado chefe de policia desta. capital 
tem, como funcciona;rio publico, uin passado 
que -responde pelos seus predicados moi'aes 
e intellectuaes. Demais, S. Ex. e incon
testavelmente, em mataria . de orgamzaçiio 
policial. uma. autoridade e revelou-se tal 
nlls obl'&o;; que tem eEcripto a. respeito do 
as~mpto. . 

Nii.o me ti posslvel, portanto, aooeitnr 
como authentico o discurso que lhe é attri
buido. 

o s·R. An.AUJO GóEs-Ent&o todo. a. im
prensa. mentiu. 

VozEs·-sim, entíi.o toda a imp~:ell$!. ta.ltou 
à verdade. · 

«: A força a.rmada. encontrei-a em estado de 
disciplina. e ordeiíl., que me inpressiona.ram O Sn. XAviEr. IM. SrLvs:m.~o-sr. Prnsi.-
a.gradavelmente. dente, de jurna.l pnra jorn1ll vario. o discurso 

c Conto com o apoio do seu comma.nda.nte, attribuido ao honrado chefe de policia. desta. 
como vós pôdereis cont11.r. Nã.o ha. motivo de Capital; ho. divergencio.s nos divarscs resu

. desanimo; quando vos vierem dizer·q_ue a mos publicados. 
policia esta em estado tal que .não ha. nin·. o SR. ENÉAS MA.n.TlNs-Ra.!ã.o de mais. 

· guem que a endireite, que ba. falta de verba., . . . . . . 
não acrediteis ; :são cs pes,simjsta.s que assim O Sa ... XA."!IER DA. SlLVEIB.A.~O drscnr~o 
dizem~. (Riõo). . que vem ·pubbc~do no Jo-rnal do Commerc2o, 

· . · por 'exemplo, nao e exa.ctamente o m-esmo 
. vimo!:) que o Sr. Bra:z.il Silvado folga de -ver que se encontra. no O Pai;, nem o mesmo 

que o serviço da J!Olicia está bem votado pelo que se en.contra no Jomal do Bra:~iZ 'e nos 
congresso e conclue S. Ex. :por dizer que só demais jorna.es. 
os pessimistas serão ca-pazes ·de achar a. sua E' facto commum nesta. C'a.mil.ra recla;ma-
:policia torta • tHihriadade). (Lê); rem os Deputados contra os. discursos publi· 
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cados no lJiario do Congresso, e innume ras 
vezes tem a Camara rsconh•·cid-> a pJ·oce
dencia. dessas reclamações. Entretanto, os 
discursos sii.o aqui stenograpba.dos cem certo 
rigor •. com certa. precisão. . 

Parece-me, portanto, Sr. Preoidente, que 
não foi no uso de um bom direito de critica. 
que q honrado Deputado pelo Rio de Janeiro 
veio à .tribuna responsabilizar o Sr. D1· . 
chPfe de policia por palavras que Jllc são 
attribuidas em um discurso que não est:i. 
convenientemente revestido do cunho de 
autbent\cidade. . 

Tenho concluído. (.!I uito bem.) 

O Sr. E rico Coelho -Sr. Presi
dente, na.s mesmas palavras do distiocto 
representante do Districto Federal está a 
deresa. do meu procedimento (ap aiados). que 
S. Ex:. acaba. de taxar tle menos correcto . 

s. Ex., achou conveniente subir ã. tri
buna. para dizer que o discurso do chefe de 
:policill, que toda a imprensa da manhã de 

. ltoje attribue ao Sr. Brazil Silvado, nã.o é 
authentico, porque estã. cheio de incor
reoções. 

O Sr. Deputa.<io justificou ipsa fa ctry a critica. 
que fiz na presumpção de que todos os jor
naes da. manhã não accordaram no firme 
proposito de attribuir ao cheCe da segurança 
publica neste Districto Federa! phraS!'S que 
S. Ex. não proferiu em presença àos dele
gados de policia. 

Sr. Pr•esideote, nas mesmas palavras do 
digno Deputado pelo Dtstricto Federal 
está. a minha defesa., á. vista da. impntac;ão 
que S. Ex . me irrogou, de ora~or leviano. 
que faz obra sem fundamento algum, e tanto 
-que S. Ex. acabou de declarar, em defesa do 
chefe de poücia, qtte a pnblica.ção não esta 
conrorme ao discurso pronuncia~o. 

U~!A. Voz- O discurso não foi stenogra
phado; foi envíado por S. Ex. á imprensa. 

O Sa.. ERICO CoELno- Sr. Presidente; níí.o 
sei ao certo si a ar~nga do chefe de policia foi 
stenographada. no momento ou si foi enviada 
por escripto á.s redacç/.les d~ todos os dia.rios 
de publicidade. 

O que G evidente ú que todos os jornaes da 
manliã. de hoje dera.m p11blicidade a.o discur·so 
com insignificantes diverg-encia.s de palavras. 
Apoiados.) 

A nccusação que o digno Deputado pelo 
Districto Federal acaba de fazer ao humilde 
Deputa do pelo Rio de Jaueiro, retlectii·á in· 
teiramente sobre a. imprensa. jornalística. que 
reproduziu esse discurso. 

A imprensa, Sr. Presidente, dirá amanhã 
a ultima palavra, a saber si foi perversidade 
S~l!- a arenga que attribuiu ao chefe de po· 
IiCUI.. . 

.E nfsim, Sr. P residente, tenho r espondido 
.ao S1·. De~putado pelo !Jio~tr·i;to Fe.leral, que 
me chamou a explic~ções, valenrlo-.me das · 
mesmas palavrás de S. Ex. com extrauhar a 
publicação incorr·ecta dos jornaes de~ta ca
pital a respeito do chefe da: segurança pu
blica. (Mttito bem .. } 

. O Sr. Xavier da Silveira (p •. wa 
uma explicaçcio p.:ssoal) - Sr. Presidente, 
V. E:t. e '' Camara me relevar ão occupar 
1\e novo a tribuna. Nenhum dos jornaes do 
dia. declarou que o discurso llle lôra enviado 
pelo Dr. chete de policia . · · 

O Sa. Eatco CoELao- V. Ex. amann~ li
quidara. isto com osjornaes. 

o Sa. x.\vma Dl. SlLVEIRA.-Permitta.·meo 
nobre Deput<~do que tli~ em uma explica
ção pessoal o que não pude.dizer, em aparte, 
quanrlo S. Ex. orava. 

O Jornal do Gommerci<J pl:'ec~deu o diS
curso da~ seguintes p.üa vra.s: 

«Conrorme tinh11.mos noticiado, realizou-~e 
hontem na. ReparLição Ceotral da Policia a. 
reuniâ9 convocada pelo Dr. chefe de policia. 

A's 2 horas aa tarde, L'eunidos na. sal:~. da. 
2• ddegacia auxilia-r os rlel~>g~dos urbanos e 
subm•banos e muitos supplentes, represen
tantes da imprensa e outras pessoas, o Dt•. 
Brazil SLlvatlo, levantando-se, pronunciou 
um discurEo que abaixo publica.mos, ta.chy· 
graphando como nos foi pos~ivel ::. 

Tachygrapl1.4n.do como 'lias foi possi'Uel, i Ata é, 
como ,;c. tachygrapha no Congresso ~aciona.!, 
e o nobre Deputado sabe que nem assim os 
discursos são publ ca.dos isentos de erros quo 
pt·ovoca.m. diariamente rccl\lmações nesta. e 
na outra Casa do r..ongresso. 

Nã.o e poaaivel, portanto, que o nobro 
Deputado ou quil.lquer outro quo se .iulgue 
com o direi to de CI,Z!lr a critica que S. Ex. 
fEz,- pretendo. responsa.!Jiliznr o honrado cbel'e 
de po!icit~ pelos rt.iscunos que lho silo ll.ltt•i· 
buidos o que, mais umo. VOl o.ccentúo, d i vH
gom no to::s:to, de jornal pa.r·a jorm.Ll, 

E corno tenho. vindo outN ver. i.L tribuno., 
cumpre-me conclu1r a oxplic~·ão pessoal 
que estou dando, u.tnrmando a.o nobre Depu
tado pelo Rio de Janeiro que nuo fallel om 
nome do honrado chefe de policts.... . 

O Sa., Em co CoELHo-Jâ .retirei a pQla. v l'a. 
Fallou em defesa.. 

OS:a.. XAviEa D.A. SILVEIRA ... nem, usando 
da pa.lavra, obedeci a nenhum intuito de 
accusa.ção ou censura ao discurso proferido 
por s. Ex. 

Tenbo concluído. (MuitiJ bem .) 

Veem â. Mesa. as seguintes 
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DECLARAÇÕES . DE VOTO Federal, um anno de licença. com ordenado, 
para trs tam3nto de sa ude ( di.3cnssão unlca.) ; 

Declal'o que, si estivesse presente na oc- Do projecto n.· 39, de 1899, autorizando o 
casiã.o- de ser votada. a emenda. Trindade- Poder Executivo a. conceder a Octavio Att
Mourã.o, suppdmindo o ultimo periodo do gust.o Borges, 4• · escriptura.rio do Tribunal 
ar:t. 5~ § 2• do art. 281 do Cod.igo Penal de Contas. umanno de licença com ordenado; 
(divormo corno etreito de cond·emn··1ção a. mais para. tratar de sua sa.ude (discussão unica); 
de·2o annos ou por lenociuio), teria votado. Do projecto n. 81, de 1898, autorizando o 
contra a mosma. emenda. Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 

Sala das sBSsões, 4 de jllltlo de 1899 __ Guerra o credito extraordinario de 60:000$ 
Atv118 de Brito. · para pa.~r a .loão Fernandes dos Santos o 

va:por Putinga,de sua propriedade, destruido 
em ja.ne1ro de 1894, como operação de guerra. 
por ordem do commando da. divisão da Lapa., 
Estado do ParRná (2• discussão) ; · . . , 

Do projeeto n. 17, de 1899. autorizando o 
Poder Execptívo a conceder ao ajudante do 

Sala das se~&ões, 4 da julho de 1899.- por·teiro da Alfa.ndega. de Pernambuco, Ar· 
. Xa.'<lier do. Sil1Jeira.. · · thur Heraelio de Carvalho Guimarães, seis 

Declare que si estives;(ll presente, teria 
votr\dO a. favor da emenda dos Srs. Trindade 
e Guedélha Mourão á dissolução do vinculo 
conjugal. 

Declaram os aba.ixo assiga: .dos terem vo
tado contra-o projecto do codigo Penul ap· 
provado na sessão d3 lloje em 3'- discussão. 

&la das seseõ'38, 4 de ,julho de 1899.
Xallier d:t Si!veira.-Sa Freire.- Thama.= 
Accioly.-Oscf.lr Godoy.-Go.ldirzo Lo·relo.
Ma'taquias Gonça~oes.-EI'ltas Martins,;_Ar
thur Pei:r;o1o .-Jero'flym.J Momeiro -Joao de 
Síguei1·a..-Raul BarrostJ, 

Declaro.mc,s que votú.mos contra o pro· 
jecto n. 1'16, de 1896, consubsta.ncia.udo a 
l•efurma. i!o Codigo Penal du. Republica, em 
3• discussão. 

Sala. das sessões, 4 de julho dCJ 1899.
Jo:re Peregrino.- c~elho Li~boa.- Appoklnia 
Zenaydcs.-Coelho Cinlra.-.8,tr!lo8(1. Lima, 

O ~h·· P'l"êl!fldente- Não ho.vendo 
mo.is nadf\ 11. tra.tnr. designo para e.maohií. a 
sogutn(e ordem do uio.: 
Va~açua dt1a seguintes materiaa : 
CoutlnUO.(;Ü.O d1L vut!l.~ilo do pl'ojecto n. :.2 

A, de ISO~, u.utoriZII.o.1lo o Govemo a. o.bl'ir, 
no corre.atil úXerclcio, ao Ml!llsterio da Justiçu. 
e Negocloll lnt 1tl•1re8, o credita extraordi· 
narlo de 00:000$, ILtlm de u.uxília.r a Asso
ciação do 4" Centenn.rio da Descoberta. do 
Bra.:t.il, na. commemoraçõ.o que ella. projecta 
realizar no anno pl'oximo vindouro ( 2• 
discussão ) ; 

. Do projecto n. 53, de 1899, com o pa.recer 
sobre emendas o:tferecidas na 3• discussão do 
-projecto n. 116 A, de 1898, que providencia 
sobre a naturalização de e.<~tra.Dgeiros ( 3· 
discussão ) ; · 

Do projecto n. 37, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo t1. conceder' ao engeaheiro 
civil Agliberto Xa.vier,prepara.dor de chlmiea 

· organica Ja. Escola. Po1!'technica ~a Capital 
Canutra v. I!I 

mezes de llcença., com ordenado, para tratar 
de sua. s:l.ude (di~cussão unica) ; 

Dl parecer n. 16 A, de 1898,opinando pela 
approvação da emenda substitutiva. ao pa· 
recer n. 16, do corrente anno, que -indefere 
o requer·imento em que o general D.r . .Ale
xandre Marcel!ino Ba.yma, inspector geral do 
Corpo San i tarío do ~xercito, pede o pa.,"ll
mento da ditferença de gratillcação quo per
cebe e 3. que é percebida. peló chefe do 
Corpo da Saude da armarla (discussão unica); 

Do parecer n. 23, de 1898. op1nando no sen· 
tido de ser a.ttendido o requerimento em que 
o coronel Alfredo Erne~to Jacques Our:ique 
pede o pagamento do subsid\o a que se julga 
com direito, como Depnt.ado pela. Capital Fe· 
derat, na. legislatura de 1891 a 1893 e cor
respondente ao periodo decorrido de 1 de se· 
tembro de 1893 até o fim. da sessão legislativa 
desse anno (!liscmsão unica.); 

2• discussão do projecto n. 3G, de 1899, es· 
ta.belccendo regra.s para qualitlca.çã.o de ju
rados Cederaes e para. a. respectiva. revisão ; 

3" cliscwsão do projecto n. 35, de 1899; au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nlsterio da Justiça. e Negocias Inf-el'iores o 
cred1to ext.raordína.rio de I :1512$903, par& 
pagar ao Dr. Henrique Ma.rtins a gratificação 
que lhe compe~ por ter exercido o carga de 
secretario da Faculdade de Direito do Recife 
durant" o tempo decorrido de 28 de agosto 
de 1894 a 31 rle dezembro de 1895; 

ln discussão- do projccto n. 47, de 1899, de
terminando que nenb.um commissario podera 
ser promovido sem ter liquidado, proviso
riamente, com a. Contadoria de Marinho. a 
sua responsabilidade para. com a. Fazenda 
Nacional anterior á gerencia que tiver a seu 
cargo, na occasião em que lhe competir a. 
promoção ; · · 

2' discussão do projecto n. 49 A, de 1898. 
altera.ndo a. legislação vigente sobre associe· 
dades auonymas ; . . · . 

7 
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·Discussão unica do projecw n. 174 G, de 
1898, additivo destacado na 3" d iscussão do 
projecto n. 174 B, do corrente anno, que fixa 
a despeza do Minisrerio da. Justiça e Negocios 
lnteriores P\\l'~L o exercício de 1899. 

LevantA-se a sessão às 3 hora.s e 20 minutos 
da tarde. 

45• SESsÃO EM_ 5 DE JULOO DE 1899 

Presidencia dos Srs. Vaz deli:I"ello (Presidente) 
e Urbano Santos (f• Vice-Presidente) 

Ao meio--dia procede· se á chamada, a qual 
respondem os Srs. Vaz da Mello, Carlos de 
Novaes, Lamounier Godofredo, Carlos Ma.r
cellino, Albuquerque Serejo, Theotonio de 
Brito, Urbano Santos, Eduardo de Berrê lo, 
Cunha Martins, Henrique Va.lladares, Mar cos 
de Araujo, Pedro Borges, Thomaz Accioly, 
J'osé Avelino, Marinho de Andrade, Helvecio 
Monte, Augusto SevP.ro, Ta. 'Vares de Lyra., 
Francisco Gurgel. José Peregrino, Trindade, 
Affonso Costa, Julio de Mello, João de Siqueira. 
Arthur Peixoto, Rocha Cavalcant e , Euclides 
Malta, Araujo Gi>es, Gemiviauo Brazil, Fran
Cisco Sodré, Manoel Ca.etano, João Dantas Fi· 
lho, A.rla.lberto Guimarães, Rodr igues Lima., 
Ma.rcolino Moura.. Ga.ldino Loreto, P iuheit•o 
Junior, Xa.vier da. Silveira. Raul Ba.rroso. 
Nilo Peçanh&, Sil v& Castro, Deoclecittno de 
Souza, Bernardes Dias, A!Jneirla Gomes, João 
Luiz, Carvalho Mourão, Monteiro de Barros, 
Ildefonso Alvim. Henrique Vnz, Altredo P into, 
Leonel Filho, Rodolpho Abreu, Telles de Me
nezes, Theotooio de Magalhães, Manoel Ful
gencio, Edunrdo Pimentel, O leg:~rio Maciel, 
Rodolpbo Paixão, C.Jaleiío Ca.x•valhnl, Luiz 
Flacquer, Gustavo Godoy, Bueno rle Andl 'llda, 
Elias Faueto, Clneinn.to BriLg'tl , Ovldiu Abran· 
t es,Herrneoegildode MornM,Alves elo CastJ•o, 
Leopoldo Jardim, Lui.z Arlolpbo, Alencar Gui
m.'l.l'ães, Brazllioda Luz, Pn.ula Ramo:>, Fran· 
cisco Tolentino. Pedro FerL"oil'a.. Marçnl ES· 
cobar, DJogo Fortuna., .Apparicill Marjcnse, 
Vespasiano do Albuquerq11e e Cassiano do 
Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
Deixam (le comparecer com ca.usa pa.rtic.i

pada os Srs. Silva Mariz, Heredia. de Sá, Pe
dro qhermont, Enêas Mnrtim •. Ma ttc1. Ba.cellar, 
:Rodrigues Fernandes, Guedelha Mourão, 
Elias Martins, Teixeira de Sá, Herculano Ban· 
deira. João Vieil'a, Pereira de Lyra,Jnvencio de 

. Aguia.r, Pedro Perlltlmbu.co,()lyml'io Campos, 
Seabra, Aristides de Queiroz, Vergne de 
Abreu7 LeQvigildo FDgu~, Pa.ra.nhos Mon-

tenegro, Oscar Godoy, Alves de Brito, Ernes
to Brazilio, Paulino de Souza Junior, Cam~ 
polina, Ca.logeras, J osé Bonifa.cio, Jacob da. 
Paixão, Fra.acisco Veiga, Ferreira. Pires , 
Matta. Machado, Nogueira. Junior, Lama:rtine, 
Moreira da. Silva, Alvares Rubião, ca.semrro 
cla Rocha., Dino Bueno, Oliveira. Braga, Adol
pho Gordo, Alfr•edo Ellis, Paullno Carlos, Ar
thur Diederichsen; Rodolpbo Miranda, 
Cara.cciolo, Mello Rego, Plinio_ Casado, Possi
donio da Cunha., Aureliano Barbosa.. Pinto 
da Rocba e Py Crespo. · · 

E sem causa os Srs. Siherio Nery, Felis
bello Freire, Eunardo Ramos, Antonio Za· 
char ias, Domiogues de castro, Costa. Junior, 
Cesario do Freitas, Lucas de Barros, Lame· 
nba Lins e Francisco Alenc.1stro. 

E' lida. e posta. em discussã.o a :~.eta da sessão 
antecedente. · 

O Sr. Cassiano do- Nasci
mento (sobre a acta) -E' apenas pu·a fazer 
uma pequena. rectificação a um discurso do 
Sr . Mello R.ego, p ublicado no Diario do -Ofm· 
gresso de hoje, em que vem um aparte meu 
redigido de modo differente daauelle ~lo 
qua.l eu aqui o pronunciei. · 

O aparte que figura no discurso de S. Ex. , 
como tendo sido proteridô po~ mim, diz 
assim: «Vê V. Ex: . que eu tinha ra.zãoquando 
disse que. o Presidente da. Republica tinlla. 
intervindo bem e em ;avor do partido do no
bre Deputaclo que lá ia de agua. a()aixo.:. 
Estas ultimas p:l.lavra.s não estão bem em· 
pregadas, não exprimem o meu modo de di
zer .. Eu di~e a.pena.s « que lá. ia. agua. 
a.ba.l'XO . ~ 

O Sr. Pretddente-V. E1:. queira 
mo.ndat a. sua rectificaçã.o por escripto. 

O Sr. l\loreira Alve s (sobre a 
<tela)- Sr. Presidente, venho, por minha 
vez, fu.zar uma. rectiflcaçíi.o ao modo por que 
se acham publicadas no Diario do Congresso 
a.lgumns palavras que tive a honra de pro
ferir o~ sesslto de llontem. Intervindo na. 
questão da ordem, que se Jeva.ntou por occa.
sião de uma recla mação feita. pelo honrado 
Deputado pelo Rio Grande do Snl, o Sr. Cas
sboo do Nascimento, acerca. do facto de se 
achar íncluida nu. ultima parte dil. ordem do 
.~ia a votaçã? das emendas oft"er~cidas ao pro· 
Jeeto do Cod1go Penal, e da dec1sã.o proferida 
por V. Ex., de que att.endería ao nobre 
Deputado submet tendo ~tvota.ção, em primeiro 
Jogar, essas emendas, sí não houve~se recla
mação em cont rario, eu tivà. occasião de dizer 
que, embt.ra. sem reclamação, V. Ex. não 
dever ia assim proceder , sem que o houvesse 
a. Camara. determinado por expres~ -votação, 
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úma vez que, conforme dispo~1tivo regimen
tal, desde,que !ôra or;ra.nizada. a ordem do 
dia; ella. devia ser fielmente observada. 
·· E:ntretallto, as palavras publicadas no n·ta.-
rio do Congresso são as segutotes: · 

«.Não me parece razoàv~l, á vi:;tà da dis
PôsiCão i'egimental, que' a: Mtsa possa atter,tr 
a oi'dl;lm do dia ja organiiada, coUoca.ndo a 
Yota~ão de outros projectos antes das emen
das do Codlgo Penal.» 

supplementar ã.s verbas G• é 7' do art. 12 da. 
lei n. 500, de 31 de dezembro .de 1898.--In-
teiràuo. . . 

Requerimento. de José Moreira de Figuei-. 
rerlo Vasconcellos, pedindo que s~ia atten.:. 
dida. unia representação (qus junta) dôs habi· 
tantes do Rodeio,. Estado, do Rio, sobie a ne
cessidade de serem isentos de impostos todos 
os productos de invenção do mesmo Figuei
redo Vasconcellos.-A' Commissã.o de Orça
mento . 

Não havendo oradores inscriptos na hora 
do e:x:peJiente, pa.ss:\-se ã · · 

ORDE~ DO DIA 

. Estas palavras não foram as que eu pro
feri. Eu affirmei justamente o contrario, 
isto õ,. ...:que não.achav_J], I'Bg11lar que a Mesa. 
submettesse eni primei-ro lagar á _>otaçib a.s 
emendas apresentadas ao Codigo Penal, uma 
vez que outras: mate1·ias figuravam an~es 

della.s na or.!em do ·dia, devenll.o por ].>to, Não haven'do numero legal para se proée
salvo votação da Cama.ra, preceder na Vo· rler á votação das materia.s indicadas na or• 
tação. » dem do dia, passa-se á ma.teria em discussãO'. 

Era. mta. a corrigenua que me pc.receu · d b. t 
nece:!sario fazer, porqiie na publicação a que São s1ieeess1vamente, sem e a e, encerra-
ja me referi,se me attribuiu opinião inteira· dos em 2" discussã'} os ai·tlgos do projecto 

n. 17!, de 1898, estabalecendo regras pará. 
mente contraria. á que muito convencida- cbssifica"iio deJ·u1~,~dos federaes e naraa re· 
mente sustentei. · ..- r 

spectiva revisão, cuj:~. votação fica adiada.. 
O !!!h:. PrésidEm.te-0 nobre Depu- , . . , . - . 

ta.do tem toda a razão; mr:0m, na fórma r.Io E anounCJada a 3· d_Js~ussao do proJeeto 
Regimento, tem que mândar a sua recti- n. ~5, de l81l_9, auto_r1~!nd~ o Po1er_Ex
ficação por es~ripto. , ecutrv:o a ab~Jr ao Mmt:s,terw da Jus_tl~a..e 

Negoctos InteriOres o credtto extraordmal'!o 
de I :6!2$903, para paga.r ao Dr. Henrique 
M 1rtins a. gro.~.tilicação que lhe compete. }lor 
ter exercido o cargo dG secr-etario do. Facul
dade úe Direito do Recife durante o tempo 
decol•rid.o de 28 de agosto de iB94 a 31 de 
dezembro de 1895. 

O Sr. Rodolpbo Abreu (sobre 
a acta)- Sr. Presiden~e , não tenho 
comparecido ás ultimas S{lssões, por motivo 
de doença,; entretanto , li na. acta da 
sessão de segunda-feira o meu nome na. lista. 
daquelles Srs. Deputados que se achayam 
ausentes com causa participada; mais adeante, 
tendo-se' da. !o uma vota:çãq nominal e pro
cedendo-se em seguida á chamada, torna a 
figurar o mell nome, mas como tendo sido 
daqnelles que tlgura;vam no recinto na, vo
tação anterior. 

Peco a. V. Ex. que m11.nde fazer nil. ·a c te. a 
devida. rectiil.cs.ção. 

O Sr. P1•esroidente- Jit se fez 1:1 
competente corrigénda. 

Em seguida é a.pprovada a acta. da. sessão 
antecedente. 

O Sr. l.• Seet•el;ario procede á lei· 
tura do seguinte • . 

EXPEDIB:NTE 

Õfficio do Sr. I• Secretario do Sen·nno, de 
3 do corrente, communicando que enviou i 
saneção do Sr. Pl'esidonte da Repuolica. a 
Rssoluoã.o do Congre3sO Nacional que auto
riza o Poder Exec11tivo a abrlr ao Ministerio 
das RelaÇões Exteriores o credito de 260:000$ 

Ninguem pedindo a. palavra, é encerrada a. 
discussão e adiada. :~. vot.a~ão. 

E' annunciadll. a. I, discussão do projecto 
n. 47, de 1899, determinando que nenbum 
commissa.rio po:ierá ser promovido, sem ter 
liquidado proVIsoriamente. com a Contarioria 
de Marlnh!l., a sua responsabilidade para. com 
a Fazenda Nacional anterior á gerenci:L que 
tiver a seu cargo na.oc~asiii.o em que lhe com~ 
petir' a promoção. 

Ninguem pedimlo a po.la~ra, é encerrada a. 
discussão e adiada a votaçiLo. 

2~ discussüodo projecto n. 49 A, de 1898, 
alterando a legislação vigente sobra .as sacie~ 
da.des anonymas. 

Entra. e:n discussão o art. 1•. 

O Sr• Gemlniano Brazil """"' 
Sr. Presidente, o pensamento que me tr:9-z á 
tribuna a proposito da dis~msã,o do proJecto 
n. 49 A, de 1898, e muito simples. Ve'nho 
pedir apenas a V. Ex. o. providencia de sub•. 
metter a .-o tos um requerimento que então 
formulo, pedindo que o projecto volte á Com-
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missa.o, pa.ra. que, examinanda-o de ~;ovo e FoDseo9., Moreira Alves, Arroxell11s Gàlvão, -
attendendo a .motivo de alt.ll'elevancia, que Rorlrigu~s Doria, Neiva, Jayme ymas~Boa.s, 
muito póde influir para. a modificação ·de al- Ca,stro Rebello, Milton, Tosta; Eugenio Ton~ 
gumas de suas disposições, dê um novo pare· riribo, Pa.ula Guimarães,· Amphilophio, To· 

· cer, em virtude do qual fiquem sa.ti.Bfeitas as leutino dos-Santos, Jeronymo Monteiro, Tor· 
e:z:igencias que por parte de não poucos Depu· quàto Mot:'eira., José Mur'tinho, Irineu Ma· 
ta.dos :podem ser feitas no sentido de ser elle chado. Alcindo Guanabara., TimotheodaCosta, 
melhorado. · . Augusto de Vasconcellos. Sá Freire,. Belisa.rio 

o s G - c v .,.._ de Souza., Pereira dos Santos, Fonseca P~r-
:a; .ALI!:AO AIWA.LHAL-Porque • .., .... tella, Erico Coetho, Leonel Loreti, Agostinho 

não apresenta suas emendas 1 Vídal. Julio dosSantos,Ba.rros Fra.ncoJunior,~ 
O SR.. GE!tnNIANO -B.R.AZIL-Por isso, Sr. Urbano Marcondes. Mayrink, Gonçalves R.a· 

Presidente, peço aos honrados collegas, dis- mos, Antero Botelho, Octaviano de Brito, 
tinctos membros da Commissão, a sua atten- Alvaro Botelho, Cupertmo de Siqueira., Au
ção para este importantíssimo assumpto, que gusto Clementino, Arthur Torres, Lindolpho 
nada. mais -vale do que trazer innovações a Caetano, Pa.dua R~zeode, Edmundo da Fon
um systema organizado sobre a. constituição seca., Francisco GJicerio,. Xa.vier do Valle, 
das sociedades anonymas e o seu ímportan- Leoncio Corrêa., La.uro Müller,. .Guillon, Vi· 
tissimo papei no seio da sociedade commer- ctorino Monteiro, Ri.:vada.via Corrêa, Campos 
cial. · Cartier e Azevedo Sodré. 

Como disse, são val'ios os pontos sobre que E' approvada. a. seguinte emenda do sr. 
deve incidir o exame da referida Commissão, José Avelino e outros 'á.o nroiecto n. 32 A, de 
grave e ponderado, pontos que necessitam de 1899: " " 
toda a. refiex:ão. Acredito bem que toda a . . 
Commissão ou cada um de seus membrosrece-- § J.o Dos 60:000$ cons1~na.dos no proJecto 
berá. como um bom serviço á legislação do n. ~2 A, de 1899, au~r~~ando o_ ~ve~no a 
paiz o a.ppello que neste momento faço para abr1~, no corrent~ exercJC~o. ao M1mst~no da. 
despertar o cuidado e as funC!.)ões do seu ta.- Justtç<~; e _Negocws IuterJores o credl~O- ex
lento, para resa.lvar defeitos que de futuro traor~m~r10 de 60:000$, ~tlm de aux.thar a 
podem trazer gravissimas desvantagens uas Asscclll.çao do 4• Centena!ro da. Descober~a do 
relações crea.d.rul por esb nova. lei. Br~tl, na commemor~Qao 9ue ella. proJecta. 

Passo ás mãos de V. Ex. o meu requeri- realtza.t> no anno prox1mo vmdouro, é _r~ser-
manto. vada a quantia de 10:000$ pa.ra a.u:xllut.r o 

Instituto dos Advogados nas despezas com o 
Vem á Mesa, ê lido, apoiado e posto con· CoogresSD. Juridico, convocado p~ra a cele-

junetamente em dise':lssão o seguinte bração da mesma da. ta.. · 

Requeiro que o projecto n. 49 A, de 1898, 
volt<! á Commis~ão. 11a.ra ser de novo exami
nado e completado em suas disposições, !li fõr 
possível. 

Sala das sessões, 5 de julho de 1899.
Geminiano Br(L::il. 

Assim emendado, ê . a-pprovado em 2o. dis· 
eussão o projecto n. 32 A, . de 1899, que é 
enviado á Commissão de Orçamento parare
digil·o para a 3• discussão. · 

E' . annuoeia.da a 3" votação do projeeto 
n _ 116 A, de 1898, providenciando· sobre na-. 
turalização de estrangeiros. . 

E' approvada a. seguinte emenda. do Sr. 
Julio Santos: · 

O Sr. Galeão Ca.rvalba.l-Peço Art. 14 - Substitua-s3: Ficam isentos de 
a palavra. qua.esquer custas, senos ou emolumentos os 

pa.peis referentes á naturalisação de estr~
geiroa ou prova de que se e cida.dã.o bra.zt
leiro. 

O Sr. PresideHt.e-Dareidepois a. 
palavra. a V. Ex. t porque já ba numero na 
Casa. Interrompo a. discussão do projecto 
n 49 A de 1898 . São successivameote postas a. _ votos e re-

• ' • , jeitadas as~ emendas o:fferecida.s pelo Sr. 
. Co~I?par~cem. mmd os Srs. Angelo Neto, Juao Santos aos arts. gu e 15 do mesmo pro· 

Amar1m F1guetra., Augusto Montenegro, Ser·fjecto 
zedello . Corrêa, Luiz DOmingues. Viveiros, ·. . . . 
Anizio. de Abreu, Torres Portugal, !Idefonso ;. Ass1m ef:Denda;do,e ap~r~vado em 3• d1s2uS· 
Lima, Joã.o Lopes, Francisco Sá, Fredet·ico ~ao _e env1ado a Commtssao de ~edac~ao o 
Borges, Eloy de Souza, Coelho ·Lisboa, Appo- proJecto n. ll~ A,_de 1898, pro"!ldenctando 

_lon.io Zena.yde.s, Ermirio ·coutinho; José Ma- sobre a. natura.hzaQao de estra.ngetros. 
ria.no, Coelho Cintra., Mala.·quias Gonçalves, E' posto a. votos e rejeitado em discuàsão 
Barbosa Lima, Martins Junior, Corneno da. unica, o projecto n. 37, de 1899, autorizando 
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·o· Poder Executivo à· conceder ao engenheiro 
c(vil Agliberto Xavier, preparador · de chi~ 
mica. ·orga.nica da Escola Polytechnica. da Ca
pi~l Federal, um anno de licença .com oí'd_J· 

. nado, _ para. tratamento de sa.ude (discussao 
unioa.) · . 

· O Sr. Raul Barroso (pela ordem) 
requer verifi~o da v.otação . . 

·• Procedendo-se ã. verificação, reconbece,.-se 
que votaram a favor do projecto 59 e contra 
28 Srs. Deputados. · . 

Total f!7 srs, De:putados presente!. 

Posto_. a votos, ~ · approvado em diacussiiO' 
unic& e enviado á Commissão de Redaeção o 
referido projecto n. ir!, de 1899. · 

E' approvado em discussão unica, sa.lva a : 
emenda., o seguinte art. 1 o do projecto n. @. 
de 1899. · 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. Lo E' o Poder Executivo autorizado 
à conceder a Oetavio Augusto Borges, 4°: 
escriptura.rio do Tribunal de Contas, um.anno. 
de licença., ·com o ordenado a. que tiver · 
direito, para tratar. de sua sande onde lhe 
convier. · 

. O Sr . • João de Siqueira (pela be d · t d 
ord~)-sr . Presidente, para evitar odes· E' ta.m m a.pprova. a. a segum e emen a 
perdicio de tempo e havendo evidentemente do Sr · Tavares de Lyra. : 
numero na. casa., peço a. V. Ex. que faça. Onde ~ ·diz com o ordenado a. que tiver 
nova votação, porque muitos Deputados não direito, diga·ae: com o respecti-v-o . ordenado • . 
se levantaram na. occasião em que v. Ex:. poz em prova a. votação. . . . E' a.pprovado o seguinte art. 2".· 

Revogam-se as disposições em contrario. 
O Sr. President.e-Sinto muitO" . 

não JlOder attender a Y. Ex. Von mn.ndar Assim emendado é a.pl_)rovado em ~iscussão 
proceder á. chamada. · · unica o projecto n. 39, (le 1899, que é envia.· 

Procedendo-se á chamada, veriflca:sa te
rem·se .ausentado os Srs. Coelho Lisboa., José 
Mariano, Cornelio da Fonseca, Morei.r& Al· 

• ves, Amphilopbio, Roirigues Lima., Ga.l
dino Loreto, Torqua.to Moreira., Jeronymo 
Monteiro Jose Murtinho, Fonseca Portella, 
Nilo Peça.nna, Julio Santos, Urbano Marcon
des, . Cupertino de Siqueira, Arthur Torres, 
Bueno de ·Andrada., Cincinato Braga. Appn.
ricio Mariense e Ca.mpos ca.rtier. 

O Sr. Presldent.e-Responderam 
á cbamada 117 Srs. Deputados. · 

. Vae continuar a. votação. 

E' de novo annúnciada.. a. vota.cão do -pro
jecto n. 37, de 1899, o.utori.za.ndo o Poder 
Executivo a. conooder ao engenheiro civil 
Agliberto Xavier, preparador ae chimica. or· 
ga.nica da Eaeola Polytechnica da Ca.pit&l 
Ferlera I, um anno de IicenQa com ordeoado, 
pa'l'& tratarne:t to de saude. 

do á. Commissão de Redacção. -

E' a.nnunciada a vot~ão do projecto n. 81, 
de 1898, autorizando. o Poder E%ecutivo a 
a.brir ao Ministerio da. Guerra o credito extra· 
ordina.rio de 60:000$ para pagar a. 'João Fer· 
na.ndes dos Santos o vapor Putinga, de sua. 
proprier!ade. destruido em j&neiro de 1894, 
como operação de guerra., por ordem do com: 
mando da divisão da Lapa., Estado do Pa.r a.na. 
(2° discussão). 

o Sr. Paula Ramos (pela ordem) 
-Sr. Presidente. peço & V. Ex. me informe 
sobre si o credito de 60:000$, eonsta.nte-deste 
projecto, é o mesmo que, ·tendo vindo em 
mensagem do Executivo, depois da apresen
tnção de um documento pelo nobre Deputado 
pelo Paraná, o Governo pedia á. cama.ra. a 
retirada. desta. memagem. 

0 Sn.. PRESIDENTE- E' O mesmo. 

O SR. PA.llLA RAMos -Tendo o Governo 
entendido que nito devia insistir no seu pe·· 

OS~. Barbosa Llrna (pela orde_m) dido de credito e sim mandar o interessado 
-o pr?}ecto que V: Ex. aca.b! de annunc1ar para 0 Poder Judiciario, e tendo v. Ex. a.ca.
a votaçao d!"- ca~a.. e o ~c n. 3,, q~e coocede bado de declarar que 0 pedido é o mesmo 
ao engeoheJ_r-o _cml Agll~erto Xavier, prepa· constante daquclla mensagem, eu -v-otarei 
rador de ch1mtca orga.mca. da Escola ?olyte- ·contra . 
choica da. Capital Federal, um a.nno de licénça. • 
ce>m ordena.!\ o, para tratar de sua saude. Posto 3 ·votos em seguida, e rejeitado o 

Desejava que V. Ex. mandasse lêr opa· referido projecto n. 81, de 18Ç~9. 
recer da. honrada Commissão, porque, si fôr 
fa.vora.-v-e1, pron que ella examinou devida- E' votado e approvado em discussão unica 
mente o assumpto. e enna.do à Commissão de R~dacção o 
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N. 17-1899 

./) ÇQDgi!~~Sg ~lleion~l resolve: 
Artigo unico. Fica. autorizado o P cder 

Executivo a conceder ao ajudante (~0 porteiro 
da. Alfandega. de Peróambuco, Arthur Hera· 
c}ip de Çp.rvp.ll~o GJJimar~e~, s eis mezes de 
lu,:en,a., ~!?.m Qfdeqq.do, pa.~ tratar." de :;;ua 
sa.t ~4é ; rey~da~ ns ll!sposiç~es em con-
~ap~ . . 
E' annun.::iada. a. votação liA parecer 

n. 16 A, de 1 8~8. opinando pela app rovação 
du.- emenda substitutiva ao parecer n. 16, do 
corrente anuo, que indefere o requerimento 
em que o general Dr. Alexandre Márcellino 
B~yma, insp~ctQr geral do Corpo· Sa-qit11:rio 
do Ex!lrcito, ped~ o pagamento ~a di1ferença 
de gratificação que percebe a a. que ê perce
bida pelo chefe do Corpo de Saude da Armada 
(discuss~ 'i:uii~). · · · ·· · · · · · 

~ Sr. ~9ilQ q~ SiqHeir~ (pela 
ordeli!)~P!l1a l~tur:.c da or~e!D. 4o dia, sr. 
Prtesidente, eu n~q compreb.en~p p q~~ ~e "Yl!-e 
voar. · 

Di~ a ord,~W 4P ~Ha: 
<Votaçã9 ·do p~ü·ecer n. 16 A, opinando 

pela. appr!)-va.ção da emenda. substitütiva. ao 
p!l.recer ~-lq, do corrente" anno, qúe indefere 
o "Fequer1m!lnto. ,. etc.l> · · 

A emenda. sutlat i tutiva nã.o inde(ere ; E'll~ 
e co~cebida JlOS se~intes tennos. (L~) 

Approvando n. Ca.mara o pa.recllr n~ .:on· 
formidade da ordem do dia, fica approvado 
o proiecto, assignado pelo Sr. Paula Guimtl
rães, mandando fazer o pagamento de que se 
trata. · · 

Tenllo outra. duvida: .si o projecto deve tc:.-
urna. SÓ rl iSCllSSão. . 
· Seg-qndo o itegimento,Pó tcem uma discus
Bão os projec~ quedizem respeito a interee· 
ses privados. .. · 

Ha. um parecer sobre o prn,iecto ; a.ppro
va.do esse poreccr o neto 'la Cnmn.rn. impor
tnrt:~ na. intorprctnc;ão do nrt. 85 da Consti
tuição, que manda equipar'&l' os yl.'ncimentos 
dos offi~iaas dn. arrnoda nos <lo excl'cito, ao 
passo que a emenrla. mn.nda. equipn.ro.r os 
veociruentos dos officiaea do exercito acs do. 
armada, do que resultará um aecrcscimo de 
despeza. para o The!'opro de perlo de 2.000 
contos por anno. 

Ha UJI!a emenda. do Sr. Rodolpho P<tixão, 
interpretativa do texto constitucion3.l, equi
parando os vencimentos do inspector de saude 
da armada. aos do exercito. · 
· · ~p~rq qÜe V. · Ex. DJe esclorecerà sobre 

estas duvidâs. " · · · · · ·· · .. · .. ,. 

o @h.• . Cassla.no do Nasel-'· 
:rnen1:o (peX" ordem)- Sem entrar na. apre •. 
ciac}.'\o das consideraçõ~s e:xternadas pelo DO" 
bre Deputado por Pernambuco, penso que 
ellas podem ter cabimento em outra. occa.sião, 
mas que, neste momento, são fóra de ·propo
sito, po1•que V. Ex. acaba de annuncla.r a 
votação de. um requ~1·imento do Sr. Au.gusto 
Severo, que é prejudicial á votação do pa, 
recer. 

Si à Camara entender quo;: o p'rojecto, com · 
as emendas, deve voltar ás GomniisSões: Jfira 
que essas interponham pareeel',n·ão sé poáer8. 
votar a 111atedí!- do proj!!C~o , 

Si, poi•ém, a cama!'il. rejeitar esse reque
rímtmtp, e!l~· s~m. ~r~~~~ 4~- ~oo~~~e!'-' ~~ 
meritis, · 

O SR. A.1uu.ro GóEs-As Commissões já se 
manifestaram; nio teem mais que ser ou. 
vidas. · · 

o SR. CAsstANo oo NAscmENTO- As Com.· 
mis;ões não são as mesmas;···a-iúino passado, 
a. Commissã~ d~ Qrçame~to d~~ um J?a.recer 
e a. de Con~t!tttu;ao; LP.g~slaçap e J ust1ça. d~u 
um outro parec·er, em· opposi'ção a. este. Uns 
entendiam que a petição devia. ser iodefe-
r ida. e·optrQ~ .. defllrirJa... . . . 

N.ii.o ~im4o prjlseri.t~rpe:nte aqn~Has ~CIJJ1~ . 
~iss.êie!! ~Qrnpost~:; dqs lP.~s~pp~ Deputad9~, é 
poss1vel que, <>J.mll~ ~Je,l!ql)~~ À~ I).Ceorjio 
a r~speiW. e ~ss!JJJ. JDel}ipr prientf!.d.p., pod~rlio 
a. Gama.ra. vpta.r. . · 
P~.Co .i!. apJlr9V!!-~P ~!l requer~m~~W P.Q 

Sr! ~ugqs~ S~v~:·p ! · · 

O Sr. Rodo1p}Jo P.J'J~ào (p~la 
ordem)-Aeceitó o requerimento do Sr . Ati.
gustq SB:fefQ! . 

Trata-se àe qu\~Stã~ de tanta in1P\>rt<L!l~Jil!
que,~ men ver, não deve a Camara vot..~r 
sem ouvir a opinião das mesmas com;missões, 
que tnlvez; J!OSSam entrar em accordo. 
· "Mas sobre ~ ·gue nüq - ~1!- duvid!!o é em se

rem contrarias entre si a minba. emenda e a 
do Sr. Palita Guimarães. · · · 

A ·minha' emeni"la é · a uuica. constitucional, 
porque rr. n.nda '·equipal'al' os vencirilento:f d!lo 
lll'm"ada· &OS rlo ext~rci to. . . 

Si iormos l.L eqnlparár os vencimentos do 
exercito n~' S dn at'lllQdn, havendo 3.000 e tan
tos officlo.es 1ro .el:src!to ]lr~Júe'lfcados e cal
eulo.ndo-se o prejuizo annual no. médio. êJe-
1.500: 000$, teremos, a accei ta.r-se a emende. 
a respeito do ·general Eayma, um onus im· 
medja.to de mais de 10.000:000$, além do au
gmento extraordinar io nos orçament os da. 
Guerra. Por est<~s razões, <J.Cceito o r~queri· 
m~~- . . . 

O Sr. Presidente- Vou submet
ter a -votos o requerimento· do Sr. · Augüst'O 
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§ 1. • São dispensados do jury : 

I. O Presidente e o Vice-Presidente da. Re· 
Severo e, conforme a. deliberação da Camara., 
tomarei em consideração as du-vidas do nobre 
Deputado P?r Pernambuco. 

E' approva.do o requerimento do Sr. Au
gnsto Severo, para que volte ás Commissões 
de · Constituição, Legislação e Justiça, e 
de Orçamento a materia do :parecer n. 16 A, 
de 1 898, á vista da di vergencia. dos pareceres 
d88 aUttdidus Commissões. 

publica.; 
u. Os Ministros de Estado; 

E' approvarlo em discrusãounica o parecer 
n . z·~. de 1898, opinando no sentido de ser 
atteodido o requerimento em que o corooel 
Alfredo Ernesto Jacques Ourique pede paga
mento do subsidio a que se julga com direito, 
como Deputado pela. Capital Federal, na le
gislatura de 1891 a 18D3 e correspondente uo 
período decorrido de 1 ue setejllbro de 1893 
ate o fim da sessão legislativa desse anno 
(discussão unica.). 

O Sr. HenriqJJ.e Vaz (pet:~ ordem) 
- Peço que se consig-ne na. acta. que votei 
contra. o parecer n . 23. · 

O Sr- Presidente- V. Ex., na. 
conformida.de do a,egimento, mandara a. sua 
declaro.çã.o por escr!pto. 

E'' annunciada a votação do projecto n. 171, 
de 189B, providenciando sobre a. qualificação 
de jurados federaes. 

O Sr. &.lrredo Plnto(peu o1·dem) 
pede preferencia na. votação pa,ra o substitu
tivo da Com missão sob n. 36 A, d~ 1899. 

Consulta.da, a. Camara. concede a. preferencia 
pedida.. 

Em seguida são successivamente postos a 
votos e ~pprovados em 2" discu~são os seguintes 
artigos do substitutivo sob n. 3d A, de !899 : 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I .• O Jury Feder<tl compoN;c-ha de 

l-2 juizes sorteados dentre 48 cida.dão3 quali
ficados j uractos no Districto Federal e nas 
capitaes dos Esrodos, de accordo com as pre
scripcões da. presente lei. Poderá, toda"l'ia, 
funccionll.r o tríbunãl ~empre que compareçam 
pelo manos 36 jurados. 

Art. 2.• E' crpto po.rõ). ser· qua.litlcado jurado 
o cido.di:io que reunir os seguintes requisitos: 

I. Ser cidadão bra.zileiro no gozo dos direitos 
civis e politioos; · 

II. Sa.ber ler e escrever correcta.mente; 
m. Ser eleitor incluído no alistamento 

federal; · 
IV. Ser domiciliado no Districto Federal 

ou na c<wital do Esta.uo. ~m q_ue haja de ser 
qualificado, pelo menos tres mezes antes da 
q ualifica.cão •. 

lU . Os Senadores e Deputados fede~aes; 
lV. Os officiaes generaes, quando em com-

!l).issão, e os commandantes de guarnicã,o do 
exercito ou a.rmadu. nacionaes ; 

V. Os presidentes ou goverl}fl.dores dos 
Estados e os seus secretarias; 

VI. Os juizes, escrív;ães e offlcines ele justiç~ 
fed era.e.s ou das justiças locaes ; 

VII. Os representantes do mini.sterio "Pl.l~ 
bl!co feder~l ou local; 

VIU. As autoridades policiaes; 
IX. os· maiores de 60 annos, !.)i o reque• 

rerem; 
X. Os que, no anno anterior, tivere01. 

eifecti.vamente servido durante uma sessão 
do jnry. · · · 

§ 2. • Nã.o podem ser jurados : 

I. Os que estiverem pronunciados em qual
quer crime ou sotrrerem conrlemna~ pas
sada em julgado por crime inai!l!lDçavel; 

u. Os q_ue forem notoria.m.ente considerados 
sem integridade moral ; · 

nr. Os judicialmente interdictos; 
IV. Os incapazes por enfermidade ; 
V. Os fallidos não rehabilitados ; 
VI. As praças de pret. 

§ 3.• Por motivo de crenca. ou funcção 
religiosa, nenhum cidadão póde eximir-se do 
serviçodojury. (Const. Fed., art. 72,§28.) 

Art. 3.• Ao substituto do juiz feclera.l e, 
na sua. ta.lta ou impedimento, aos seus sup
plentes. pela. ordem da. classificação, comp~ta 
a qu~liftcaçã.o dos jurados, a qual terá. por 
ba~e o a.listaruento vigente de eleitores fe
deraes. 

§ 1. o Para. o tlm deste artigo, o juiz quali
ficador, na ausencia de dados que possa obter 
directamcnte, requisitará. dás a.uto~ida.des 
políciaes os esclarecimentos necassa.rios de· 
morlo e em tempo a ser enviada a lista. da 
qualificação ao juiz federal, até o dia. 30 do 
mez de outubro do ·cada a.nno. 

§ 2.• Dez dias antes da remessa. da mesma 
lista, o juiz qunlificaclo-r publioal-a.·ba. pelf!o 
imprensa a po1• editaes amxatlos na porta. da. 
casa das e.udiencias do juizo. 

§ 3. • A transgressão do disposto . no pre· 
sente O.l'tigo e seus pa.ra.graphoa importará 
para. o juiz q_ualificarlor a pena. de multa de 
50$ a 200$, que sera imposta. pelo juiz federal, 
com recurso voluntario J>U.ra. o presidente do 
Supramo TrLbunal Federal, e será. cobrada. 
executivamente, a requerimento do procur~
dol.' !la Republica na secção, ilirigiao· ao juiz 
federal. A multa será recolh~da, como renda 
da União, à. repartição fisca.l competente, à. 
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qual se rn-: lyrá cópir.. do :-~uto , quan·lo ir:"ime~ 
dia to nât) st·J:!. o pag•~rneu to. . . 

Art. 4.• A revi~ão da lisla õo~ jurados 
federaes e a organização da lista defini ti v~. 
que serão feitas de 1 a 31 de dezembro de cada 
a.rino, incumbem a. uma. junto. composta d.o 
juiz federal, como presidente, do seu substi
tuto e do procurador .da Republíca na respe
ctiva. secção . 

§ t. o A junta. reunir-se-ha no dia. acima 
designado e funceion<'.râ. na sala das acdien
cias do · juizo federat er.n dills successi vos e 
sessões publicas até a conclusão dos tra
balhos. 

§ 2.• Na. reunião tomará ern primeiro logar 
conhecimento das reclan:HtÇÕ3S ou ·recursos 
que o juiz federal houv~r recebido dos cida
dães indevidamente incluidos ou excluídos 
pelojuiz qualificador. . . - . _ 

§ 3." Em seguida procedera a. rev1sao da. 
mesma lista. de qualificação, incluindo n~stl'l. 
todos os cidadãos cojos nomes tenham sido 
indevida.meo.te omitttdos e excl~indo os men
cionados nos §§ 1° e 2" do art. 2° e os que 
não possuam os requisitos do mesmo n.rtigo, 
primeira parte. 

§. 4.• Quando se pr:1ceder á .revisão a.nnual 
serão incluídos na lista gel'al os cidadãos que 
houverem adquirido as qualidades precisas 
:para jurados e excluídos os que as houverem 
pBI'dido, os fallecidos e os que houverem 
transferido o domicilio para fóra da secção. 

§ 5.• A lista geral, depoi~ de tra.nscripta 
em livro especial, num~ra.do e rubricado pelo 
juiz federal. ;;era assignada no referido livro 
pelos membros da _jun.ta. e publicada pela im
prensa e por editaes !lffixa.dos na porta da 
casa. do juizo. federal. · 

§ 6.• Organizada. e tra.nscripta a mesma. 
lista, em ordem a.lphabeticn, a junta fa.rá 
inscrever os nomes dos didad.ãos alistados em 
cedulas de igual trtma.nho, as quaes serão 
recolhidas em uma urna, verificando-as o 
procurador da. Republica á medida que forem 

· sendo lidas pelo escrivão. 
§· 7 ,o A urna terà duas chaves, das quaes 

uma flca.rá em poder do juiz federal e outra 
em poder do prüoura.dor d~ Republica. 

§ 8.• A me:;;ma. urna, livros e mais papeis 
relativos é. qua.litlcnoão e trabalhos da junta 
ficarão "' cargo do escrivão competente, que 
os terá sob sua. guarda em cartorio. . 

§ 9, 0 Quando, por motivo impre,•isto, n~o 
se proceder á. revisão, prevalecerá u. qua.htl-
cação anterior. . -

Art. 5." A qualifica.cão é permanente, mas 
todos os a.nnos,na época iixada. no nrt.3•, § Jo, 
e no . .art. 4•, -se procederá. á sua. revisão para 
os fins declarados no art. 4" e seus paragra-

.. phos, gu&rdando~s- todas as disposi_yões de:~ ta. 
· lei acerca da pubhctdade, reclamaçoes,.recnr

sos·e formalidades da qualiftcação. 

· Art. 6. • Da indevi~a. in~lasrio ou exclusão 
ca.L!J! il. r~cui";:;o: 

I. Para. a junta reviSora ate o dia. ~l.l de 
novembl\l,quandoo acto emanar dosubstttuto 
do jmz federal; . · . · 

n. Para o Supremo Tribunal Federal. 
quando a decisão fôr da. junta rt~visora.. 

§ 1. 0 Este ultimo recUl'So ser~ in~erposto 
perante o juiz federal deutro de rO dtas. con- . 
tados da pu blíca.ção da lista geral, e n.pres~n • . 
ta.do na instaucia. superior, dividamente lll· 
formado dentro de 60 dias . . · 

§ 2.o São ·competentes para. interpor ore
curso:· 

I. O cidadão indevidamente inc:lnido ou 
excluído do alistamento. 

II . O procurador da Repu blíca. 
§ 3.0 As decisões dos re~ur1;o.; providos 

pelo Supremo Tribunal serão apresenta.<ias 
dentro de 60 dias ao juiz federal, que o.s ma.n· 
dará. transcrever> no "ltvro da qnaWlcaçã.o ; e 
dentro de oito dias, convocando li. j11nta revi· 
sora, farã. Da ur.na a necessaria alteração •. 

Art. 7 .o A lista geral dos cirladõ.o~ qua._h
ftcados jurados, bem eomo a dOB que !orem 
incluídos nas revisões annuaes, dever"o ser 
publicadas no Diario Off!ci~~ da. Uniio~ no 
Districto Federal, e nos d tar1os.ou J oruaes que 
fizerem a pu blicaçã.o officia.l dos r-etos dos go
vernos nos Estados. 

Art. 8. 0 Revogam-se os arts. 80 e 81, pa;rte 
primeira, rlo decreto n. 3.084,de 5 de nove~
bro de 1898, e Indis disposições em contrario. 

E' o projecto n. 36. rle 1899, a~im e~enda; 
do,· approvado em_ 2• _ d~scusaã.~ e e!_l vta.do n. 
Commissão de Const1tU1ça.o, Leg1s!a.çao e Jus
tiça para redigil-o para. a. 3" diacuss<lo. 

E• approva.do em 3• discussã~ e enviado á 
Commissã.o de Redacçã.o o segamte 

PROJECTO 

N. 35-1899 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado & abrir no Mlnisterlo da Justiçll e Ne· 
gocios Intel'iores o credito extra.orr1inario de 
I :612,<!:903, para pagar a.o Dr. Henrique Mar· 
tins a gratificação que 1 bll compete, nos term01 
do art. 455 do Regulamento n. 1.232 H, de 
2 de janeiro de 1891, e correspondente .ao 
tempo decorrido de 28 de agosto de 1894 a. 31 
de dezembro de 1895, em que exerceu o cargo 
de secret&ri<l do curso annexo á ~a.cnl~ade 
ile Direito do Recife; revoga.das as d1sp081r;ões 
em contrario, • 

E' approvad.o em 1" di!ICussão o seguint4! 
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. PMJEC'l'O 

N. 47-1899 

O Cong:!esso Nacional decreta: 
Art. ].• Nenhum commissario póde ser 

promoV'ido sem ter liquidado tJrovisoria
mente com _a, Contadoria de Marinha. a sua 
responsabilidade para. com a Fazenda Na
cional, anterior á ger~ncis. que ti ver a. seu 
cargo l!a occasião eal · que lhe competir a 
promoça.o. -

Art. 2.• Ficam revogados o art. 25 do 
regulamento a.nnexo a.o decreto n. 703, de 3í) 
de agosto de l 890, e outras disposições con

-contra.rias ao presente decteto. 

O Sr. Henrique Vallada.re~ 
(pelá ordem) requer e obtem di.spensa. de in· 
tersticio para o projecto n. 47, da 1899 
passar a 2• discussão. - ' 

E' a.nnunciada a continuação da 2• dis
cussão do projecto n. 49 A, rle 1898, alte
rando a. legislação vigente sobre as sociedades 
anonymas. 

O Sr. Galeão Carvalhal
Sr. Presidente, o nobre Deputa.do pelo 
Esta.dQ de Sergipe apresentou um requeri· 
mento 1Jedindo que este projecto volte nova
mente á Commissão. 

Tendo sido eu o relato_r do parecer a este pro
jecto, e sendo apresentado um substitutivo, 
não rne opponbO a que o mesmo pT'ojooto 
volte á Commissão. 

O nobt'('J Deputa.do devia. apresentar desde 
já. as emenr1o.s que julga. nec~sarias ã. cor· 
:recção do projeeto ; entretanto, como & Com
missiin acha-se composta de membros dif
ferentes, em p&l"te, daquelles que a com· 
puf!eram o anno passado, acho que :será. 
proveitosa a volta do projecto ã. Com
miasã.o, a.ftm della. emittir de novo o seu 
parecer. 

Ninguem mais p91lindo a palavra.·~ eocer
ro.da s. discussão do art. I" e successiva· 
mente a. dQS demais artigos do projecto, coja. 
vota.Qão tlca. adiada.. 

E' apnnnciada a. discu.:;aã.o unica. do pro
jecto n. 174 a, de 1898, a.ddit!vo desta.ca.do 
na 3• disenssão do projecto n. 174 B, do 
mesmo anno, que fixa. a despeza. do Mi
nisterío da. Justica. e Negocios Interiores 
para o exercicio da !899, relativo aos funo· 
ciooarios que occ11parem ·cargo cumuJati· 
-vamente. · 

O !!!Ir. Paulo.R.a"JD.os-Sr. Presiden
te, tenho mli>is uma. vez o ensejo de v~rbera.r o 

Camara v. ln 

systema seguido nesta Casa, de introduzir-se 
em caudas orç"~mentaria$ medidas que con
signam rerormas administrativas, medidas de 
car::tcter permanente. · 
· Aind& agora. é submettida. á consideração 
da. Casa. um projecto oriundo de uma emenda 
apresentada. na 3• diacussã.o do orça.mento do 
lnterior, e que, na fórma do Regimento, foi 
destacada. para. constituir projecto em sepa
rado. 

A Cama.ra preste attençã(l ã. medida. que 
consigna esta. emenda: 

«Arlig" Unico-Os funccionaritts-que occupa
rem cargos cumulatioomel'lte "''!o poder~o, sob 
qt~alq'W!r pretexto, t-ecebcr do~t~ ordsnados, 
sendo-lhes apemiS de»idos todos os "Pencimenws 
d~ um dos ca,...gos e a gratificJJ,r;/Jo somente do 
outro cargo; revog ~dá,s p ~ra esse fim as tJi.spo
sições em contrario.» 

Sr. Presidente, este projecto,. permitta.-me 
a camara a. franqueza, é um a bllurdo, tendo 
em vista exclusivamente o preceito conatitu
ciooa!. 

Encontramos no art. '73 da nossa. Consti· 
tuição a. seguinte disposição: 

«Os ca.rgos publicas civis on militares são 
accessiveís a todos os brazileiros, observa.das 
as condições de cap~\cidade especial que a. lei 
estatuir, sendo, porem, ·vedarlls as ~cct'mula· · 
ções 1'emtmera.das, 

O principio, portanto, que consigna a. nossa. 
Constituiçã.o e que o empregado não póde 
exercer dons empregos remunerados e receber 
os respectivos. vencimentos. 

Em ra.ce. pois, do dísposi ti v o constitucional, 
este projeeto é inconstitucional. 

Nós, por~m. Sr. Pt>esiden-te, julga.nio-nos 
competentes pa.-ra. votll.r leis que a. nO!JS& 
technologia. pa.rlaiilentar cha.ma. ~·egulamen· 
tares. Pois bem, admittint.Lo q_ue teuha.mos 
competencia. para. votar leis -regul:tment<~.res, 
encou tro na. nossa. collecQão de leis n. 
lei n. 2R, de 8 deja.neiro de 1892, cujo art. 1° 
l!oSSimdiz: 

cSã.o incompa.tivElis desde a investidut•a os 
cargos federaes e estJ.doaes, salvo em mate
rias de ordem pura.mente profissional, scien
tiftca. ou technica, que não envolv:J.m a.uto· 
ridade administrativa, judicia.rin. ou politica. 
na União ou nos Estados.:. · · 

Em face, porta.nto, da. lcí de 8 de j;1nairo 
de 1892, este projecto não póde ser a.ppro
vado pela Camara, porque toàos a.quelles que 
exercem cargos de ordem tecbnica., pro:tlll.!iio
na.l ou scientitica., não podem absoluta.mente 
ser priV'ados dos vencimentos que accumu• 
. s 
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Iam e~ virtude do exercicio de dous ou ma.is 
ca1·gos. 

Os lentes da.s di versas escolas que fizeram 
concurso e foram nomeados quando estava 
em vigor a. lei de 8 da janeiro ide 1892 nüo 
podem. hoje ser privados dos seus venci
mentos. 

Assim :Pensando, e desejando que se firmo 
doutrina. a. respeito ela. disposição do art . 73 
ila Constituição, submetto á. cousidero.çii.o di!. 
Caea o seguinte requerimento: 

«Requeremos que o projecto n. !74 G seja 
enviado á commissão de Constituiçii.o, Legis· 
laçã.o · e Justiça., afim de que esta, tendo em 
"Yista. o que dispõem o a.rt. 73 da. Gonstituícão 
e a. l!li n. 1!8, de 8 de ja.neiro de 1892, cmitta 
o seu parecer. 

Sa.la. das sesaõas,5 de julho de 1899.~ 

Este requeriment o esta assigna.do por mim 
e pelo Sr~ Cassia.no do Nascimento. 

Acredito que a Commissãii de Constituição, 
Legislaçii:o e Justiça., que eouhece perfeita
mente a nossa Constituição como tambem CO• 
nbece a nossa Legislação, não :poderá deixa.1• 
de dar parecer contrario a este projecto. 
(Muito bem; muito bem). 

· Yem à mesa, e lido, apoiado e posto con~ 
jun~tamente em discussão o seguinte 

REQUERIMENTu 

dio o. que se julga com direito como Depu· 
tado j)EJI:~ Co.pit;ll Feieral na legislatura. de 
1801 o. l8D3 e correspondente ao periodo de
corrhlo de 1 de setembro de 1893 até o ftm 
da sossii.o legislativa. desse anno. 

Sa.lt~ dn.s sessões, 5 de julho de .1899.-Hen· 
t-ique Vc1.:, · 

Dcctn.ro que votei. contra. o projecto n . 176, 
do lHOO (t•al'ormando o Coriig-o Penal), appro· 
vn.•\IJ hontcm em tercei~ díscussão. 

Sr~lu. clnuessões, 5 de julho de 1899.-Mar· 
I i ns ltmior. · 

Vii.o a imprimir as seguintes 

N. 3'2 C - 1899 

R.crlacçlto {in-1Z do projecto n . 22, do C0!'1'ente 
anno, que autori:oa o Poder Executivo te 
«bri1· oo ll:finlsterio da JustiçC! e Negocias 
Jut~Jrior~s o c1·edito extnwrdinario de 
R0:8t).'I$G37 pct.l'<t pa.go.mento dos o1·dena(los 
qtrc competem a varios j Hi::res 

O Congl'osso Nacional resolve : 
Al't. I .• E' o Poder Executivo autoriza<lo 

n. o.Lrlt• no Ministerio da. Justiça. e. Nego· 
cl11:. Intorlorcs o cre<Uto extraordinario de 

. 80:B!í3$0:U, para pagamento dos ordenados 
Requeremos que o projeeto n. 174 G soj~ C'LUO oompotom aos seguintes juizes de direito 

envi!!-dÓ ã. Commíssã.o de Cons~ituição, Legls· quo J'ovorteram á. disponibilidade: 
laçã.o e Justiça afim de que e<~, tendo om 9 vista o que dispoem o art. 7S da. Constituh;ito Autouto t.opes da. Silva. Barros.. ~4:~2·48~~55~ 
e a lei n. 28, de 8 dej&oeiro de 1892, omltta Pluoltlo tlo P inho P.:ssoa........ . . '!'~ ~ 
O aeu Antnulo Fre4eiico Rodrigues de " parecer. _ . d · 8 .. <>A'O$OOO 

aJ d 
Andt··• e.. .. .. .. . .. . • • .. • • • • ....., 

~ a. a.s ~3ssoes, 5 de JUlho de 1809.- Lcopnlrllno Martins Meira d~ · 
Paula R~~mos .-Cass~ano d.p Nascimento. Andrade . .. . .... . ... . ....... 8:240$000 

Fornllntlo Eugenio Martins Ri· 
Ninguem mais peQ.indo a palavra, ú anc.Jl•· Loll'o.,, ••• •.• ••••. .• . , • • • . • 8:240$000 

rada. ~ discussã!) e ~di~da a votação. E111ygd!o Westpbalem. .... •. . • 8:240$000 

Veem á Mesa as seguintes 

DECLA.n.AÇÕES Dli: VOTO 

becla.r~mos que votámos contra o parecer 
n. 23, de 1898, que manda pagar subsidio do 
Deputado ao coronel Ernesto Jacques Ouri· 
que, a contar de I de setembro de 1893, a.tà 
o tlm da. sessão legislativa desse anuo. 

Sala das se:;soos, 5 de julho de 1899.-Mar· 
çaqZ:scob~~.-Vespasiano de Albug~erque . 

Jouqulm . lgnacio Silveira da 
Mottn. .• , •.••..•.•.•..•••.••• 

TrlsLiio Cardoso de Ménezes ...• 
Joii.l'l Pin1.o de Castro .•.•• , ..... 
Pcllr•o dn. Cunh:~ Pedrosa., •.•.. 

8:240$000 
. 5:840SOOO 
8 :240$000 

18:493$333 

Prwn.gro.pho unico. Fica igua.lment~ auto' 
rizullo ô Governo o. abrir os precisos .creditas 
pa!'a. o pa.gamento dos magistrados a:posen· 
ta(los, quo pol' f<>rça do · decreto n. 3.310, de 
lO <\e junllo ultimo, re'l'erteram á disponi· 
bllida.de. . 

Art. 2.• Ravogam-se a.s disposições em con· 
trario. Declaro que votei contra o parecer, que 

a.~~n4e ao req~erimento em que o coronel Sala. das commi~ões, 5 de j-q.lho de 18?.9 • ...,..... 
Jacques Ourique pede o pagamento do subsi· F , Tolentlno .- Euclides MaU<t. . 
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N. 62 A..,.. 1899 

Redacç(Jo 1l1taZ do profecto n. 163 A, de !898 
que prol1i1Jc a cn~isscro, par partiéUlares, en~~ 
pre:a, ucmco ou sociedade, de titu!os de c1·e· 
"dit~ Ot' obrigações ao portador con?. o nome 
deste em branco, denomi~~adDs lettrcu, rnotas, 
11ales, fchas, fi.cru, rrcibos, Ziorauças, ou ou
tr_as d~,l{8re11~e3 denominaçiJes,e dà outras pro-
'Dtdenc;cu. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.~ Nenhum individuo, empreza., banco 

ou socici,ll!-de. de qup.lquer natureza ou deno
~1na~o, pC?da"rá, . s.ell!- a~toriíªçijó d~larada 
em le1 federal, ~nu tt1r tttulos "de ct•edtto ou 

. ob:rfgâ c;ão :.Lo . portador. . co in o nó in e deste 
em branco, tenham taes titulas a. denomina· 
ção de letras, notas, valPS, Achas, ficas, reei· 
bos, Hvr&nçns ou outra differente; e, quando 
emittidos, nin::-uem os poderá empreg3r ou 
receber em tro~·~ da objactos, va.lores cu ser
viços de qualquer especíe, ou, em geral, dar
lhos qunlqu.er appHcaçã.p de moe1_a legaL 

Sala da.s Conpnissões, 5 de julhl:l de 1899: 
-F .• TolentiM.-Euelides MaUa. 

Vão a. imprimir os seguintes 

Pl'.O.lEC7'0S 

N. 5 C...,. 1899 

Par.~cer SQ/J1•8 as Ctnj'mdas offerçcida• tt4 aa 
cf,iscu~sa~ q,o P.Yojecto n . 5, do corr611r~ atmo, 
q~ e.§ta.b~lBce regra~ a 9~ dne ob~c.er a 
díscríminaf<l~ !f.1.S :a,w.s de sello gue pode~ 
dec~etar- ~ "!J~~(J e os Estados, e da o-utr!U' 
ptouidenpia!. 

.A Commissão de Orçamento é de parece!! 
que s~jam recusadas todas as e01enq.as ao )?l'D
jecto n. 5 B, do corrente anno, v1sto como 
dllSnat~!'~ l!P"!' co~p!~to o rnecbauistpo p.o 
refaridt) proje9to! 

Sala. das commissões, 5 de julho de 1899.
Cassicitw do" Nascimento, presidente.-SeY.ze
dello Ccrrêa, rela.tor . ....;.Lauro Mtillcr.-Au· 
gtlsto Monteil6Qro;- 1lli,yri~k.- Augusto St· 
~>ero. 

Art. 2.• ~o ca.so de tr~psgJ:ess~ .• assi~ os 
&llli&soros cqm~ as pulAdores ~ pqr~ores 4e 
semelhante~ t1tu~os tica.rão Slljeitps .oi. ~!la. 
de dous o. sels rncz€s de p[•ísã.o ceUp!ar e mais lil~~DAS ~ 'l!!E s~ tt,!tfE!'I:E o P~BOER Süf'ªA: 
a. de multn, po.ro. cada responsa.vel, em quan
ti!lo de ~inco a. dez vezo11 superi,or aQ '9'&.lor lle
cla.rq.rlo pos ~itulos que forem $ppreh~ndidfls, 
rey~rtondo em fa.vp~ dos appr13P.e~r~s o prp-
4~to qas mql~s que s~ teriftca.ref!l. . 
Ar~ . a.• N!UJ mesm~ll :pe~a!t JDC(!rr~rij.o 

~que}les que na compra. o~ yerula. de qpa~~' 
quer ob.í.,~tos o~ va.h)res, 0!2 em "pagamento 
ou aolw;flo d~ obr1ga.ç;:jes e:x:igh·-~!s e~ di,.. 
~n~iro elllpregare~p. QU r!!~a~re01 ~qlO moeci!l
llbaratol!i~ peC!!S tne~l).lJicJ!.~ ou outr;>.s ~~cl<loc 
ra.tivas de valor, que não forem moeda na
cion~ o~ estr&.I!geíra d!! c~so legal no pajz, 
ou nao pp.derem ser qua.lifi!!&das como moeda. 
t~l~· ou ·ralsifiéa.da, segiúidõ ·as )eiS pena~s 
e~ vjgor; reverte!l~O ~~ !a.vor qqs appre, 
bensqr~. nmrla. "neste ~o. Q prp!Jucto d;IS 
m~H~~ q~!l se v~rific~rem~ · 

4,rt. ~ . 0 -:\~ ~.tspo,sições · cl~~~ ~e i nf!,o s~ 
a-pplicaveis aquelles titulos ou papeis de obri
gl!.ção, qtte fqrem ao portado~ ern ·,irtu•la de 
:pre~eit0s O!l clansulas expressns q.e leis fe, 
deraes, e be~ assj~ aos que forem ~tl) i t~iqos 
pelos Governos elo~ Estados ou Municipiqs, 
os qua,es ~carão sob a acçõ.p e disposições de 

§upprima-se o 2• período do a.rt. 1• § 2•. 
Supprimam·se, n& ultima. parte do art. 2•. 

as· p:)lavrà.S ~ tto~ tennos ~o art. &> n. 4 d!!! 
Constituiçi<'. 

Sala. das sessões. 3 de julho de 1899. -
Julio dt>s Santos. 

Additivo ao p-rojecto n. 5 B, de 1899 . · . .. · .. . 
Si não tpr acc~ltq o substitutivo que ojfe, 

reÇo aos §§ 1• e 2• d<;~ arL I•, a.ccr~en ~·ª~ 
o art. l •. 

§·3· -(A m~teria. do ~rt. ~o da. ~mepda 
sabstitut ivá.?· ·· · 

Qq~~ cq~vier : - N_o regulamep~o que ~?r 
qrga.ni~!\4o. !\~ peo~s 1m}:l()stas nao poder~(! 
~tti!)gír _o~ fl!-~tos o~ !J:ctos Q~e !!Ql qq~lCJUEl;.' 
Estatt{> ~1 verem :proq].l.~HlO effeltos em vs:rtud,e 
rl~s lei~ r.el!pect!v!J.S: 

Sala da.s sessões, 3 de jUl-ho ~e 1899, ~ 
J~&io do~ Santos. 

lei especial. · · 
Art. 5. • S;,rão nullos de pleno direito todos Ao projecto n. 5 B, de 1899. 

os contractos e netos juritlicos em que fore1ll Substituam·s~ os §§ 1_. e 2• e os a"ls .. 2'.• 
dados ou recebido!l, como moeda, títulos ou · · .. 
objectos eujt\ .emissão ou circulação esta lei e 3o pelGs seguintes : 
probibe. · Substitutivo. 

Art. 6.• Revogam-se as di~ppsicões em § I.• E' da competencia exclusiva. da 
contrario~ União decretar as taxas !le"sello sobre.todiis 
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Os actoS.; contractos ou qu~squer livros · e 
papeis relativos a. serviços da Republica..ou da. 
ordem federal. ~ · 

N. 1 - Consideram-se serviços da Repu· 
blica: 

.a) todos os actos. contractos ou qua.esquer 
livros e papeis emanados dos seus poderes 

· políticos Legislativo, Executivo e Judicia.rio 
ou perante elles processados, seja de tiin moilo 
immediato e directamente, ou de modo indi
recto. pelas secreta.rias de Estado, directoria.s 
ou quaesquer repartições publicas, qner por 
outros representantes do funociona!ismo pu· 
blico·federal , no pa.iz ou fóra..~ell~ ; · 

b) todos os que, originados no Brazil-, de
-vam ter e1reito oG estrangeiro ou Vice-versa. 

N. 2-Consideram-se de ordem fejeral : 
a) todos os que pertencerem á economia da. 

Capital Federal ou que emanem de seu go
verno; 

b) todos os actos, contractos, ti tu los, livros 
ou qu~uer papeis que, originados, inst~i· 
dos ou processados em um Estado ou no. 
Capital Federal, devam, necessaria ou even
tualmente, produzir atreitos on se destinem 
a. ser processados em outros Estados ou na 
Capital Federal, quer ·isto se declare de modo 
expresso ou tacitamente assim se entenda.. 

§ 2. • E' da COlllpetencia exclusiva. dos Es
tados decretar taxas de sello sobre actos 
emanados dos seus respectivos governos e 
negocias de sua economia. . 

N. 1. Consideram-se emanados dos go
vernos dos Estados todos os a.ctos, contractos 
ou qua.esquer livros e papeis, expedidos. 
processados ou instruidos pelos seus po~eres 
Legislativo, Executivo ou Jn•iiciario, SeJa de 
um modo immediato ou immediatameote por 
intermedio de suas secretarias, directorias, 
juntas com'merciaes,munici palida.des ou qua.es
quer . autoridades ou funccionarios nelles 
instituidos, .desde que se relacionem com o 
serviço publico interno do Est: do. . 

N. 2. Consideram-se negocws da. eoonom1a. 
dos Estados todos os actos, contractos, 
documentos ou q uaesquer títulos ou :papais q us 
tenham por tlm garantir, valida.~ ?n tornar 
eft'ectivo3 direitos ou obrigações c1vts ou com· 
.merciaes,reaes ou pessoaes entre particulares 
dentro do Estado. · 

Art. 2. • Nos papeis de ordem federal e reci
procamente nos de ordem estadual poderão 
os Estados ou a. União decretar unra. taxa. fixa 
de expediente, por folha. ou por unida.rle de 
docum9nto, quaodotenbam de ser processados 
por suas autoridades. 

Art. 3.• O GOv-erno r;e entenderá com os 
presidentes e gov~rnadores dos ~s~os, no 
sentido de ba.rmowzarem as legl.Slaçoes re-

spectivas, com a th União, de modo a ~vitar a 
duplicata dos sellos estaduaes entr~ s1 e com 
a União e de garantir _a execuça.o da pre:: 
sente 1ei pela. a.nnuenCia dos governps dos 
Estados. . 

Art. 5.• Fica o Gover.nD autor1zaq_o a ex
pedir o regulamento para. a execuca.o desta 
lei revendo o decreto n. 2.573, de 3 de agosto 
de,l897. · . . . _ · 

Art. 6.• Ficam revogadas as diSposiçoes em 
co o traria. 

Sala das sessões, 3 de julho de 1899.-Julio 
dos Santos. · 

Ao art. 20 ~epois da.s palavras - 31 de de·. 
zembro de 1898-accrescente-se- e:xceptuado 
o§ 2• do art. 10 d& me~.ma lei, _que fica. revo- -· 
gat.lo. O ma ís como esta no pro.)8Cto. 

Sala das sessões, 3 de julho de 1899. -Manoel 
Fulgencio. · 

N. 57-1899 

Autori.n o Poder &ecutif!O a abrir ao Mi
nisterio da. Guerra o credito de 25:810$900 
p tr<t indemnizar !k Felippe MaxweU do gado 
levantado e arrebanhado pe~a.s fo rças legaes 
t\O Rio .Gra.nde do Sul. · 

E~ mensagem de ~O de abril proximo pas
sado o Sr. Presidente. da R'3pubhca. submette 
á consideração do Congresso Na.c~O!J&l 3: ex
posição abaixo transcripta; do Mm1ster10 .da 
Guerra.: com rererencia á. necessidade . de um 
credito de 25:810$ para occorrer ao paga·. 
manto reclamado por Felippe Ma.xwel~ como 
indemuítação do gado de sua propned.ade 
levantado e ar rebanhado pelas forças 1egaes 
qne operaram no Esta"! o do Rio Grande do 
Sul. . . _ 

Como se vê da allud1da expos1ça.o, o ~ 
dido foi de 49:680$, mas attendendo o Go· 
verno á circumstancia -de não ser cabal.o. 
prova rlo gado arrebanhado, Tesolveu propôr 
a.o reclamante a quantia de 25:810$ ~mo 
quitação plena; o que,sendo por elle ocee1to. 
torna-se necessario o respectivo credito para. 
o pagamento. .. · 

Nestes termos e considerando a. Comm.issão 
que trata-se de uma inde!Dniza.ção ~elativa· 
mente diminuta com a. c1rcumstancna de ha· 
ver sido pelo Governo, .minorado o encargo 
do Tb.esouro Nacional pela reducçã.o de 
50 •fo na somina pedida, é de parecer que 
seja concedido o credito; e oíl'erece o seguinte 
projecto de lei : · · 

O Congresso Nacional :resolve: 
Artigo unico. E' o Poder . Executivo a.uto

riza.do a abrir ao Mínisterio da Guerra o cre-
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dito de 25:8!0$ pare~. indemoizar a Felippe 
Maxwell do gado levantado e arreba.nha.do.de 
sua p~opriedade, oo Rio Grande do Sul pelas 
forças Jegaes que ahi operaram; fazendo as 
necessaria.s operações de credito e revogadas 
3.'!! disposi~ões em ~nt:r<J.rio. · 

.o credito da 39:352$500 para attender a des.; 
pez.as do MinistDTio Ja Guerra em razão da 
ínsuffioiencia das coosignacões votadas; o · 
que tudo consta da. ex:posiçfi.o e contas em 
seg-uida transcriptas. . , 

Sala. da.S Commissões, 1 de julho de !899.
Ca..ssiano do Nascimento, presidente.-Ma.y· 
rinh, relator.- -Augusto 1lfontenegro.-A&· 
eindo Guanabar_r,;- Se:r::edeUo Corrlia.-A.u
gti.Sto Severo. 

Sr. Presidente da. Republica- Felippe 
Maxwell, subdito inglez, com fazenda de 
criação no logar denominado Vaccaquá, no 
municipio do Rosario, do Estado do Rio 
GI'llnde do Sul, reclamou, lJOl:' intermedío da 

- legacão brita.nnica, pagamento tla quantia de 
49:680$ como indemnização do valor de gado 
de sua propriedade que a.llegou ter sido le
vantado e arrebanhado . pelas "'forças lBga.es 
que operaram no dí.to Estado e da prisão e 
desapparecimento de um seu filho de nome 
Thomaz, de 14 annos de idade, prisão que 
attribue a um dos corr.ma.ndantes das referi
das forcas. 

Dos documentos que af'resentou nenhum 
coostitue p~oYa ca.ba.l da. reclamação, po
dendo-se das informações sómente colligir 
que foi ar~eba.nhado o.lgum gado sem ser pos· 
~ivel precisar se o numero exacto. 

Quanto ao menor Thomaz, dos citados do
cumentos consta. que este apresentou·se 
-voluntariamente a·acompanhar aquellas Ior· 
ças, tendo f!).llecido em comhate. 

Os preoos por que teem sido pagos bois, 
eguas e cavallos, em reclamações ídenticas, 
reiluzem,·nesta parte,a presente â quantia de 
25:810$000. 

Tendo o. Ministerio da. Guerra. proposto 
esta.· quantia. como. iodemniza.ção pelo gado 
arreballhado, o reclamante, acceitou a impor
tancia proposta como liquidação do quere· 
clil.mou. · 

Senno assLm, peço que vos digneissubmet
ter o a.ssumpto á consideração do Congresso 
Nacional para o fim de ser o Governo auto
l'iza.do a. abrir ao me~mo ministerio o credito 
especial desta quantia.. 

Capital Federal, 28 de abril de !899.-J. 
N. de Medeiros Ma!let. 

N. 58- 1899 

Autoriza o Poder Exec~tioo a. àbrir ao Minis
tet•itJ da G'!lerra o ç;·edito., de 39:352$500, 
supp~ementar a 'QaYios t:erbas do art. 19 da 
lei r1. 560, áe 31 de de;;embro de 1898 

Em mensagem de 9 de junho proximo ~a;;
so.do o Sr. Presidente da. Repnfilica. solicita 

Em execução d~~o lei n. 403, de 24 de outu"!' 
bro de 1896, o Governo baixou di versos de· 
eretos em março do corrente anno, regula
mentando os servicos do Estado-Maior do 
Exercito e das direcções geraes de enge· 
nharia, artilharia. e sa.ude, e semelhante" 
mente pelo. de 12 de janeiro organizou a. · 
lntendeucta. Geral da Guerra. -

Aconteceu,· porem. que no orça.mento do 
actua.l exe~cici.o não foram feitas, porque 
não havia ainda sido ex•cutada a. dita lei 
as necessaria.s eonsignações para os servicos 
novos; nem a.Inpliadas as existentes para os 
que resultassem da reorganização das di~ 
versas reparticões. . -

Dahi a necessidade do credito em questão 
que re.sultando de cumprimento da lei, à. 
Commissão de Orçamento nada tem a oppor 
e offerece o seguinte projecto de loí: 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• E" o Poder E:..ecutivo autorizado 

a. abrir ao Ministerio da Guerra o credito de 
39:352$500 supplementu.r ã.s seguintes verbas 
do a.rt. 19 da. lei n. 560, de 31 tle dezembro 
de 1898, fazendo as necesaarias operações de 
credito : 

N. 1. Administração Geraí da. 
Gnerra. .. .................. . 

N. 4. intendencia Geral da 
18:191$250 

Guerra. •..•..••.•••••.••.• 21:151$250 
Art. 2.0 Revog-.~om-se a.s disposições em 

contrario. 
Sa.la das Commis!Ões, 1 de julho de 1899.

Cassiano do Nascimento. presidente.- May· 
rink, relator.-AuguswMontene_qro.-.tHcindo · 
GW4nabara.- Ser:eàeUo Corrêa.- A;ugruto 
Seuero. · · 

Sr. Presidente da. Republica. - Em cum
primento da lei n. 403, de 24 de outubro de 
1895, foram promulgados os decretos ns. 3.189, 
3.198, 3.205 e 3.220, de 6, 19 e 26 de janeiro 
e 7 de março ultimos, regulamentando os 
serviços do Estado-Maior do r~xercito e das 
direcções geraes de engenuaria, artilharia. a 
sa.ude ; entretanto, a Jei orça.mentaria vi
gente, attenden!lo a dotação de ta.e!l servicos, 
deixou de consig~ar verba ·:pa.ra. os continaos 
e serventes do Estado-Maior e foi deficien«l 
para o das outras repartições citadas, apezar 
de se acharem esses cargo3 estipulados, em 
espeoie e numero, nas respeetivas tabellas, 
de acco1 do com aq uella. te i e observados pelos 
regulamentos. Motivou tal discorda.ncia o ter 
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sido a. alludida regulamentação posterior á· 
confecção do orç11.mento geral da despeza, re
sultando a necessidade de augmentar-se no 
ac~ual exercício, o cr~ito fixado para essas 
repartições, da. importancia. de 18:191$25~. 

Semelhantemente, o credito votado para a 
InteadencL& Ge1'8,l da Guerra, organtza.de. pelo 
decreto n. 3.193, de 12 de janeiro do cor
rente anno, é insufficiente em 2!:161$250, 
po~ terem direito' a vencimentos os ern:pre
gâdos a.ddidoe, de conformidade C{lm o art. 21 
.da citada. Jei n. 403. 

Justificando meJhor o .que acabo da expor, 
apresento-vos a inclusa. demonstração e venho 
submetter á vossa. consideração a. convenien
cía de !lolicitar-se do Poder LegislatiV'o a con
cessão, no exercicio de 1899, do eredit.o sup
plementar Q.e 39:352.$500 ao art. 19 da lei 
n. 560, de 31 de deoombro de 1898, send~ 
·para o § }•-Administração gernl-18:191$250 
e para o § 4•-Intendencía. Geral da Guerra
~1:161$250. 

Capital Federal, g 6e junho de 1899 . .:.... 
J. N. de Medeiros MaUet. 

1899 

MINISTERIO DA. GUEi.UU. 

Dernonstraçao do c1•edito s'uppkment~.t,t· neces· 
sat·io aos§§ f• e 4• do art. 19 da lei n. 560 
de 31 de de.;embro de 1898 

§. 1 a - Administração gera.l 

Credito votado .. ,, ... ,.· •. ,... !86:027$500 
Despsza annmd pelos decre

tos ns. 3.189, 3.198, 3.205 e 
3.220, de 6,19 e 26 de janeiro 
é 7 março de 1899, de accordo 
com a. lei n. 403; de 24 de 
outubro de 1896: 
Secretaria de Es

tado : credito 
vot&.do • . . . . . . 151:170$000 

Estado-Maior do 
Exercit:> : sem 
cretlito votado, 
import.am os 
vencimentos 
doa continuos 
e serventes em 8:085$000 

Direcçã.o Geral de 
En genha.ria: 
sendo o cre
dito votado 
5t277$5()0, são 
nec e s s n ri os 
mais 2:930$000 
p a r a venci· 

mentos de con· 
tinuos e ser-
vent·'S.,,..... 8:227$500 

Direcção Geral de 
Artilbaria: vo
tado apenas o 
credito de 
1 : 500$000, o'S 
vencimentos de 
continuos e ser
ventes exigem 
mais 6:485$000 7 :985-fOOO 

Direcção Geral de 
Saude : o cre'
dito votado de 
28:080$000 tem 
de s c r au-
gmentado de 
2:325$000 :pata 
completo dos 
vencimeirtosde 
continuas e sei'· 
ventes........ 30':405!SQOO 205:8iZ$5oci 

ExcessO" .•••.• ,, .•.•••• 

Abate-se o exeessso correspon
dente a j aneiN ..... i •••••• 

Credito Jiecessario .•••.. 

19:845$000 

1:653$750 
--·---
18: 191$250 

- . . ' . 
___ .. __ _ 

§ 4• ....,. Intendencia Geral da- Gnerr& 

Qredito votado . , ••••• , • .. • .. . 134: 250.~00 
Despew. ann,ual pelo decreto 

n. 3 •. 1 93, de J 2 de jP.neiro de 
de 181l9, além do votado 
134:250$000 mais 23:085$000 
pa.ra. os venctmeutos de em-
pregados addidos, de accordo 
com o art. 21 da. lei n. 403, 
de 24 de outubro de 1896... 157::{35$000 

Excessa . .............• 

Ab[Lte-se o excesso corre.!lpoii· 
dente a. ja.neh'o ..... , ....... 

Credito necelisario ...... 

Recapieula.çao 

____ ......;._ 

23:085$000 

1:923$750 -----
21:161$250 

§ to- Administração Geral.. 18:191$250 
§ 4• - lntendencia. GJt'al da 

Guerra..................... 21 :lôl$250 

Tota.l do éredito,., ••. ,, 39:352;;500 ------
Segunda. secção da Contadoria. Geral da 

Guerra, 17 de maio de 1899.- O }o official, 
Al(redo Erne$to de ·Sot.m~,....- Visto, Fragoso. 
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N. 4S A - 1899 

Declara 1•e_lliidas as divirJas para com a Fa
;enàa Nacional, dei.;>;adas pelos o{ficiaes e 
praças ·que pereceram ela campa11"ha de Ca· 
nudos. 

A Commissão de Orça.mento é de pureeer 
que o :projecto n. 48 do corrente anno, que 
declo\ra remidas as dividas p~ra com a Fa
zenda Nacional. deixadas pelos ofliciaes e pr,l
ço.s que pereceram na campanba de Can-oclos, 
deve ser acceito pela Ca.ma.ra.. 

E' certo que são precarias as condições do 
Thesouro Publico, a reclamar por isso as mais 
sevems economias e o menor desvio de re
celtaa ; é certo que a situação do paiz, no mo
mento presente, :;ob a responsabilidade de 
deveres imposto3 peJa. honra, está. a exigir o 
maior escrupulo possivel,-por parte do Con· 
gresso, na concessão de favores, que impor
tem em diminuição dos recursos de quee81rece 
para attender a.os multiplos compr?mlsso• 
que o oneram, mas, por outro Ja.do, e certo 
tambetn f!er doloroso, quando as condições da. 
vida se teem tornado diffi.ceís, descon lar o 
Estado, de minguados recursos de -viuvas e 
orpbãos de emeritos servidores, que tombaram 
mortos no campo de batalha. para servir á 
Republica. e plantar a ordem constitucionrtl 
tJerturbada pelos fanaticos nos sertões du. Ba.
bia., para cobrar-se de pequenas di vidas, uma.s 
quotas pa.rtes, que, si pouco u.ccres~am ás re
ceitas da Uniã.o, são todavia sufllcientes para 
ditllcultar a. vida, e embaraçar os meios 
de educação ás fttmilias desses abnegados 
patriotas. Atteodendo, :pois, a que essas di
vidas seriám cobradas por pequenas pllr
cell'ls que sommadas pouco dvuttarão nas 
rendas da. União, mas que no emta.oto falta 
sensivel fa.rã.o às vi uvas e u.os orphãos dellas 
privadas, a.ttendeudo a que se trata. de vi uvas 
e de orphitos, cujos chefes morreram na mais 
ingrata da.;; ~arnpanbas, atr'a.vcs de milbu.res 
de sa.críllcios e sottrímentos, atlendendo a que 
essas minguadas p:trcellas nt•r·a.ncadas a viu
vas e á. orphandade, difficutta.m os meios de 
subsititencia., de alimantução e de educação a 
criancas que devem ser amanhã. cidadãos 
prestimosos, coc.tinuarJore5 tlas h·a.diç<ks g lo· 
rios.ts de seus maiores, uttendelldo a que ó de
-ver do Estado nmpnrn.r ae famil!ns dos que 
morrer11.m envoltos no pa.vílhão ct~\ Pa.kla, 
para. que os seus compatriob9 gozem úu. paz 
e da trn.nqu!lli.Ja.de, tão necess:u:ias ao eo· 
grandecimen to e:\. vida dn. Repub~tca, pensa 
a Commissiio do oreamento bem mter_preta.r 
os sentimento,; de iodos os brazileiros que 
sabem par..ar as divid;ts de honra. e venerar a 
mamaria "'de seus irmãos que cumprirem com 
abnegação e civismo os seus deveres, pedindo 
que ;seja. aceeito o projecto em questio. -

Sala das Commisooes, 4 de julho de 1899. 
-Cassiano do Nascimento, presidente.-Ser· 
t:t:delto Corrêa, relator.-Augusto 8e'1Jero· • .-.. 
Au!Justo Montet~egro . .-.Alcindo Guan~liara .
Mayrinlt. . 

N. 48 - 1899 

Decla,·a remidas as. dividas pa1·a com á Pa
zertda Nacional debh.das pelos .officiaes e 
praça.· que pareceram J'l.a cainpanh.:t de ea. 
1111dos. · · 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art . 1. • Ficam remidas as dividas pal'a 

com a. Fa.tenda. Nacional deixadas peios 9fn· 
ciaes e praças quà pareceram na. campanha 
de Cll.Dudos. 

Art. 2 . • Ficam revogadas as disposições em 
contra.rio. 

S. R..~28 de · ju.oho de 1891}.-Barbosa 
Lima.-A.morim Figueira, 

O Sr.-. P..t"esidente-Não havendo 
mais nada. a tratur, designo para a.ma.ohii a 
seguinte ordem do dia.~ 

Votação das segaintes matarias: 
Dv projecto n. 49 A, de 1893, alterando a. 

legísla.çãovigente sobre as sociedades anooy-
mas (2• discussão); . 

Do p rojec:to n. 174 G, de 1898, additivo 
destacado na S>discussão do projecto n. 1748, 
do corrente anno, que fixa a. despez;1. do Mi
nisterio da. Justiça e Negocias Interiores para 
o exercicio de 1899 ( discussão unica.) ; 

2• discussão do projecto n. 47, de 1899, 
determinando que nenhum commissario po
dera ser promovido sem ter liquidado provi
soriamente com a Conta•loria. de Matinba. a 
sua responsabilidade para. com a Fazenda. Na.· 
ciona.l anterior á gerencia que ti ver a. seu 
cargo na. occasião em que lhe competir a. pro· 
moçã.o; 

Discusslio uoica do projecto n. 134 E, de 
1898, arlditivo destacado na 2~ discuss&o do 
projecto n. 134, deste ao no. determinando 
que :;ejo.m feitas peraota a Jusllca. Federal 
nos I·;sta.Uos onde não houver auditoria de 
G-ccrra. as habl!i taçães po.ra. a. percepção· do 
meio-soldo e montepio a que teem direito o.s 
vluva.s e herdeiro!! dos officiaes ·do exerCito, 
da a.t'rnllda. e classes annoxas. 

Le-vanta-se a sessão ó.s 2 horas e 30 .minu
tos da tarde. 
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46~ SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 1899 

Presidencia. dos Srs. v,~z .te MellrJ (Presidente) 
e Urõw~o Santo~ (1• Vice-Presidente). 

Ao meio-dia procede se á chamada, á qual 
respondem os Sr. Vaz de Mello, Carlos de 
Nova.es, Silva. Mariz, Angelo Neto, Augusto 
Monteoegro, Theotcnio de BI'ito, UI'bano 
Santos, Viveiros, Eduarào de Berredo, Cnnha. 
Mal'tins,Henrique Val\adares,Helvecio Monte, 
José Peregrino, Trindade, Appoionio Ze
naydes, Martins Junior, Cornelio da Fonseca, 
Juvencio de Aguiar, Arthur Peixot'J, Rocha. 
Cavalcante, Euclides Malta, Arroxellas Oal
vão, Geminia.uo Brazil, Seabra., Francisco 
Sodré, · Manoel Caetano, Pl). ula Guimarães, 
João Dantas Filho, Adalberto Guimarães,Gal
dino Loreto, Pinheiro Junior, Torquato Mo
reira, Xavier da Silveira, Raul Barroso, 
Leonel Loreti, Ernesto Bra.zilio, Deoclecia.no 
rle Souza,B3rnardes Dias, Urbano Marcondes, 
Cal"Valho Mourão, Monteiro de Barros, Ilde
fonso Alvi.:n., Henrique Va.z, Alfredo Pinto, 
Alvaro Botelho, Leonel Filho, Rodolpho 
Abreu, Telles fie Menezes,Theotonio de Maga
lhães, Nogueira .Junior, Manoel Fulgencio, 
Lindolpho Caetano, Rodolpho Paixão, Luiz 
Flacquer, Costa Junior, Bueno de Andrana., 
Cesario de Freitas, Edmundo da Fonseca., Cin
cinato Braga, Ovidio Abrantf.ls, Luiz Adolpho, 
Mello Rego, Alencar Guimarães, Brazilio da 
Luz, Paula Ramos, Francisco Tolentino, Pedro 
Ferreira, Guillon, Diogo Fortuna, Apparicio 
Matiense, Francisco Aleaca.stro, Rivada;vi.a 
Corrêa, Pinto da Rocha, Vespasiano de Albu· 
querque e Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a. sessão. 
Deixam de compareoor com causa partici

pada. os Srs. Julio de Mello, Heredia de Sá., 
Eneas Martins, Matta Bacella.r, Rodrigue;; 
Femandes,.Guedelha Mourão, Elias Martins, 
Torres Portugal, Teixeira de Sá, Herculano 
Bandeira, João Vieira, Pereira de Lyra, Bar· 
bosa Lima, Pedro Pernambuco, Olympio C&m· 
pos, Neiva, Aristides de Q11eiroz, Vergne de 
Abreu, Leovigildo F i lgueiras, Rodr1gues Lima, 
P~ranaos Mootenegro, Belisario de Souza, 
Fonsec~ Portella, Nilo Peça.nha, Alves Brito, 
Silva Ca,stro, Agostinho Vidal, Julio Santos, 
Paulino de Souza Junior, Campolin&, Almeid•• 
Gomes, João Luiz, Jacob da. Paixão, Francisco 
Veiga., Ferreira. Pires, Lamounier Godofredo, 
'Augwlto Clementino,. Matta Machado, Capar· 
tino de Siqueira, Arthur Torres, Lamartine, 
Moreira da Silva, Alvares Rubiã.o, Ca.semiro 
da Rooha, Dino Bueno, Oliveira Braga., Adol· 
pho Gordo, Elias Fausto, Lucas de Barros, 
Alfredo Ellis, P ... ulino Carlos, Arthur Diede
ricksen, Rodolpho Miranda, caracciolo, Plínio 
Casado,. Possidonio da Cunha, Py Crespo e 
Azeyedo Sodré. 

E sem causa os Sra. Jos~ Avelino, João de 
Si\!Ueira, Felisbello Fr·eire, Eduardo R~ mos, 
Marcolioo Moura, Sá Freire, Augusto deVas
concellos, José Bonifacio, Antonio Zacha.rias, 
Domingnes de Castro, Alves de Castro, Leon
cio Corrêa e Campos Cartier. 

E' lida e posta em discussão a acta d11. sessão 
antecedente. 

O Sr. Henri<1ue Vaz-Sr. Presi-. 
dente, devo reclamar contra um topioo do 
Diari.o do Congresso na· parte em que pu
blica. o que SI) passou nesta Ci:!Sa na sessão 
de hon tem. Logo depois da votação do parecer 
n. 23, de 1898, opinando no sentido de ser 
a.ttendido o requerimento em que o coronel 
Alfredo Ernesto .lacques Ourique pede opa
gamento do subsidio a que se j11lga com. di .. 
reito, como Deputado pela Capital Federal, 
na legislatura de 1891 a 1893, c corresponde o te 
ao periodo decorrido de 1 de setembro de 1893 
até ao fim da. sessão legislativa. desse anno, 
concedeu-me V. Ex. a palavra. :pela. ordem, 
para que fosse consignado na acta que eu 
havia votado contra. o referido parecer. 
Entretanto, leio ho,ie, na referida publica
ção, que a minha. declara.çã.o nã.o estit. por _ 
mim assignada e sim pelo nobre Deputado o 
Sr. Heurique VaU.adares. 

E' vm·dade que mais de uma vez se me tem 
confundido com V. Ex. e agora. com. o Sr. 
Dr. · Hellrique Valla.dares, facto que aliás 
muito me lisonjeia, mas o quo é certo é 
que ao Sr. Henrique Valla.dares não ca.be a 
paternida·ie da declaração de voto. Acredito 
que a. S. Ex. não repugnaria apresentar-se 
como pas da C>'ian9a, mesmo porque não e 
ella. tão horrenda., como a muitos póue pa
recer ; mas o que é certo é que, sendo eu o 
pae, reclamo :para mim o direito da. P"-terni
dade. Ne.ta.s condiç(ies, peço a V. Ex. se digno 
mandar rectifl.car o eugano coustante do 
Diario do O:mgresso, 

O Sr. Pre11ident.e - A rectitle&ção 
será. feita. 

Em seguida é a.pprovo.da a acta da sessão 
antecedente. 

O Sr t• Seeret.o.rlo procede ó. lei· 
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 

Do Sr. Deputado Heredia de Sá, de hoje, 
communica.ndo que não tem podido compa.· 
recai' ás sessões · da Cama.ra, por ter estado 
gravemente enfermoseu pae, que !allecau 
hoje.-lntetra.da e a dese.nojar. 
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Do I• Secretario do Senado, de 3 de.j ulho 
corrente, communicando que o Senado en
viou â. sancção do Sr. Presidente da Republica 
a Resolução do COngresso Nacional, que au
toriza o Poder Executivo a abrir ao Minls, 
terio dt~ Guerra o credito de 51:820$150, sup· 
plementar ás verbls-1 o· (l 11 a do a.rt. 19 da 
lei n. 560, de 1898.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, lle 4 do corrente, com· 
munica.ndo que o Senado enviou á sancção 
do Sr ~ Presidente da Republica a proprJSição 
dessa. Camara que· ll:Utoriza o pagamento da 
quantia de 505.~554 ao major Felisberto José 
de Menezes. professor do Cvl!egio Militar da. 
Capital Federal, de gratificação que venceu e 
não recebeu, de 1 ile janeiro a 2 de abril de' 
1895.-Inteirada. · 

Do mesmo senhor, de 5 ·do corrente, re· 
mettendo com emenda a proposição desta Ca
mara., que autoriza o Poder Executivo a. abrir 
::~o hA.inisterio da [ndustria, Viação e Obras 
Publicas o credito espeeial de 1:061$812, para 
pagamento do aluguel do predio onde. fune
çionou a; Inspectoria Geral de Terras e Colo· 
nizacão, de ,ia.neiro a março de 1898.- A' 
commissão de Orçamento. 

Do mesmo senhor, de igual data, remet
tendo com emenda a. }?roposição desta ca
mara., que fixa a· força naval para. o exerci
cio de 1900.- A' Commissão de Marinha e 
Guerra.. 

Do Ministerio da Industria., .Viação e Obras 
Pllblicas, de 6 do corrente, remettendo a se-
guinte · 

MENSA.GEM: 

Transmitto á alta apreciação do Poder Le
gislativo a ex'posição em que o Ministro da 
Estado dos Negocias da. Ind ustria., Viação ·e 
Obras Publicas manifesta a necessidade de 
serem abertos ao Governo Ferleral os creditos 
especiaes de 13.162:951$027, para o pa-ga
mento e regolarizn~ão de despeza.s da Estrad.a 
de Ferro Central do Brnzil attinentesao exer
cício ele 1898, de fr. 6.·142,66 p ;J.ra. a liquidação 
de contas de Quayle Davidson & c. na. parte 
relativa á differença de 1'1-etes ele navios para 
a conducção de locomoti~as encominendada.s 
para a mesma. estrada., em 1895 e de 
~ 1?507-12-10 para a indemnizaçiio .n Wes
tern Brnzilia.n Telegrapb Company pelu. sus
pensão do respectivo teafego em 1893 e 189L 

E pelos motlVos cons.tantes d" rJferida. ex
posicão solicito ao _Cnngresso a. concessão dos 
mencionados creditós especiaes, atl.m de poder 
o Governo sati~fazer áquelles compromissos 
da União.-M. Ferraz de Campos Sa~les.-A' 
Commissiio de Orçamento. 

Da. Mesa da Cama'I'a. dos Deputados ·do Es
tado de Minas Geraes, de 3 do corrente, re~ 

c(\JU:~.m v • . ro:. 

presen tarrdo sobre a. necessidade da decretação 
dC! uma lei reguladora da. importação de 
mudas e ba.cellos de videiras européas e de 
outr-as provideucias em ordem a. preveni,• a 
viticulluro: nacional contra a. invasão da. 
phylloxera o tle outras molestia:s da videira. 
-A' Commis~ão de Orçamento. 

Do Presidente da mesa. eleitoral ua 1• secção 
da Barra do Pirally, pedindo a devolução das 
cópi3S tJ<lS netas tia eleição a qne se procedeu 
no dia 29 de junho ultimo, por terem sido 
remettidas ns mesm:~ a. esb Cttmar:J. sem o 
competente concel·to.-Não tem legar a de
volução pedil.lu, â. vim do disposto nos §§ 20 
e 22 da lei n. 35, de 28 de js.netro ele 1892. 

Do Sr. Júsé Au~usto F~rreira da. Costa, en
vittndo, em nome da missão na R.ussia., um 
exemplar do Orçamento fio Reia.torio apre
sentado pelo Sr. W itte,i\1iuistro das Fioan~s 
<b Sua. ~:bgCJStD.de o Imperador da. Russia..
Ioteirada e agradeç.a.-se. 

Requerimento : 

Do advog<ldo Carlos Jorge Sallaberry, deYi· 
damente :lUtori~ado por Manoel Nunes Ri
beiro, NSidente em. Cuyabá, pedindo privi
legio para a conversão da· furça, da~ quedns 
da. agua. de Gua.yra e do Salto de Iguassú em 
força electrica e suas diiferantes applicaçõ~:s 
e privilegio para a naveg-;1ção elo Rio Paraoá 
acima das Sete Quedas, mediante certos fa
vores que solicita.-A' Commissão de . Fa-. 
zcnda. 

Telegramma. trausmittido de Cllyabã.: 

Sr . Presidente Camar::~, Rio - Deante da. 
manifesta perturbaçã.o ordem publica. e anar
chia em que estão muitas localidades Estado 
nas quaes permauec)m forças revoluciona· 
rias ~;rmadas, impedindo livre exercício das 
autoridades cnnstituidas e ~rturbando a paz 
e ·tr-anquillidade seus habita.ntes.est-ando pro
prio governo tolhido de ot•ganizar elemen
tos de rencção contra esse estado de ~narchia, 
e tendo Presidente Republica negado a. 
este governo garantias constituciona.es que 
reiteradas vezes requisitei para restabele
cimento ordem, rc.;so1vi abandonnr hoje go
verno Estado depondo-o uas mãos mesmo 
Presidente Republica, uma vez que não 
estão presentes nesta ea.pi.tal terceiro yice
presideote·Esta.do e. o presidente Assemb1éa. 
Legislativa e não o quiz acceitar o presi
dente cam:1ra .Municipal Cuya.bá coronel 
Pedro Celestino Corrêa da Costa, ultimo dos 
meu~ subst.itutos constitucionaes e não prevê 
Const ituição Estadual um caso semelhante. 

Fica. assim la:vrndo meu prote:>lo perante 
Na~.ã.o. -Saudações-. Antonio Ces;lriiJ,2° vice
presidente do Estado.-Inteirada. 

9 
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O Sr. Presidente~ Accedendo ao 
convite feito a esta Camam. pelo Instituto da 
Ordem dos Advogados Br;tzileiros, nomeio os 
Srs. Luiz Domingues, Xavier da. Silveira e 
Alfretlo Pinto para representj.r e.. Ca.mara. 
dós Deputaltos no Congre.,so Jurídico que, in· 
teressanrlo toLlas ~s uações americanas, é 
convocado para. commemorar, ern 3 de maio 
de 1900, o descobrimento do Brazil. 

O §r. Luiz Adolpho- Sr. Pre· 
sidente, peço <1 V. Ex. que me informe qne 
destino -vai dar ao telegramma do Sr. pre
sidente de Matto-Grosso, communicando que, 
não querendo os seus substitutos · legacs 
assumir o governo do Estado, vc.i u,bando
nal-o. 

O SR. PRESIDEi'iTE- A Mesa. declal'OU que 
fica. v a inteirada. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO - Sr. Presirlente, o 
facto levado ao conhecimento da Cama.ra 
pelo pl'esirlente de .:\fo.tto-Grosso o um iacto 
da maior gravidade para o regimen republi
cano federativo. 

O presidente uo Estado de Ma.tio-Grosso, 
antes de abandonar e governo, procurou os 
seus substitutos legaese nenhum deites quiz 
assumir o governo nas tristes condições em 
que o SI'. Presidente da Republica. collocou 
.aquelle Estado da União. 

Um dos substitutos legaes, o presidente da. 
Assembléa de Ma.tto-Grosso, teve de refugiar
se em ponto ignorado, pm•que a sua. -villa 
estava ameaçada ; mas como se descobrisse 
o seu paradeiro, foi uma escolta de revoltosos 
encarregada. de prendel-o ! Esse presidente 
da Assemb1éa é nada menos que um Senador 
da Republica e 4° Secretario do Senado, 
ca1•gos que lhe dão rli.reito a certas immuni
da.des consignana.s nas Leis. 

Começa. o Sr. P t•esidentc da Republica. a 
sentir os primeiros espinhos na senda peri
gosa em que envereclou. . 

segnndo o artigo publicado em um jornal 
da. tarde de hontem, S. Ex .• vendo que nen
hum dos substitutos legaes do governo con

_stituido de Matto-Grosso queria. assumir a 
:responsabilidade da administração em taes 
conôições, deter.minou ao commanda.nte do 
distl'icto que consultasse os vereadores pela 
ordem da. votação s\ algum delles estava 
disposto a assumir o governo. 

Pergunto: no estado de ana.rcbia em que 
se acha aquella circumscripção 11a Repuhllca 
qual o homem de vergonha e brio que queira 
assumir a responsabilidade do governo , so
bretndo quando o desrespeito ás autoridades 
constituídas é patrocinado pelo Gc,-vorno 
Feder-J.l ~ 

O Sn.. llENIUQUE YAz-Não a.poiado. 

O SR. LUIZADOLPHO-Vou mostrai' a V. Ex. 
com a.~·tigos assignados por homens politicos 
de Matto Gt·osso, cot•religiona.riOSdo Ministro 
da Faz•.mda e que estão em continua commu
nicaçltocom S. Ex. pelo telegra.pho, vou mos~ 
trae que lá se diz abertamente que é -o Go
verno Feueral que mantém a anarchia., 

o Sn. CAssiANo oo NAsCIM!i::NTo- Artigo's 
de j urns.es não fazem prova. 

O Sn. LUiz AnoLPHo-Tenho aqui um;.o. cir· 
cu lar o.ssignada. por cinco chefes politicos, 
sendo o }>rimeiro 8ignat:lrio genro do St•. Dr. 
Manoel Murtinho e chefe da dissidencia. de 
Matto Gros~o. Dr. Bénedicto Chrispiniano de 
Souw, desembargador da Rela~ã.o de Cuyabá 
e outros. Vejamos o que diz a circule~r; 

«Uma l<!gião de cerca. de 4.000 homens, 
sob o comroando dos priocipaes chefes dissi
dentes, -no dia 10 de abril )lroximo findo, en
trou nesta cidade com o fim de garantir á 
assembléa a. liberdade tle que carecia para. 
procede1· á mesma apuração, tendo sido no 
11ia :mterior avbac1os dessa deliberay,'io tanto 
o presidente do Estado como o da Assemb!éa., 
aos quaes foi garantida inteira obediencia a 
qualquer que fosse oresultado da. opera~.ão. 

«Com a entrada das forças, porém, rom
peram as lwstilidades da parte das fotços go
vemista.s, dirigidas pelo coronel Ponce, que se 
acbavam em trincheil'a.s, de antemão pl.'epa
radas no centro da capital. A. violencia. da 
luta, durante cinco dias, resolveu o .chefe do 
pa~tido ~epui.Jlicano Senacor Generoso P.once, 
sem recurso pelo completo abandono em que 
ficou por parte dos seus amigos, pedir aos 
nossos amigos chefes dis...<:identes: segurança 
de -oida, P'"opo~tdo aind a mais rc_nunciar o 
cargo de Deput,!do estadual e de presidente da 
-Asscmblia, cttja eleiçlio prometteu {a:e1· re
caltir em tm~ Deputado indicado pcl<t dissi
dencia, assumindo este em segwúla. a presidtm
cia do Esc·• elo, tuc:W depois de ann-wllada. ·a e~ci
çüo de :i de mcwço.~ 

Depois vem uma declaração positiva sobre 
quem promoveu todo este movimento. 

O S R..CASSIAN'O no NASCii\1El\"To-Quid ilt<le'l 
V. Ex. 11ã0 se limite a ler, commente. . 

0 Sa. LUIZ ADoLPRo-E' um ~opico em que 
o autor da circular diz o segui o te : 

« Para mais gat·attliJ• esta 11ossa esperaílÇa 
e desejo do nosso ill111strado patricio no Rio de 
J.lr.eiro o Dr. ]fanoel Murlinlto e de outros 
amigos clistinctos de lá, _rogamos o. V. S. nos 
proteger com a sua. real i nfluencia nessa lo
ca.Ut1adc, faz.endo :mtrragar os nossos candi-
datos, etc.» -

Não insisto 1l3. leitur-a de outros-documen
tos que jà foram lidos e estão coinpcndiados 
por ordem de data. -Desejo apenas perguntar 
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á Ca.ma.ra si. tendo ella de velar pela. guarda 
da Constituição e das l·~is, pôde pei"mittir 
que a suceess;.1o do governo em um E:;to.do 
da R.epnblira. se (aç1 pelo m'ldo por que vae 
ser f Jtta em Malto Grosso. 

Desejo perguntar si e !la cumpra seu dever, 
não tomando conhecimento do telegramma 
que acaba de ma.uda.r o governo ue Matto 
Gro~. · -

E para provocar a manifestação da. Camara 
sobre ·este documento, 'VOU mandar á Mesa. 
u ma indicação, a qual acompanham os ele· 
Tilentos instructivos da questão. 

Dest1~ modo a Ca.m~rn. '! irá si o movimento 
de Matto-Grosso pôde motivar o.quella sue
cessão lllega.l (LO gove['no que alll se quer 
fazer, e digo illegal, porque nem a Const i
tuição Federal, nem a. edtadua.l,-permitte que 
o Presidente ela. Repulllica. mande entregar 
ao verea,.lor mais votad.> d~ Cã.ma.rt\ Muni
cipal o governo de um Esta,do. 

A Constituição de Matto Grosso sobre a. 
succassão ·do governo astabaleca o seguinte: 

«Art. 17. Para substituir o presidente na 
su:~. falta e imp,edimentos, sariio eleitos sí
multamente e pela. mesma fôrma de sua. elei
ção tres vice-presidentes, com a designação 
da · 1•, 2• e 30, os quaes servirão durantl.l o 
mesmo period,o governamental. 

§ L • No impedimento dos vice-presidentes, 
serão suc~e:::sivamente ohnm:~.dos ao governo 
do Estado o presideute da Assembléa. Legisla
tíva e o presidentl3 da Camara Municipal da 
capit&l.:J> 

O presidente ·da A!lsemblé:t Legislativa é o 
Senador Ponce, · que - esta for:Lgido; o presi
dente da. Camr\ra. J.W.Unictpal r~cusou-se, com 
fut~damento, a assumir o governo do Es
tado . 

Qua.l e, portanto, o recurso· do Presidente 
da. Rr,puiJlica ]lara. da.r governo a Mutto 
Grosso~ · 

S. Ex. esbarra. com a primeirll. contrarie
darle, si esta 6 a primeir:~ .. si S. E~. não tem 
a sua cJnscicné\n do republicano, indica.ndo 
que está procedendo •le modo incorrecto nesta 
questão. 
-Tal é 3 anaJ•chia. que reina. no E,tn.do, ta.es 

são os continu·os· desacatos às• a.utol'idades, 
à'rrectun<los por bandos· arma.dos que per
correm to:las as locn.lido;ies, que o presi
dente uo Estado não tinho. outro nlvitre a 
tomar sinii.o o de entregar ao Governo do 
Sr. P1·esidente da Republir.a o EsL:vlo que 
S. Ex_ rendeu i~ di~creção dos p:"lrtiuat·ios do 
Sr. 1\linistro da. Fazenda. 

O coiriinantlo.nto do districto manda, entre
tanto; dizer que o Estado está em paz, o que, 
entretanto, á conte;ta.do, não só pelas· tele
~a.mm:ts que continuamente recebo de 
uuya.bá, como pelas · cómmunicaçõell de 

amigos meus, r_efagiados em Assun;pção :por 
talta de garantias no Esta. do. · · · 

O Sr. Presidente da. R.epublica. está mal 
informado, ou então a opinião lJUblic.l é 
transviada por documentos que não merecem 
fe. A de Buenos Aires melhor informa.da 
revela.- a anarchia. em que cstü. Matto Grosso . 
A Prema. de 29 de junho ultimo diz o se
guinte: 

«A grande excitação de animo reinante 
entre os grupos em lucta, no Iongioquo Es:.. 
tado de Matto-GrotSO (Brazil}, tem sido ·causá. 
de recentes oho!}ues, cujas consequencias são 
difficeis de prever-se_ · ·. · · 

« Qua.ndo passou por esta. cidade, em viagern 
para Ma.tto Grosso, o Dr. Metello, candidato 
dos revoluoionurics rio-gl'aodenses (•leve ser 
ma.ttogrossenses) ao governo daquelle Estado, 
deu plena segurança de que pod~ria entrar 
em accor·do sobre as divergencias suscitadas. 

<a: Entretanto, sull.S esperanças sahiram !l'US· 
tra.•las, pois acha-se novamente sitiada a. ci
(~adc de cuyabá por forças revolucionarias, 
em numero de 3.500 homens. 

«lnfol'mações de pessoas chegadD.S a esta 
capital, por via Assumpção, fazem eaber que 
a cido.de de Corumbá se acb:~. eatregue á mais 
espantosa anarchia, pois foi deposto o dele
ga.do ~e policia, que se refugiou no Pnra.gua.y, 
como tambem alguns membros da cnmara. 
municipal. . - ' 

«A policia da cidade, em numero muito 
reduzido, é impotente, apeza.r do a:nxilio que 
em casos_com~ oste lhe .emprest.'\ ?- forç..\ fe· 
det'aol a.lh destac:~.do., para gar<\Dttr a vida e 
a propriedade. · 

«Niio ao passa nonte sem que S·3 pr~:luzo.m 
de3ordens e ~e as;;altem domicilias, o reina. o 
maior panico na populaçrw pelas continuas 
descargas de fuzilari<t que so ouvem ri cnda 
mom()nto. 

«No começo do prcsonte mez se lovou a. 
cabo um nssalto, em pleno dht, a reshleneicr. 
do Sr. Henrique de Sant'Anoa., reprcsen· 
bnte consular l.lo Ut•ugutty naquell:t cidade, 
a titulo de procurut• armns, que supptmha 
encontt•ar :~.lli, sem siquer rospoitat• o.s in'' 
signias da n;.t.cionalitlaue uruguayn, repre
sentada no escudo do c<:msulado. 

«Uma vez violn<lo o recinto consulrtr, com· 
mcWlt'am-se actos de verda<leiro banditismo. 

«O Sr_ Sant'Auna. livrou·sl3 daquolla. ag· 
gressiio por se a.char em seu estab:llecimento 
de ca.mpo, no sul d:~. Estndo. 

«0 enc11.rregado do consulado, Sr. Pinto ele 
Almeida. que alli se achava, te\'e de !ugit' 
a.meaça.llo pelo3 assnlt<m tcs. 

<Parece que a questão .das arm:l.~, não foi 
mais do que um simples pretexto para a.iaca.
rcm o consulado, pois não encontraram um;).. 
unicn»,. 
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·.• No mesmo jornal ainda,se encontra a se

guinte· noticia. 
"' De Rivera. communicam telegl'o.phica

men~e : epnsta aqui por telegra.mma que o 
snbd1to portuguez Manoel Vieira. emba.rcára. 

.-:; em·Montevidéo gtande quantidade de arma .. 
mento destinado aos revoluciona.rlos de Matto 
orosso:.. 

· Recebem-se telegrammas que são o epílogo 
do attentado . que alli · se praticou e nada. se 
faz'?! · 

Eu, Sr. Presidente, tenho recebido deami
. g6s politicos re fugiados em Aesumpção tele· 

, . . · grammas, pedindo noticias da situação de 
Cuyabá, porque estão certos de que ha. alli 
. desordens. . 

Não. A Camara. ha de tomar conhecimento 
de taes factos e o meio que tem para. conse
guil-o é mandar que a Commissão de Consti
tuição, Legislação e Justiça estude o caso 
de Matto Grosso e attenda. aos documen
t~s que vou fornecer-lhe na seguinte indica.
çao que peço a. V. Ex . para mandar publicar 
conjuncta.mente com os d0011mentos de n. 1 
a. 14, que a acompanham. 

Tenho concluído • 
· Vem á Mesa. e é lida a seguinte 

INDICAÇÃO 

O presidente de Matto Grosso quando tomou 
tal medida estava certo de não poder manter 
a .ordem, perturbada. a instigaçoes do Go· 
verno Federal • •. Indicamos que o telcgramma do presidente 

O SR. CASSIANO Do NAsCIMENTo - Não do Estado de Matto Grosso, dirigido ao presi-
apoiado. dente desta amam, participando que acaba 

O Sa. L PIZ ADOLPHO - ••• porque 0 que de abandonar o ~overno do Estado visto não 
se quer fazer é afastar da lucta. eleitoral 0 quererem· assumil-o os seus sub;titutoa !e-

-partido republicano. Nós, porem, jádeixá.mos gaes, vã. oi. Commissão de Constituição LeYis
o campo aberto, já. o a.ba.ndonámos, já propor- !ação e Justiça, afim de que esta, tom~nd8 co
cionámos ao Sr. Ministro da Fazenda. todas nhectmento dP_sse documento e dos que ora. 
as facilidade~. s. Ex . póde dír..er aos seus lhe sao fornec1dos sob os ns . 1 a. 14, interpo
allllgos que vao desassombradamente às urnas, nha. o seu parecer sobre os seguintes pontos· 
porque nós não concorremos, mesmo para I•, si o acto da Assembléa, annullando ã. 
não termos depois de ver a a.ssembléa. sitiada eleição presidencial precedida. a 1 de março 
pelos capangas de s. Ex. sob a pressão e ameaça tle grupos a.rmad~ 

Eis, Sr. Presidente, 0 estado a que está q11e sitiarem a. cidade de Cuyabá de 10 a 17 
reduzido o meu infeliz torrão na.tàl. Era. ne- de abril do corrente, como consta da acta. da. 
cesaa.rio que o Presidente da. ·Republica pa.ra. re~pectiva. sessão (documento n. 8) e do of
auxiliar o Sr. Ministro da. Fazenda alli in- ficto do commandante do 7" districto m1litar 
ventasse uma theoria. nova de ·intervenção- (documento n .. lO) é ou não juridicamente 
federal, quando esta. vem consignada clat·<~· nuUo em todos o;; seus eft'eitos ; 
mente naConstituição. Com semelhante theo- 20, si esse acto, praticado contra a con
ria vae S. Ex. implant4r 0 terror nos Es- vicção e consciencia dos Deputados á Assem
tados. · bléa, não constitue um attentado contra. a. 

O caso de Matto Grosso e um perigo para. a. !órma republicana.. de governo, garantida. 
federação, e o silencio destas bancadas e de aos Estados pela Constituição da Republica. 
todo o mundo mostra. que esta politica do (a.rt. 6• n. 2"), fórma cuja. essencia reside na. 
Sr. Presidente está. despertando 0 terror ver~d~ e pratica. do.regimen rep_!'eS~nta.tivo; 
branco em todas as fileiras pala :facilidade 3 \ st a.o Governo Feder:ll nao mcumbe 
com que S. Ex. está. a.tfrontando tudo.. . . ex--11~ do n. 2 do art. 6• da. Constituição 

. repor no governo de Ma.tto Grosso o presi-
0 Sa. C.o\.SSIANO DO NAscrmNTo da. um dente legitimamente eleito a I de março cu·a 

aparte. eleição foi apurada e reconhecida perfeita.J o 
. O SR. Lurz AootPH~- Não se illuda, pi>. válida., como consta dos considerandos <!opa

rem, S. Ex. , que póde recuar deste caminho recer da Assembléa (doc. n. 8); 
porque é .~empo ainda. ' 4•, si a successão. do governo de Ma.tto 

. E eu cumpro com o meu dever de repre- Grosso pa.ra o qua.triennio de 1899 a. 1903 
. senta.nte de M~tto Grosso e hei de cumpril-o pórle ser considerada. legith:a, desde que nã.o 
a~ o fim com Independeneia., ha de permit- assuma o goyerno do Estado o presidente ou 
t1r-me S. ·Ex., porque sou cuyabano altivo os seus suli~tttutos lega.es,su1l'ragados na elei
e pert~nço ãquelle povo que defendeu o8 ção já .realizada a. I de março; 
seus dire1tos contra os capangas do Ministro 5", SI dos documentos apresentados resulta 
de S. Ex., tendo a. cidade cercada duranto ou não a _ convicçüo de ter sido a A.ssembléa. 
cinco dias, para. que se obtivesse da Assem- do E:.tado violentada no exercicio das suas 
bléa. uma. ·extorsão semelhante. · funoções constitucionaes. . 
· P~is em ple~o seeu~o XIX, em piena. R.e- Sala das sessões, 6 de julho de 1899 -Luiz 

pubhea., se !aZisto e nao se protesta~ ! 1 Aàolpho.-Melw Rego. • 
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Documentos a que se referiu o sr. Luiz 
· Adol:pbo na indicação supra . 

DOCUMENTO N. 1 

Circular do Dr. Manoel Murtinho - Pre· 
zado correligíonario e amigo ~ Havendo ·eu 
manifestado na declaração que fiz publicar no 
Jornal do Commercio de 4 .do corrente que 
deixa.V'a de ser solida.rio com a direcçã.o poli-

.' tica. do nos~o Estado por profunda di vergeneia 
sobre a.ssumptos locaes, entendo correr-me o 
dever de justificar perante os amigos que 
sempre me honraram com sua eonfia.nça. esse 
meu extremo prooodimento. · 

E' excusado rememorar, porque estão na 
lembrança de todos, os serviços que prestei 

. em ordem a constituir e coosolitlar a situação 
politica. dominante em Matto Grosso, não 
regateando para isso sacrificios da toda. a 
sorte, como talvez ainda. ninguem os tenha. 
feito tamanhos. . 

Nesse empenho, sem duvida alguma I>a· 
triotico, em que, a pai" da defesa dos legi
times interesses do Estado, se procurava 
implantar os verdadeiros princípios da. poli
tica. republicana, tive sempre a meu lado, 
como um dos mais esforçados e indefesos 
companheiros de lucta, o corvnel Generoso 
Ponce, a quem· mais tarde seus in~ontestaveis 
merecimentos pessoaes c políticos sagraram 
chefe do partido republicano mntto-grossense, 
posto em que procurei consta11tcmente pre
stigial;..o, já quando me achei investido do 
governo estadual, j{l. durante minba resi
dencia. nesta Capital, que não se póda deixar 
de considerar como o centro de todo o movi
mento político do Estado. 

Acostumado n. vel·o invn.ria.valmente docil 
o.o bene1l.co ioilnxo dos c.lictames da justiça 
na. direcQão dos negocies políticos, tomei-me 
de natural surpresa dea.nte de sua. recente 
attltude, defendendo com tenaeitla.Lle uma 
causa. que póde ·recommendar-se por outros 
titulas, menos pelo da justiça. Alludo á 
questão da cunditlatura á. presi~encia. do 
Estado no proximo periodo governo.menbl. 

Para a inV'estidura desse elevado J.lOsto 
politico ninguem, a :meu ver, podia. disputar 
a. prefe:rencia ao nosso a.migo e pa.tricio, Sr, 
Dr ~ ·José Maria Metello. 

Além de seu laureado talento, que faz delle 
uma das glorias de Ma.tto Grosso, e firma sua 
competencia. :PS.ra o cabal desempenho da
quella cargo, ainda registra em sua. fé de 
offieio politica. relevantes serviços, quer como 
preside~t~ da assambléa constituinte, quer 
como um dos co lia boradores mais prestimosos 
da organização administrativa do Estado, do 
que dou testemunho pessoal por ter sido o 
autor dessa organizaç~o. 

Pois bem ; esta. candidatura é sém motivo 
algum conhecido, posta. ã>margem, e ·em:seu 
logar apresenta o coronel Ponce a. do Sr. ·nr. 
João Felix Peixoto de Azevedo. 

Sem conhecer pessoalmente este patrício. 
ignoro si lha assistirá a precisa. capacidade 
para gove1•nar o Estado ; mas creio poder as
segurar que não conta. ainda serviço politico 
de monta, visto achar-se ha. pouco em 
Cuyabá, para. onde foi a meu chamado dPJ!
empenhar uma commissã.o. techníca de enge
nheiro,- aliás remunerado pelos cofres pu
blicas. E, no emta.nto, é apresentada esta 
candidatura que·não supporta. confronto com 
a primeira sob nenhum ponto de vista.! 

Tão clamorosa. postergação da justiça, sem. 
cuja observanci<~. nã.o ha. politica que se sus
tente, obrigou-me a affa.star-me, bem a meu 
peza.r. do coronel Ponce para não participar 
de uma responsabilidade que me repugna. -

E esse meu procedimento ainda. mais sa 
justifica. pela noticia que posteriormente re-' 
cebi com relação ã. chapa para. vice-presiden-. 
tes do Estado, na. qual figuram do'us irmãos, 
(l) o que dá a . uma tal combinação os ares 
de um arranjo de faniilia, com grave quebra. 
do prestigio político. De minha divergencia 
com o coronel Ponce, nos termos expostós, 
c~nstiiuo juiz o nosso ~tado. EUe que de
ctda, em sua alta imparcialidade, quem é que 
sa bate pel& justiça e pelos legítimos in teres· 
ses IJOliticos, e dê ganho de causa a. quem o 
merecer. 

Eu não receio o seu 17tweilicti~m. 
Comprimeotando-vos cordialmente, _me 

subscrevo com a ma.iol' estima, amigo e pa
trício obriga.dissimo. - ManoeZ José M«rti
tzho. -Rio, 7 de dezembro de 1898. 

DOCID!ENTO N. 2 

Cuyabã, 29 de março de 1899.-Consta. 
aqui a demissão do Senador Ponce do Cúm· 
mando. superior da guarda. nacional e nomea.
çã.o do general Daltro, e tambem a. nomeação 
de Celestino Bastos para director do Arsenal 
de . Guerra. Peço que represente ao Presi-: 
dente do. Repnblica Cúntra factos tão inex
plicaveis, chamn.ndo tambem sua. atterição 
sobre a. revoluQã.o que está. imminente, enca
beQada pelo coronel Antonio Paes ele Ba.rros e 
alimentada pelo desembargador Benedicto de 
Souza, que para isso propala contar com o 
apoio uo Governo· da. União. · 

A ordem publica. está. seriamente ai:nea
çada. 

Muitas _famílias retiram-se já da capital. 

(I) D'O Estado, .orgão do partido republi
cano dissidente, de 22 de janeiro. 
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O Dr. Manoel· Murtinho responsavel por 
tudo. - . 

:A.ntoriio Cesario, presidente do Estado. 

DOCUME!NTO N. 3 

M~Úto Gros$0 - Os .Srs. Deputados Luiz 
Ádolplio e Mello Rego receberam hontem de 
cuya.bâ., o ~cguinte telegramma, que lhes. foi 
dirigido_ pelo presidente do Estado de Matto 
Grosso: 

o(( Cnyabá, 6 de abril de 1899.-Deputados 
Luiz A(lolpho e Mello Rego-Rio-Apoiado 
Qonstituiçã·J; requisitei força federal ao Pre· 
sidente da. Republica. para. manter a. ot'dem 
publica, alterada pela reunião for~as rebel
des que marcham sobre esta. ca:pital onde nada 
mais entra. 

A população está sobresaltada. 
Os chefes politicos do partido contrario re

tiram-se todos sem soiTrer o menor constran
gimento. 

Não quiz detel-os só mente para evitar justi-. 
:fica.tiva de invasão desta capital. 

O plano adversarios é de exercer pressão 
sobre os Deputados no dia da apuração elei
toral ou :perturbar a ordem p.:~.ra evitar o 
livre exercício da Assembléa, Torna·Se ne· 
cessario levar estes factos ao conhecimento 
do Presidente da Republica·. 

O comma.ndante do districto militãr recebeu 
orllem para observar neutraliolado.- An
tonio Ces~1-jo, presidente do Estado.» 

São assás claros os termos deste despacho 
telegraphico; que n. esta hora.j{~ chegou ao 
c11nhecimento do Sr. Pl'e:>identa da Repu
blica. 

Não nos parece cl'ivcl que possa vin~ar 
o processo violento o coudemna.vel do im-

. -pedir pela. força ou peln. ameaça o livre exer
cício da. assemblóa e~ta.dua.l, exercício que 
constitue um tUreito s·1grado. Si ha. quem o 
pretonda. fázer,. não póde estranhar que a 
mais vigorosa resistencio. se lh.e co:ltrnpJnhu.. 

Seria., porém, mil vezus mais pa.triotico qua 
os éhefes políticos orientassem seus amigos no 
Estado, apontando-lh~;~s o ot·ro gl'a.ve de SO· 
mellto.nt.e tentativa, que além dos males lO· 
câas s6 pód3 influir desastrosamente sobre 
os creditos dà Republica. 

{Ga::eta ele Noticias de.7 de abril.) 

DOCUMENTO N, 4 

Artigo publicado na Gazeta. de Noticias de 
7 de al:iril, pelo Dr. :Ma.no3l Murtinho : 

A este propcsito escreve-nos o Sr. Dr. Ma
noel Murtíoho; ministx·o tlo Suprerrti:i Tri
bunal Federal ; 

. << Nã.o sei cóiii (tile fulidamEmto os Srs; 
Deputados :Mello Rego ê Liliz Adotpho asse
guram em um communjoado por elles asai.
gnado e inserto na Ga:;et!l- de Noticias, de 
hoje, que a ordem publica eatú. perturbada no 
Estado de Matto Grosso. O tel~gra:pbo, que 
poderia traosmittir alguma noticia fidedigna. 
sobre aquena ·situação anomala,. ha mais de 
oito dias que nã.o funcciona, embora se ga· 
ranta que alinha telegra.phica se acha ncs~ 
impedida., a menos que somente os amigos 
do Sr. Ponce tenham . tido a. excepcional for
tuna de. receber telegrammns nqJ;li, pois do 
lado contrario nenllum tem sido recebido 
dentro do nU udido prazo. _ 

O que,. entretanto, os factos hão de_ com
provaL' brevemente é que os partidarios da, 
candidatura do Dr. Mctello á presidencia do 
i:'.}ferldo Estado, que a levant~ram <J.nimados 
pelo apoio da opinião publica, e no.intuito 
de pôr a testa do governo estadual um ho
mem competente p::tra dirigil-o pelo caminho 
da lei e da. honra, não hão de comprometter 
~ua cansa, em cuja victoria a~nda confiam, 
pois esta depende da opuracãci 4a eleicúo de 
Ide março, recorrendo aos meios violentos, 
quando é sabido que a força. material .se1•vc 
para garantir, mas não para substitl).h' o (li::. 
rei to. E nesse sentido tecm sido as recom· 
mendacões dos que prestain .seu franco apô.~o 
á causa da dissidimcia, que,.sí triumphar, ha 
de tornar-se credo~a, por i:n!i.is um .~1tulo, da 
g1•atidão do povo matto·grosseose, r~stab~.~~~ 
cendo no Estado as boas normas go vern~ 
ruentaes,» 

DOCUMENTO N. 5 

Mt\tto Grcss() - Escrevo-llo::; o Sr. br. Al
varo {te Oliveira, illustre 13 digno {Urector dos 
telegrn phos: 

« Na Gr1zcta de hoj<J, em coinm11nicaoão do 
Sr. Dt•. Man•)el Murtinho, leio a.s se~uintes 
liuha.s: 

«O telegrapbo, que poderia t1•ansmittir nl· 
gu mn. noticia 1:\dcdígno. sobre aq uella situnQã.o 
a.notnal.a. (rle Matto Grosso), ha. mais de oito 
dias que não funcciona, emborà se gara:iitii. 
qu'3 u. linho. te~egl"aphica se .a~ha: desipl.pe~iO~ 
a. menos que somente os t\m1gos do Sr. Ponce 
tenha.m tído a excepcional fortuna. de receber 
telegrommll.S aqui, pois do lado contrar.io ne
nhv.m tem. sido recebido det.t1'o do alludida 
pra.:;o.~ 

Estas linhas obrigam-me~conio director aó·s 
t;}!egrjlphos, a uina explicação. . . . 
. A linha para. Cilyabá. foi interroinp~da .. no 

dia 30 de m:1rço tiltimb,e rio dia. 3 do corrente 
informou o chefe do distrido de Goya.z qile 
entre aquella estução e a do cororiel Porice 
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(127 k ilometros)roram encontrados,em grande da. mesma i:m.t\i.reza., "Produzindo oecessaria.
extensão da linha, o fio cortado em diversos mente os mesmos etreitos. E nfm attribui~ 
pontos e os postes cortados a. m3.chado. No dia rnos estes factos a vícios i!ldividuaes, a. teil

-4 :restàbeteceu-se a communicaçã.o. dencias de cada. um. I>Orque ellas represen-
No dia. 5o Sr. Dr.Joaquim Murtinho, illus: tam intrinsec:tmente um v1cio mais profundo · 

. tro irmão do Sr. miniatro do Supr-emo Tri- de origem mais generalizada., que se encontra.· 
bunal Federnl, perliu-me que lhe explicàsse em estímulos creados por uma falsa educa
porque. teado vindo na vespera telegramma. ção politica. que pret·mde fazer dos chefes de 
do presidente de Ma.tto Grosso, elle e os seus ·goverrio os cM•imba.dores das decisõe~ dos 
amigos não l'ecebiam communicações de chefes politicos, cuja preoccupa.çiio, por Via 
Cuyabá: e tendo sabido por mim, que nesse de regra, é menos o in tere..-se geral das zona;;·· 
dia. 5, & hora. em que S. E:x:. me fa.Ua.vn., a. em que agem, do que satisfazer todos ós dias 
nossa. linha de Osste sô funcciona.va até Ube- e todas as hotas a: insacia.bi!idade <los corri
raba.,ilcou ;1ssentado que eu lhe enviaria.infor- lhos eleitoraes . 
mações,logo que as tivesse, sobre os seguintes Approxim:torlo-se em Matto Gro:3so a época. 
·pontos: 1 ", si os telegrammas, que elle e seus d~ eleição presidencitll, naturalmente ns in· 
a.migos h•n·iam transmittido, chegaram ao tlueucias politicas do Es~do tinb.:\m necessi· 
seu destino -; 2•. porque não vinha.m os tele., dade de combinar sob-ce o nome do cidadão 
g:rammas que para elle.s deviam existir na que devia occcrpa.r -esse cargo. Não faremos 
estaÇão de Cuyabâ.. . . parallelo sempre desagrad..w el Quando se- re-

No mesmo dia 5,às 41{2 horas da. tarde sou be tere ·a nomes, temos isso por desneces.sa.rio, 
que todo o serviço · telegr&:(!hico para Cuyabã. quanto a.os Cll.lltlídatos que disput:u-em a 
havia chegado a esta. e~taçao; e isso mesmo eleição, quaudo podemos fazer melhor, isto 
coi:Iimuliiquei immediatatnente a S. Ex., em é, affirmar que as influencias politicas que 
cal'ta que fui remettida .. p:tra. sua residericia tiv-eram necessidade de separar·se do gover
em Santa Thereza., sendo devolvii.la e remet· mulor e do Sr. general Ponce, acceita.va.m o 
tida no dia seguinte para. Petropo!13, regis· nome do proprio Sr. general Ponce para 
tr.1da no correio. presidente do Estado. Isto quer dizer qne 

Hontem, 6, faUando directam.ente com a essas inilueucias não fa.ziam sinão a elevadu. · 
estação de CuyaiJá.,inierroguei o encarregado que:tão de quem procura collocnr em utn. · 
do districto .de Matto Grossó sobre a. segunda posto dessf!s, eidadão c~ja responsa.bilidade ' 
duvida do Sr. Dr. Joaquim Murtinbo ; ~- re- pessoal seja-a ntepara segura contra solicita.
oobi a. seguinte resposta, que transmitti hon· ções que as exigencias eleitoraes oontiima
tem mesmo. em telegramma. para. Pet ropolis, mente apresentam e que a fraqueza muitas 
a S. Ex.: •Os telegranimas do Dr. Murtiuho vezes v..ttende, convertendo as secretarias do 
seguiram hontem para o acampamento dos gov-.rno em cha.oce11a. das chefaturas locaes 
revoltosos, sendo portador delles o Dr. Fran., em vez de serem, como lhes ct.~mpete, o cen-
cisco Ignacio, devendo regressar hoje.» tro tlirector ue uma.Ia.r11a. administração. 

Fico. assim explicado o fMto a. que se refere Não quiz, o Sr. Generoso Pouce acceit.a;r 
o Sr. Dr. Mar.uel Murtinbo nas linhas qnc esta indicação e resolveu ~\poiar uma c:m· 
gryphei; restando-me apenas a.ccrescentarque didatura contra outra apoiada pot· influou
o encarregado do districto de Ma.tto Grosso, cia.s cnja origem pór1e ser procurad;~ ·Gm · 
ca.pitü.o Alisumwão, corhmutiicou-me ter t ele- largo pcrio1o da politíca. de Matto Grosso. 
grnpbado, elle proprio, a S. Ex. solJre a si- Aberta assim lL <Hvet·gencia, estas intluencio.s 
tua~ã<i do Estado. a que nos referimos Monsellla.ram n. luct!L no 

Em 7 da abril de 1899. T.erreoo legal; o q_?e 6_}'11. preciso e que ele

(G<t-"cta: de Noti.ci:ts de 8 de abril.) 

P olitica de ilfa:tto Grosso- Desempenha· 
mo-nos hoje do compromisso hontem assu
mido de trazer a. publico infofm.ações mais 
detalhadas a respeito do que tom occorrido no 
E!ltado de Matto Grosso. Infelizmente essas 
occurrencias· ~~.ão constituem originalidade 
na. política. dos Estados; seria. facíl, mas ta.m
bem seria ocioso ~\pontar em outros as dive:r
gencias qtie ora. explodiram s.Ui , b~eadas em 
motivos perfeitamente identicos, em causas 

mentos decompress:.~.o nu.o prl:lt<!wlesstm aba.· 
lar o exercício de legitimos direitol!. Diante 
de pretençües do, ta.s, a lucta não é mais do 
que um inilludivel dever; mas ainda assim, 
pelo exame dos documentos que s~guem, se 
verã. que espirito de prudencio. dominou os 
que tiveram de aconselhar os seus amigos 
naquelte Estado. 

O primeiro telegramma. recebido de Cuya bã 
em duta de 22 de ma.'rço, dizia. o segilinte: 
« Ponce tem introduzido cidaue muita gente 
armada . Estamos·a.meaçados. apezo.r de ter- · 
mos elementos. de · r eacçã.o. Quer Pon.ce doe 
minar terror ». A. 26 .do mesmo mez outro 
telegramma. dizia: « Ponce reune gente ar. 
ma.da. dentro cida.de; estamos ~m ga.rc.ntio.s; · 
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diga. positiva.· mente si reprovam attitude ex-j e sinceros. Não queremqs o poder apeza:r ·de 
trema.. Temos fortes eiementos; urgente.» A g-arautir-vos sob palavra. de honm estar. o 
resposta a este telegramma. foi a seguinte: Joiio lE>gitímumente eleito c por consideravel 
c·Attitude extrema sómeute justificavel cir- maioria; o CJUe queremos, e pa.raisso faremos 
cumstancias extt·emas: :preparem-se para. toU.cs os sacrificios comp:J.tiveis com o nosso 
defendei' o nosso dweito no ten·eno legal. » De caracter e dignida:ie, é salvar a nossa. terra. 
modo. mais posití vo, outro telegramma ac· da. a.ua.rchia., para. o que con tamoscom o vosso 
crescenta.va: «Reprovamos emprego Corça patriotismo, com a. vossa melhor vontade. 
conquistar victo:ria e!eitoral; seu emprego só .Sauclamoa-vos.- Antonio Oesario, prasidente 
justificavei legitima defesa. Procure maioria do Estado.- G~neroso P~nce.» A este tele
assemblêa; não conseguindo e si esta legiti· gra.mma r e~oondeu (l s~. Dr. Joaquim Mur.,. 
mamente constituicla app:rovar eleições ar- inbo nos seg.uintes termos: «Presidente An
guimos falsas, cump~·e aóedecer como rlecisão toniú Cesa.rio e Senarlor Ponce- Cuyabã. ._ 
poder competen!e. Evitar :pro.cedimento pa- Recebi vosso telegra.mma pedindo minba. in
reça sedicioso. » terveução amistoSll afim de evito r lucta ar-

Não podem pairar duvidas sobre as inten- mada.. sendo accusa.da fraudulenta eleicã~ 
ções de quem assim a.conselha. Antes, po- 1 de março, julgo que a solução é annullação 
rém, de contínuarmos a. transcripção dos te· dil referida eleição. Penso que este e o pei
legra.mmas, com•em informar que a a!Jura.- meiro passo para qualquer solução satisfa
ção da eleição_ do presidente póde ser feita toria. mn.is tarde. -Joaquim Murtinho.:<> E 
com qualquer m-1mero de deputados; esta ex· outras intlneucias pollticas passaram .ainda 
plicação esclarece o assumpto de modo· suffi· o seguiate telegramma: «Dr. Benedicto
ciente, e torna intelligiveís referencias que Cuyabá-Solicitando Cesal'ioe Ponce amistosa. 
se seguem neste telegrc1mma. de 6: « Reti- interven<;t>\'o Or. Joaquim. MuL·tiullo afim evi
ramo nos <la cidade a 29 de ma.rço por falta tar imminente lucta armada. na. crise politica. 
de garantias. Estamos na usina Conceiçã:o. que atravessa nosso Estado, e sendo·accusad8. 
Amigos de Poc:oné, Rio Baixo e outras locali- ele fraudulenta a. eleição de I. de março, julgo 
da.des reuniram 3.000 bomeos para defender que a nmmlla.ção desta eleição não póde dei
a assembléa e os nos~os direítofl, garantindo xar de ser decretada. pela assembléa. O maior 
a. índependencia. do deputado. Cidade em sacrillcio que posso solicitar• dos meus amigos 
anarchia: violenci.ss do governo. Foram sol- é pedir que estes concordem na. referida. an
tos presos cadeia pat•a tomar armas. Edi!iclo nuUação,a.fim de concorrerem ã. nova eleição. 
assembie:t cercado t'incl1eiras. Nossos ami· Poderemos então combinar com calma o que 
gos impedidos comp:treccr apuração. Esta- nos com'ém fazer. . 
mos he>,ie l;ituaçã.o extrema.. l!Up!Kisivel re· E neste ponto ficaram hontem as questões 
cuar. Nl~o vamos depur. autoridade a,lguma. relativas á política de M<ltto Grosso. Tinha
Não recebemos carta. 7 fevereiro. » No mes- mos, pois, razão em acn'editar que se estava 
mo dia era. recebido mais este telegramma: em caminho de uma soluç:.io pacifica, e c -n-
4: Acl1o-me campotres mil homens reivindi· fiamos no espirito ue prudencia dos matto
car direitos, liberdade famílias. Povo enthu- grossenses para robustece~ a crença em que 
siasmado, capital entrincheirada, garantias estamos. Em todo o caso o :publico está. bem 
suspensas. Peço apoio. :1> • esclarecido- a respeito dessns occurrencia.s, 

Finalmente, o Br. Joaquim Mut•tiuho re· para. roder distribuir as responsabilidade~.· 
cebeu. hontem o S(}guinte telegrammu.: «Sou· E quanto â iuterveoção desta folha neste 
besseis tudo qu;~.nto em vosso nome se caso, quando J)Or habito nos afastamos ila. 
tem pra.tiea.do am nossa terra pol.' uma ques· discussão da pomica. dos Estados, justlft~a.-sa 
tão sem razão e sem direito. e acreditamo~ em primeiro logar pela parte propri:~mente 
que não teriamos de testemunhar horrores, .noticiosa da questão, pelo t~ls.rma que esses 
pois conlleceroo.g o vosso caracter, voss:J. e.lti- successo,; teem produzido, e em segundo loga.r 
vez e vosso entranhado o..mor á. causa. tla jus· porque. como jã. rlissemos, não se tra.ta de 
tiça.. Não 'l"os.fnllamos neste momento como factog dos quaes Ma.tto GN~So tcnh..'t o privi· 
tJa.rtidarios nem com )nteresse dE\ mando, mas legio da originalidade. 
como .fiJhos da mesma terra e para evitar , . . . 
qne sobre o vosso nome illustr() recaia atre- (DA Nottcta de 8 de abr1l.) 
menda. responsabilidade õo .sa.ngue quo vae 
ser derramado aqnl inutilmente só porque- nocmrE!\"To N. 7 
:permitti-nos a. franqueza-tendes dado cre-
dito ás intrigas urtlidas; com o tempo o -•e- Quyabá, abrH de 1899 (recebido a 12)
riflcareis, estamos Mrtos. Dizoí, pois, o Nenhum accordo possivel tendo por baSe 
que quereis e f<tremos o que quizerdes, IJOr- annullação da eleição, pois esta soluçã.o não 

.. que estamos certos de que nüo exigireis indi-j encontra. apoio na. Constituição, nem na lei e 
gnida.!les dos nossos amigos e patricios leaes verdade eleitoral. 
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Estamos firmes em nosso posto de honra, A. noticia de tratar-se · dó ·. ~ugmento 
promptos para repellir a invasão, a.peza.r da do corpo de polici.t militar, do · arma.
neutralidade do Go'"erno Federal. Saberemos mamento de pa.izanos em gra.nde ·numero··· 
cumprir o nosso dever .sem e'rcluir toda e vindos do interior, do entrincheiramento das 
qualquer idea. de accordo,· desde que não s~ja. ruas da eida.d.e, principalmente das quero.:. 
desairosa, a.tlm de evitar derramamento da deiam o edillcio em que funcciona a assem
sa.nglie entre irmãos. . blé:., !le todo esse appa:cato bellico de.que é 

Os revoltosos estão já. duas IE'guas desta testemunha a população inteirá desta. capital 
cidade e os esperamos dentro de trincheir~s. · tomada. de natural terror, inspirou a idéa de 
O commandante dest:lcamento mudou para. o reunir a. di visão patriotica. sob meu com· 
quartel do 8" batalhão, onde conserva rigo· mando, adm. de ll.Ssegurnr · no· meio.dessa. 
rosa neutralidade.-· Antonio Ceuri,.-Sena- a.tmosphera de ameaças a independencia dos 
dor Ponce. representa.ntes do povo, sobre cujo animo tal

vez S& tensá pretendido actnar por tal Iórma. 
pal'a alcançar a. a.pprovacã.o de uma. serie de 
actas de eleição simuladas, em pl'E!jnizo da. 
justiça. e da verdade do regirnen republica.no. · 

DOCU~'l'O N. 8 

· · .Assembléa Legislativa do Estado de Ma.tto 
Grosso.-ãcta da sessão ordiua.ria de 10 a 17 
de abril de 1893-Ao meio-dia, feita <\ cha
mada., verinca-se· acharem-se presentes os 
SI's. Generoso Poncc, Joaquim Sulpicio, Pinte.> 
Leque, A.velino de Siqueira. Pedro Ponce1Ma· 
noel Moreil'a, Jo1\o Pedro, Campos VJdal, 
Theodoro Rondon, Sílva Graça, Delfino de 
Figueiredo, Salomão Ribeiro, Salles Fleury <l 
Mascarenhas (14) . 
. Deixaram de comparecer. sem ca.usa. -parti~ 

cipa.da, os Srs. Pinto Botelho, Gua.rim, Nu
nes da. Cunha, Antonio Leite, Metello, João 
Vida.l, Pinto Almeida,Hermenegildo, Pereira. 
.Fortes e Costa ~·!arques. Aberta a. sessão e 
posta. em discussão. ê sem debate appt·ovada 
a acta da antecedente. 
- o s·r. presideole declara que. na íórm;l. do 
preceito estabelecido llela nossa. lei funda. 
mental, devía. a. assemblea. dar começo im
m.edis.ta.mente no pl'ocesso da. a.pura.ção da. 
eleição rea.lizad.'\ a l de mal'ço ultimo para 
os cargos do presidente e vice-presidentes do 
Estado, cujo pet·ivllo consiituciona.l devel'á 
iniciaNe a. 15 de ngosto proximo futuro;mas 
que, aebo.ndo-se esta ca.pitnhüh\rl:~ por forcils 
revolucionnrio.s. sob o talso pretexto de ga. 
ranth· a. esta corporaçiio liberrlade no julg<\· 
mento da. rc(eridà. cleicíi.o. como consta. do se
guinte oalcio que lhe foi dirigido com a. data 
de houtem pelo coronel Antonio Paes de 
Barros, não podio. ellu em tal a.tmosphera. 

. proceder ao respectivo tt·abalhiJ. 
Eis o documento aliudÚlo: «Quartel Ge

neral do commando da. divisão pa.triotica 
«Gampos Salles. em Cuyabà, 9 de abril de 
1899.-Sr. presidente da. Ass:lrnbléa. Legisla
tiva-Tenho a honra de communicar-vos que 
se acha nesta capital a divisão patriotica
Campos Salles-organiza.d1t com o fim especial 
de ga.rantir a. Assemblea. Le~íslativ<t nojul
gamento da. eleição procedida. a. 1 de março 
ultimo, pa.ra os ca;rgos de presidente e vice· 
presidentes do futuro qnatriennio a. começar 
de 15 de agosto. · · . 

Camara V. ni 

Contando com o :~;poio patriotico que lhe 
é o:fferecido, -poderâ. a assembléa, no exercício 
de umn. d~ sua.~ mais elevadas attribuiçõe~. 
obrar mais livremente, anntllla.ndo ou &Jlpro
vanno, como entender em sua sabedona, as 
eleições que vão ser a.pura.dl\s, sem que os 
sens dignos membros tenham areceia.r quaes· 
quer conSe(}uencia s do voto que derem p.o 
desempenho da delicada missão a. elles con
ferida peb lei. 

Na. persuasão de que prestamos assim um 
serviço á.s intituic;ões quo nos regem, a~se
gurando o seu fnnccionamento regular na 
situação anormal que atravessa o Estado; 
cabe-me solicitar que transmittais ã. Assem~ . 
bléa o conhecimento das verdadeiras · io.ten· 
ções que forem l ,~gitimamente decretadas por 
~>lla.-Sa.ude e fraternidade.- Anto,lio Paes 
ele Ba1·rC1~. » . 

A este olllcio declarou o mesmo Sr. presi
dente t!lr respondido nos termos seguintes: · 

«Assem bléa. Legislativa de Matto-Grosso em 
Cuyabá, lO de abril de 1899.- Sr. coronet 
Antonio Paes de Barros -Com. data de hon
tem acaba. dn ser-me entregue agora, 9 horas 
d:t m1mhã, um otllcio vos~o, no qual me com· 
muntcMS que nestt\ capital já. ·-se acha. uma 
divisíi.o denomina.da-Ca.mpos Salles-orga
nize.dn.. segundo dizeis, com o fim especial de 
garantir esta. Assemblea. Legislativa no Julga
mentO da eleiç:i.o procedidc\ n 1 de março ul
timo, para os ca;rgos de presidente e vice-pre· 
sidentes do Est:~.uo no futuro qu:~.triennio a. 
começar em 15 de agosto, e offerecendo á. 
mesma ~ssemblén o apoio da. dita. força. pa.l"& 
·que possa. ella. obt•ar mais livremente, au· 
nuHando ou a:ppro\"ando, como entender em 
sua sabedoria., as eleições Jl. ue vão ser apu
radas. Respondendo ao vosso citado offioio, o 
que faço unicamente em homenagem á. vOSS\l. 
pessoa, tenho a. àizer-vos que, si · esta. As· 
sembléa se sentisse coacta, como dizeis, para. 
o livre exercicio das a.ttribuições que lhefll· 
ram conferidas pe~ Constituição do Est~o, 

:f O 
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ella saooria. cumprir o seu dever. petlindo 
aos poderes competentes do Estado e da. Re
:publica as ·iiidispeosa:vels gara.oth1S para o 
de$empenho de Stià soberania ; não podendo 
de· modo algum a.cceitar o apoio de uma força 
illegá!mante constituída., que a.ttenta contra 
a .. orilem publica e sob o commando de um dos 
interessados no j algamento da eleição a que 
alludia no vosso citado officio. -Saude e fra
ternidade. - -Generoso Paes Leme ele Sou:oa 
Ponce.» 

. Em face cio d~senrotaniento dos ractos ex:Pos
t~. declarou ainda. o mesmo Sr. Presidente 
que.nãogozaudo o Poder Legislativo do Estar1o 
de itit~ira.liberrlade pàra. Jiroceder ao julga
mento das .~leiçõ~s já mencionadas, propunhtl 
que. estu. assemblea. se declarasse em sess:\o 
]lermanente e se levasse o facto·ao conheci
mento do primeiro m<Jgistrado do Paiz, pe
dindo a. sua. intervenção nos termos do 
art. 6°, § 3·•, da Constituição Federal; e sen
do esta indi~ção posta a. voto;; foi. unanime
mente approvada, expedi o do-se ao Presidente 
da Republica, por intermcdio do Sr. gnver· 
na!lór ue Goyaz, visto esttlr o telegt'ltpho 
funcciooa.ndo sómeote até aquelle Estado, o 
seguinte telegramma.: « Urg~nte.-Em 10-
4-99. ·- Sr. gov~rnadvl'- Goyaz- Peço-vos 
tr~nsmittir urgenoia telegramma: .- Presi
dente R~publi~-Petropolis-Assembléa Le
gislati~a. Matto Gro~o em maior·ia, reunida 
boje proseguir seus trabalhos presente legis
latura, a.pura;r eleiç.<!oo presider_te e Yice-pre
sidentes futuros qua.trienoio eomeç:n' 15. de 
agosto vindouro, tendo scieoeia, por commu
nicação escripta, um grupo numeroso de po
pulares, i mão armada , está sitianrlo esta 
capital, pretende ata;;ar cidade sob pretexto 
~ara.ntir deliberação mesma. assem blea.; ven
uo-se assi!D ameao•'da. e conseguiutemente 
coagida exercei' _livremente suo. soberania, 
resolve declarar-se em sessão .:pel'manente e , 
nos termos do f•rt. 12, § 5°, da. Constituiciio 
EStaiJ,ua.l, combinado com o art. 6o, § :3", d:t 
Coostituiçã.o F0deral, pedir ':'assa interven
ção. Esperamos urgente resposta. Cordiaes 
saudações.- Generoso Po:1cc, pr_esidcote.
Jor.tguim Salpicio de Cerqueira Caldas, vice
presidente • ..,., Pinto Leque, I• secreta.rio.
Justini.ano. Fleu.ry, 2• secretario. - Salomlf" 
Rióeiro-Delfino de Figuciredo-Silvr! Graça
Antonio . Gomes de Campos.-VidaZ A-uelt:1o de 
Siqueira.-;-Joito Pedro.-Joao Masaarenhas.
_,.Manoel. Morcirn..-Theodoro Rondon.- Pe
dro Pon,pe. - Antonio Cesarío de Figueh-edo, 
presidente do Estado;» 

cdriiltiui.do em seguida. a interrupÇão geral do 
telegrapho,na impossibilidade absoluta do ser 
de praaipto restabeleêido, resolveu a assem
blea dirigir áo gerieral commandarite do 7• 
districto militli.r o .ségui:il.te otncio: ~ Assem-

bléa. Legislativa de Mn.tto <irosso, em Cuya.bá., 
10 df3 abril de 1899.~E:mi- Sr. general com
mandante do ilistricto- Achando-se esta as
sembléa reunida hoje e pa.t•a., em obed'iencia ã 
lei e á Cons-tituição do E>;tado, proseguir em 
em seus trabalhos da presente legislatura e 
apurar a eleição de presidente e vice-pre
sidentes para o futuro quatrieonio a corntlça,r 
de 15 de agosto vindouro, tendo sciencia, por 
comreunic~ção e~ripta., de que nm grupo nu· 
mero:;o de popula1·es, á mão armada está si
tiando esta capital e pretende atacar a ei~ 
dade sob pret<.>xto ne garantir a. deliberação 
da. mcsm~ assembléa,. e vendo-se assim 
ameaçada. e por conseguinte coa.!!ida (le exer
cer livremente a sua. soberania, · res.lveu de· 
clarar-r e em sessão permanente .e, nos ter
mos do art . 12, § 5", da Constituição Estadual, 
combinado com o art. 6 ·, § 30, da Constitui
ção Federal, pedir ao Governo da União a sua. 
intero;enção. O que tem a honra de commu
nicar a V • Ex • para seu conhecimento é go
verno;-Saude e fraternidade--Generoso P. 
L. de Sot':;a Ponce, presidente. - Antonio 
Pinto de Sou;; a Leq~UJ, l o secretario. - Jv.stiniano 
.4~l!J!-1Sto de S.:lles Ftem·y, 2• secretario.» 

Em resposta recebeu a assem bléa do com
mand~nte interino do districto o offi.cío que 
se segue: « Comniarirlo c'lo 7• districtu mi
litar- Quartel General em Cuyabá. lO de 
a.bril de l 899-N .1.641-Secretaria.-Illustres 
cid:clãos presidente e secretarios da Assem
blea do Estado-Em resposta ao vosso otncio 
de !Joje data.rlo, cabe-me nccla.rar-vos que. em 
virtude rias ordens tran~mittidas a este com
maticlo, só depois de receber do Governo Cen
tra l a necessal'ia. ordem poderei satisfazer a 
voss:a requisição; e por isso telegrapho neste 
momento ao mesmo gover no com a. declara
ção -urgentíssimo- e fico aguardando a. re· 
spectiva resposta para communicar -vos.Junto 
r<:metto-vos a cópia do telegramma. qu.a di
ri~i..ao Governo Central.-Sn.ude e fraterni
dade. - Tenente-coronel F'ranciscn de Paula 
Cast,-o. »- «Cópia- Tolegra.mmc.-Quartel Ge· 
neral, 10, 4, 99.-Sr.general chef•> tlo Estado· 
Ma.iot• do Exel'cito - R.io (Quartei)-Pa.rti
cipo-vos a.ssembléa. t•equisitou deste comman
do intervençã.o forÇ<t federal afim de garantir 
sna deliberação, visto. achar-se coagida por 
grupo populares, á mão armada, ameaçam 
livra exe-rcício sua soberaniã. Acha-se sessão 
permanente. Aguardo vàssa resposta urgen
tíssima .- Saudações. (Assignado) Tenente
coronel Pa-u~a Ca.s~ro.- Está conforme.
Lupercio da Sa!);t . França, alferes S:!.Cre
tario.» 

Tendo a assembléa. se conservado assim erri 
sessão permanente desde o dia 10 até 17, não 
obstante a atiriosphera a.terra.dora produzida 
pelo mais vivo fogo de mosqtietaria. e reilhi-
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do da canhão que ()~ revolto::os barhara e in
cessantemente faziam sobre esta capital desde 
aquella primeira tlata, e já sem esperança. de 
qualquiit· pl'ovidencia por parte do Governo 
da União ; e tendo o ch.efe do movimento ar· 
mado, em oiuis de uma occasião, por emis
sarios seus, perante o presidente d() Estado e 
perante o presidente d~ta nssembléa, exigido 
annullltção da eloição procedida a. I de ma.r~o 
ultimo par-a presidente e vice-presidentes do 
Estado no futuro qua.triennlo, cousultou o 
mesmo Sr. Presidente si, diante do eloquente 
protesto das lirmas revolucionarias, não ser·ia 

.-mais conveniente ceder a tão dura imposição, 
medida que, comquanto nã.o coristilt"sse os 
principios da ju..stiça, tinha entretanto a van
tagem de Ça.zer cessar as criticas; dolorosas e 
afflictivas condições da. população inerme da. 
capital e especialmente desta. assemtléa., 
para o que propunha que se decl'etasse a. nn· 
nullação imposta. A as~embléa por una:nimi
dade se pronuuciou pela affirnrativa.. 

Em corisequencia.; fez o. presidente, na. 
fórma regime o tal; ~ortear uma . commis&io de 
tres lllembros; pa.l'<• tomar conhecimento das 
50 auttiéntíca.s· que se ilcha'Vam sobl'e a mesa 
e dar o r.especti'vo parecer. 
. Procedido .o sorteio, recahiu elle nos St'S. 

Salomão Ribeiro; Campos Vida.! e Joaquim 
Sulpicio ; em seguida levantou-se tempora
riameri. e a sessão; á uma. hora da tarde. 

A's tres horas da. tarde foi reaberta a sessão 
e a; commissão, por meio do seu relator, o 
Sr. Deputã.do Salomão Ribeiro, apresentou o 
resultado do seu trabalhO; constante do se
guinte 

Parecer 

A comniissã.o abàixo . àssignada., 1úleada. 
para.. o tim de. proceder á apuração das 
eleições procedidas em todo o Estado· a l ·de 
março flndo;pal'a. os cargos de pres idente e de 
1 •, 2• e 3• vice-presidentes do b:stado, que de
verão servir no qu;Ltriennio de 1899 a 1903, 
por ineto das a.utbenticas remettidas á secre
taria desta. ·Al'Scmblea pelas diversas mesas 
cleitoril.es, depois de extlminar a.ttentamentc 
as referidas anthenticas, passa a expender o 
seu (larecer da. maneira. seguinte: 

As eleições procedidas n. 1 de março cor
reram regularmente, tendo si<lo attendidas 
as prescripções tegaes, sem haver durante o 
processo eleitoral alteração da ordem p.u-
blica. . · . 

Apenas nas pnrochia.s.da.. Va.rzea·Grande e 
ilo Livramento houve duplica.t(l. de eleições, 
votando uma parte do eleitorado perante me
sas illegaes, s~m que todavia. tanto em umas 
como em outrlls O.l):parec3sse qualquer pro
testo. 

Para presidente- Dr; Joã.o Felix Peixoto 
de Azevedo·- 5 . 646 votos ; Dl'. José Maria
Metello- 959 votos. 

Para vice-president es: l•,.ooronel Pedro Ce
lestino Corrêa da. Costa - 5. 65E> votos ; co
ronel Antonio Paes de Barros - 950 votos ; 
2•, coronel Francisco Ale:xandte Ferrei t'a 
Mendes-5,639 votos; Pe{lro. Alves da Cu.uha. 
- 87'.) votos ; 3•, tenente Pedro Antunes de 
Souza. .P.once- 5.595 votos; ~ebastião Ramos 
- 909 veios. E outros menos votados. 

Conm este resultado :prote.Sto algum existe 
além-do que à ultima hora surgiu com o sitio 
destn. capital por p:trte de .forças armadas, 
Protesto eloquentis~imo, que a. pret~xto de 
garantir a decis.'io da a~semhlea. contra sup:
pqsta. coac.çã.o; como. claramente se vê da in
t imação dil'igicla pelo coronel .Antonio Paes 
de Barros e lid\1, pa sessã9 do dia 10, . a ttf!nta. 
contra, ordem e a tranquílidad~ publicas, o 
que motivou esta assemblétt conservar-se até 
hoje em sessão parm(!,nente, tendo pedido 'Pl'O
viúencia.s ao .Presidente dit Rep_ublica. para. 
fazer o3ssar estn. sitú:iÇii:o a:normãl e oppres
sorà, visto ó governo ilo Estado, com os re
cursos d~que dispõe, poder àpeMs manter-se 
na defensiva contra. ameaças de deposição, 
providencias estas que debalde se teern espe· 
rado em conseq)lencia. da vanda.Uca destruição 
de postes telegr.iphioos il.té grande distancia. 
desta ca.11itnl. . . , .. . . . 

E considerando que, conforme 5a vê da res
posta .dirigida pelo, con;~man(j.an~e do .. Q.ist.rícto 
milita.t· aoofficio que em data ae lOdiri!rÍU·lhe 
e~ta As.semblé.a pediriâo .9 apo~~ ~a. força fe
deral para mà.riter a ordem .e garantir a de~ 
liberação do Poder Legi~la.tivo Est...'\dual. t al. 
a.poio n)i.o 'QqÇ,e s.~r d8.d9,, por isso que o G~ 
verno .da._ Republlea. ordenou que a força. re:
deral se conservasse neutra ; 

Consitlerandô)íue as fórçns armádas ql.~à 
sitiam a capita:l, teem t iroteado e bombar
.deado a mesm:i ineessantcmcnte, :tarito de dia. 
como de noU:te, exigi.ndo a. nullidade dás 
eleições; 

Considerando que,comquauto o movimento 
armado não :;t'J\ meio legal do protesto CO f!· 
tra 9 proce~so eleitoral, sfi.o criticas e dota:
r:osas as condições da popul<~.çã.o inerme cla 
capital e esp("cialmcmte desta. assembléa, nií.o 
·obstante haver o .Cb(lfo da revoluçl'io assegu
rado que respeitaria a decisão da mesma, 
qualquer que ella ·fosse ; 

Dõ exame referido verifica-se 
ra.m votôs: 

E' a commiSsãode parecer que a unica so~ 
lução -para tiie extraordinaria. situa.çãó; a 
que pode fazer cessar os anormaes .su~os 
de que é tbeatro a capital dasde o dia 10; é a 
nnnullação das eleições procedidas a 1 de 
março ultimo ; pelo que propõe que sejam 
approva.das a.s seguintes conclusões: !"'. Que 

que obth·e· -sejam -annulladas .as eleições pl'ocedidas em 
totio o Estado no dia 1 de março do torrente 
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anno, para yresidente e vice·prestdentes do 
Estado para o quatriennio que tem de ini
ciar-se a 15 de agosto proxi.mo vindouro. 2•. 
Que o governo do Estado marque o dia. 
em que deve se proceder á nova. eleição, de 
modo que a apuração possa ter lagar antes 
de :findo o vigente periodo constituciona.l. 

Sala. das Commissões da Assembléa. Legis
lativa. do Estado de Matto Grosso,em Ouy_a.bá, 
17 de abril de 1899.- Salomão Alves Ribeiro. 
-Antonio Gomes de Camros Vidal.-Joaqt~im 
Sulpicio rk Cerqueira Caldas.» · 

Lido o mesmo :parecer pelo Sr. I• secre
tario, ]1osto om discussão e encer!"D.d~ esta, 
foram a.pprovadas por unanimidade a.s con
clusões do mesmo parecer, cada uma por sua 
vez, dando-se do occorrido scíencia ao Jlre
sidente do Estado, ao commandante do· dis
tricto e ao chefe do movímento armado. 

Do que, para constar, lavrou-se a pr~sente 
acta, que, 1ida __ eapprova.da., será. assignada. 

. Generoso Paes Leme de Swsa Ponce, pre
sidente.- Antonio Pinta de Souz<t Leque, 
1° secretario.- .A-I)elino Antonio de Siqueira, 
2• secretario, supplente. 

DOCUJIIE~TO N. 9 

Os negocios de Matto-Grosso 

A Republica,desanta. Catbarina., publicou em 
o· numero de 13 do corrente uma. carta de 
Cuyabá, do Sr. Domingos Nascimento, que 
dã. minuciosos pormenores sobre a guerra 
civil, (felizmente durou. pouco tempo) em 
Ma.tto-Grosso. A posição do missi vista que 
lhe. permittia assistir com segurança a<Js 
acontecimentos e à sua imparcialidade tornam 
muito interessante esta ne.rrati'va. : 

« Cuyabâ., 12 de abril de 1899-Sou forçado 
· a interromper a minba serie-Em viagem

para. lhes dar as noticias mais recentes e 
exactas do movimento revolucionaria deste 
Estado. E faço-o, a titulo de notas ligeiras, 
afim de aproveitar a mala. que esta a. fechar, 
e mesmo porque disponho apenas de meia. 
hora: para enviar noticias ao resto do Btazil, 
tantos são os trabalhos que me assoberbam 
nestes dias negros de ingloria luta fratricida. 

Desde o dia 2,de nossa chegaàa. a Corumbâ, 
fomos sendo informados de se acharem prepa
rando grandes e lutuosos aco!itecirnentos no 
norte do Estado. As info:rma.ções que fui co
lhendo de pessoas envolvidas nesta desgra
çada contenda, de parte a parte, p!>eparara.m 
o meu espirito de tal maneira, que quando 
cheguei o. AS ta. cn pí tal se me a figura v a que i!L 
assistir a umn. tra.gedia., cujos lances princi
paes e rigorosa ensceno.çü.o .ili. conheço de 

muito tempo .. Foi cbega.r, foi levantar -a 
penna. Não me falhou uma pre-visão siquer. 

Logo que começamos a subir o rio Cnya.bá., 
ti vemos a prova exacta da. verdade. Por ame 
bas as margens do.formoso rio,casas em com
pleto abandono, homens g11e :fagiam para a.s 
mattas á a.pproxima.ção do va.po:rsinho que 
nos conduzia. Outras cabanas cheias apenas 
de mulheres e crea.nÇll.s. Nenhuma emba.r· 
·cacão. Panico e miseria. 

Os que vinham â. falia. diziam-nos que todos 
os homens validos !oram apanhados e se 
achavam nas forças revoltosas de Tôtó Paés. 

Os motivos da revolUÇão eram estes:-
0 coronel Ponce, chefe do Partido Republi
cano de Matto-Grosso, que· está no poder, 
apresentou a. candidatura do- Dr. João Felix 
para o cargo dé governador. A familia. Mur
tinho, porém. dissentia, apresentando a. ca.n
didaturt~ do Dr. Metello. Formou-se, pois, a 
dissidencia, em virtude de não terem _chegado 
a um accordo os chefes politicos. As eleiçtles 
realizaram-se no dia 1 de março. Em diver
sos pontos houve pequenos conftictos. O 
orgão governista dá uma maioria _de 3.931 
votos para o Dr. João Felix, sobre o Dr. Me· 
teno, úa facção Murtinho. Os dissidentes não 
se conformam e a ppellam para. a revolu~ã.o, . 
declat&ndo que a. eleição está. muito viciada. 
REmnem gente e· se concentram a. umo. legue. 
da ea.pita.l, afim de invadil-a no dia 30 de 
abril, dia. da apuração das eleições ! O coa~ 
gresw do Estado tem 15 deputados gover
nistas e seis dissidentes. Desde 5, a cída.de 
es~á sitiada pelos revoltosos que conta.m3.0.00 
homens, sendo 600 de ca. va.Haria.. O coronel 
Ponce organizou resistencia. no centro da 
cidade, intrincheirando o pa.la.cio e ímmedia
ções. Ha 15 trincheiras, dentro dellas fica,m 
os estabeLecimentos federaes, como sejam : 
Quartel-General do commando do districto 
militar. Delegacia. Federal, Telegra;phos, Cor~ 
1>eios, etc., et<:. Dentro das trincheiras o co
ronel P.once se fortificou com 1.300 homens 
bem ar.rna.dos. Os revolucionarias ta.mbem 
te em muito armamento, mas variado. Ambos 
os exercitas teem pouca munição. Dizem 
que o coronel Pooce, che!e supremo do pa.r· 
tido, nunca. ligou im:po-rta.ncia aos boa.tos de 
revolução, e qu~. quando acordou jã. era 
tarde ; dizem que elle espera forças de Dia
mantina e· de todo o sul, que aind<J. não se 
moveu. 

Desde Corutnbã. sabia.mos que todas as em
barcações que subissem seriam aprisionadas, 
e havia, rio acima., uma. esquadra de lanchas 
a. va.por, dos revoltosos, que dominava. todo 
o rio Cuyabá, S. Lourenço e parte do Pa
ra.guay. 

Apezo.r dessas boa.tos,o Sr. General Camara. 
com a sua comi.ti.~a. e demais pas~ageiros, 
vindos do Brazil e do Rio da Prata., tomou o 
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va-por .do Lloyd Coa:ipó e fe-l a.pressar a. .via.-- gistrado, penetrou no · camarote do chefe · · 
gem pa:ra. a capital do Estado .a:fim de occupa.r militar á. meia-noite e com elle conferenciou· 
o seu posto de commandante do districto e até ns duas da. madrugada. Assistimos a. essa ·. 
provid~nci.a.r como o raso urght, pois era, conferencia, eu e o D:·. Moraes C:>stro. Todo 
comtuáo, um do! que não acreditavam em o tempo foi gasto em demonstrações de aca
mo~i!'lento a.t:mado, por um.a questão de tamento ao c~mm~ndo ~o districto da parte · 
elerçoes. Pa.~tunos de Corumba a 3. dos novos cmtssarws, cuJa delicadeza e trato 

No dia 8os moradores ribeirinhos J.:os io· ameno muito captivam. 
forma.vam de que não chegariamos a. Cuyabá. Tentaram ambos demonstrar que a inter-

EJrectivalJ!ente, ao_ enfrentarmos com o ruPQfu> dn. marcha do navio era apenas uma 
lagar denomiDado Coxtpó,a uma legua abaixo medida de ga;ra.ntía para o general, e, ta.m
da. capita.l, ás nova horas da noite. a.vistà.mos bem porque constava haver armamento mu

. em linha, uma esquadrilha de rebocadores, nição e pessoal. a bordo contr-ario à cauSa. da 
, tomando a passagem do rio- Proseg1Iiamos a revolução. Então o general decl:lrou que 

viagem, quando desprende-se uma lancha a nadn. tendo com as questões da polit!ca. in
vapor, e, a.pitando estridulamente, descendo terna e só des;.j>mdo a pa.z e a garantia da 
as aguas, prolt.ngou-se com o Co:eipó, em que população de Matto .Grosso, já por sua. conta. 
viuhamos, e fez signal de parar. havia mandado p3.!5sa.r rigorosa busca ao 

Tomámos todas as providencias pa.ra evitar navio, d~ c~ja c~mmiss~o enca~regou o seu 
qualquer n.ttentado ; eu e o major Mo1·aes secreta.r1o, tsto Cll;lCO dias de viagem antes 
castro eramos os unicos que tínhamos armas mesmo de chegar a. Z"na perigo~. 
de guerra ; alguns passageiros tin.bam facas Liquidado este :ponto, o general Ca.mara · 
e tres ou quatro revólveres·; o resto armado declarou que agradecia a Ja.ncha.- que os re
a achas de lenha. - . . . volueio~ari~ punham á sua. disposí~io p:Lra 

Tomadas tOdas as proVJ~e~ctas !On~ra._uma. prosegutr v1agem~ alleg:a~do n~o poder sub
abord:tgem ou qualquer tnttmaçao md1gna, metter-se a essa. tmposlçao, P"IS vindo em 
ficámos á. espreita._ navio bra.zileiro e representando a mais alta 

Chegndos ã. falla, passou para bo1•do do a.:utoridade da Republica, neste Estado, con
nosso navio um l»nito rapagão, ve~tido e s11ierava uma affronta. a retenção do navio, 
armado a campeiro, e intimou o comman- e os seus bordados de general não se coa.du
dante do va.por, cida.dãó Oliveira, rio-gran- na.vam de !JlOdo a!g:um com e!sa_h~ílba.çã.o 

- dense, a. ir se collocar no meio da. esqua- a que quertam S~Jettal-?- Os emtssar10s con-. 
drilha, recebendo ordem de fundear. Ohveira !estara:,m que_ nao haVlo. offensa, nem taes 
declaroa que o com.mí~sario lia divisão re- mtençoes nutrtam, conhecedores da. bombri
volucionaria fo!!l!e entender-se com 0 Sr. <>e- dade do velho soldll.(lo republica.no, pois a 
neral Cnmara. Esse moço subiu ·ao tomba- retençã~ do navio apen~ era u~a me<lida de 

' diluo, e acompanhado por mim foi até o preca.uça.o. O general nao acce1tou proposta 
• camarote do Sr.. general, emquanto Moraes alg~ma. ~ declarou il?.ti~ ratio que ou pa.s

Ca.stro e capitão Toledo dispunha.m dos inin· sarn1. a.lmba. ou volta.r1a para Ass~pção a 
guados meios de defesa. dar conta ao Governo das occurreo.cla.s. 

com muita. gentileza pediu a.o Sr. gene- Dea.nte d~ss:l abstenção, os chefes consen~ 
ral came.ra. em nome do chefe das forças re- tiram o. _pa>sn.gem f~ anca e o na vi o chefe da 
volueionarias, coronel ·Paes rle Barros, pat·a esqua.drl!ba cumpr1mentou o navio do ge-

- ·não ir na.quella noite par<\ Cuya.bó, em vir· neral com t~es a.p1~:>. D!lvo eonr~r que 
tude de estar sitiada a. cidade e ter de ser invn.- embo_ra renh~da a dtscussao, a urbnmdade e 
didapela.tr;~anhã.Entã.oo Sr. general declarou r •. dell~ad<:za tmpe!'(~va.m entre todos nós que 
que não podia entender-se comesse emissa.rio d.!_scutlmo_s o caso- O~ Drs_ Metello e Benet 
pois nã.o conhecia forças revoltosas, nem sao pe1•feltos ca.vlll:lletros, corresponde~J:!.Ol·os 
sabia ao certo o que se estava. passnndo -na com a. mesma. gentileza.- . _ 
capital, para onde queria immedi~ta.mente Tres da madrugada d~ lO-Sdenc10 co~
partir, aflm de assumir o seu posto e saber pleto J?-O porto de Cuyabá. Nem !lm ~av1o, 
que instruccõ~s havia sobre os acontecimen- nem vtva alma! ~ompleta. esc?rida.o ~e\Ilava 
tos_ Declarou que si {l chefe estivesse perto em _torno. Fundeamos ao ~e to do Rto e as
poderia entender-se com elle, afim de inter- peramos que c!a.re."tSSe o dia. p:~.ra desem-
por os seus bons officíos. de maneira a dis- barcar · · 
suadil·o de uma luta armada, em que todos Pela manhã., com auxilio dos escalares <la. 
tinham a perde~;eo sa.criticio das instituições capitania conseguimos effectua.r desembar
republica.nas seria certo. O emissa1•io, pa· que, aliás demQra.do e ditllcil . Pelas 5 da. 
rente do chete revoluciona.rio, voltou á. terra madrugada. appareceu a bordo o cidadão 
e trollXe á. presença do general o Dr. Me- Virgilio Corrêa, 3• vice-govarnador, tra.
tello, que em· eom}K\nhia. do Dr. Benet, ~a- zendo os primeiros cumprimentos ao general 
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Ca.mar~ e fazendo senti!• da pa.rte do goyér
Ílador, coronel Cesa.rio, a satisfação que o 
governo estadual tinh;t em ver o velho sol
d&rlo ms terra.s de Ma.tto-Grosso. Foi um 
cumprimento singelo, sem a menor queixa, 
mnito digno. 
· PunlHJ. ao serviço do general os limitàdos 
recur~s de que dis\mnha; - a cidade esta vá. 
sitiada, a. liuh;~. ce bonds interrompida, 
o pahtcio cercado, prestes a se iniciar com
b:l.te; por isso pedia o governador desculpas 
de não ter podido prestar ao velho chefe 
milit<lr ils altas honras do seu posto e il. 
sü:~ distioct<t pessoa em particular. O ge
neral agradeceu a ambos e <1.mbos despedi
ram-se. 

·Quando o general baixava à terra.. já. a 
esqua•lra. revolucionaria operava desembar
que de forças, p rotegidas por forte ca.va.l l;lr 
ria . o centro da. cidade e distante do ]?orto 
cerca, de 2.600 metros. 

Sendo informado pelo tenente-(·oron<:!l Pa.ul:l. 
Castro, commandnnte interino do districto, 
de que o Quartel-General do Exercito estav:l 
dentro d:ts fortificações, bem assim outras 
repartiçõcsfe:leraes, o general resolveu est.i.:. 
belecer-sa no Arsenal de Gul'lrra, onde ha 
eilõrme quantidade de munição e armament6, 
e que dista de palacio cerca de 1.500 metrõs. 
O arsenal está bem vigiado. 

Ha noticias desencontradas sobre a sua se
gurança : mas nada temos a receiàr.:_porque 
o negocio não é comnosco. · 

·Encontrando instrucçQes claras a. respeito 
do ·modo por ,que devia P.rocedér, dadas '[)elo 
Governo Federal, .o genet·al Camar:t, embora 
contrario.dissimo peia sua. pC>sição cheia de 
tantas incertezas e de tantos conlrastt!s, não 
quiz assumir nesse d ia ·o commando, por
quanto tiuha esperanças do q·Je nquillo tudo 
terminaria. nesse dia com honra e patriotis
mo, sem eífusão de sangue e sem sacriftcios 
para· a Republica.. Julgou que no dia se
guinte occuparia o seu posto, estando a ci· 
dàdà em completa calma. Triste illusão ! · 
· A's 10 da manbã foi'Q<'l.S revoltosas tomo.m 

todas asetitradas da. cidade e muitos offlcüics 
do exercito passaram . pelo dissabor dEi fa 7.er 
meia. volta. deante de intimação arm1M, oão 
poden~o.c~':lzar livr~;.nente a cid:J.de. Qu~ro 
fa.zer·Justtça, desde Ja, aos chei'es revolucto
narios ; estes, sabedores dos abusos dos seus 
êómiriándados, mandaram explicações amis
tc:i'sas·ao Sr. genel'al. e força é conressat;, ou 
por diplomaei~ ou por bons d~sejos, tomaram 
em consi•leraçã.o as pou.~as réclama.<:õ~sque os 
ajudantes foram traosmittir «Verbalml'nte». 

· As ordens expressas do Governo FOLiera.l 
são de o.bsolut~ ncutrnliJadc no cooflicto. 
De maneira qua o infeliz 8" IJatathiio do in
fantiu;ia, que niio pôd.e aba.nuot'ui.t· seu qual'· 

tel por ter muita. munição e mobilia e não . 
haver .:!Onducção de éspecie algiimil. e :pOder 
mais de perto de guardar as rep~rti~.ões fe· 
deraes dentro da:~- trincheiras, vê-se na contln
gencia. de a&'istir de armas ensarilhadas·ao 
horroroso conflicto entre quatro mil homens 
que se lJatem com·o cannibaes com muita bi'a· 
vura, imprecações e alarido, sem ter licença 
de ao menos se conserva.r em posição mais 
commoda e garantida. porque as balas con· 
tenderas cruzam por t(}dos os lados. As· pra
ças que fazem o seviçodeottlenau~.as passam 
entre redes de balars para comrnunicarem o 
novo Quartel General com o 8'' de infantaria, 
em uma distancia de dous mil metros, por 
urn f'Ol O.brazador e por outros mil perigos. 
Os offieia.es da guarnição te;em escapado mí
Jn.grosamente ás b<tla.s perdidas, e não pódem 
se communicar com as famílias sem grande 
perigo de vida. 

A cidade está deserta em gl"ande par~e; 
reina o p!l.nico e a falta de recursos é grande 
e penosa. 

Ao meio-dia .em ponto, de 10, o Congresso 
clentro das triMheiras, r ellnindo 14 Depu· 
tados governistas, apurou a. elei.c.iio e de.u 
victoi'ia completa á chapa, gover,nista. Rom
pendo a fau!arra gO\'Cro.ista. rompeu ó"fqgo 
contra as trinch•liras, fogo medonho;mas bem 
calculado de par•e a parte. ·E ·o t .iroteio :Cón~ 
tintioli espa~o todo o 'dia·,· Ci~olcule-se .o 
exodo· da po!mlaÇão do <\entro. As ruas e;c
ternas, porém, estão reple~ ; a~ familía.s 
·pelas jaoellas -assistem amontoadas ao grO_.:. 
tesco torndo. Quein vencera'? . ·Esta - 'geri te 
está. bestla.lizad3. l Gra.o.d,e~ contingentes de 
paizanos armados com carabinas ComlJlain (?) 
occupa.m os muros, as cercas e palestram e . ·c, 
riem, emquanto a ~O metros o fogo é vivo. 
Churrasqueiam, · brincam; dão viv'as de 
quando em quando. Dentro das trincheiraS, 
por seu turno peJa.da.s de soldados de policia 
e '(la.izanos. ba um alarido ensllJ,'<lecedor de 
vivas. toques de oito cornetas e des1arga$ 
cert•adas. Os atacantes atiram-se ás trin
cheiras, são repellidos. Que gritaria· infer
nal ! Esgueiram-se pelas esquinas, esprei
ii:.m pelos qilintaes e fazem fogo para o centro 
~overriistae!paçrtda.mente. Desenvolve-se "bi'i· 
Jhante caç.a.da. 1mm~na. 

· A caval,iaria passeia. eontio.uamente. Que 
gua:pa. ge·nte ! Q11e béllo espectaculo de guerra 
si se trata, :,e dt~ defensores da: p:1tt·ia ! ·O en
thusia.smo e o delírio nas trincheiras do co
ronel Poncé são intensos. 

A força r~deral assiste· a. este ~pect&.culo 
de feras com as arma.s eosa.rilhadas, porque 
assim deu ot·dcns o. n.utot•it1ade competente. 
Determinou o Governo if'edera.l que a o.utori· 
dade militat• não CO!lij6Utlsse a menor intl'\1'
vençii.o do. foT~;.a. do exerci to ;· que lhe man
d:l.ssc tlin.rlamonte intorm<tçues das occmrl'cn-
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mas; que em momento opportuno saberia I tros. Da.hi teem bomJ:m.rdeia<lo o palacio e as 
darn.~ prov!d~ncia.s qtle o caso exigisse. trincheiras da localida~e estadual; intàr~g
Ncssas condu~oes-bra.cos c1·uza.dos l tcntemente. Ouve-se para os fina da cidade 

Quem cumpre ordens, cum1m~ o ~eu dever. forte fuzilaria. Continuam' a aboletar~ se rio 
Felizmente a.correcç·ão e a. disciplina das arsenal familias de otficia.es. Daqui a poriêo 
forças sob o commando do Sr. General Ca- terei de ceder o meu quarto a família do 
mara teem s'do mantidas, sem ser preciso tenente-coronel Raymunrlo de Carlos, me
lançar mão da menor pressão. Nunca vi cor- (\ico militar. que esteve no Param\. e onde 
recção igual, sa.bendo eu que ba sympa.thias travamos relações.- O soldado que mandei á. 
ene1·gica.s 'POr um e outro grupo. cidade comprar remedios á. pharmaciideve 

Os un1cos que absolutamente sabem e nada. de recuar, pois uma ba.!a de canhão q-gasi o 
sentem a não ser uma grande repulsa por apanhou. Ora, vejamos, bot1s brazileiros, me
to<las est~s miserías, somos nos que acabamos ditem 03 bons republicanos! Onde ·está. a hu· 
ae chegar, ha dous dias, e allsolnt<lmente manid;,Hle desta gente q:ue se bate á ·artilhii.
nunca teremos sympathias por este ou por ria. dentro de uma cidade de irmãos~ Não 
aquelle, tão desorientados estão. Temos a quero saber quem tem razão para. prolongar 
alma branca.nesta questão e 8Ó temos pa- a luta; o . que desejo affirmar e que 'J.ara 
Invras de condemnação para ambos os grupos, mim tudo isto é um caso novo. Como é que 
que não tivel\tm generosidade nem amor em um Estado tão a.trazado em populaçfio, 
Jltl.l'a eYítar e.st(l. luta. de be~ta-féra. dentro de uma semana se reunem 4.000 com-

Durante a noute houve lO a.taques ás trin- batentes1 Onde pilharam tanto armamento 'l 
cheiras. Morreu um chefe revolucionario da C;)mo descobriram tanla. munição~ Em que 
Varzea Grancle,.cha.mado Francis~o Ribeil'o. fabrica. teri<\m fulldi<lo o canhão fra.tr'cida. ~ 
1Ia poucos mortos e feridos. Ambos economi- Nas fo1·jas de Satana:d Pois si tudo .isto ó 
zo.m os recu:rsos belicos ; ambos se temem e uma mixo1•dia diabolica l 
se respei t~ m . São 4 horas da tarde de 12. Con tinúa o 

Todo o dia. de hontem se passou em movi- bombardeio. O ar em torno o tristíssimo, 
menta de forças de um para outro la• lo. O espoca aqui, a~olá, a bala. de fuzil. Parece-me 
cerco é cadi:> •·ez: ma.is estreito. nur!l.llte a que esta. noite teremos grandes a.contacimen
noute ouvi muitos estampidos de dynamite tos. Supponho que, com a. escuridão, os revo
e descargas, ::~s cornetas não cessam de dar IucioDllrios asse~ta.rão os seus canhões nas 
signal de alarma durante toda a noute. trinchr;nras feitas na. noute anterior e a 

O telegrapho está interrompido. Os guar- pequena distauéia dos legalistas. 
das teem sido repellidos à bala.";· consta-me -Tinha. acaLado de escrever estos linhas 
que tambem teem feito proyoca<,:ões impru- para fechar, ô da tarde, quando rom]leu re
dente.S. O capitão .Assumpt.iio, chefe do dls- nhido tiroteio; forças poncistas atacam fóra. 
tricto. tem proyidenciat!o. o General uü.o das trincheiras os revolucionarias, trava-sé 
tem podido se corresponder éom o Governo combate mortifel"' durante uma hora.. As 
Federal, afim de n:lrra.r f.rancameute e pedir forças leg~es deixam policias mortos na. ru(L 
providencias. O que està até agora de r..e é e voltam ás trincheiras. Creio qJie foi unia 
a ab-'oluta neutralidade da força federal. sortidfl. mal succedida. Pela. noute fó~a tiros 
Tambelli esta não conta aqui cem homens espaça.•los. S.entíne],,s dobradas yigia.m. o 
para garantir o prestig-io d1L autoridade mi ar:;cual de guerra, onde está .o éommandó do 
lita.r. Que maldita situação't O General, districto, :providenciando :para cumprir. as 
deant'l de circumstancias tão criticas, está ordens do Governo Federal c pz:otégendo Os 
apenas zelando o Thesouro Federal, o mate!l estabelecimentos da· União. A' ·meiâ rionte 
rial bellico, garantindo os seus commandados novos assaltos ás trincheiras govâliiista~, ós 
e dando guarida. e garantia de vida a todos re:volucionarAos são recba.çadós. · · "-· . 
os cidadãos que veem pedir quartel, rle a.ni- Dia 13 pela"inarihã: Ha calma; vou ~e_ellar 
bos os grupos. No ponto em que estamos, a~- e~ta car~a. .. Os revolupi~uarios teem imped,j.~o 
sistimos á luta que se desenrola a dous lülo- o transito dos empregados do Arsenal ae 
metros·, do alto do Arse'nal de Gue:rra; masa .Guerra e mandara'm rlizer ao cori:lmo.ndo do 
posição dos combatente·s é tal, que não temos districto que não reconheciam o· tenente
ouvido siquer um sibilar de baias pol' sob~e coronel Zeno~io ·como direc!or . ?o nrsenal 
nós; apenas o· tiroteio. para dar- hvre passe- por Ja se achar 

Depois da inactividade de hontem, que- demitt!do. 
brada ap~na.s por um renhido tiroteio da O general Camura tem dado livre pnsse a 
noute, fomos sorpre11endidos hoje, pela ma- ~sses emp.regado~. O telegrapho continua 
nhã, por um canhoneio. mte~rompHlo. Nmguel?- sal!e o que pensa o 

Os revolucionarias a~sestaram duas bocca.s P!"es1denle ela Republ!ca. sobre este estado 
de fo~;o no morro do Bom Des,Pacho, que do- critico ~e cousa.s .• e quando julgarâ: opportuno 
mimi a cidade e dista das ttincbeiras.5CO me- intonir paro. a manutenção da ordem e do 
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socego ·:publioos. pois ate a hora em que 
termino estas linhas. 7 da manhã . de 13 de 
abril, nã.o ha a menor comm-uuicaç:ão entre 
esta. misera capita.l a o resto da Uaião.
.Domingos Nascimento.:~-_. 

DOCUMENTO N. ) 0 

4.Matto Grosso-O 'coniinandante do 7• dis
tricto militar, general Xavierd" Camara., em 
oflicio ao Sr. Ministro da -G uerm, n~rrou, 
nos seguintes termos, os ultimos aconteci
mentos daquelte Estado: 

« Commaudo do 7°. districto militnr-Qual'
tel General em Cuyabá, 21 de abril· de 189() 
-Ao cidadão general de divisão João Nepo· 
muceno de Medeiros Mallet, digno Ministro 
da Guerra-Pm•a que V. Ex, melhox• possa 
julga.r os acontecimentos passados no pe
ríodo revolucionaria que convulsionou esta 
capital, desde 10 até 18 do corrente, bem 
assim as medidas de ordem publica pot• mim 
tomadas de conformidade com o exercício 
das minhas funcções :rpilitares e das instru
cções recebid<I.S do Governo Feder&.l, e para 
que chegue ao conhecimento do Exm. Sr. 
Presidente da Republica, passo a expor snc
cintamente os faetos decorridos, na medida 
do i:neu criterio e das m 'nlws observações, 
fazendo-o com a maior fidelidade e isenção 
de espirito, sem ter outro fim qtt.:3 oã.o seja-o 
de comprovar o fiel desempenho do cargo que 
me fõra confiado. 
. Nomeado commnnda.nte deste districto miM 
litar, -por decreto de 12 de j~meiro do nono 
vigente, t<\ntas foram as delongas da pe1rosa 
viagem para este Estudo, sacrifieada. aiuda 
mais por injusta e demorada quarentena na 
ilha. das Flores, que sómente no dia. 10 do 

. __ corrente ·me iôra dado aqui chega.r. 
· Já nas proximidades desta Ca.pibl, fui co-

lhendo noticias alarmantes de que se est:1vam 
preparando graves acontecimentos políticos 
neste Estado, e que sobre a Capital mar
chavam cerca. de 3.500 homens, no intento, 
dizia-se, de garantir, á mão armada, a apu
ração das eleições presidenciaes de I de 
março. · • 

Dous partidos :politicos dis;puta.vam a vi
ctoria eleitoral dos seus candidatos. 

Por maiores desejos que tivesse de chegar 
a. temiJO e IJrovidenciar . de maneira que a 
ordem publica não fosse pertmbafla, nem os 
poderes estaduaes constituídos fossem sacri
fica.rlos, a absoluta. f<tlta de communicações 
terrestres, de linhas t~legraphicas àotflrmi
nã.ra a inactivida.de o. que me impuz, ospe
ra.ildo entretanto, c)legar :t tempo de ainda 

·poder' evitar .o choque imminente. entro os 
dons partidos, que se achavam regularmente 

armados e dispondo de numerosas forças, $e• 
gundo ia sendo informado. · 

A primeira prova de que os boatos tinham 
todo o fund:1mento, tive-a eu, na noite de 9; 
ao approximar-rpe dessa capital. 

Pelas 11 horas, eneontrã.mos, occupando a 
passagem do rio, uma flotilha de lanchas a 
vapor e que teria aprisionado o Caxipõ, que 
me conduzia, si não fôrn. minha. intervençiio 
energica, não obstante os revolucionarias 
terem-me offerecido um rebocadol' para me 
conduzir a capita.l e aos meus officiaes. 

ll,pezar de ter declarado aos emissarios da 
revolução que os desconhecia. ·nesse caracter 
e sem competencia. p tra. impedir a passagem 
de um vapor que t inha contr,tctos com o Go
Terno Federal e levava, ainJa. mais, a bordo 
uma alta autoridade do exercito brazileiro, 
que deseja chegar ao seu destino quanto 
antes, afim de providenciar sobre os sue
cessas ; em confabulaÇão amistosa. procurei 
dissuadil-os dessa conflagração que iria per
turbar a kanquillilia.de da. Republica., tão 
necessitada de ordem e abnegação patriotica. 

Terminado esse incidente, prosegui viagem, 
chegando pela manhã ao porto de Ouyabá. 

O abandono em que se achava o porto, sem 
meios de effectuar prompto desemb~rque, 
obrigou-me a mandar chamar incontinente o 
tenente-coronel Frt\ncisco de Paula Castro, 
com mandante interino do districto, para con
ferenciar commigo a bordo. 

Esse officíal que se achava á meia legua. 
no seu posto, veiu prompta.mente, e, ex
pondo-me com clareza a situação da capital, 
que era de todo gravíssima. mostrou-me as 
instrucções dadas pelo cidadão Presidente da 
Republica e por vós, e cujos pontos salientes 
eram : completa neutralidade da força fe
deral .c diligencias no sentido de evitar a 
conflagração, devendo o Governo da União 
ser Jiaria.mente informado com a maior im~ 
parcialidade pu.m providenciar, quando jul-
gasse opportuno. - . 

O tenent<J·coronel Paula. Castro, cumprindo 
as ordens recebida.s, consumiu todos os es· 
forças no sentido de conseguir que entre o 
governo do Estado e as forças revoluciona
rias fosse estabelecido um accordo de maneira 
que a ordem publica. de molo algum fosse 
perturbada.. Nada, porêm, conseguiu, deante 
da. pertioacia de ambos os partidos. Nessa 
contíogencin,, tomou as providencias_ de ca
racter militar, de conformidade com as 
instrucções recebidas, em telegramma do 
Sr. Presidente da Republica. datado de 7 do 
corrente. Mandou reforç.'ll' as guardas do Ar· 
senal de Guerra, Delegacia Fiscal. Qua;rtol 
General. Enferm:~ria Militar, La.lloro.torio 
Pyrotechaico e Deposito de Pol vora., ficando 
o 8" de infantaria. de prom pti~ão, ordenando 
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~ mais rigoro3:1 execução das ord~ns e p<'O· A forç:l. federal, entretanto, era. de pouco 
vídeucías tomadas. m9.iS de 100 praças. 

De to:los os succcssos occorddos de í até 9, No interregno de 10 até l5,agi com a. maior 
-o rcfet•ido rnililat· deu conhecimento ao Go- iuslstencia, no sentido de communicar~me 
veruo da f.Ju ião. Aconteceu, por&m, que o com o Gove:ono Federal, diligenciando pelo 
tolegraplto ha.vht sido interrompido por mito restabeleci!J,lf:nto !h linha que &rn. a. todo 
-criminos3 n •S vesperas do dia 10, e, npeza.t o momenl,o intGrrompida em pontos lon
dos esforços irmudi!os do inspe~tot• do distri- ginqnos • 

. -cto tebg?apll ico, n. linha ufw póàe ser resta.- Vendo, porém, que a situação se aggravava. 
beleeida., pOL' ba.Ye1.' sido cortad·.t em diversos dia. a. dia, pois, fui ga.uhando tempo na. ~pe
ponto~. cnlre esta. cidade e a cstaç5.o Gene- 1·ança de q•te viEssem e.>tafetas de Capim 
·r oso Ponco, em um percut'S•' de 30 legul-~. Branco, embora. col'l'essem perigo: diJJlcnltan· 
tendo sido pot• vezes atropellados a. bala os do-se cada. v<:z mais a. mlni.HI. uàministração 
respedivos ernpr.:gt:.dos na r<-constrncçãq, por em v!rtmle de abusos e excssos commettidos 
.uma. 1orç:t vol<lnte de cavnltario. revolucio- por de.tacamcntos tle Jorça.s revolucionarias, 
nario., s0b o co::nmando de José de· Vira cerc.'l.ndo to:lns as cntro.das de ruas !lo ma· 
.Pinto. ccir:J. a obstar a todo o moml3n to a passagem 

Essa. linha. só fui re:stabelecidt\ no dia. 17' •le oífic!aes e pt•eças ao ~er\·iço deste dis-
. -de_poi> de innumet·a.s d1t!lculdades. tricto; loma.ndo em justa. c prompt:1 consi· 

. Não c;,:iste aq_ui um pirtuct~ de ~vn.lhr·in. ,J.~:-~çilo as p:n-te.> e r~c!,a:~o.ço:s CJ1:e. ::_~od3: a 
CC:i" COITII!l~\n;lO do di~tt•icto· as fu!'Ç'\S fe- h .r.~ recc~ta, das dJvvr~~s Jep:H!Jço,.s fe-
"' ,.. ~ w '·d' . _ , d.e1•acs,. cUjO p~ssoal so ach:~va "b&olutamente 
-uer.aes s.Lo .cm nume,o reduz! tsstmo pou.~o privn,to do liVl'e exercici:o das suas runcções· · 
:ma1s de 100 praças-c esta.s mE!sma.~ se ach•~· ~ , d . t d , , ,. m I d · ·-tr -' 
·vam oocnpa.ndo. e!ltu.bclecimentos mUitu.•·es de ~c.lan ° ;: o 0• 0; .a os 1; a num:.. açao 
:manifesta impor~:1ncia; n:J:;ta contingeP..cia, ct_ue;._r:d~,ali qu_et esta~ual _e_~ ~maior ga
-este comm.o.udo se ::.ch::~.v<J. se:n ele:neotos r.lthta,_ ven:;o .. ~ul3 a. ~n~rcbt .• l,\vrava por 

Par·1 Na •unt' . 1- h" tel "'"'' plt'c·• n;1 ex- todos os po .. to~, o Go-ve. no do Estado en-
. •. o 1 · .!r ,t ~n " e"' .. \ ' ' · : cu.rralado nas tl'incheiras ::om n~.da provi-
tensao a que a.llud1. ,•111,,,. •r ., 1,:;.., ~, • ~ "'l"' "l'"l"'l-~ !l·•J'o~ 11 • " c1·• 

, 1 • '! ~ _ _.t .. J ... ,., ,;...~;_,.., • • o.;.-~ - j• ~ •• .,.. '"' .,.._. 1 UI 

•. Ten ~o conseg-utLlo. efl'~;c lum~. ue~cm.;stqu;.~ dade [>J;11;dt<!: ~:i.!:~ á:: rrs.:·rag u!l. unarcltin; o 
..Jit ,hem ta.t•Je d.o l11tl 10, na~ ,<:!!001ltt':l.ll4 •;, wro.•iç-o ele {tan"wi:;.:iio cb m5nbus ordens 
JJ?Gtos do t ra:1sporto p~wn. a. c! r~ a~e. e ter.do ca .. ~a vez m~i.;; diillcil; corl'cndo r·isco de -vida 
s1do tomn.,ta3 excellentes pr?vd·m~;a~ p ?lo illlS, scn•1o outros retidos, deer.tro o pessoal 
meu antecessor, e c m:o ~ttvC$se ameaçado militar em ncçiio-, resoh·i fazer seguir no 
·o Arscna.l c1e Guerr.: de ser ntnca~'?_. v1sto ui(l. 14 umtl. escolt:l, sob o commando de um 
-conter gra.ntle qu~nt1da'.le ?e mmn?ao e. :n. omciat até a. c;t:l\·f.o Generoso Ponce, llistmte 
.mamen to, cnt~ndl ser maJs . regu.ur fi7ar 3:l ltg-un.<:, allm de lc~·n.r os meus telogram
·n~ste cstabelec;men~o. que· d1sh dous kll~- 1nns de ll. 12, 13 c 14 para. serem traasmit
metros d<J. cit.la.dt', _ n~e qn"l ces:assem os mov!- tidos no Sl'. PJ•esiuco.te da i{cpub!ica, ::1.0 
mentos qu-1 a p~rt'.lrba>a:n; accre:;cen•lo ma1s_ chefe ele Estado Maior- e ao Ministro da 
<l~e . o qu:Ll'te~·generar do comm~odo do Guerra. 
·d1strtcto, que e c.mt1guo ao r~alam? do go· ;:;.:;mo, p?rem, desconhecesse qual seri<1 ore· 
verno, se achava dnlt1'o ?as tt·mchel:t'<IS dus su1t:J.·1o deõ~('. pcnos<J. commisião, e n. sitnação 
força~ cstr.t.dUM~. _bem :1s:nm os de~a1s esta- se torn:l.sse cada vez mai~ critica, deante da 
belcctmentos nullta.res, com excapcuo do Ar· insisten~i::~. ,J0s a ssaltn.ntcs e r1c p~rtinacia. dos 
-scnnl de Gu~rra. L'l.borat?rio_ e Cusa d~ Pv!- dcfen~o;'-:3, qne em tiroteios coust·lntes se sa· 
vora. F1quez guardando es~e;> estahelecmlen- cr•illcamm inutilmente, t•esoll'i enviar uma 
tos, compl'ellendidos no sxt10 pelas .forç..'\s nota circular a. ambos os co::~teodores concc· 
revolucionarias, emquanto o tenente-coront-~ bida nos seguintes termos: 
.Paula _9as-tro _ga.runttl!' com o r~stante do S·• « cuyaba, 15 de abril de 1899- Ao cidadão 
b~ta.lllao de mfa.ntlrm os dema.1s, deutro da. Presidente do E~tado de Matto G1·o~so-MeU:s 
c1d~de. cumprimentos- De conformidade com as or· 

No dia 11 assumi o commttndo do distr icto, dens e:.-.:pressas do Gove~no Federal, a guar· 
·e de todas as occurreneia.s dei conhecimento nição deste Esta,1o tem-se mantido no teJ.'l'eno 
-ao ci-iadi'lo Presidente da. RepubliCll, tal como absolut'lmente ne~tro, deantedos laf!Lentavéis 
ha:yia. de terminado ao meu . n.ntece.ssor, ex-- successos que se "ao dando nesta cap1tal desde 
pondo com a maior verd.1de e franqueza todos o dia. lO uo eorl'ente. . .· 

·os ·successos. M:\s o estado auar~htco a. que·chegou esta. 
A cill::tde se achn.va toda entrincheirada e capital, prejudicando o livre exercício, quer 

-defendid<J. por 1.200 homens. tla.s runccões federaes, c,uer das estaduaes,com 
As for~ s revolucionarias sitiaram-na. com evidentes sacrifi.cios para a. força. federal e para 

..3.000 homens. a ho:J.ra.da e nobre sociedade matto-grossen.Se. 
C:=~ra V • IIC il 
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ollrign-me a dirigir-me ao vosso :iêêndrndo pa· terminado defini ti vame:nte esta. luta e darieiS 
triotismoea.lto criterio c a cs vosscs sentimen- a pro,·a. mais eloquentc rla. vo~s.'t abueg;~çli.o 
tos altr·uistico~. a.ppellanuo Jlal'a uma solução patr!otica.. 
honrosa a a::nb~ as partes, sem o menor des- Bem verles qne este estado :~.normalt~c cou-
douro. nem o menor prejuízo ú:; vo3s:a:; idél:ls. sas !lão pórle continuar. 

A situação em CJi!El todos nos achamos, eu A conciliaçflo fflz-sc nocess~1ri r. e urgente. 
como a m·ais nlto. patente do e~ercito, vós como A posição das !orças federue;; dentro do 
comba.te11te;; a.r•lnrosos, a. socieilnde como vi- sitio é a. mais critiea; apezar do accordo com
ctima deste !>erir.do nguclo, é,r1cYeis convir, a :num paro. o l ivre exercício rla a r1ministraçiio 
:mais penosa e :pl'ejurlicinl , tanto aos interesses militar, r ecebo diariamente r ccla.nw.ções, as 
da Repu b!icaBr'llzi!eira, como á:tutonomia de r::ais justas e exactas, porquanto, tanto os 
Matto-Groo;w, como alnch á g-arantlv. e ordem emrreg-ados fcllC:raes, como as cc':'f!Ot<lÇÕcs 
quer de viJu, quer de pro_prierlade. miiita1·es estão priva·los de rec~berem or-

Lemb:·ai-.-os que soi;; brazi!circs . Jú. ten:les flens, fornecimentos ele viv<:res e ex:J<:d!e11tes, 
dado tie sobe.i<? pr?"<l:" exui•et-a11Les de _ ':'OS>íl j !~ltnndo~lhe~ até_ agua e lenha p:1m 'proverem 
valor u ele llelh~ç<~o a cttnS:J. que tl.<;fanuet~.Os I ::eus mews Je suo~Istcnc:a. 
-vossos excrcitossã;1.peh pcsiçf~oqu~ occu p<'>m Quero tu(lO isto evitar, e ei~ po;·qu.) ap
jguacs n:::. J'or('a G i~UileS ~:o hcrol::mo . O que pe! io pa!'a o:; Yu!>:;os senlimea to.; . !'.. minh:l. 
t endes:>. ganhar comacoutir:.naçüo C<..': 'J a pcrti- nnic::t intencão e vos pocler ser util c á socie
nacia des ta. luta. fr:-,tricid<t? Eu vo-!o respondo; d:ld:t!le cuya:Jana . De~ejo qu-~ •lo~ vossos 
a desgraça das f:nrtilias. a. dc~lwnra da nu r.o· cu r~.çõcs, exclusivttmente, ren:~ .;;ç ;; a p·1z, ::t 
nomi:t rle vos;o Estado; pois qualquer inte1·- tranquiltidade. FOL' Oe~ereis ú União inteira, 
•enção do Governo Fetleral, i mU.o armada, !JUe tem neste momento os olhos sobre vós, 
s eria um golpe mortal i~ vossa liberda.t!e àe ·eloquentc8 sub.>idios par:t que :;e a.b<:o(;oe esta 
:povo independente :;><•r ;t 3. <;estão de n•~gocios. obra do :-&mJr e prosper icl1rle da Rt~lmhlic:1. 

Não . ....-enllo,tJOis.co:1Jo;;utoriU.ademilita.r vos Nes;;;e sentido dir ijo-me • . com as mesmas 
dirigir a p[da\·ra. arai~·a, toda de pttz, d·~ con- pa la. nas, :o.o coronel Antonio Paes de B:~orros . 
COl'dia ,de s::tlV:lÇii.O pu blic:l. Venho apenas como - (ASSil!naG.o) Joüo Perlro xa~ie;· da Cama!'ct, 
cidadão brazilciro, vdho republica.no, iuves- Hentico nocoronel,\ntonio P:t% de Ba.I-ros.» 
tido de alta patente uo exercito àa União c q:;c No mesmo diu r ecebi do co:•onei AntÓnio 
amo. tcxhl:~. t er ra iJra.zileira a. quo.t temscrv iJo P::ws i!.e B:n•rcs. chefe das Jiwç:J.;; r evol ucio-
como soldado . nc.r ias, a segu inte t•esposta: 

Bem vedes o quanto te:n sido privallo o meu 
governo militn.r rlo livre exercício elas suas « Cu yal:á, 15 r.le a.bril de l89'l - Exrn. Sr. 
!uncçües; qunsi todas as repo.rtir,;õcs rederacs g~;~neral João Pedro Xavie!' da Ca:a:u·a .
estão situa(las no cnntro do cerco-Qu:lrtel~ :Vreus cumprimentos- Tenho :J. ilo '1':1. t:ie 
·General , Deleg:lcia. F iscal,Enfel'maria.l\Iilitar, accusar o recebimento da {;.'ltt.a do V. Ex., 
Qu:Lrt<>l doS" Bat..~ lhão de Infantaria. e Repar- de hoje d;.Ltad<~. , na qual o.ppc:Lt P"''" o 
tição Tclcgraphica.. meu patrioti:;mo afim de cel:'sar a sitaução 

o seni~~.~ tclegraphico acha-se int<:!l"rom- !astimavel dest.'l. capital, de sei:> <.lias a. esta 
piclo dcsdo o dia 9, por mão criminosa; tanto parte. e em resposta. cabe-me doclarar a 
assim que os cmpt'l'frados a.té agora. ainda uiio V. E:c. que, correspondendo sincer:t.mente 
conseguirum restabelecer a linlw. e ate nem aos intuitos patrioticos que dictarl\m a. sua. 
appareceram ainda, ele mGneira que mancho valorosa intervenção na lut(l. <:m que se 
privado de corresponder-me com 0 Governo acham empenhados os partidos e ouede· 
Federal, nn.rrando.ftel e deS:I.po.ixonaC.amente cendo. ao impulso generoso dos amigos que 
os successos, de ha. ~eis dias, c pedindo provi- estão em arrna.s commigo, acceito o alvitre 
dencias 00 sentido de tudo harmonizar. . propo$to na suo. citada ca.rta, de decretar-se 

E isto só con5eguirei no dia. em que tiver- a nullidade da eleição presidencial a que pro
des a.ccordado em cessar as hostilidalle~. que cedeu-se em 1 de março ultimo e cujo pro
tanto prejudicam 0 serviço e a causa publica. cesso fraudulento deu legar no movimento 

Si me permittisseis, illustre cidadão, lem- armado sob meu commando. 
brar-vos a idéa de entrarem em um a.ccordo, Po~so assegurar u V. Ex. que nada mais 
annulla.ndoa.s cleiçõesj á que são ellas a causa. desejo do que a justiça e a verdade do regi· 
desta tristíssima lut 1. de irmãos. e p rocedes- men re:publicano, IJarecendo que ncarn salvas 
sem, em bl'eve temiJo, a, povo pleito eleit oral, com o referido alvit re, mediante algumas 
cuja. liberdade de voto fosse garantida. da 011tra.s clausulas accessoria.s, .garantidoras do 
melhor maneira que ambos os contendores fnturo pleito eleitoral.-(Assignado) Antonio 
combinassem, seria isto, me parece, o resul- Paes de Ba't'ros."Y> 
ta.do definitivo de vossas :polemicas, o vere- Neste mesmo dia, á tarde, soube que as 
dictum da justiça. eleitoral, :por ambos sus- hostilidades se achavam suspensas e que in-. 
tentado ou desejado. Nesse proposito terieis tel'media.rios agiam com efilcaoia, tratando de 
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a.ccordo ent re os contendores. Immedia.ta.
mente commuui•1uei esse l'aoto :~.o Sr. P.re:d
dente da RJ}pub!iea., em telegramma de 15 do 
corrento:-.. 

Pela. tmtnhã fle lõ, ás S horas, recebi um:t 
carta do presitt-~nt.il do E~tado nos s_eguintes 
termos: 

« Gt\binet.~ rb p!·esidJncia r! e 1\i:\tto Grosso
Cuya.ll:i , 16 •!·J•\i.Jril ofe 1SJ9-Exm. St·. Ç<e
nera l Jorro P~!'.ro X:.wi:~r d;~ Cumar:t-E:n 
atte::çií.o :i c~ti:mdis•ir:J:t enr't:1. •1 UC c:n .lata d~; 
hontem :; .~ dig:wn V. Ex. llirigir-me e e;;tr<11do 
disposto a entr·~r- em um :h;C:•t;t!,) h:nr !'0''·' ]X\l'a 
ambas a.s p&.t·tes l:tigan tes, rogo n V. Ex. o 
oiJ~eqn i o :!e \'ir c::>rn. •1rg-enc!t\ u. este palo.cin, 
a.fim de c•'nl'::! encí:H'·m••S sobre; as J ,a~>e.~ rio 
mesmo :~.~cor..to. servindo V. Ex. tle in te r·· 
medi:Ll'io 11<1 !';!.% r.n trcos .:ous g1•upos prll itlcos 
que Se !.leliatc!O.já q1: : ~ ns,;im se qncr cla.;sitlcat· 
o attent:l<.locontra a ot·,lem publica e contt-:t o~ 
po(!er% publico~ do Esta·.~o. D~'"J pt·cv•.mir a. 
·v. Ex. cta qtw n:1o ha tempo a perdet· e qne 
d~ minha patte como da dos meus :1migcs cm
contral".l. o malhor de.>ejo pam a re:1.l iznçãod:l 
paz. 

Com mniln. consUcrnção e estima. me llet•
mitta ns,ignar.-(:l.,;~ignaclo) "i;;touia Ccs.o· i.:; 
de Figuei,·cdo ·.» 

Deaute desses tlous do~umentos, cuj;~ llat•mo
nin. de vistas \'inha e tn boa llom ao encontt•o 
dos meus bons desejos de pacificação, parli 
para o pah:cio em companhia do meu seCl·e
ta.rio c.tpitão Qomingos Virgilio do Nasci
mento, do mojor de engenl1eiros llde!onso 
Pires de :Moraes Cústrc, .d~legado do Llirecto1: 
ger<ll de eogenh:tri:l , que muito . me a.uxi· 
líarom durante e:>ses lutuosos dias par·a a 
.R.epublica. 

Em pn.htcio confel't!ncíei longamente com o 
presidente do Esta(lo e o Senadot· Generoso 
Ponce, tendo-lhes declal'ado que apeza.rde não 
ter recebido outr,,s instrucções do Governo 
Feder<.~.l alé:n das que se ncha vam contidas no 
telegrnmma de!, em vista da. interrupção d~ 
linha. teleg-:-a.p!Jic:l, mas que os C3per,wa :< 
tod~ a hora, e como a situação se aggrava.sse 
cada vez mais, tinha. resolvido intervir par
ticularmente, sem caracter offi.cia.l, n·o sen
tülo exclusivo de · otl'erecer meus bons offi.· 
cios j:>orque cessasse tão perigoso e a11lictivo 
estado de causas, de maneiL·a. a poder com effi.. 
cacia manter a ordem, respeitando a.s delibe
rações de ambas as partes. Aecrescentei que 
no terl'ar:o neutro em que me acbava, só po· 
deria ter palavrtts de paz e de concordia e 
dar garantias i tldlvid.naes e de propriedades. 
Que, accedendo ao convite feito, alli me 
acba.va. 

Depois desta conferencia em que o Senador 
Generoso Ponce expoz a situação do seu Es
tado, em presença do Sr. presidente e de 

accortl') com elle mostr.,u-se decidido a. cedc;.r 
a tod:~s as ex.igcucias do sitiante, visto as ·con
ài':ões e1n que se a.ch;\Ya. o goVC!:no sitiado . .:
porqnan~o:. não podcn•!o vir a t_e;u'po qual~ { 
quer doc;sao do Go•··Jl'CO Fet.!eml ~nlgav:•. im· ~
p;·oticu.o pro;lOili-;0.1' a rc$ístencia. 

As condições exigidas pelos reroluciouarios 
eN.m as scguirltes: 

Renuncia• l vti '<ÍilO\-governa.dores;rcnunc!a tlo 
cut•on•Jllie!wrc.so Pocce da c<ttlei :·a de presi
d ent e e ttcpubolo à •. ssembléa lr.gis l ~ti -.-a. do 
E:<ttvlo ; E:lciçãv do p:·fs\•lento ela. ass~mbtéa, 
es;.;olllido jlllia m:no1•i:, ; :mrmllaçiio das ele i 
çí:ie~ d~ I di! rwm;o e indemniz:tçdo das des
pez:~s • : g:.h;l'r<:.. 

:~ccr;;s~(:n lOtl qu e , C'orç.'l.llo pelas cil'·~umst~.n
cbs e vendo qn~ era d~ touo impo:<:sí,·cl c-')m· 
munk a.r-se com o Gove;·no da Un!ão,em vbt a. 
ela. il!terropção insistet1te do telegra.pho, o 
govornü do Estadú eatr(?g-n.vn. tuJo ;t rlisposi · 
~'iio rio~ !'ev<llucionar·ios. 

;~ão me conlol'm:mdo <:om essa. (lelibcração, 
Ih ver o incon•;eniente rlcsse :teto que impor
ta v:;~, em Um:l. ca prti.!lação elos podt>re3 consti
luirh•~ do Es~ru.lo perante n.tbrçn. d:l.s armas, 
acto criminoso. iHeg;tl, [KlntleNnclo m:üs que 
o Governo da Uui5.·J lle mudo nlgum se con
ibrmat-itl. com esse novo estado de cousas. 
Ponderei mais qne não jdg:w a molivo p:trn. 
essa cessação de direitos, quando pchs cartas 
que· acabaya de receter n.s hostilida.des se 
~tcimvam suspensas ~~ apenas o accoróo a. lh
:.:er-sc ern. exclusivamente quanto ú. annulla
ção das eleiçêies que a <•SSembléa. Ie7 islativa 
!\::1. alta ~ober:m in. pollia liCCL'e ta r, cessaado 
immediata.mcnte n. luta dos partido:: . 

. \cceito o meu oiTerecimento pa1·a eDteud~r
me com os chefes r.evolucionarios, p:wti iu· 
oontiuenli a conf,! r;!llciar com ellcs. Expos
tos os fins da minha visit..'\, muito agradece· 
rn.;n e ueatar:tm a minha. intervençilo amis
tosa; mas julgavam medi Lla garantiuora. das 
novas elei~ues tc,dos os pontos de ajuste 
ttpresentados nas vc!iper<lS e Ms quacs me 
referi, termin<tDd:J por me mostrarem uma. 
carta do me-liador Pedro Celestino, que infor
ma v:~ se acbava o governo do Estado de ac
eordo com a.s referidas bases . 

Deante dessas d<!líberações,t•etirei-me dando 
por linda a minhil. mksão, e preparava-me 
para em·iar te!egramma. m·gecte ao Sr. Pre
sidente da Republica quando appa.receu-me 
um estafeta vin_do da estação do Capim 
Branco trazendo-me os telegra.IIllDas do Chefe 
do Estado, aliás d<~.tados de 8, 11 e 12, nos 
quaes da.V<\·me in:;trucções claras e precisas 
sobre o que il~v!a fazer caso fossem ll.epostos 
os poderes constituídos do Estado de Matto 
Grosso. Immeoliatamente fiz sciente quer ao 
govoraO estadual, quer as fDTÇS.S nivoloeiO• 
narías das instrucçiJes recebidas, e depois de 
tomar energica.s providencias pa.ra manuten-
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ção dos IJOileres constituiuos enviei a ambo> em resposta. qu~ estão assentadàs as bases· 
este oílh;.o: de um accordo com o ::ienador G()neroso Ponce 
«:~o cirl<1\HLo pre,;ident~ do Eshdo-Cuya.ba, pv.r·a a ces~v..ção d<is hostilid<<des começadas 

16 d..~ abril de 18'~9. . uesde o dia 10 (lo corrente, asquaes nun,:oa. ti-
E<n ·drtudc das ordens expt·~s>as do Go- \·er•am por pr.rte dus forcas sob o ·meu com

ve· no FN',er:•!, que acai:Jo de re~eber, para m«ndo ou~ro fim que pão fo5se garantir a 
qJ.:e iatorvenha no ~entido dJ ga1·antü• os IO· ass;,mb!éc. lcgts!atlva do Estado no jul•7a
c!eP.:os c0nstítuic!us do Estado e manter a ment~ 1:a eleição procediua no d;a I de mrtrco 
or.lcm, c como as llosWitlccdes Cl·meç,ulas n!timo para. J)rcs~dente e vicc-prêsidente do 
dc'>ide 0 Jia. 10 do correnb entre as f•,r·~as mt:smo E5tüdo, como ccm.;b. c1o off:clo que di
rew•: u.:i:m<ll'h:;\ e as do E~tado não tecm ti<~ o rigi ao s,•. c JrOI~el Antonio Cesario de Fi· 
out~o nm ;< não ser a. rlf,pcs:ção drsse gover·!Jo, gueirtdo. no Lli:l. 9 do co:: f:nte. 
Ol!" ma sustt'nhçfio, lcmb:·o-vos ,~ inconv.~- PeQo pcrmi::;::ãopa.ra lembrar a. V. E:c que 
11i '11-:!in. :le s:e repro~uzirem es~as rncsmr.s é v.. taes ba:es (te ~w· xdo que o S1•. Presi
l o ;Ul i•.iuéií s par::t que niic continue em ~ol.1re- 11ect.c du Republica se reft!riu no telcgr<::.mma 
s.J!~·)S a :p0pui··•ç.'i.o l.ksta L'r>-pitnl n volt.cm os recebido por V. Ex:. e se dignou communi
ni1f!r,ci·.'~ nr> >Cu c~ tu da no:•n•~l cte p:1.1. e tran- car-mn :por intermedio do Sr. alferes IIeron 
(j\1 lli;"_:ll: p}r crnqu:mto dest>}J qu~ c•c>.:;em Keller · 
pw ~ornpleto :;o m:•is b:·c\·e t 13mpo tu-l:l.s ns R··a.~ir.ado este ac~ordo. serão sem 11cmora 
p;ü;·ídenclns •'c o1·dem rníUn.1• quo ac(lo~ d" l'.;~ticui -'as a p:tr. c a tr«nquillidade que todos 
'lO!':l í\ ;·. p ~; :t <ln.r cumpt•ím(:nto cxacto fls o r- desejamos. 
dcn~ fio cidr,.cJiíc ehefe rlo ÜO\'Cl'HO ''a h.epn- Saude e fr<,ternid<~.de.- Anconio Paes de 
bi:c:t. C\.,;signc·,do) - Jo(<f) J>edo x,~.-ier da Ba1·ros.» 
C:mm· : .» Tendo nes;;e m~smo dia rerebido (ló palacio 

r-:o rr.cs~::o ~ia tive us s:guitltl!S rcspoob.s: co govel'llo commnnica<:;.ão o!ücial de que a 
<:: Esfa,;(J c e :Oi:J.t.to Grosso- Paht~i') do Go- :t~semblêa le;:-bbti va havia resolvido em 

YC: no QID Cup.l·6, lO ue abril de JSC0. se::s[o do di~t S(·guip.to annullar as eleiçõe~ de 
E:~m. s~. Gc:Jc·ral Julio Pel'ct·o x~,vier da l <Le mm·ço, tel'minand.o p:>r ess~ meio o pro· 

Cr<i!1ant, co:um~1nàante elo 7" d.islricto mi- LongfJ.1l0 conflicto, apl'es~ci-me em telegraplmr 
Iitr.r. ao ~r. Presiucnte :la Republic~ communi-. 

TPnho alJoma ile a.rcusar 0 rccebime:nto cant.lo essa d\!c:i$1i.O, e desue cutão empenhei
do t>fEcio tln V. Ex. scb 11 • 11 , de hoje d~- me em serenar os animes exa!ta1lcs e odios 
t:::.t!o, ;::.o qu.:l sn digMu commun!car·me que m~l contidos, :Lte que n) dia !7, ãs 2 homs 
tw.íi~' rccd~!do orde-ns expre3 ~n.;; C.o Governo d::. tarde, r~.ceoi a srguinte communicação. 
Fn ~c;;tl pa:-:1 tnt.cr1'ir no sernido dP. garantir « N. i -A~semblea Lcgblativn do Estado 
(13 p::t<i.J;·cs cnnst:tui·!os do Estv!o e munter a li e Ma-tt9 Gr•t sso, em Cuya.ba. i 'i' de abril de 
o:\l'J:n, q 1la ~e ach:t. perlut"!mda em vircutle 

1
rsg9-Ao Exm. Sr. genet·al Joilo Pe'Iro Xa

ita h sLiitbdc:s das forças rem!uckn;:rias vic:t• tht Canw.l'<'l, ~omm.ondantc do i·• districto 
c~nü·o. as que <1ef('ndcm este governo, amea· 1 milltur-Communic:o·vos, de ordem dD. mesa. 
çado t:e c.cpo.;iç·iio, lembrando-me V. E~c a úes!:~. nssembllia legislativr., que em ::;€s~ã.o de 
iDCO:l v~:;icnci:~ tle se rep~oduzirem. as hosti- l1oje C0i :J.PP\OV,?o'lo ror unani mids:Ie o pare
l'tla·.lc~ ent1 e as. mesmas afim de cv1t:'"1' osso- cel' da. commls~ao sorteada para conhecer da 
brcs.-').l:os da população ce:,ta ra~Hal. realidade <b eleição pr()cedüh em I d.;, março 

Em rcs~o~ta tenl:o a. rJizer que tem :;:ahe ultimo, para presit.lent~ e vice-p::-;;sidento do 
V. Ex. que as f.Jrças que deiimdem meu Esl<tdo, que devtlriio servir no quatriennio 
goYerno Hiio se acham no. çifé.si\·a c clesde de 1899 a 1903. conduindo a mesma com
·1uc niio llsiam hostilidades nor parte dos re- mis<:ão pG1<1 nullidade dv.. eleição e autori
YC•ludonar;r,s e se re~irem 'estes da luta, o zando o governD [l marcar dia. para ter logar 
r;ue e~perv succ~dfr breve com as :providen- nove eleição, de modo que a respectiva a.pu
chts d.c ordl;'ill militar já tomadas por V.Ex.., ração possa realizar-se antes de findar o.vi
fHl'<'i immedls.tamente dissolver US fOl'Ç<J.S or- gente r·erio:lo CC·n;titucional. 
ga.ni~a..:as para retorço da policia militi•r 
ce< te Estudo. 

Sau 1e e fratern\dade.-An:onio Ce.;a;·io àc 
Fi!J::ei"redo » · 

« Cu:yahá, JG de.~.bril ue 1890-Exm. Sr. 
geneml J<;~to P~dro Xavier da Ca.ma.ra. muito 
digno commaudante do 7< districto militar. 

Mcusamto o recebimento do oflicio de V.Ex. 
n. 1:?, l~e. hoje datado, cU.mJ?re-me declarar: 

Saude o fraternid•:de.-o· 1° secreta.rio,'An· 
tonio PúH~ dc: A:evedo L?pes. I> • 

LogJ r1ue rccelli 12S>a commuuicnr;ão d•• as
semblea, dei por terminado o longo conflicto 
e providenciei para. que as força.s tanto de 
ofl:ensiV<\ como de defensiva se retirassem 
Jo thea.tr·o do acção, o que se r~1lhou da 
P'<rie dos revolucionarias dentro de poucas 
horas. 
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Qaanto às forças que guarneciam as trin-1 providencias de ord~m publira c o.a. un-mrcnto 
Cbeir3S da legal\dude, insist7Uffi p01' Se COU- de força fer!Pral ne~t:J. Capital !~\?.em SC r.eCCS
S6l'VD.r ue;s~s pontos fortificados, alleg:m(to s:~rir::: •J ~:·rgcntcs. 
que recoia.vam uma t~ntativ.1 co inimign. Tenho pracHlido de ccnfrwmidadA cClm os 
apezar 1ltl tet• e11 garanti<lo que C.e medo d· en~imnnentos militares d<~ lenl1lndr .di~cil·linfl 
gum consent1ria na continuacão da lut:l. e re;;;e:to iL lei, que hei rerebido desde os pt•i· 

Depois de intimar <;uc ns forçn.s revolncio· rnriros anro;; de minha ca.ncira. 
na.rias se rc!iz'assem quanto n.ntes da. cida(:e, E corno é d \l m en drver rla1' conL.s dos 
mandan·'lo que o 8• b~t(llhfio estendesse pa· me11s >er>iços a autoridade compe1 ente, b(<m 
trul11<1.S por todo.> úS p0ntc.~ d::t cil!ad~ ondr. Slirn das condi<;õcs em qllr. ucscmp~nho os 
se podiam reprmluzirnovoscon1lctos, nqueHns eargc·s r1ue me ~~o coníhtlo~. ~11l·rnct~o ao 
forças . deixaram os arr;t!;a!dcs c se int~r- vos~ o !Jcm mc-rl it::d.o .illiY.O ('~ra rxp:ôRÍ(::io. -
na.ram para. o centro do Estado, n~ m~lhor Jat? P<Jil•··; Xm;ie1· da Cam1:a, general r.c 
ordem. brigara,.» 

As forças Jegafs por ~u11. ver. deixo.ram as 
tr!ncileir::s ctJjo urra.zamcr.to ccmeç ·.u a SC"r 
feito incontinenti. 

· DJCl;:IIENTO K. ll 

A J"eooluç<7o em .Ma~to Grosso 
Cornquanto úUtras peqn!mas :pertnrb~ções 

se de~scm, ante a. p<:rtinaci:1. de pequenos BuPnr.s A ire~. 2 ue maio. Hüntom. recc'd 
grupos <-x:dt~dc·s que <e proncav~m, no C:in. a l.l0r1lo do Yapot' .Diama!ltiM o tc!C"gramm:l. 
20 a cidadrl voltava á sua n.ntign. trnn.111illi- que m~ enviou. 
dade, e então o servi·~o militar voltou a seu Por caus·1 da qnarcnten'\. im1v ~Ül. ans va
estado notmn!, bem ass:m o \'xercicio t'a~ pores de~!'3. procedencis, o Diam.nHi'"' llc::J.r;i. 
funcçues federaes nas divers:ls repartiçõt?s. Õqni :•te (Jue r.hegu·~ o Pm·to Alcgn:, o (p:d 

Peç-.o·Y:i;; a go1-a permi~são pa:'a ponderar t\eve r t•cet•er os pnssagdrcs qn'-! v cem t'e 
que sendo tão címinuta. a força federal neste Matto Gro~5o. 
hsh•do, principalmente na guarni.~üo dest:l Desde a minha chr-g;~odn., restlvi d~scmrar· 
capital, r~z !·C necessnrio sou <Jugmcn!o para cal' w~sla cíd:ld8 e tDmar passn::;em em qu~ I~ 
o complelo dcs corr:os. pelo men' ~·,~e wa- quer ,·apor I"Jlle fiz ~sse (Srnln. pelo R'o de .la
neira que o prestlglo ,Ja. ~utori,lade militnr neiro, po:· i~"o jó. r;stou com pas~llf:"Cm lK) o,·c· 
]osso. se exercer com promptitlão c tfficucifl. pe~a. dcwndo snhir depois t:c nmanhii. 

Pelo muppa mfnsal da forç~. qt:c c rn- As nol!ci:;s que me pede rcfc~·(·m s~ nntu. 
viado ao chefe do E~t.tdo-:.'!aiol', podereis ralmcnte t~ revolu~·ão de ?.I:1+,to G:·o-;;o, rpto:: 
aquilatal' elas condições prcc:J.l·ir>s rl;1s guar· I!'!J'minLu cr·m::. <~.nnull:v~üo da elcic,:ão Pl'e~i
nições de~tc rlistricto mi!it·1r, t~o af.:.~t:1.1lo deneial. r!r.crc!.:ld:L p~h ns~emb:ca kgi~lat ,.a 
ào centro, com melos de communicaç5.~s tão na sr::.>ã(• 1ll) 17 tle ab1·il. 
àislantes e d'ffic~is, rara attenrlcr acs casos Fni cundidntn, como m1~<', o em C'0ns 'I"Jlll~ll
urgentcs. · c:in. du. multq ·lic:,r;i:í.o d~ votos em C]Unsi tn!:is 

Peç·o, pni>•, vos~a, atten~.1io pur:.\ rste ponte, :Ls :;cl:1!; :.pÍ'arcci como del·roto.,lo ['OI cnur;I.{J 
que considero de magna irnporinnc'a. As m:1íori:\ s;mul:llln. ou f:·au(1u1cn'a,. 
guarnições dist::cm umas dns outr .. s cercn. rl<: Os amiuos ,·cs•J~·cJ·.•m p;1· c<H!sn. tire ar-u,·rrç.To 
100 legu~~~; n~nhuma. dellós Jlóde prcslat· 'JHC dct'i '· sa (â:a J<'ia oss~I,I!Jlc"a n ;·~unil·-se 
serviços de concentração, em ra.~os afll1ctivcs. no di<• 10, IM)I(l)' as armils 1wm imr~'li'·. (j"l3 
pois não pO$SUem pessoal sufficiente. c o~ fo.oscm aPJ"·ovarltrs lc1cs cleiç•ics. gar:'n~ nrlo 
transportes s5.o nruito Nros e tleficientes. . assim a itv!epen,1cncia dos deputados no o.cto 

Esta ca.pital pr<:cisa tet· uma guarnição que iam rc,Jiz:n•. 
respcita.vel para qne o commnmlc do dis· N~o huvia outro meio c' e invaHd:tr o que 
tricto possa agir prornptamcnte quando se 

1 
era nu~ lo, e como tal reconhccirt•> gt!·;,l

tornar necessario. a sua :mtorit!flde no cum- mente. 
prim~nto das ordens do Governo da Uuião.l Meus amigos reuniram 3.000 homcr-s. qu_c. 

A cessação dss hostllitlades c evidente, entraram na ·capital no mesmo lHa lO, ~•
pois as f'vrças ern armas ~e dis:;o]vera.m; cn· liando o eenko, qur- eõhva er:trinheir•ttlJ e 
tJ:etü.nto, reina certa. ir.quietação nos espi- · ;;uarnecldo por l_ .200. ho:r.e~s. · •. 
rttos. . Houve forte t:1'otc10 'lc d1:1. c d~ nontc de 

A revolução lançou· a ~emente c! a discvràia, 14, uata ~m que começaram ns t;rgo:·i. çõe:s 
do odio e rla vind!eta no ~e:o da população par(l. nma soti1ção pacific;·. pJ.ra cuj) fin~ S:l 
deste Est<L'lo, Desconfia-se d:t reproduc,,ii.o de sus1 endenrn as hostllldac.es. 
novas lutas fratricidas, c os espiritos sentem Houve algumas baixn~, cujo num;.ro cal· 
granrle mal-e~tar, quanto ao futuro político, 

1 
cú1o não exceder de dez o. doz,~ d(\ ambos"o.3 

que r~íl~cte d1rectamente ~ro lcrlos os l'amos 

1 
lad.os, .PNS nmb:ls. os ~·Jmbaten~r-s estt\:~m 

de uct\vJdade. A conservaçao de um peqncno proteg1dos por trmche1ras e pc,as ca::as da. 
navio de guerra neste porto para attendcr ás cidade. . 
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No dia !6 :ficou corobinatla rlefinitivamente [ cnnenci,,s que se derem e -i I! formar j:i. o que 
entre ambas a~ partes a a llnulla~ilo da e!(li· ,P~n;;;:is sobre poss~bilídn.de de perturblçio da. 
ção, terminando-se assim a lut<~ rr,tctricida.l ordem e agg:r·es~ao aril!ada an go\·ern? do 

Todos esln;aram conformes cnm est<J. wlu- Estado. Davets, emfim, mrormar de rnmto a 
çi'i.o, ha"~Jendo cot-.cw!'ido 7wm isso o yenr.n!l habllitar o Governo a tomar prcvid_cucias que 
Ccmv:il'a, COii?ma••rlr:nlc rio tfiso·icto militat· c se tnrnem necessa.rias para gn.r;mtJr·or.:lem e 
o Dr, JoaqEim .!Õlt~.r l i;1ho, cuja úuer~:e:1ç<io li \Te exct'C:icio r1os poderes. const:i:uidos.» 
amistosa f'o; "oli , ii •rl '· 1,,,,-v pr-esidc:;llc do Es- xo dia 8, ao mf::sn:o cotn: ~:an·bntc : ~Re· 
tad·, c pel' Sen.trlm· T'ol'C·: .. <i![JHHrlo tel··_qr(Wiíiw cobí vosso t~legramma e l"éCOmlllcndo conti
p;tb/.icalio pela iM~,;-en.,.,, fl < (ú~> nun,·~ ! ! ' lllH'~'s o. in formal' com ah::oluta :mparcialidade 

Dccn:ta-!a a ;~ntllr<iarle (h el r;iç:io no_ din. ~ch~e ~ucce~ws IJUe occorr·:J•em, atim de hu· 
17, o~ rcvolucH<n:n·IDS le\·antaram n 51\.lll e bílita.r o Governo::\ dal'-vos in-;tn:.cções como 
retiramm-;-se imme~lin. !nr.;-(•.nte. (Jc:,nrlo a&srt? jul::ar oppo;·tuno. Estou, }Y;rÓli, informado 
rest~J.Ioelec:da _a pn:!: e ~- •J·anqu,l!cf~•de puh!I·~ dr. qu~ f.i01' troca õe t~lcgr.il'tl:llas r._nlrc che· 
ca.~ 1n;cr·:omp1:las 1l \1P~nte :'L~~;p.1ns u~as~ . . fe:-i polit.icos, (l~clnran1 os a.;,·cr~urJosdo go· 

O movnnento se lmll tc;u ~omente <1 c~lpit:d . yr-rno de~se .E~tado não terr:m intuito rle ric· 
não, te~!-• lo rcper<:Utido em ne;lilU!'tl out1 o I P'J$içõo e ~1.te ~e pr.;p~\J:am ~ ómen_~e !,lara. 
ponc<l no Estado. de!i:nder :) rr:1ranlll' exer'JlClO d~ ~eus GJrettos, 

Creio que :t p:;z ~erá 11t1Ntdoura, a mr,zws q 1w julga!r1 amco.ç.,do;;, co;, :;rmrdo-mc nm~em 
q!Ie novü~ H1 •lJ_:;n~ n<J.O provoque~ _ou~r·o Cl•ll· que jri c:â.<!empro,no.~tos para s r•l!'f'T: i 1lac~flco. 
ihcto, o que nao. p:trec'-' provave: a 'VISta d:•s accâ~a c ~~co;<scllto.d-:r po1• ch'{<!s rlr:qui a corre· 
rec':_nt(?s :~cnnt~ci:a(,Jl tos. . _ liyioa•rYios de là. Ne~tus coJH.liçiies, •ó vos 

Sao e~te;: o,; porm;more~ quem~ e nar1o fa- c' mnpre mnnter (ltt:t.n•!e do ,.:.su·vação pru
zer-lhe c'mhecP.r som·e a l'G\•1 luç:;o c!fl 11att" 1iente e vi,!ôiant<? inforrno<nuo o Governo 
Gro~so, pevoluc;ã.o que n~o tomentei elnnte;; com attfntii ~olicitude.» 
com r,ati •·om o maiot· emr•0nho pai'íl. qne Dão 
se !~'asse a dft~It•), somente co;'cltli y;m· ,•ca· 
ta,· a t:o;1!ade erx.·i~f:SSO;. r/o.<; "meHS f.lílli[JOS~ 
- Sou contrario :,s revolu<;C:ie~ por vrincipio 
o por ir.dofe, c si :1g-ora. pas~o con;o rc:vc,Jn
ciOJu:rio, é devirin uniP.amcnto lÍs clrcumstan
cias quoacnh) (]e expor fl que IIIC arrasta~·::.m 
t1. uma. situação !JUB nunca esteve em rnínlmc' 
previsões. 

Jo<d .:li ar; a Jietdlo. 
(El Sigla, de 5 do corrente.) 

12 

Tclegr-ammas flxtr:th iclos do disCUI'sOdo Sr. 
Senat!or Rodrigues Ab·es: 

Con$h>nüo :J. cl!cgn~h ::< Cuyal:i rlo com· 
mrmd:wtc errectivo do di::tl'icto, : .. !egr:tpllou
Llle a Jl o Sr. Pre.-;idc;nt{' Ô<l ltl: [<uidka: 

« Gcrwrai C;J,mr.ra-Cuy.-1-:i.-E.;t,wlo es::a 
cirlnde ameaçado. pertnrba<;ii.o O!'<lcm reeom· 
mendo-vo~ tudo o esforço :uim de C'>it:tl' con-
11agt·ação, seru todnvin. tomar· )'a!·lidu entre 
o~ dl)ns lado:;. Deveis clur conhe('i,,;,·nto aos 
:.itümte~ rle CJU('I, cn.~·o sr~ja rl·~ rwsto P<Hlr•r c~n
stittlirlo, as fol·çns ::nb o Yr s.~'' colnliW.ndo ID· 
tt•rvir~o parn repê1r o impE-ciir clr~or•cleus.» 

K'c' di:c 3eguinlr., Ycri(Jcnnl]o ll:ío trJ•che
.~::.h> o e•-mmanrlontc clrccl i vo, tclc;.;l'aphou 
"o interino nestu.-s tel'tn\J8: 

«Hc-ntem t.el.•grapli<'i gennl'al Cn m:•ra, sup
polldl• tc1• n.h! dtPg'ild<>.- H<~ito1·o illstru~çüos 

DcstaQU!!mo:::, rliz o orar1or, entl'l.! cs :nm1e- ele intc1·vil' no c:1,;o dl,)JO~iç:icJ )><'<leres r.onsti
l'OSOS teleg-rummas, algum; q11C nos pD.l't' CcJn tu ido; para. fi•pol-os e ~:u·antir ox.ercícío suas 
explicitas para bem il(·finircm a uttitut!c.: do l'unc,;i'ies evita11do auxilio dil·cdo ou indirecto 
Governo em íi1ce dos acontecimentos. a qna.lquel' tios pa.rtitlo:s em lutt1. l\ecom-

0 :llinistro du. Gucrt·a, ll~.via (latlo ao com- mendo communicaJ' e.,;tas instrnc~ües õJD go· 
mandante elo ;1i~tJ·icto instrucçüe~ minucio~as ver no do Estado e cbúfes adversos. Commu
sohre a sun conrlucta. nicai com urglncia occurrencias que ~c derem. 
. A 5 dfl abril o Sr·. Presidflnte da Republka e o!wervai escrupulosamente estas instruc
telegraphcm-lhe nos 'egUintes termo;; = ções.» 
. ~l{eitero inotr-ucçücs dar!o.s pelo Minbterio Ao pres;dente do Esta,Jo telt?gra.pllou a 5 
d~ Guerra. rnand;mdn forças feueraes e:;tra- por esta fórma: 
nha.s aos inte!'fs,es rla política esbduaL de· 
vendo infol':tnal' o governo fe,lerul de occur- « Êm resposh ao vosso teiegramma, cabe
rencias pCI·t.m·ba.dor&s aa ordem. afim de que me ~ssegurar-vos que tcdas as providencias 
o mest'í:o go>erao possa providenciar.-Sau- e~t:'io d<ldas no sentido de garautn· a norma-
dações.» !idade na acçü:o dos po·leres desse Estado.» 

No dia 6 disso ao corumando.n te do districto E a S- «De a ccorc1o meus tklP.gramma.s, 
militar: «Para que o Govemo po,;;sa :provi- asseguro a v. E;,;. que o Governo da União 
denciar opportunamente. deveis transmittir tem nado providencias para agir a bem da 
com impa1•cíalidade noticias de todns as oc· 1 Ot'dem e garantia do exercício dos poderes, 
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qna.n rJo· .iulgar opportuno, não podendo, 
porém. 1mtregar nos pocler.~s e~taduaes a tii
recção r1a.:; for ças fede;.- ;es, nem o seu ar:r.:J.· 
mento.» 

reproduzirão mais scenas anteriores . Com· 
mercio aberta. Govcmo p!t•no :tccor.Jo evitar 
:;cenas de:lõagra.da vcis. Sau !ações .>) 

DOCUME::-<Tü ·:S . 13 Os acontrci:1'cntcs p~· c·cipitaram-se qt:a.ndo 
as c<'mmunicaçiios lelegrapllicas.ftc;,ram in
terrompir'ns · Restal·elecià:.s e.'> tas, passr,u o Tc:eg:·ammns trocados en tre o Sr . Mini~tro 
Presidentu 11

::. R(:p'::hlic:~ ao ~c:l( re! Ct:.rcn.:·a.. da Fazendo. c o Set:ador Pcuce anós a. capi-
com a :-ol:J. de n:·gent:sstmo,es"t,c_ tclegr ar:-.ma : t u h:çi'w Lla asseml.Jlê:~. : • 
«Devets emr···rg:ll' to·b~ os n:ct(•S e;on~:n:no- : 
rio!t. e~tab~!<ce.- or:ic:n, fazendo sentir a' 
ambos ns l\l!~o.s que intcr·•.·i:ei.:i contr:1 os o~v:· 
tornat·cm ir:lc!nti ·.-a etggrc~~i:. r;. . Devei!; te:· « O Dr. Joaq1t i1n Mmttnlw 11.-:~<lill n noss:~. 
forças de f'!'ornptirlii.o para qt:alq :;er cmcr· l•pinião :;r,lJro a. sltuaçi'i•> politie:\ . Respon
gcmcia . (j'•J~t :nunicai oec!t: l' t'c ucia:; . » dc:nos : Lula. :•:·~~:la t ·:rmí .:arl ., emtor:t in· 

Com a mr!'ma nnta. «Uf i<Cllõ.ÍS:>i m o» nc: ~ur1 •ectos sr. re~ u'llssem ::l'ma.(los e muni~ 
me~mu d'n. IR, i•.Ji~gl'aphe:t; :'i:imb: «Co~n!e·. c:i~c1o3; au : : ~oo~ ::ln•!:J. !nn·, t,, oxalt;Hl"•S, pois a 
t<Jndo E~en ::I ti mo tel!•gram ma. •lo J:".ie. lc:n- 1 o.nnullaçf1o ~la elf!iç_ão tlo:oro>am;·nte sacr i.
bl'O c:o:wen:c,i:ci<l. d\striim!r fu:'ç1•.s ferkro.cs I ficou a ...-cma,l_c el~:tor- • l. O mO\'llnento ::tr· 
nos potd.'J~ ~n~ i:; cem ·.-enlcntcs u 1 cidarle, ;dim m ado nnt)CõJ. _fo1 mc10 lel=(n.! c:e pro t ·!~to_ coo.t!'a 
m:antcr O!'I!C;!J e g<1.ra.ntil' popula.çãD, itn!l~ - , Pl'; 'C?;;so e!eltol'.\ l. . O P'D:I·o rio~ u :ssJd ~:tües 
dmtlo ~r,;_,~ qt;~ p:·ovoqucm cnt; tl:ct , e:nr.1•u cs ~ervm aJJenr.s d ' mcon;;c t en~c msrrumento 
dous. :".<: ·:~ : ·.<:;.t·J···s . Com ,\ d~vída p:·wlcnci:-. a.:Js nos~o~ na.wr::cs e ranr:or:..sos a.•i\-crsarios, 
deveis eommm:imt· aos c!on s hidos as I'i1S')lll - . 'iue fJ UC L'll\!ll vtnga.nçn pel:t revoln~'i'io de 
ções e Pl'<~Y!•!encias que !lciopt<mlcs, C(:nvi- ~~92 .e _aposs~r:sr~ do go,·erno a todo tran~e . 
dando-os a. c:tlmr, ro modt:raç·.ão. ;{esta. CúD· ~lluaç<l:o puiltJc.•, port.&.nto, b>st;ntc melto.
forrni-la•Je, f:u cis o que a pru,lcncia. e as orosn :~.md:1 -; muscr·cmos qnc o ncel'to na es
_circum~! ::.nri;;~ nconscibar,,m, ten,!o em Y);; tn colha tlo .uovoeanuídatotl. prcsi•lenci:l, na nova 
não most:•.w lH'''r~r- ,:1-(:io.s p~lrlidar las e man- .:,:eicii.o _a qne s l vai procuder, po«Jeri. tudo 
t e1· í::te!ra inq .. "l t'cinllàatl~> ~ ju~tiç:'!. em ,-0,-s;\ . b<trmou,zar. Com_o matto-gro::~ens?s, estamos 
ac<;ão pu~·amcnte pacificadora . A "0>'Sa cor-' promptos a -;os I•JUdnr u;~ merHOl'lO. ol)l'a ela 
r ecção ;l 1lf...·.,·:ztt esp~rar f:O!l fiante. » · t•acificaç;ão. . . 

Tendo l'<>ecbido corrnnunicaç-õ~s U.o ues·m- 1 . o nosso j!<U·ltdo, parhdo numeroso c for_te, 
lace ll.a c!'i~e, tt:leg!':ophoa r..o ~~neral Carnar-ol' nao tem!! luta, ;:n~s "- nos~n t er?'a necessita 
11estes ! ~rmn~ : . «l{ccebi vosso telegra.mmn.j de paz e t m nqut lh_ü'=dCJ,_ e deseJtliD<lS _saber, 
dando a::r:vlnv.~luuti<:ill. do. s·Jiuçii.o p::r;ilic!l. deanle desta e_xJ?:1stçao lran,_::t, leal _e smcera., 
para. a q a;~ l conc.-onestes ee$pero continu:u·eis I q ua.l vo,;;s:;. opnu<.to. - ;1n tonl·r Ccsan !l .- Gcne
concorrrr co;n vosso:; esforr;:os a.t ti final. cor- 1·oso P tmce.» 
respontlenol c:! a~!"i rn ao pensamento Governo, 1, ,, , ·t · _, .. J ·, . . · 1 . 
que desPjn. pnz e ornem. De\·eis inl\>rmar •-~PCI~ a uo_D • • oaqlll.11 ::-.Iultlll!O . 
com m·gcncia tlc ta.lhes dos n.•·cn tccimentos I <tOs terrno>' !lo pa.recer th :l.$5Cmblea. :São 
durante sitio, si hou'l'e mortos e feri•los e pouco conv~nientcs. A lingu:,gem tio:> vossos 
quant~~ . as_s im como si sitiantes di;;punha.rn I tdegr::.mm:ts ó .mo O.lJaixooada que n:lo sei 
de o.l'tdh:tl' l;\. o meb·~lhadoras o como obt il·e- o qne vos propvr.» 
·ram toes nrrunt:lcn!os. Dh·cis tambem ~i a ! ~ , 
paz e.dclioitiva. » ! eleg:-:tlllma do Senatlor Ionce: 

O general Camara, entre muitos outros, <tO;; termas do p:trecer dn.asserubléa porlcm 
dirigiu ao President3 <la. Rcpublica este t eic- 1 p:1recer pou co conYenicntes, mas exp:-imir-ao 
gramma : <>.Rl'ccbi Vt'sscs t elcgramm:Js. :\gr·a.- ' sempre a 1orda.dc q ue mani(estámos sob 
deço voss::1. prova.confianço.; podeis des~an ç:;r, palavra. de ltom·a em nos~os anteriores tele· 
não me inelinn.rei lado algum politico, pois grammas. A lingua.~em cligno. com que frs.n· 
como solrl::<lo tem !<ido es!>a sempre minha. ca mentc temos falla.olo não comporta a. 
n orma de conducta.. Depois minhas intima- paixão que nos at tribuis . 
ções, revolucionat'ios retiraram-semelborbo~ j' Si quereis, portanto, ha,rmonizar a familia. 
vontade. Ha clous dias con::er'I'CI batalhão de matto-grosseose, nós vos ajuun.remos nesta 
:prompt iclã.o, distl-ibu indo patrulhas , evitando I merito:d&. olJrn. 
novos couflictos . Rnína. calma. cilh.1de, con- Lembre um alvitre honroso p1ir a todos 
1lança autoridades federacs. Varias reclama- que o acolheremos. Manoel Esperidião, Sa
ções tenho recebido dissidentes tlizendo-se lomão Ri beiro, coronel Alves Barros, Dr.Fer
p erseguidos. Teuho pedido governo Estado I reira !\Icntles, Costa. Ribeiro, Arnnlrlo Novis, 
toda moderação para adversarios, que j{t.. ; costa M:1rques, Per.eim Gomes, coronel João 
não e.sú'io mais em armas. Acrediio não se! Nunes e M3noel Escolastico são nomes de 
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ambas as parcialidades que podem foJ'mar 
nova chapa. Fót•a destes sú algum patl'iclo 
alheio ãs lut&s loca>s. Aguardamos vosso 
juizo imparcial.» 

Respondeu: « Tamllem desejo accordo c 
concilinção e nesse senti~o teleg!'aphei ao~ 
dissidí?nles de quem aguardo resposta.» 

No dia lO tei~grapltóu: «Dos nom"~ n.pre· 
sentaàos escolho Alves B:1rros, presicl~nt8, 
João Nnnc~. lo Yice. O 2·· e 3' s:7o p~ra es· 
colhe!. P<lra o •1irectoz·io: dons govc!·nistas, · 
dous dissidentes o ctcfe o dos 'democratas, 
União de todos os partidos.» 

Respondemos: «Acc,itaroos presidente Ihr· 
l'os, ma:; amigos querem :1-Iascarenhas para. 
1° vice e coronel Moreira Se1•ra para 3'', 
sendo tudo mais acceitavel.» Não concordou 
i:Om a moc!ific:ar)io e por isso o partido :L..::a!n 
d~- acl.opta ~· cs. s~guintr.s C<tndi<ütos: Esperi
dt~to, lli'E:Sl(~e!l,e; l" v1ce, Sa.tomilo; 2'' vico, 
?\Iascal'<'Dhas; e coronel Jo.loreira Sen·:~. t ;r-

.cciro. Desminü1m o rnnn:r~~to que publicou 
liietello em MontcvídGo.» 

DOCD!E:STO N. 14 

fc,i reparado pouco tempo depois pei'J partido
republicano de q;msi to.Jos os municípios do 
Estar!o que, com a.s armas na mão c sob meu. 
com mando, entrou victcriooo nesta capital a 
7 de n.aio de l 892, restituinào ao ~overno 
l~gal o exercicio de seu cargo e ao Esbdo o 
da sua n.utonom'a com a responsabilidade do 
pol1er. 

Du:r,nte o período ne sete anrros a vida. d3 
Jlartido republicano tem tido po;· norma a 
pratica dcmocratka feCerat.iva sob cujos prin· 
cipios tem·se expanuido a nos:a [)!:'o~ :paridade-, 
ns~egurarla peht paz, p~la tmnquilidude pu
blica, pela garantia. (le todos os dir'"itos. 

A conquista da wrdade republicana em 
1892 firmou a :mton(•mia do E:;t.ado,que então 
entrara no novo l'egimen, offerecen(lo verda
deiro contraste com out;·o~ Estados d:~ União, 
nosse tempo a va~sa !atlos pela l~.c>orp_anização· 
politica e pelas difnculol:;.de~ !!r.anc;:,iras. 
Entre1~nto Ma.tto Grosso exceLlia a expe

ctatil'a 1los m~is optimi~tas, a:;"'Jplieanilo o;vul
~u.r.los ~alrlos da su!l. receita em melhora
mentos, para pro~cguii· na seni!a. traçad& 
pela or-ientuç,;-io polit'ca do partido repu· 
l>licr,no. 

Esta'a, porem, clcstin~do todo cs~e edificio,. 
lofai!o (:,·osso- Manifesto do Semtdor Ge- constl'u:ido ú. custa de bnta. uedíc3ç:io e sa.

neroso l'únce-Cuy;,]J:.1, 2G de juril1c de l S~O crifici,JS elos ver-d,,deiros maltngrossr;nses a, 
-Ao p~it. e no;; meus conci(lad:ios coneligio- ser pl'ofundamentc a.bnlado pelo orgu~ho e 
narios c amigos-Não ó um facto d{'~CGnhe· nmbiçio dGsm~dicJo;; do SI:'. DI:'. :Manuel Mur
cHo a ovo!u~·i\o pot> que tem pr..<s:;•lo o nosso tinllO, qu<l, unido ao proprio -pnrth.lo que o
Estat!o de:de a. proclamação ria Republica; depuzcro. em 18tl2 c de mãos dadas com seu 
nÜ(l é, porêrn, dt>mnis a lrr•ços largos ~yr,thc- irmão Dr. Joaqnim 'Murtinho, 1-Iinistro da 
tiznl-o )l:tl'~ melhor ex;·lirar a. rc~olu~:ão iJUe J.<'azcuda. e cem o Sr. Pre~i,~epte ca. Republicn. 
o patrioti~mo or11 ma aronsdlln, ponuer<uu\o tomon a peito a triste empl'eitada de disvir· 
os aconl.ecimenlcs ultimas. tuilr o novo reg-irnen com a. pratic:t. dos mais 

Na I'I\:!S':' wnstituiiva ua fórma. f~rler:üiv:t crimincscs attenlal.!os contra o sy;:hm:L fede-
coube o goYcrno dcstn. JlOl'<;:ão <lo t8nit. ri(J rativo. 
brnzileit·o :\ tHn lmno milib r',, 1: :l.S n. q nom De~nc:ce~sario e it· mais longe - todos CO· 
fnHeciam os rcqllisitcs indispens:wcís para nher.etn os Lctos e ain•la não estão apagados 
exercitar nr. emeJ';r"ncia. as altas funcções de da .memoria. da. popu!a.çfí.o os ungu~Liosos e 
quo fl>m investido. t:l.mentan~is succe~sos de que foi tllcatro esta. 

Um t:rru !'O sem ol'ien tação cuja influencia c<,pit:t.l. 
comr•romettb nos olhos elo povo o no\·o r• gi · E~lií.o, JH:lo contrario, aintlo. lJcm vivos nr.. 
men, n. pn e u. :prof:::p~ridarle do Estado. ~oba lembrança tte todos os males r'am:ulos por 
denominação 1le pal'tido nacional, apoiava o essa tr;1gcdia. de.,sangue, que te,·c co:1:eço a lO 
velho general. e terminou a 17 de abril proximo l'assado, . 

Em opposíçiío a ess~ politica bastr.rdn. e e:piloga.d<t pela. ~nnullação dn. eleição proce
violenta. congregat·am-r:e outr<·s elementos, di da n 1 d~ março para presidentn a vice-pre
. que formu.ra.m o p1rtído republicano, coja sidente do Estado, eleição cujo }Jro~r,~so aliás 
direcç·ão ti v.~ a ltanra. de as~umir. I cor•ren regularmente sendo attendi•1as todas 

A vici.oria alcançada no comício eleitoral as prescl'ipç'fics l~gacs sem que llouvcs~e ap· 
de.28 de maio de !891 elevou pelo su.fl'r•agio 

1 

parecido contr:t e !la prote~to algum perante 
da respectiva assembléfl constituinte, a 15 de as mesas eleitorD.es como o p!'OVU!ll a8 rl.'spe
agoslo do mesmo anuo, o Dr. Manuel José ctivas acias, muitns J.as quaes estU:o authen
Murtinho á suprema ffi[igietra.tura do Estadr, ticadas pelas a~sig-natutras dos fiscacs e elei.
o qua.J, seis mezes depois, a 1 de fevereiro de tores da o:pposic:.;;.o, e sem a ffi(:llOr pertur-
1892, por haver adherido ao gdpe de Estado, bação da ordem publica. 
era -yioleubmcnte deposto do seu cargo pelo Sabe o l)ublico mattogro~sense, ~abom os 
:part1do naciona.l fortalecido pelas bayonetas meus rorrcligíonari<s e 11fio ignora o puiz os 
da força militnr. l\Ias esse golpe ine~.{lerado motivos de or<~em supericr que dutermina~ 
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ram ~quell~ p~ocedimento po1· parte lh\ a.s- tificaveis del!de que consigam os fi m:, posw · 
seroble<t le~uslatrl'a ·~o E-ôtado, pois corre im- t~ ffirmar aos mens correlígion;u·i•ls que :t 
pres~o na. Ga::eta Officilll c roram pu'blicados :\bstenção ô:.ts u:·nas em tal c ~so e o p~sso · 

. nos JO~m;es da Capital Fe.der<ll o parecer da m3.iS :>sguru que :póde dar o nos;o puti,le>, é· 
comm!ssao sortea':la j)ara examiuar as au- m<\ÍS do · qne uma. victoria. e um'" ín•pir::v;ilo 
thentscas ·da referida eleição c outros elo- úe prudenc';1 e de patrioU>mo, s~ntim·:~:1to· 
cumeni.os officiaEs que projectam bastante nobre e ele va.,.lo que não sei ueqni •· o rem 
luz sobre a questão. procuro per,;crnb.r, mas que me le~·a a que-

~esse documento de sul.ddo valor politko r<.r esta. terl'a, que me deu o l!er<~o .co!ll o m~1 i.~ · 
esla. pa+.cnte toda a verda.tlo eleitoral e da- ptofundu dos mcm aiTectos c por c j<t pros
monstra.tlo á. sacieJade ·o esbulho feito à mão pcri:l::ule e engrandecimento tenho s .criftcnll'.l 
arm:vla aos <J lci~ores de 1 de março, para e coJltiiluarei a. ~n.c:rificar !l. vid;J,;L;; ener::ia~ do 
o qua.l muito ccn~orrcu o Presidente da. e::pirilo e a l1';utqulllid;1de ;lü cor;;r,,iio e a tê-· 
Repul>lica, Sr. campos Sa.lles, cru~a.ndo mesmo o Silave crmfurto do lat·, ~c>nlirr.eut;:, 
propositalmente os braços, a rvora.nüo-:;e em sem duvitin. ~up :1·ior c em n(·me •l•> qu~l m2· 
juiz da. opportunidade elo auxilio requi:>ita.do ju\go no dcvet• de aeonsclh:w e <!c reli ir aos. 
pelo governo e pela. a~seq1bL!a do Estado nos meus amigos qn· ~ abandonem o pl(:it J c!cHo
t~rmos do (U·t. G• da con~ti~u!çüo ua. Repu- ra l uo di<t :!0 de jttlho. 
blic~.. · No mom~nt"> angustioso, CJUC a traw::.;:o. a. 

Não discutir·oi ngom e.::s;> .fi;.cto i<io r evo!- nos::·1 tcrr:J. nu.tal . prorundnme;o ~!l a.h;~\~\do o
ta.nte que ha d; passar ao domiuio (!a h isto- seu l!reditn po1· ciTe\ to do~ acoate<:!r~cntv~ I'J I.n 
riil. :política do nosso pa iz como uma r.ob <I.Sphb:iam a \'ida de n, u:tsi lt:das :1,.; cla>ses 
triste e depr·imtnte da. civi!lZllçrio COiiÜ·m l)O- pdil. complet:. );.:l.1'alyn~lí.o uo tr'~I\):Jl\:o, <J, ,n,~n 
ranea. e um erro irnpen1o:l.Yel do mesmo P1·c · u. < s~e e~tarlo de !uq uh::tação ,que :t w 1

• s , ;~~1) :-c · 
siclente da Repub:ica; quero : :pem~s decl:~.rar• salta, kv.:uolc o g1·ito tle tonJ~r.tc. m~:lt' '!"· 
aos m~us concidadão> o c ;,rreligiona!'ios qne, I'JUC um crime-. ~e: : · i: \ dc~honr,\ concc·rr<:~· a;;. 
embo1·a. ndHlrS;I.rio <la. \1b::t:~ni;lo qac semp:·<: umu.s em tacs eondiç0es. 
condcmnei, eüou resolv!do a. não conco r-:1• Que ou t ros ce -.·cm-s: de n H os, ru'1s v i \'e 
u elc!ção que fo[ marco. la pt~.r!). 30 d<• corr,!u lc nw; ,Jo .ClllOl' Ll ,l p:üria o nãu I1 '1Cl'Crnr. t~ a s. 
e_rec<mtewer:te n.l1irlel<l pa1·a 20 u() ju!ho pto· posições a t1·oco rio~ sacrifi0ios do ,.i . ~a c JD· 
Xtmo futm·o e espero que me acompaHIHlll1 tia.n::p;o J>Ncio~o •los nos;o~ c.,:l tl'l' :·ano·~' ' · . 
nesso proi;osito, livre o ca.mpo aos [Jt•otugitlos fl·~ixe11;o;, p••l'hn!o, o c:w1p" livre, ln t<' l r:t
ào Go veJ·no Federa.!, quo ahi a.nt!u.111 o.>tcnsi - mtmto !in.> ao.~ no::sos a.·ll·rr.< •.l'i 'ls: IJU ill!h 
vamento a.rn.ados, impedindo o lrli.usito n :~::; 1 clh:s ap;dpo.l·om a.s J'{SJlt'nsabil i•l:ul ''do ll' • ' r: I" 
e~trüdas, Yiotu.ndo o si~ it!o da. c~l·rc~j•on•h:n- c (•; · me~al.,,\,1 ,~ ·~l,llte;· ~\~ •·anl··!l .~n_ t •• rür~s 
Cla, commut.ten.Jo toh a sol'te tlo :~~tci1l:l:.:1Js atJ,ollws scut'!''d.;,;, ,,s :mim•>> ..... !;v ao 11m:" 
contra. p;u ·t!culal'<!S e ltó coul.r;t :1 !'ur•;a pn- ~lll'<!Hadu;t. o lli'C•lominio tht r.n.:'t.• rbtahl• \ c ~ 
blica e.t:dual. consti tuindo tutlu i<t•J um<;:,;- ci<io t) o f,;:, , d:t.i p:tixr)e!i p;u·ti<!a i•i:ts :H•· no·• 
tado. de ~nü.!'cbia. o tio pcrtUI·b~t<;ãu tl:!. u: dcm illl.t!l!'u. E ,,,;,, , I ·O• l~rd r-o: •>'··~t ti•·.e•): u "·:~:.t
pubhc:.\ o UIUt\ e\"Í;i tJnt-J ;lnH,;t~~~ ,j,J s ' u i>lro.<, r·;lll~'l\ o m n.i,; ,( b\h;~ · lllllll' ll t. • •·XJ• lh::rl' ' '' :nl"·~ 
Yiolcnto:s c qui•:·:·t .sauguíno1eni.Os att~n~ 11!os li\'wl or:tr· ... s Jd ,·nniua ntr):; l. ~ ll r h<'ll\ r\,s:;\ · 
contra a.liberd~tlo do ruto un d ui:·ií.·1 a •tl<tl rnh.ll:lc•JHtlu :h p"ttlio·.:1. 
~c va.e pl'occdct• . · l\n-ô E~ta\lus li n •;!s a " 1' \lr"Sio;:<·J c 11!11 m·1io> 

Basl:t o sangue que jú foi tlc:·ram.a lo. b •s - tl•'l govl'l·urJ pm·q uo dl:t i LI 11m i:i :t, flJI'l:J.lcc·.~ c 
tn.m a;; rlc111is~ücs inju~tas c os ass:;.;.sina t,,s im prim o cncJ•;;ia i~ :lolmiuislr:lf;;\ , ~. m:t", qua;:~ 
dos nos~os c.mi:.;o~. do <Iusvi~ndo s0 •lo seu n :rd,tdt)II'O 1! :11 ii~:IC.\ 

Co.da vez mais se acccntú::L"' in,t~bit:~o intC!r- o prindi•Í•) •. t ~• ;n~tot·i•h•k, deHe:,pcí ia ::clo <t ~ 
venção do gon:rno f.:llera l Cl desejo pourmr d·:·li bcl':H;ues d, ::; rlcpo,;ita.dos do t••j<ler pu· 
aos meus ••migos e co:·rcit,zioncrks maio're.s l.J!Jco, torna-se tua pe1·igo so~id c ru.lu z tl. 
violencie.s e perseguiçõts, flc· twlo u.o .::ctud escom!.Jros o cd ifi.:io da Jeg:Ll idndo pa.r~ pre
Ptesiueutc <h R~publka a glori:\. de h::tvCJ: domimn• na. sociedade politic;,t o e.:(Jmto da&· 
r estaurado os velllos moldes d:·~ compl'eosüo paixões. 
eleitoral do que tanto a1Juson o pass,\IL:ll'c - Fr.ço .PDl' isso sincercs votos pa.r <t q:xe 03 
glmcn ou de llaver mpul/licanizado a R~'P:Z· nossos ad re1·~arios em qreve temp" nao t e
blica., IH\ ph~~se amphil.tologica. !lo Sl.'. Jo::t- nham tlt: lamentar os funest"s c:xemr~los. d3 
q~im .Murti nho: .deante tia. persp2ctiva i:r?·j desl'espcito á lei e ás autorill.arlcs c,o,n.>tttu:dns 
mmenw e a.ngust1osa de uma nova c mats uo EsLauo e que com as respons;~.u .lt,hde:o dO· 
sanguínclentü tragedia o uma ,-ez que os nos- GoYeroo ])l'Opot•cionero a. M<ttto GJ.'vssCI a. ~rcs
sos adversarios, a.nim.ados r1elo palt·ocinio tn· p:!ridade, a. p:tr. e a orderu que, com or.;?1ho,. 
condicion;tl do gover no rla Uniã o, o que que· po:;so affi rmar-lhí:S, deu o partido ~epnhllcaD() 
rem ê o poder, e para o consogail' ·não f<tzcm 1turante os sete ann(ls qu13 tem. t1do a !lour~ 
quest5.u de meios, jolg-,mdo que todos são j us- . de dil'igir os seus gloriosos JestJncs · 

Cam9.r3 V, lll 12" 
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O proreclimento que ora :cconBel h o aos lm,us Ante~ de <?nviar â. :O.I=es<L essa r•3presentação, 
::unig-o~ e correli;::iDn3T:ios darú. ell~l:'jo n que, quer fazer um r;~pido apanhado <lu >ts.,;umpto, 
por U!ll;l 1\~li7. CifCtlmstancia. que 1!5.0 C IJ!'€CÍSC qU<< é nma eXtrU01'll.lna!•i::t injuStiça pr<~.tH:n.da 
declarar, t;r..tre, bl vez, pt.l'U o govel'liO sum pelo Congres8o Nacional. 
opposição um eminent·~ membro da. rlis~idcn- i{ este sentido o orado•· <•xaminn. a lei orça
cia, hoje com•0rtida em p<n·ii io republicano menturia em quc·sti:io. P.;ht redr:cção vaga. e 
co:1stit,wionnl, c.1m ü qu~ü lii\ annos mnntcnllo incerta d;t lei, o SI'. Ministro, qnerenrlo eli
tauto 110. vid:1 priYada co:no public:~. ns nw.!s ruírwr n úespeza cl~ l.O~O:OOG$ üet~rm\n1da 
solida~ r·r;;;c;õ:;s f]llC mujtt> n1o lwm·itm e que uelo orçamento, enzlobou no cót·te rh p0~soal, 
o tm·nam credor ,,,. torln.s :>s minhas r·espei- õ p<;~,;o:;.l artbtlCO éxtNorclinm·io e o pessoal 
to~a.;; c~:·f•~r·encle<~. E:nb·Jra. rnili~:t'l<lo em cum- ·~xtrannmcral'io que rór-IDa.Lrm8. classe aparte, 
pos oppcs<.os. po · i-c:r~·, c:!:Jbr t:om n. rninl!«. corn to1t :s as garantias e d!rei Los que lhes 
coadjuv:l•:>:o; c:::·b cc-mo Q>tou , :~que S. Ex. s~o g;m:tntHlos por uma lcgislar:á•J especial 
não s:lcrifi<:n.rú. 1Utn~:• o l'litut·o •:o Est•:dn, as referente a elles. 
rcspo:l'n!J'Ird:''ft'<i ,:, sc:u clev:J."'O c~?'f[O, os ,\ l'"'·' is!açiio que l'•' gia anterinrmente a hy
d~vel'C., 1mpc1'!· ;o;; ,1c ~1Ht hmwsi[l. nn•~uo llc poth~>~ Cl'S. a de 1590. o decr;;:t.,, 11. 745, de 
so cr•gita: cb h·"m ll'l!.Jlico, de~ .intere:<ses do. I der.ewbr·o <icsle o.nno t•eduziu :;. t1·e~ as seis 
olygu.L·du:; ~em \'J.lOl' e sem !Dr:l'Jto qu:· Pl'c-~ cl <ls~cs <:oxistente:; r'c OlleP<trks dl"..;ctivos, 
tend." . mL· :=cu J'~·lllC ex.;_; I orar '' m:.\culnt· l' afóra os extruordil:~u-ius. Extingui nu() as 4a, 
Est~~·lc ele ~I:1.tt•.o G:·, ~-o. . 5 ~e 6• t:la::ses de operarios etrectivlls.o de-

~·1 ]:0:'<1 O e:n que _<t_::Ol'iJ. ·;rJU 0 ·l!nca-r-m.;_ '·L ,·.rc.to n. 745, ~u.r,mtiu-lheS O r1ireJW, e nem 
fren!c ,lo m~:1 p;: rt!~tO, !>l'lntlpt~: a da~ o ~r1to li po·lia d'li:X:tr de Slll' as"itn, porque elJgs eram 
de a.l:n·ma ''0 ll~' lffi 'll'O >'i;!!l·d d<! J·Cl'lg<l p~1·a drecti>o~ C<lmO OS que fical'J.!l1ll:J.S )". 2~ C 3a 
a. llcpul.r_:c2. ,, p:~r:: us c1·cdi~.o~ de \l:<tto cht,;~cs, que foram mantid,,s_ · 
Gr?~:~:. ~'> :::.~· r.:=-to. .:·.:~m~lnc\~.~~1' :los 1 ;1~u: Ao mesmo tempo que gúnnth <l ;.!l"U.tiftca
~o: r d. ,.1o~ .. , .o c .t m .. x .nht r.ne, ".a, deutr o .L çf[il a que L in !.lam o.lireito es~' •s o•tr·:·n.rios do 
~e1, na detr·>'a i!os ~e''~ tltrc··,t~:~, teado ~e:npt'& rr•ena.l de ~r· rinho 0 docrcto de '10~10 man
Jll'r:Sr:r.te:; a~ p:tla•:r:~s _d' Ta~t!o o,.,,s moço~ ,•c t~nlw. 3. obrj"~'·.i\o c:tn.bclecirla C'lll lei pll.ra 
Seu t"'Pp(1· « 't"nl1le1 'llt'Ç(J ' ···1o ... s···•1e· "' -· · • . - "' "-=· ' ~. ' ·'• 1 ~ ""'··~"· " qTJo eilr.,; concorres~em rw:nsa.lmcntc com 
C!D~~lln.a '.'püC' Gí!; <tU e <: lrnn lo ri :liccr:l' a li fi clia J~ jornal par:L O fundorle Sv<;·:u!·ro, UO 
<O., a. vlm.t. » 1 1~ · n 0 · m ,"Ll'. l • ~11'1"1'('fen s· [' · · · . j' t ' . qu:~ ptlf _.rl:l 1 ~ Z:ll', <: " I'~ ·~ " 0 · • 

un. c•.•rre 1 :~ 1onanos ; "'m;fo·, ur n.eç:,. c!::s fl., invalide;.;, n:J..,.~l si r. ::u:1s familin.s. 
mo:-::>. alm<t no :llh~t· .a kej•nb~lca, Hn pr·i1tl :· Acc!'cseo que ,[~~re.tos post·,ri<J' é''· cst:\be
d.o no_s,o dever, na.l.~f ·:;a. P. no .r_l'TJ_P.~l·J cxer·~I- J;ocpndo e rn,ul:tn•lo 0 111011tepio. m;tiHIMn que 
c10 _r.os no~s •.s •1•retlo;. :w. p:11X:ln sal·:_t:L d:L f"nl lo••n.r ,1~ s•: lil'«1' um dia ~.-Hn·.·llLú tlo 
pat.t·r:;, n~' o 1\o .aos •:l'l'OS't a ,'''lrt·n,,;uo, as j .. :·llal<lo,; op·•!':n·i<ls em quost~h. colworrflln 
tl'D.J(,,oes. c no r.esJ:tlle::nnen.o '"o c:11 o.ctcr, 1~a ·<:I! e~ e''m Jli:L e meio 11c~~o iot•nal. 
tolc:rancJ:l ::. todys :.JS ..:r:ew:a~. lHI rl!JJ~l: •ID l'ol·t;lnto, c.,; llP•'l'"rius • contiiiiHtr';!JU no 
bem t\ no n~sr1e!lo as lelsrl:thDtJr:•.-••CJI<:· , ., t~t ,h, ,.o a~. "~lh' c0m,1 lo suas ·rosa 1:> z · ~ ~nr.~~ \ v q .~J s.J11. r~~· Ls . ' , ~ 

ot w · obrigo J c;.i<:-~. r:'ntr~;.n tlo tmt·a o,; ,.,)i'J't'~ pttblicos 

O 811.~. Prcsideu:.c-:\ indica•:ão qllr\ 
3.CUU<l d•J ~·l' lida \Hu :>•.:r ('ll\'i;l•ID. iL C"lll• 
mis~ão de ConsLitui,r~o. Legislar;:io c de .Tui;
tiça. Q;Janto n.os documentos a. q11c se ref..,r ·' 
o uolJre Deputado, :1 Metia. mundil.l-os-ho. pu
bJic,n• no Di wio d·, Con;p·e.,sJ. 

co:lllliU!~ quota. rt~!alivamentc <:1•\'U.<!a. 
p,,is h! til, c:>~cs (ar;tos c csS:l o.·,:o.n izaç:'io 

1<'~:\[ o. J'!'~peitu dos direitos u2s~es opcra.
l'io!' n~o i'omm :1l.Jsolutnmonte toJnf\t.los em 
CI•Hsí•lcrM,:ão pela. Commissão de Ot'•.'•'mcnto 
e pe!:t C'i.m.wu. do.~ Deputados. :w S:'l' votada 
no anno pas~arlo, ~· lei que fixou a tl•Jspeza 

O §r. ~Jl:art iins .,.u.n~or V' em a do :\Iinist.erio na :Vta1·inha, lei cujo art. 14, 
tribuna pnl' um ele011entar sentirr.ento de jn~- n. 12. delerminou a su5pensão <.lo. consigna: 
tiça, apr·eseni.u.r á Caní<J.l'<t, e ~specil\lmente á ç:ilo de 1.040:000$ com que o pe~soal n't,is:tico 
Commi~são de Orçamento, algumas conslriera- e cxtranumerario do citado arsenal era tlo
ções em f<Wct• de todos tJ.qUell~s oper;1rios que, ·tado. 
em virtude de disposição contida. no Orç,a- Por maior que seja a necessirlade de redu
menta do Miuisterío tla M:~rinba, ,-otado 0 zir-se a despeza. publica, não deve a Cama.ra. 
anno passado. cstiio srlfrendo os cfl'eitos ilo cortar· a todo e a direito, ferintlo direitos 
acto menos ju~titicavel q_ue a seu respeito se daque\le~ que, recorrendo a instancias judi~ 
poderia pr:~.ticar. cia.rias, obrigarão o GO\'erno a despews de 

E' porto.do1· de uma rep1•esentação de tlez- cu:;to.s de processo, etc. 
ena s de operaricJs ([o Al·senul de ~la.l'inba O meio verdadeiro de fazer ecoDomia.s é o 
desta Capital QUe, em vil'tuclo daqnella lei, fi. meio dil'ecto e n5.o derogando direitos que, 
carn.m em verdadeira miserir\. :pela. circum~tancia de que não deveriam ter 
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Sido rlados, n~o deixam ue ser dil'eitos ::tdqtli-' s!'s, ao,; quadros eíre(~ti"":OS Llas r,)icr(l.riOs do 
ridns. :\r,:~na.l de Marinha llC'sta C;~."[litd, c, c:'' ·'V'; do 

E' e~!a n c:itt!nção. A Cama1·n que não des- úiSiJosto no a!'t. 3Gl d:t Iterr.rm:t rle 1890, 
cure do a<mmpto, porque não e uma. nuga: prc-mulgar1a pelu Go,·erno Prov!,;orio, " 11or 
trat.H:c r~ c U'(•(,l peqmna disroslç~o de_i~>i Pl'· !!.:ereto n. 74.'5, de IZ ele scte!l;hro dn.qucHe 
çam~nt.ari:l, lJ'1~, ~!ltl'c~·•nto, e umn. g-r;tn<1e nn~:o, po.s::;ar·<•.m :1 ser operarios e:ürauume
pe·1rn. <le louzv,.cr ,\)r'; ndo a campa r1a felici,b;le rario~. 
de uma. nm!ti,l3o rle upera.rios. A Co.ma:·a nã.o H.eliJl'mrt]Jd(l, pelo ci :a,Jo dec:-C;to n. 745, o 
tem o ,[ir.~\ to lle fecha\' o~ olho~ a í~to, nilo só l'P~Ili<1mcnto dos Arsen;_,f'S rle \hi.l'inh:> da H.e
p-:irque o direito ll(s opel':J.J·ios estú ;:;,•r·antHo publ:::a. o reduziwln, cGIH0 entend••U em stm 
em lei; t.:orno p0,•que o pro;:rio r~ctual '.íinis- sr.be..Ioria, o quadro uf" ,,pc:·a1'ios de~scs esta· 
tro da ~tn·i:lha, no õ!:U r-e!;,torio, recollllec:e br-lecimentos, o Govemu Provif. .. <'!O ~~~.o se 
os inconvon ic:;~.::F•·it:l:1 c,;, \'nmse púfled ·.;ixHr ,iul::nu autorizado a rlec"cunhet:fol' o~ 'lircitos 

, de attcrnrl •r :~ JIY~}·:u·lo5 qne, >ew\o cre lorc·s que ,,.,~;;im.iam :lOS ope:·~nQ~ da~ das,es que 
clfl Unifio~ c~trlo n f-'U~~·l:_iar·S8 p·Jr !nativo ~ie ei~E1~:la\"a.- qu.;.~rta.~ rp..:.n1:::-" c sext;:t. 
misel'it\! 0 (jl1<l ch•o Cntiio Cxi~ úll l,:, C]U•> ·~~·~ UC ~nis 

O S!·. ) 1in1st.r·J d: !. ?·.i:1rính:1. apfesent:t t1·c~ c~n~s~·:~~ f..ti~ i~:n Y!~l''~::vi~, r.?•.iU7.illo a. tl'es, 
S01UÇÜt;S p;:ra f) c-a:;::O: 0\1 :1 l:P.t~T·g:t dO di·j llc.,·d":. C·~;iL r;~elfl t ;'Yt~S [Jlrt*~l; t iÍfiS. fjt<t:;· ~-~n:·.,~-~n:cs, 
nh.eit•o, 11 a~ 1:ií.o e do E~t:1.üo; ou !'a.zm· c<.>m .

1 

'1'~.,,. /'· '~'~1-,!s, como s:· lê J;n~ l'u !!\huncntos do 
que se l H~ii'·l,_1CJ ao~ op ·.r·:11·~o5 t~~na. l.t ~n~cto pro- llic-n.c:iorutdo dc.;reto de r~furnlil.. • 
porcionc.! {t< r·,•r.h•i!·nif·,~·~s do rnonlcni'•: ou E:. ''"~it~ndo da sorte cl·JS coen~;·J,,S pcrten· 
então, o q1.1c l~,n~cc ::;,;is razoavel, 1~•\'e! tr.r I C9Ji\:es ~s cla;;ses elimina•hs, 4·. :i" c Ü", ore· 
e~ses .op!<l~li~~os p .. ra ~ q~1:1.1ll'ü dtcctivo. E' o liH·nr:vlot· ,_Jc it:>UO o.~sim clc~c~ti~•U no~ nl't$. 361 
proprw ~1Ha~t;oo da )F•Z'lnlJU quem pe•le 1sto! 

1 

e 36:: do CJLndo decr<ltO n. ,,l.J: 
1!3. nnd a m~is ju~to? E' an t(."s tuna.ne~e.<~J•l:t· 
•lc qw~ ~,.. 1mpií!', rJ!c•mo p11rfjue !:a íJ''e~.liio «Os opern.rL s (t:;::t. 2.\l) à11 '1", :5' e 
1h :politicn., p;lr!JIIC não~~ trTna um rç~imon! G' cla~s,:s ·'.o;; actnG.C;; qu:tdt\lS serão 
n.m::do c qu3:·id:~ pc!<l p:o··:l• q•!c. ma i> ~, ,n·r~, conscrv:HJ.c.s n<J oé·rvi\:o tlr:>~ n.;·se~o.es 
SC!l<.:.O qtt:\.! :Jlü o r.o·. eru:J e s lr•;lt•J e:n r<:SjiCt· 1 cJ:rw operurios sup:-n.nuiilC'·a.rros, 
hr os l3<US <.lit•eil• •s c · ~:u·-ll.lL' tocius :1.,; gn.·) pal'cci.Jendo o~ v,:nc:jrní'ntos fixados 
1~:nti:1s ! 1 r1a tab~llo. F •. .-, •1•:ver:io ~er J<fmitti· 

Po1·l.anw, <·m·i:ludo i ~1 :sa a repre.sentaciio dos ao quadro dic~t:ro li merl!·!a das 
•\os opr·r.\l'ÍC>~ dos arscnaes rlo:\ mat•inlt<.l. e vag<lS que se del'eal , 110r orcem de 
:.:ue''I'" d('"l.:l C:1pit:ll, r• or·ar\or e~}J~J':t quc~!ln, antiguid;1de e mer·eci:nento,» 
t: ·r•it n mell10f ,.. o\himent.tl pa1· pa.rt.c 11,1, Com.- • 
missão .J,. On;nmonlu, r·eqncr'\l!li!O qne :1 Me>:< 
rna ndo !•tl Ld i<':lt' ~\ lnc,;n~:L r·ept·E,;o;enb.,·iio no 
J>irt,·iu rJ,, I.'Oli!JI'•'SSO . (,1/t<ila bv,,l; nwilo 1.c,;1.) 

~o ~s·. "!1~,-c-,..idente-Atteml..:rci :10 

pcuidu d'J nol•t•·, Deput:<ilr.l. 

(Art. 362) 

« Co:1tinú:1 t~m vi;;or n. grn.ti iicnçã.o 
de o,uo tmta o <Wõ. Fi9 do R'"gula
ml!nto de 2 de mn.io, pt\1':1 GS que jit 
per·:~bem a me,;ma. gl'a.tific~ç::n. hem 

l n.ssrm <L tle que ~I'<'t la o an. lGO do 
V<·m á ~.l l~ci:t, é Ji.Ju. "l cnviuda. U. Cum~:li"'são mesmo regulamento.» 

ue Orc.utnento :L seguinte 
l E, pois, o Governo Pt'OYisorio ac<J.utelou 
) tanto quanto po,;;,iwl, sem prejnir.o _do 

pl,.uo r! e rerormn, a. exJSt•·ttcta tlos operJrros 
Srs. RepresPnta.ntos rla Nação Br:tzileira- !las cl:\s~r.s eliminadas, manc1nn•lo ná.o .,;ó que 

Os aba.xo <1.'-Sl~nado~, cidadãos lm.1.zileiros, h o- elles fos~em con;~rv:1dos no serviço dos O.l'se· 
meus du tr<<Dalilo. em sua ma.ior•ia encatlr,ci- lr:l.<~S e c:evcssem ser- a ·lmittid•)S ao quadro 
dos no serviço 1mblico, usando do direito de !>!Tectivo, a. m~dida. das ,,,gas que se dc,sem, 
repre~e~ta.çã.o garant_ido pela lei constitu~io- i•Or ordem de o.ntignida(~e e mei·ecim~nto, 
na!, du:rgerr.:·~e re~pe1tosa~e~te ao Congres:;o eomo igualmente que cont1nua.S8em em v:t~or, 
dos EleitOs da N"ça.o Brazlle1ra, a qu~m p~- para, os que já as pcrccbcsscf!:. as gratltica.~ 
dem se drgnc occot·rcr com um remedto ctn- <;õcs de qne trt\t.1m os a.rt.s. lo O e 160 do re· 
caz p:11'a a rep:IT'ação dos grandes males que ."nlamcnto ue 1874, os quaes a~sim dispõem; 
te em support!l.clo com o sacrificio de todas as " · · 
commodidades dt~ vida e ela propria exis-
tencia. 

0:: o.baixo a~signndos, Dig:nissimos Srs. 
E!eit1s llo Povo Brnzilciro, jli. pertenceram, 
na qualidade de OJ.lerarios da ·1", 5• e 6" clus-

(Art. 150) 

<<05 opera.Tios qne contnrcm ma.is 
de ~o n.nnos de lJOtn e {)f]'ectivo ser~ 
viço no n.rscno.l, IJeL·ceberlo, e!ll· 
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quar:to s.~rvircm, ~lém dos s~us 
VlllClmcntos, nma ~rat iri~ação ex
t:-<\ordin;\!'i:l, igual á m.e·V.J.ú•; do re
spectivo jorun l. 

E~Lt disposição é relutív.a á mcs
trança.» 

(Art. IGO) 

«Si a.lgom. o~,f.l'-•rio f0~ de merito 
tiio <li~tinrto q1.<8 deva prn·ceber unu 
~ruiificar~ün ::·~ t.;m do rnr.xicno v-enci
i:nento :J.rl;ilra . .io po.T:t 03 da sua. dasw, 
o ímpedor faril pro11o~ta :'t Secret:t. 
ri~t de E;tsrlo, i11dicil ndo o augmento 
que conrenhu. conceder.» 

a verba d•fst1nada ao pagamento Jos.serviços 
presLadoi" pelos operario3 ex.tranumera.rios, 
coHoc:ou-os n~. mais dura e ÜJ:m>lentavel 
situação. 

Vil·am elle~. de um momento rarJ. ouf.ro, 
quando meno:; podiam reccial-o, ruírem todas 
as suas espH~nc;as c apresP-nt;it•-se-lllc~. com 
tod· s os holrores, o quadyo negro da miseria, 
reduzidos. em uma palavra, os al:laixo assl
g-nado~, em sua maiorh homens vo.ldudina.
r:os c onm•ados 1l1J gr<~m:c peso .-lc familia, a 
f:smo[ar á cal'idade publica, e>ten.:lendo as 
mães qlce o tr:1balllo sempre llont·ou, :1. pedit• 
1m.a. pe(}mn:J. mocdll pat·a o pão tle cada. 
dii\! 

DignL:sirnos Srs. Rcprcsmitsntes da :\ação 
Br:~.zih:ir,l, si nü.o occorrc·nle.;; c;m um re-

Ap~ns.s, e p~l':'l. n:r.o confundil-os cem cs lilG,lio promplo a t[,J ;;-ra11Ge m8.l qu!! fh~elln; 
operarir-s 1'0 qu?.UI'O eW~ctivo, redu:d•.!o. como os operar·ioô extrannr:Hlr,u·ir•s, q1:e o:·a impe· 
j:i. foi thto, o. tt'cs c!assts, c com c.~ opel'!ltit·s tram a Yo~s<t at.tcnç::o, ni\o Sttu\;rf\o elles a 
c:ctr •orcli;uu·ios, qu ~ oi:l•J (citn-lo c\,;cr"~to q~1em se úi1•igirnc~~:l. luta pela vi la.e:n umno 
n. 74;), art. 5:::) «:-~ <\:.1mitti:\ .. s e dispellSn.•los, quadra, co:no a que atravc5~tl.i:1<-s, em que 
à pr .. pcwção 1lo.s nece:.cs\da,~es 1l• s trn.ba' hc·s não ha. trabalho comr-Pn;;a,Jor, prindpalmente 
que Li•re:n ,.rJena•k'S nr-s ar.,cnacs, medi;Jnte para os que viram cohr·ir-se-111&~ :1 cabeç-a de 
propo'h 'las dircctorlns ::1.0 im>i'ector, c auto- c;tbel!(•S hrai(Cos no serviço do Esta1lo. 
rizaçiio do ll:inistrc.,>- a t'tf:.•rma. d~ 1890 os .:tllli.ixo ::ts~igna.dos, pm•mitli fJ.IlC o digam, 
(dr:crdo n. 745, 1h U tlc set~mb:·o) •leu vecm pe,Jir-vos .rustiç::~., Srs. Rcpr::~cnt·wtes 
(art. 3GJ) aos opera rios d:• . .; cla•,.:cs <:xtinctu~. t!a i'\;~r;:'i•l Urazilcira.. 
4.',5" o 6 .o qun.!itlc:.ttivoile-cxtronurmra.rio5 :liio th·c;sern direitos :J.ilfjuiri,ios; n:\o hou
Jl1ár.dn.mlo, po::·óm, rp.::anto nos vencll:!cntos. \·o:,sc-;n já t~crtellcido ao; 1f\l~t1ros. no tempo 
que po;·o.:cl.>c~scm os ftxadis JJa t:tldla F p:\ra i;m que e:;tes cr;.un de H·ls cJa,se~; qii,o se (le
os opcrarius c:r:t;·(•orcl-:~•.n·<Gs, c\ara~s~. na. rel'r>l'Hta. de 180J,']UC eliminou as 

E 'ssc•.-.: ctprrarios e:J:Il·.;;,..l'mc,·m·ios, quo, e cla~sls '1". fl " e u' o rcdu:úu o fJUa.l1ro a tres 
a.totc:·inT'ffi<'lltc á n::fvl'!l:l:l do ]:';<JO, e por- p~l'- d~ss's que os opcra.rios tiO. 4", 5~ c Q· classes 
t \ nc~:·em :•n liio :\I) q ::adro efi'· di'vO, con\I't- ~;c,r·ía.m C'•n•·eJ'<'<<d •s 110 s 'l·ciço dos ''I'.<Cil >es, de
bulam f< •r-;-c,:'.•I1Cll t.c com "ú' dia de j, ,.n,,z em 1;-~•do sc1· adl>1itlíclos -~o 'i li 1.(l;·n c.fTi:c:i uo. á me· 
ca·fa mo:;- «J :!ll\o o G•W<:ruo ao pl·0é11cto uhh. das vagas qne so dess·•nl, po:· o d.,rn de 
dc:;tr o cmpl'".!-{" rJl!e ju lg:u· 1uais con·v•!u'cnb anli;;aidn.dc e uo merccimenf,l.l; nilo lo~sem. 
:J.I) íim ~-que (J do·•sti:indo::-- p:tl'<l ~S pCil~li.·.<,, CO!l1tl f'o1a1n, na. conii>l'llli•h •.!C d:1~ oli~pOSiÇÕeS 
a. l)l!O lCI'i:l.Hl <lirú t<', ~i [Jca:<~PJ:1 impo.-;~ihili- Íill}'<'n\tlvas dns rdormas !lo lF'C'.J (•lec! eto 
1au0~ de contiau::r a :-rt·\·it· tJor .-n::l;,çuda 11. 2.fJ83, d) ;;o ,Je abr·il) IS:-1 (:l·,creto 
irlarlc, o~< J1 >J' J•l ,/,!si ias c .i11ra/; irJ,,g H os lm[ a- n. 5. &:22, !le ~- d9 maio) o l8~l0 (<lccrdo 
Z1o·1s d() (;;·sem:t f.Rcl\•rma d0 lSi·l, uecroto n. i-15, de 1'2 de õc!.t·mbro)Cül!tr-ibilllltCS obri-
11, 5.G·~:!, de 2 úe m;dl), ai'(S. )5.! e ltG) Rc- ;;:u'o~ p:!.m as pcn:>ües, no ra~o <lr• ficarem 
iormn tlc 1850, dc<:i'd·J n. :?.'JS3, de 301\c impos:;ibilit.ados (!c conlinun• :~ ~Cl'Vit' por 
aLril, :l.l·t~. D! e 97) <Oiliinnn.l'em, r:.>>ri ,Jo a,·ançn.1la idade ou por mo!~:;ti11s r.outJ':J.hi(\o.s 
disp~>sto na. reforma !l" l S'JO, c pat·it. tcr~m 'u ac~i1kntcs n•J traLalhos do ar~'·nal. e para. 
direito::~ pen;,ão, a contribuir, mas cem um o moutepio institnido pelo decreto ]f>;!ísl[\tivo 
(Ua, c lll ::!iu elo re,,ped!vo jorn:ol em cada mez, o. 1:?7, de 29 dl.l no"emko de 1892, com 
continu<1nclo nessa contriuuição mensal p:u·n. com o Lim, nüo su d-~ pl··•t:Cl' ct ,<uosistcncia 
a formnçiio do fundo do mc·nt·.;pio, instituído delles, qu mdo invalidJs, cmw trm1tmn am
pelo 1.\ecrato legisl:ltivo u. 1 ?7, d·l :?::f de n0· l•a•·tu- o {Wtwo de .~I c as f;~Júlfl(~. qnando 
~embro de 189:? para os operarios do qu[l.dt·o f:.dleccs•e,:t OH se inlw:viliic.ssem pa:·a susten
~f!'ectivo e do qundro CJ:~nm11me;·a,·io e ser- tal "s (lei cit. lL 127, a.rt. 2• c de~reto regu
~ente~ eírccti\-cs do Arsenal de Marinha da lamentar, n. 2.091 .. llc 1:3 de setembro de 
Capital Federal e das dil'edo1·ias de arti- 1895, art. 2•); f,Jsaem elle> simplésmente 
lha ria e to,·pedos (d<!creto n. 2 .ODl. de 13 de operario3 extraorLlin:::.ri<•s, isto é, se pudes
sctemuro de l-!:05, Hts. 1-' e 4", le:tra. a). sem confundir com os operarias a.dmittidos e 

Acontc ce, entretanto, e os abaixoa~~i:>na<los dispensados, ú p;·opo,·ç(i'J dt!s neo]~sida.des dc.s 
cdizem com o mais fuu•lo pez<~.r, que a s:\bc- .rabdhos o;·de<wdos <~os t!l·scn1cs ; não lhes 

dor!a 1lo C.mgrcsso N'o.cionrol, no ultimo orça- houv-es~c si1l0 dado, precisamente par01.evitar 
rnento do Ministerio da !11:uinlw., elimln·.1udo essa. conru~ão, o qualificativo r.e e.1:i1·anum11. 
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feita, ou, fina1m~nte, qu-3 ~·e-:e;·tcssem 
pa..a o qaud.-o cffectivcm. 

rcwios, com os direitos expressos no art. 361 
da ref~rrna. de Isao ; e certam~nte ou sadia, 
no -momento acttul, sel'ill a dos abaixo assl -
gn:~.dc.s de se diri:,'irem em representação ao Termos em que petle:u_ def~l'immto 1le 
Cangre~so LegislatiYo da Republic11 • justi~a..- E R. M. 

Apr.•za r de IJOmen~ rudes. homens do t1·n- Capital Fe,:eral, 3 de Julho c c 18D9.-
bnlho das oriicin;l.S, os n.ba.ixo assi"'nados (Seguem-se as ::u:slgnaturas). 
teem nítida a comprehcn~ü.o das nc~es~idn.des 
do E~ta'l1 • , cuja L1ivida CQn:;ider;lvel ex!r1ea Comp~rccem mnis os St·~. Silvario l:{ery, 
ma:x.imn p:wcimon;a na. decl'dação d:1 ~es- Co.rlo,; JH;u·cellmo, Alb·trl'<e:·q:le Se•t,jo Amo
pez:~. pub!lca, o Cj !le é in,li;;pen~a,•el em ver- !'Íil1 Figucit·a, P~tlro Cl!er·mont, Se:· ;,.:: ~iello 
d[l.i]C pa.r:>. que o llO~SO pJ.iz ·1•0!!5 ~ ca:ninh~r Corr<:a, Luiz !);;mir.guc~. An!zio de c\ breu, 
de;;a.~sombt'a!b, sem s e cur var humilho.ute :.L; ~c's de Ar:.uj-1, Pedro B)rg·~$, T ll o :n~:r. 
àcantc de crcdor·e:s imniedosos. .-\t:c:oly, Iltlf:f·m~o L i•: a, Jt.ão Lop:·~ . F:·.'\n-

.... Mas a N:.ç:'t.J, qne tã.Ô <l igoamentc rept·e~en- cbco S-.i, )hl'illlw 1ll) An·lra.~c. F•·ederieo 
t~es, r: ã.o vae, IJr.rd uh r ia, csb:wj:lr os SllilS B•. 'l'ge~. Aty~u~ to Scvl':ro, Tav.are~ de Ly l'n, 
d mhetros, creando novas de:>pel a.S, ne-n e Franc1,;co um•;;d, Eloy de ~·Ja7.:'l., Go..lho 
madrsstr~. J?ara os pobres operarias quo :\I Li; boa, E,·,:üri? Couti~hn, Jo,é ;,: ari~no, 
teem Sl!i'\'1 O lta l.Ol1gOS S õUlfJS, dcixn.ndO·OS, .-\.ffon<0,90S•?-• lXo!'lh Q Cinlm., ~'.t:\l:t(! lii:IS.ÜOO· 
~em ~lte !l· lt•J' . a w-~e p_a,saclo de probidac1e e ·~3-l':es, '"'ore1ra A_l,''C3, A r;llljO (,o:Js ,,{,,dng.:c.<; 
ue tro.balho, m?I't'er :1 fome ingl':J.tu.meutc,, D~t·w, Jayme V1tl:~s _B;jiJ.S, C!:;Stro R•;bcllo, 
o~ ~ms,•ar n~ ·~!'lllle c na.. pro~tituiç:ão d :~ f;.- ) ~hlt~n, T:lSt:l_, En;;· ·~o :rout·tnln, Amplti
mllta os me' O$ de suh3:stencia. ou cortõl.l·a · !vph1o. To1cntmo •' o::; ::;,1ntos, Jerot:ymo M,jn
;•elo acto tl•,sesperarlo do suicíd io, a que ,jó. telro, Jo'é M_uni:tllo, O,;c::n Go;~uy. Il'in~u 
se entregii!·a:n, cumpr·e assigrnla.r com a MaclJõ.tdO, Aktntio Gu;um:ara. 1::!:otheo da 
maior 111nguu, dous velh·2s e i11felizes o: era· Costa., PH'(·.i:·a. dos S •n t.o~ ,E 1·ic0 Cü(~U:'.',Bwro;; 
rios c<•lllf':•nhciros dos nb:tixo ,·,ssigr.::~dos no Frnuco Junior. Mnyt·ink, Cuioger·.'s, Go:l<;:l
mes!llo g'l'<liHJe c inominavd in['orlunio. YCS ltu:nos. Anter•o hotdho. ()ct:l'."[:l no ne 

·· Sr~. l{e[·rc,;ent;wtes ua K1.1çii.o Br-a:dleira, Bl'it0, Eduardo l'ir:-.~nt':l. Qi('l;f.I'Ít1 M:-.cii;ll, 
concedei a es1ns liniw.s que. cll do~ àe con- Pttúun R()zcnde, t>at·~ão Curv~ll h r.. l, Gn.; :avo 
n:wça r~t.. vos~a ju~ti't;a, d.idg-i:nos. os ope:a- ~odoy' Fr:lllCÍSC·J G! :cc~h1, H_er~rnl':;i l·!;l .~./) 
riOS r,':tltam())IC<'.lrlOS, ao Coug'l'e~so Nnc:onul, 11ÍCll'<l.C~. v~f)po!tlo Jiirtlt:!l, ;.,,\Y!él' do \'at!e. 
lJenevol u uc:1!idm~::nto, pro•;ili~;:nc!anllo e111 L:t m('nh:t Lh~. Vv:ro ),!üll•~r, ~.1ilt'!J!d E-;
ord.em :1. que tlesappareçrrm,on sej-un atí.caua- colJu.r c Victol'ino Mont-;i:o . 
das, as Cj1.:P.ixas. ora pre,en te;; é íloCript:~.s. t.!e E' lido, j t:l~.; tlc objcci.O I!C uclii;C)':t!;5.o c cn
um numero a vuHG.tlo 1lc ciiiad;\(,g bt·azileiro::, v iado à. Co!r:mis~::.o de :O.Iurinll:l. c Guct'J'a o 
1er idos nos sem direitos e que se presumem ::cguinte 
digno.o tless~ vcs;.a. j c.:;t'ça.. 

O;; abaixns assignados niio se atrevem a 
sug~erir alvitre :~.lgum á sabedoria do Con
gra,:so Legislativo. 

Limitatn-se, como ora. o fazem, ú exposi· 
ç:to dos faclos c do dirçito que lhes assiote a 
um:~. ju::-ta repa~açã.o; e pe:lcm licença. p:~ ru 
oncert·;tl' esta rcclarnl:}~~o COlll as S• ·gui r1tes 
p;tlavra:; do llonro.d.> e bri!lmnt·; (•!Iicial su· 
periot·, q'te <:stá. á. rt·<m te do im rorian tissimo I 
depa.rt;tmento da Marinh:~., o Sr. aimiraui.e 
Carlos B~ltiHl.z:tr da Silveira, :i pagin:~o 5i) do 
seu relatorio : 

'I'UOJF.CTO 

N. 50-!S!l!) 

:it;Lo;·i; ~ n Gov~nl:J a t J'(IH3(e<ir d l c1rp:; de 
CI!!J·:nhci,·os mtracs p1tl•tt o da a l' ii ! a •l > o C1'1.· 
g';u h~ i1·o »t:t t:a/ c>llit •.ÍO lle {•'(l[jllli! !I'' · • cl v.11clo 
C<u'/!Js "teci ,(i 

O C mgresso Nacional decreta: 
Art . 1.• Fictt o Governo aui,orir.:vlo a.. 

transferir do Cl)rpo de eng-anlwiros m.•:nes 
«Dentre os npererarios Gxtranumel'a- par:: o da a.rmullao en!fe1:heiro -~~:n:a.t capitão 

rios algun;, c::ontavam m:lis ele 2o e de (ragttt:l gradn<td.o car!O~ Ac•:!o.!_t. 
de 30 annos ~e_ ssrv:ço_ cffectivo, pa-1 A_:t. 2.• lteYognm-se a.s d1spos1~o~s em con 
recenrlo-me, smu.o de r1goro~a. justiça., tra1zo. 
ao menos de b \In fun-lada cqui,lade, S~.la dJ.s sessões, 5 de j!.l1ll0 de lSDJ.-U,·
que se devcrin. restituir :t contribuição I bcmo Sarltos .- A.lenc.tr Guima1'1ies. - Rcclt ~ 
que fize~a~ para o montepio, pelos Ca-oalcanle.-1\Iar!ense.-Nilo P~s: m ha. -Ri
cofres ;mohcos, a. exemplo do que se i roada.via c~,·rtJa. -Etc,y de Sou.=a. -Ta-c.tr::sdc 
pro~edeu para. com os O[Jerarios extm- Lyra.-loi<rlvJs de A,·aujo.-Peregrino. -Edu 
ordtnari5s, ou que se lhes desse uma.[ ardo de B~l'J'dl) .-CwzAa. .Jlfa;·cins.- Guillon. 
p ensão proporcivnat ã. contribuição -C.~mpos Cc.trtie;.-M. <l.; Escoba,·,-A•~-
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vedo Sorll·e .-Oeidi,J .Ab1·antes .-Vivcú·r,s .--,com a. Conto.C.oría de Mar in h;t a. sua respon
Ltei:; .Ad•llplw .-Xa.cie; · da Sil-veirc~ .-."1'·th_t<r > <\l•_ili• \;~ r:\e p~l','l._Com a __ Fazel~· ;:::. :\aciona.! an· 
Peixoto. - Frar.ctsco G«rgel. - 1'.ct~nl2o ICl'IO!' a gercnc;a quil ttv~I· :l scn c;:-.J•;:o,- na 
ll{n.nlei;·o . - L;onci!l Carríln .- 11n·qua/o Icfo- locc.'l.Siiio em (jUO H:~ COn1j.ll)tit· a promoÇão. 
1"(JÍI"a, - JoRd "lrclino .-!:mol·im Fi[!~ICI:n:.-l Art. 2." Ficam l'úVOi,(3:lul' o ll.I't. :::5 do re· 
IIcloeci·) .1Io;!!e.-R. Paixc7i.-Glicario.-liD- g-nl:liD<! I:to •t:::ncxo ao decreto u. í 03, ,re 30 
dolpl•o Ab; ·w.-Eclz~anlo Fim eatel. - G·mçd >i <! ag.,.-;to de I SOD e outy·;ts t1il;~osições cou
ves R~~m., s .- !I.;m·iq~~e Vc•::.-'l.'A~otonio ria i-t·ad~s ao pre~ente dec;•eto. 
Jllagalh~!..::> .-J.l,H e:rlc:. Gon1cs .-L~oncl F(lt\o . 
- Al vr ;-o B otelho. - .·l.a,c;~o Bo~elho.- . E' :ilHlunci ~l<la a. (1iscns-;rr.~: t: i: i[c;~ r.lo pPO
Noa:ei:·•l d-; Dcm·os. - Alfredo Pir.w . - i-1-e;;,o :·; : . 13$. ~· <1:" lS9S_, :J.:;,Ji.t>:o dc;;t,tcu.do 
] :Jc1J .:':v.iz ... -lt·.'~:/0 ~?- :;o Alt~iJJ L . - c .. a·:.::d/1. ·; 1n::1. 2:\ ~~l~CUS'itO uo pr·o;e~t C; n. !:)4, de::;te 
.Mo1.1rci·J . - L q;zotl::.ieJ' G "f.o{l·edo. - Ol~ . . ar:nn, ,_1cte!'r-~ina wlo <;ne sej: •m Jcib9 ;:~::ro.nte 
ycwio )fc.cieL - J);,rJ,:Tp!n ('aelcmo. - Jin- j u. -IIISw;:;. !<hJet•a1 nos E.,;tado.s o:;dc n:>v hou
ítae~ Fulrp:í!Cio.- J.",-lles de JJ~.:ne;e.ç . - Oc:a· 1 v~r ~lJ.·!it '?_rl:!.S ~~~ G~err~. ns hil.liH ~ tnç•:e:; p.lra. 
t iano n,·õt(l , - P.-aw:isc' Sá.-1'. Acâ •ly.- I :t pE:l'C<!p·:;lll do rnn;o SOl•lO e m ·:•lctt:p!C :t que 
P c óru BOi 'fjõS . - Ff'e (lCl' ÍCO B fii'!Jt; ,< . - Jf(,··~el ! IC&:!l d irei! :) a~. Yiuva ;: <) l~cn:c:b;~ ..los om-
1'imolhC!) d•! Cosla.- Sú Fro3 i-·e . - .1-wJ 3ft!i'li- i ·~n .cs do exerc1w, dJ. a;-m.,!\,,. c c :;L:S03 an
nl.o. - Ge1uit1iw o flr<• :;il. - Uattl Bc.rro.~o . - ~ l\6:0:'-l. S • 
Jotio t!c Si'J tte i;·o: . ·-:!iboqz~cr']llC Serejo. - .Y•c-
.,;ier tio Ynf.lõ.-Pcl!~l · Gd;Ju:-r,res.-J . Viiltt~· 0 § i•. ";.\l<H·tins ulh.!ll~.nr-Sr. ?re
Boas . - Jo,ro .Dcwta,· l[;lho . - TrinrZ.ula.-;- .1ft~· i sh.!cnLo, não~ p:~ra. ltiseutir •-· p~·ojectcl u.l3-! E, 
1--inhod~ .·l•d'·"dc.-.:1 . Cacttwo.-P. So.!n.:.

1
q ll'J v c! rJhoa trtbu m;,, m:ts pC.:a dar:.~C<1S<1. 

- Jlr!·fo J:so Litl! a .-Frmscc.-, Po·r:cUa.-J[.;,.. i U:n:l. in l'ormaçã.o, afim de que elb. tlqu~ h::t.
mr:~le[Jilclo de Uorue' .-Tut.J;tlino á os Su;~:o< . I bi lita<!a o. tom.: r proviuendas nl!ces~arüt.s 
- r1!/bilSO Co.;!•l. - .1ngel~ Neto. - E''!l·~;tio para o bom andamento da IUí\t() r ia qtie o 
Totct'i>?ho .-.-1. Ga/t:,Ja.-Jluclidcs Ma.l ta. .- 1 p!'()ie~ln r .;,gula.. 
A. Jfillo•: .-/va.:jo Côes.- Cco·tos Marcc.lii; ll, I O r>rojecÇo n. 131 E, di.spüc a. r espeito das 
-Thccloni ·, 1/c Brit., .- CocU.o Cintm .-L;ci:; ll:~hilitaçues pura. n. p<ct·cepção U.o meio-soldo e 
lJomiH!J!rcs .-Scr:f'cldl~ Con·êcL montepio nos !~-.;lados ontic n[•) ll;l a.u,li-

- . • .,_ c:.orir.s ue guerra, d'z qnal a a.uto1·i!!a.de ju-
Sao succe,~_:va '!lente sem d~o<h:: <~P.P1'0va- tlic:ar ia incumbidn. de prover a;; tJece:::;ida:.tes 

das aR rcrlE-c-~ues lm-.c~ 11cs pro,:ecto:; n~. ~'2 C, dll.s par tos quanto a.o molo-soltlJ c montepio. 
de 18()!1 e :::r2 A, do 1899 pc.ra ~crem env"~·1os E' , por con~equencic1 , um pr ojccto ncce~s:u·io, 
ao Scnatlo. em vista th Con:;ti tuH;fí.o . 

ORDE~I DO DtA E4e projecto foi dc:;tacn.uo clc ou L!'O upre-
1 santa.? o. no :m_no passado c~> mo ememla, para 

E' posto a. vetos e appl'ovatlo o requ eri- con~ttluu· pr<;~Jecto r~J:~ ::;cpn.twl<?· . "' 
ment(J do s1•. G )tni n i:mo a1·azil para. ou e 0 Da-se . . porem, a Clrc.um:;tancm do que este 
prQje~to n. 4'.) A, de i898, volte á.Comm(s.;ito, a.nno fo1 ::t.~l'C:.<cntado pelo ,~; - Tavl\rcs de 
paril. s~r c! c novo cx;\min:J:!o e comp!eta:lo Lyt·a um fll'OJeclo, so~ o u. -·· tr::.ta.mlo uo 
em su:1s clb;po.siçl">e.<, 5i possível, pelo que é mesm~ u:::suru{•to e d1spon•lo sobre a. mesma 
envia.• lo it C<lmmi:;s;l:o de Constituição, Le:,;is- ma terJa: . . 
lação 0 de Justiça 0 1wojecto n . ·!9 ,\ , de O proJecto tl c S. Ex . e tnl vez m:us a~J>}O 
JS98, alterando a. h>~islaç;'io vigente sobre e, t'.lm, a. meu ver, l!- vantage!u_ d~ <l i;S~ur 
oociedadü.s anonymns. U.1gumn. cousa <\ respc_tto da pos1çao JUrHlJca 

, . . . em q\\e fica a :mton(lade fede:·.ll <mcai're-
E Jg-ualmente ap;,rova.do o r~querunento gada. defunccion:\r em processos d•) meio-soldo 

d_os Srs. Paula Ram~s e Casstano elo Nas- e montepio, ~o pJsso que o projecto n. 134 E, 
Cl':Jlento ,_para. _queopt'O.Jecto n. 174 F, ~e ~8~8, dá uma medida que no fundo o a mesma, mas 
·se.Ja env;ado a;; Comlll:ssCies de CoustttUI()&.o, como que de c..'\racter traositorio e sem esta
Leglsla~.ao ~ de JustJÇ~ ~fim de que ..,.esta., IJelecet'OS$9. posiçãojuridica. uajustiça. federal 
tendo_ e!:?- :ytsta o s_ue d1spoem o ~rt. _ 13 da. quando agir como auditor de guerra nos 
Constttu~çao e a let n. 28, de 8 de Jane1ro de processos de montepio. 
1892, em1tta o seu parecer. Por estas razões e tendo sido esse projecto 'l 

São successivnmente sem debate approva- do Sr. Tavares de Lyra submettido á Com
dos em 2' discussão os seguintes artigos do missão de Constituição, e mais, tendo o pra-
projecto n. 47, do corrente anuo : sidente desta Commissão me coutiado a tarefa 

. de relatar esse projecto, assim quo vi que 
O Congresso Nactona.t decr eta. : ia. .ser discutido boje o pr ojecto 134 E, que 
Art. 1 .0 Nenhum commissario póde ser contém P..SSumpto identico áquelle, cumpri o 

promovido sem ter liquidado provisoria mente dever de Vir lembrar essa circum.staacia a 
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Camara e requerer á vist.< di:so, qne o pro
jecto Em cleb:l.t~ seja. rcm:Jtti :.to ãq ucll'l. Com
missão afim de qlle, confronta.nc!a-o com o 
outro c dando parecer sobre amb;;:;, opine 
sobre a :v,ce~taçfi.o tbste ou uaquclle. regu
lando a materia rl~ modo deflnití·.-o. 

Envio :i. ~Ie-;~ o meu r;>.querimeuto. 
Vem :.\. :1rc:.sa.. é lido, apoiado e posto con

Junct:l.mcnte em UÍSCUSS1iú 0 S€[;ltinte 

Requ"h·o <JUe o :proje~to n. 13! E, lle !898, 
seja pr·e;-:en.t:, ~·, Co1nmi~~a.0 ü0 Cot~stitab;iio, 
Legisla.«:;io e Justi•;.~_\. 1:1ara Uize1_· sobr·..: ~!h: o:n 
conli:onl.o co:~1 o tl.e n. 2:.~ deste anno. 

Saln. rlüs SE'S"i)"'• G u<'o juiho elo iS99. -
.ilf.wtins J<mior. 

N'i:1guer:J. n1:1.is re-lindo a pn.ta-.;!"'.'>~~ ó enr.:er
rada. (l. di<cu~,iio e a•liad::;. a voto.~ilo. 

Va.e a imprimir o scgninte 

PARECER 

N. l!J A -1809 

Pm·ece)' .<oine f'S emendas aprcscntadt:s )'lr! dís
Cl!S$rio wlicfl rlo parece,-~ n. 10, rel ~tiuas ri 
i;ulicaç•7o r/o s~ .. A"[J<~~tn rrfo;;tcneg;·o, ~Fe 
~w"lijicc~ (llgw;ws di!1l •$içüc' elo Regime«!'' 
Interno 

Pa:'cce á Comn~[ssão que n:to ila. t'azão para 
scram reprodtJztd:!$ na br~eira ll~s~ussilo 
emcnd~s que já tivGmm pa1·ec 'l' conti·~~rio da 
Cnr::llissio. uc O;·çamento, e ~obre ~s qua.•s ja 
:::e prouuncwu a Cu.:n:lY::t, rejettu.nt.!c-:ts, ma
xb;:c qu~n:lo tonhanJ. por fltn o uuga~Bnt·) tle 
dcspeza~. 

!\ão acc~im.n·lo a Commissão, como dis'e, a 
~ef:Und;J. parte •:a eiUQtlila rlo il!ustr.lf.t'l Lí·•pu
tado corc.t·th•;iio á terceit·u di3ca,<io e votaçito 
do~ ~:çn.men•:~"·<' .. p:-~põ:~, entr~otanto. que se 
SUtJS~: .ao. ~- JntllCil~«.O U:! (jUCli~. p<tt·Lc pelO 
SC3'U~ntc: 

«.l~t:ú1;;:(~ü o p~·~jcct·.) ~ con.fi11 1:nc o verh~:uo, 
s:•ra th ac>';'.) publtcauo o di~'.l'iuu:uo ::wlos 
DepUl(ldos. dedaranJo o Pre-,idcnte qÜo o 
pt·c ~jr.-·ci:u fie;:-..:·;·~ sub'!..·c a 1ncsa poi.' tres S~3:iões 
Ulurna.:; nlilll de rcctb8!."~- u~ erner:td~~s .. 

Findo ~H).<.wlle pr;:w, voltar:í o pro} do com 
:1s c:;;emi<t~ à. Commi>s:'iu <.!e Or·ç:utw~do para 
tl t r o ~cu PJ.l'<)C::l'-

Li•lo e imp:·es.;;:o () p.1reeel', scrit dD.do nara. 
a ordem d0 dio. ú sour~ o me~mo e o Jl!'0i.t:cto 
~e abl'ir{t di~eus:lãO, no. qual u:'io ).?cdm·ii~ ;;:er 
apresent<tdas emend:\s. 

Xa 3' di;cussiio não se n.dmitti]'ã0 em~n:bs 
creando dcsper.:ts ; si. porém. jli. "sti ,·crcm 
cre:tdas, poder<io S'W diminuidn.3, SUi•Fitni
c!as ou resbbt:!ecida,.:, neste ultimo c:•;'.J d€1 
·~c,:ordo com o. pt·ovo~tn. do Gove:no. 

A Commi:.:sio ucix:1 t~mbem de acceibr ~ 
eJll::lld:\ pr"poStil. :\('art. lZS uo Re~i:ur.nto, 

Tendo, em vir-tudo ele requerimento llo sr. l??,1'<L fJUD ~·; co:)SE'n·c '1 p;.t.l;t;;ra-r.!el,~tc-riue 
De]luta.do PD.tt!rt Ro.mos. approvnclo 'Pf!!a. C:t- ''.n.d:JnWil.<ra..pc!:t e!llen.dn. 1,0 Sr. Dc;mta•!o 
mam crn sa~~:io rle 27 do pr.s.,a.do, volt:<do ú. \ ct~~· 1•ut~ e,w.r de tr!tett·u :Lccortlo c>~m as 
Commi~~ii•• d0 Policia. 0 pa.l'C~ee sob 11 • !0 conSPtcra• :~~r·s ~-:cpcndtrl.•" pelo mc~mo Di:lptl
:pela mP.sma e!abm·:Lr.lo c rdativn á. in•lica.ç:'io tarlo PO_!' ueeas,ta~ em que :;·;J op•.·l'úu nquella 
apresent:ub pelo St•. Dq)utado Mol!t~ncgr,), I fllLCl".tçan .110 J.'cg!tn~;uto. 
1)nra. dir.Pt' sob•·e :•s emen·ln~ ap~·cs.:mtada!> O Stlb>ltLUbl·o r~o Sr. P~ul:t Rllmo::: maml::t 
por occasiilo d:t l'(~specti \':). dis-cu5s:'io, vem a. tar:Jl•em Jllllll t:!l' ~ Jt;.pa~J~:a.o elo ~~u:ugl'<Lpllo 
mesma. em de~empcnlto rlo ~ou <le,·ct•, sub- umco tlo ;1rt. Jl üO l,o~unento, eltmm,mdo o 
mettcr : ·~ es•.:lv,t·eeid:t aprcci:tt,;iio tla C:unn.ro. <1. n.lditamcnto appr•ov~ulo pcl11. Cam:H"a_ou!jnnho 
sua opin1;'io n respeito t.las altcr:içõ.-JS o mocli- <I~ lsv.~ o quo al.rt;t u1~n. o~cejl<:ao.aqndle 
fica.çlies a que vL,u.m aquellas omellf.las. <hSpllstttYo ctu favor da Lomrntssa.o do urça-

. menta. 
r 

A Commissão n.ceeitn. a primeira parte da 
emenda substitutiva do Sr. Deputado Paula 
Ramos, elovando de tres a cinco sessões úiur

. nas o prazo para a apresentação das emendas 
em segunda. fliscussão dos projectos ele orça
mento; não póde. por.im, acccitar a segunrla 
parte da e:neuda., que permitte a apresentação 
de quaesqner emendas por occasião da. ter
ceira discvssão, sem limitação alguma quanto 
ao seu objecto, Q.U!lndo e certo que ja pelo 
Regimento em vigor, art. 127, não são admis· 
siveis as que c~enm despezas. 

A Commis~ãv jiL se pr()nunciou a rospeito 
desse ponto e, esto.ndo de pleno accordo com o 
al!torda emenda, a acceita.. 

II 

As emendas propostas pelo Sr. Silva ~Iariz,. 
assim como a assigoada pelas Srs.Moreira.Al'ves 
c outros, ambas referentes i disposição do pa
ragrapho unico do art. 131 do Regimento, 
visam ao mesmo fim da que foi rt.present?.da 
pelo Sr. Paula Ramos e que a Cornmissão 
acceitou. 
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Accresce ponderar a <Efficntdade do pro· 
cesso pat·~. semelhante eleirão o a circum

A nrimelr<r. cmen•la ~prcsentaua. p(:tos stancin ~~ssignnlada }leia expel'iencia de todos 
·S s. :1L~Je:rn. Al 1·es e outros pr~ue a snrpressão os d;as dn quosi impo~sibil"Ldade t!e chegar-se 
-.:1•• jl•.:rio:·!o •la indi~n.çii.o que cc:nmette ,i, Com a ~1m accodo provc1toso nas commissões 
mis-:3:.'-' de O~çamdltO a red:1cçli.o de!initiva compost·1s ele grande pessa:~I. 

,_lc;.:; l'I?S_rec:l h· o; projectos. A ex periencia tam bem no.:: tam dllmonstrado 

III 

A Comm;s.;.ão. si bem q11e niío tenha mo~ i- ~uanto é d iillcil com;eguir-sc t>. reunião de 
fk<! d.) o seu ,juit.O ~ob1'a a con venienc:a de to :os 03 membros _de um_ a c~rnmiss~o nume
·<,:tT<'g:'l'·~e <t r•.,cl:ICÇ:ÍO •leflHit[v:-t do;; projcct•iS 1 r.o:/\~ :1~?1e que tsso nao SCJB. possn-'el, ll?r· 
'i c ,,. '}: mcn to á respc~•i v<~. Cvmrnl:<sii.o, trão 1•1 0 .te.: 1 •1 o pepsnm::mt-o q;tc p~wece ter ttdo 
p.-,c, <:<Jtt·etanto, duvida em ac:•ei l:.: t· ~t emend;;. em E:en~e o :;.uwr d:,, emerr(,~, um:~ Ycz que a 
t·a:·:l qc:e w mantenha a co::lpetencin.lla Corri- commJ~S:lO peJe rcs?l 'íCl' com •~ m,tioria dos 

ííÓSCt l t~e ltP.:bcç[O C, a~si m proccdeut!.o,. tem Hl(}illbPC•S pr.es~ntes. . 
·c;n v s!;t c\·itül' que S(} al'gmnent~ cnm a d:- A Comn;;1soao po:kr1a errumcrar diversas 
rr!Íi1'1\ilr> t'e p:·estigio d?. I'\ H(~lh Co!nmissão, 0.t\~r-fs l'Dl:0~s g:ue pa.tente,tm a impruticabi
() q crc :dias não se F c: lia. inl'c~ir dos t:.:r·mos ela ~Ju,we dn._ m0.dtda lembrada pela. emenda e a 
in·' :c::r;ito, uc::1 tão -pouco L1o "[lil.l'C~·;,r eln.bo· t~conventenc~a de sut adopçKo; Iimit::~.-se, po-
,..;J.t:\l 1 •út Co~t!ffiÍSoâo de Policia. re.n, n~ que >e;n de cxpcnde:. 

· \ Tal e o p:trecE,r da Commi:::slin sobre as 
lV emendas off~reci•la.s, e que submette a sabe

d<Jt':a. tl\\ Cam•u·v., que dech.iirá como entcnrler 
m~:lhor. 

A Commis;;ãonccêlta igualmente a~ emendas 
-a p;-c,r·::i<~ 1a.s pelo Sr. D~'putado Bueno de 
;\n,];·:v'n.. s'n110 uma no sentido de po:lcJ:-se 
.:J.!wir a ;e~'ii'J com n. pre~<>n~a apenas de um 
.q::<: t·to t:e numero lle D::pnta<lo~ tle que so 
<o:np,-,c :t C'-llllu.1·a, como já sncce:leu ac:tur..l 
Ji;C~ate con."i. rQlaç~.=-~..o iL.; se:-::~t.e~ noct'..:rna.s. 

..'. ~·. ~·:.z(,.,::,~ rla. convcni~ncla, 1tes~a 1·c:·(n·rr:rt 
(~'' l: ·:rim•:Dio são inLnitivns e ;\ Ct)ll1ii•iis:!.o 
j t:l~:t:~ ..... rJor is~o mr~mo, dispcns<t(h~ ü-; 
~:xi.\:'!'nal-ns .. 

:, cn:.r::. P.!l,Cn<la mr,nd:l :tli•litu.r ao n.rt.ltS 
.,'o Hq~i!ll{)nto, d:JpOi~ tbs pa.l<.wras-Pv.Jer· 
E~;,);;:tl.iV•l-o ~t·guintc: e o~ proj{ClL'S Ol'iun

~:,,:o; ur.:; r·I.IJumis~ue~. 

A C'on1mi,;são em S~ ll p1'Íil1C>iro p:rrecr.r j:i. 
~<; flt'·':Jun•c\ou a. re3peito da. matcria. dc~sa. 
<·:::e:11h, ~c~(!itando !l. c dando as razlíc,; de 
-1c(;!ll roV>. 

v 
A' "nH~ll < ln. tlJll'C~t>nla•b peln Sr. ~i[\'C:. ;\l:l· 

,.i.: m:• tl•l:m<lo rJUC da 4 · l<'~i~llltura em 
ú~ .de, n Commissrro de Üi'Çnmento !iG Cr)m-
1lf<l1li~ ele ~I membros, um úo catht Estado c 
·u'rt rio Oislricto Federal, n;1o pó:!c a maioria 
d .. Con:m i~i!ãO prest•ll' o seu apo:o. 

A m(Lim·ía da Commíssão niio e•:contra ra.
zü~s qu[l justifiquem senH~lhante alte1·ação na 
consLituil;ão da Commissão de Orvamento, e si 
:;.lgu;na e:d!>tc,teria elh tambcm applicação a 

.<Jutrn.:; commissões, que não são de somenos 
i:upart~ncia. e qui) coutinu;triam, entretnnto 
com n:onor representação, nito obstante se: 
rel?_t:;.mb~m importantíssimos os assumptos 

:.sn.pttO.> a sua apr€ciação e interessarem 
e! la.; do mesmo mollo a toda a commanbão 
.brazilei t'a. 

Sal<\ u;ts Commíssõt,S, 5 de julho de Wl9. 
- l.-11.:: d~ .ili.;llo, Presidem te .-C'~rlos JVúw1es. 
-.Angelo Nello. -Si(>:a Jfuy;z, Y0UCido quanto 
ao ruJ·c,~•lr referente á minh;~ e:memh\, Os 
mctivos à:::.Jc,s pela maiori~ da Commissiio, 
1ie fJU!;Jn sinto divergir ne~to ponto, não me 
COIWCilé•':·:un e nem cala.l·Zio no csplríto de 
f1'.1cm ileti,b•11ente examinal-os. Nã.o ]la difll
cuidade in•.-encível paTa. a eleição tle qual
CJUL:L' com missão. A importéHlci~t d::t Gom
mb.:d,l) ilo (!J'~amenb é cvi·lente: e nell<l. que 
~J c_oglb •b. rem~ i t<t e das (le~p;:z:t~ do po.iz 
wteu•o, r:.ITectll.ndo, portnnlo, cs vibes in
tcres,cs rlé1 tolos os Esta.rlos th Unii'i.o· nt~.rla. 
mais justo, ro:s, tte que cstPs tenllam'ua. re
reriJo. Cvnuui~;;ão os ~cus llseacs. 

Elimine-~,) do art. 13! as palan::.s-excepto 
quando p~·opostRs peh mn.ioria.do. Commissão 
::c Ot'çamento e relatim.:; a? rc:>p::ctivo orça
mento. 

S:.\l<t das sessõe3, 26 tle junllo de 1899.
Sii,·a J11ari~, 

Supprims.-se o perioüo qnc díz:-A' Com~ 
missão do Orçamento cJmpe:te filzer a redac
çU.o definitiva dos :projcctos de Orçamento. 

Supprima-se o per iodo que c1iz:-E' expres
samente ved,\do crear nas leis or.;amentari::~s 
repartições, etc., etc., até o fim. 

S;~.Ia. das- sess0es, 26 àe junlw de I890.
ltfoí"ei1·a. Alves. -GemÜ!Ía7lO Br.\:;~·z. -J{arcos 
rle A.m1<j.1.-U1·b~no Sczn~os .-Francisco So
drd.-Jo<Zo Dantas Filho.-Aâa!!J<.li'lo G!lima-
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riíP.s.--Seaul·,l. -L•1.i; Don,ia!Jur.s. -llllef .. ntso 
Alvt.n.-..ll(i·edo P;mo.-GaldiWJ Lareto. 

Art. 57. Redij 1.-se c.ssim : Achan<lo·se 
presenbs Uepntndos em uamero ele um ouar
to, o l:re,;irleutc abrirá. a· s~s~ão, com as pala· 
vr·as- Abr~-se a. sess~o-

Arc. I 1 :~. ~\o sub~tituti v o apreoent allo pelo 
Sl'. Pa.ub. Ra mos •.~ccrescente-~e. tlcpoi;:; d:1s 
palavra.s- P.J<let· Executi\o- <lo art. ! 18-
o segu in te : e os pr·oj"ctos oriundos ü:J.S com~ 
mí~sões. 

Sala d >\S ~es..;ôe~ , 26 de junho de JS<j>L -
B ueno d~ A:.drada . 

Substitua-se o. reforma propost~ pel:J. S()· 
guintc : - A discus~ão do orçamento se fara 
pelo s·1guintc motlo : 

Ya<: a imprimir o se~uiute 

FROJECTO 

N. 32 B - 1899 

R~rlcccçc!o pa1·a 3• rlisc~tssa:o dJ projecto 1t. 3!:!, 
do c·•J-rt:H/e an:1o, 9 ''C atttori:m o Governo co, 
ctb1·i;·, ;lO c ;,·;·ente excrd;io, ao 1\Iinist cl·io da 
Jus! iça e Negoci·;s l;He;·iorcs o c!·e<lilo cx
t,-MI'Ili•lar i·, de 60:000S , sr.mlo 50:000S, 
Jiara a uxilia1· n - Assoei t~ <T J elo d.' C<~nl~
mu·io do Dc»cob>·ime;rto elo Bra.::.iJ,, r:a cJm• 
menloJ·a::tlo qv.c eU a. p;·,.jecla 1·e tliSI(!' n~ 
a;~"<! .pra:m'mo. dndouro, e 10 :000~ p.:m 
••Y:r.l.l/.Cti" o lrv;ntorto tl<~ Orrleiil dos .1dtoga.• 
d J.; IJnt;i./.·iros ;r. !3 dc-<pe= t,; com o ('o;JgJ·es
sv ]u;·idico cmwocado para a celeb1·açtTO da 
mesmtJ. dalct po1· ·•gv.clle IM~ituto. 

Entregue p~l:!. Commissão. o projccto de 
orç-amen to :>P.rá impressc e dlstl'ibui,lo pel<'s o Congresso Naeion:J.l resoh·e : 
DeputadCis. O Pr<'Sirlente da Camara decl;~rarã. 
que, es::~.nd.) o pr•ojecto distribuído, íica.rú Art . l'" Fica. autórizado o Governo a 
sobrO! a mesa 1,elo 1n·a;:o de cinco sessõas lliur- abr·í1·, no cor1·ente exercício, ao Ministerio da. 
nas, afim J(l recE.>.ber as em~ndas. .Justiça o Ke.mcios lnterioJ.>es o credito ex~ra-

Fiudo e;;to pmzo, 0 projecto com as emendns ordi_m_trio de 50:900.:.-;;, s~nüo 50:000$ pn.1'<l. 
voltar<i. t\ Co:umi~são, qne dat'it seu p:\rec·.l<', aux1llar n.-Assoc1açao do 4" Ccntenario do 
apresentando ent<lo as mocriric;~ções que ecl- Uescol;rimento do Brasil, na commemoração 
tender !•I'O!.ôt· an texto primitivo. Utlo 0 Q?C dl•t ~rCijectt reali,ar no anno proximo 
parecet· :J i mpre~so. será dado l>J.ra ordem 1.lo \>Jndouro, e lO:ODU$ para auxiliar o In:;tituto 
dia e •dwlr-s ,. fu discussiio ,·ot~r·e 0 pm,iecto e da O:t>,!em !los Advogados Brazileiros, nas 
cmend<I.S. ~cst:t d:s·mssão não se pode:-á uni~ d~spczas corn o C.mgre~so Juridi~o convocaria 
apresentar <~m~n.fas . val'a. a c~lebnJ.ção d;t mesma data por aquelle 

A votllçfio temi. Jogar, consn!t:J.ndo o Pl'esi· Instituto. 
d:,~:Jte s i ;\ Cu.m:•r<\ approva 0 projeo.:to, su.h·o Art. 2." Revogam-se us rlisposiçõos em 
as emenrla:s, e nssim sendo delibe!·&.<.lo, so:·~o contr;J.rio. 
em s'~!l'uid;t votadas <'stas . Sal:t d;T.s Commissões, 6 de julho lie 1890.-

RedYg!:!o o projccto cculorme o Ycncido, r ·a.~si,o;o 1!•• 1•.rascimc>tto- Scr::.cddlo Cor
cntT':l.l'Ü. est() Ct;l :{" di:;cussii.o, drpoís de do- ,.:;,, .- A.-rryu ;to Jfon:.·ncg,·o.- Jf .. y>·inh.-
corz·iclo o i nt.er~tieio t•egirncntltl. L'J.• •ro Júr({~, •. 

Encel'l ~vJn. a tl[;cu~~ão_ o prüjecto e a~ 
emendas irã.o á Cummi~~üo pat·a interpot· o 
seu p:n•ecer, qu.~ ~et·i suhmcttido :i. discus.-ã.o 
c á vow.r;io, oiio p<.:deu.lo mais solfret· 
emen·hs. 

Nenhuma creaçiio ou suppres::iio de e:n
prego, nr·nlwm augnwnto ou diminuição de 
ordenado }}Od:,rá tr!t' logar na~ 1·~ 1;; annua~. 
assim co:uo uen~ttma disposiçü.o uc cara<.:ter 
pel'manento sct·u. llellas induid~. 

No s.rt. I 28 do Regimento conser\·e-se a 
palavra- llebate -flue fo L $Upprimidu pela 
emendt~ do Sr. F'ra.ncisco Veiga, 

Sala das ~e::sõ~s . 16 de juullo de 1893. -
P_m[a RumcJs. 

Da 4• legislatura em dea.nte a Commü;~ã.o 
de Orçamento se comporá. de 21 membros. ulll 
de cad:J. Estado e um do Districto Federal. 

Sala das sessões, 17 de junho de 1899. -
Siltn J)[a l·i:. 

Carnara V. IH 

O §~·. l?1•csidcntc -Ex~ot.Ld: • s as 
matez·ias lia onkm do dia, cles'igno p;wa 
anwnhiL a sc:;::.rint.:.: ordem uo rlia: 

Vot.:.t;ã.o das seguinte:> ma terias: 
Do prqjeclo n. 5 B, de 18!19, com o parecer 

sobrn em.~ndag offct·ecidu.s na 3' discussão do 
proj~cto n . 5. r lo ccrrente anno, q t!C cs tabe· 
tece r:~gtu.s a que de\·e obedecer <1 discriml
naçã.o d:l.s taxas de sello que podem decretar 
a União o os Estn.Llos,e dà outras p1·ovideneio.s 
(3·• discussã.o) ; 

Do projecto n. 134 E, de 1898, aclditivo 
destac;J.dO na 2~ discu~são do projecto n. 134, 
deste anno. determinando que sejam feitas 
pemnte a justiça federal nas Estados oode 
não houver auditorias de gueTra as habilita
ções para a percepção do meio·soldo e mon
tepio a que teem direito as vi u-vas e herdeiros 
dos cfficiae:; do exercito, da armada e ch.s.,es 
annexu.s (discussão unica); · 

13 
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2" discnssão do pr,,jecto n .. 57 , d;; 11'\09, dl'iguesD,ria,Nciva,Seabra,Fru.uciscoSodré..
autorizau'lo o PJler Executiro :l. r.ln·:r M i'vli- Manoel Caeta.no, João D:•nt~H FJllio, Adal
nisterio da Guenao cr.'dito <lc 25:810$ paL'<J. bcdo Gllimarã.'3~, R•)dri;.:-ues Lima, Pinheiro 
indemniz<r rt. Felippe \hxwell do gado levao· Junior, Jel\mymo Monteiro, Timotheo dn. 
tailo e nrt•eb~nhado p~lss rurçDs lcgaes no Costa, Ra1.ll Ih.rrosn, Nilo Peçanha, D~ocle
Rio Gr;tnde :lo Sul ; ciauo de Souza, Urbano M:l!'co nde~. Calo--

2' discns.::to do p-rojecto n. 53, de l 899, au- I geras, Joii.o Luiz, Carv:tlho :.Iourão, Jlolefonso 
toriza.ndo o Poder Execu t.iYO :1 abrir no 1\li- Alvim, Ilenri11!0 Vaz, Antero Botelho, 
nis tet•!o à•l Guerra o cradito de 39:352:~50rl, Fr<t:~cisco Vei),!ll·, Altcedo Pin~o, Alvaro
supplementar a varia.~ nrbas do a•'t. · J'J ú:l Botelho, L<::onel r'iluo, Rodolpho Abreu, 
lei n. 56'l , de 31 de •lezembro de 1808; Aug-usto Clementino, Theotonio de :vra.-

1" discu5>i'io <!o pro,ieê!W n. 5·l, tle 1899, g:dhiies, No~ueira .Junior, !11anoel Ful
desi,:rnan•\o o din. !·1 tle .ju[iJo u~ c;ld<J. armo g-cncio, f}udolpho Caetano, Elbaruo Pi
pa.m a. reuniiiü do Congre~so nacionn.l mt Ca.- nl~!nte!, Oleg<Lr-io l\Inciel, Ro,lolplto Paixão,_ 
pital Feilel'a.l, indepc;ntlentcrnente da cmvo- Padua. Rezende, G;tle[o C<~rvalhul, Luiz Fia
cação, com pareeer colltl•ario d~ Cc mmi;,s:io 1.b cque1·, Gustavo Gouoy, Costa Junior, Bueno. 
Constituição, Legislação e J<Isti()il ; de ,\ndrada,. Edmuudo do. Fot:seca, H(lrmepe· 

3" dh:cmsiio do projecto n_ 34, de 1899, an- gildo. de i\loJ•aes, Leopohlo .Jardim, Luiz· 
torizanrlo o Poder Exccni.ivo a abrir ao r.n- Adul!'ho, Paula Ramo;.., Fr;\nl'isco Tolentino, 
nbterio daGuc1'ra o cr·edito extraordimrio de Perlro l•'erreira, Guillon, Diogo Fortuna, Ap· 
7:500~ par!\ paga1• á viuva. de llbthew! puicio i\"lariensc, lUYa.da.vh\ Col'rêa, Pinto da,· 
L'lwrie o~ set•vi~o5 prestados pela lancha de Rocha, Vespasiano de Albuqttet'llll<l e Cas
sua propriedade p,-onytus, á,; forças legaes siano do Xaõcimento. 
que O!Jel'a.ram em Nithe1•oy; Abre·se a sc~são. 

Discnssito unica do parecer n. 20, de !Hf:/9, 
que julga que nem a Uuião, só pot• si ou P<'r 
accorJo com qu 1lquer E~ tudo, póde I ogis[,n· 
sobre a fórma de eleiçi'to ou non1cac,,ão do ehe· 
fe supremo do Pvdor Executivo de qualquer 
do> Esta~[ o>; ela [•'ederaç:lo ; nem as legisl<~ tn
l'as csta·.lo:tcs assista qualquer :J.utorit!ado 
parr. Jilzerem leí3 , em vit·tude das qua.cs o 
Poder Executivo illunir:ipal aejn. exercido por 
funccio:tl\ t'ios <le nomect~·ão do chefe do Exe
cutivo Esta.doal. 

Leva.r.t11-se a sessão :i.s 2 horzLS da. tarde. 

47" SE~SXO ll~l Í lcE JULH) PE 139:) 

l'i'õ~íd~ncia dos S.-.>. Ya.; d<JMdh(Prc:si;fcrllv), 
Julio de llfe/l) (:?> Viee·P,·esidelllc), (!.trl'JS 
de Nour.tes (f·• Sec;·elal'io) e Fa:: da !Jfetto 
(Pres idmta) .• 

Ao meic ·dia procede·se á ch:wm.d.a, â. qual 
respondem os Sr-'1. Vaz fle Mello, C;J.rlos 
de Novaes, Silva l\í·triz, Angeb Neto, Sil· 
veri.o Nery, Carlos Ma.rccllino, Amorim Fi
gueira, Augusto Montenegro, Tlteotonio de 
Brito, SerzedeH·J C rrêa, Viveiros, E•luarJo 
de Berrêdo, cunh:1. Marti~s. Henriqua 
Va!ladaras, Marcos de Araujo, Pedro Bor
ges, Torres Portnga.l, U.lefonso Lima, Fra.n· 
cisco de Sa, Mari..bo de~ Andr.tde, Frede
l'ico Borges, Augusto Severo, Tavares de 
Lyra, E!oy de Souza, José Peregrino, Trin
dad~. Euclides Malta, Geminhmo Brazil, Ro· 

D~ixam ([e comparece,· com c1us:~. par
ticipad<\ os St·s. Her.:•!\3. de Sà, Pedro. 
C:1ermont, Enéas 11:J.rtins, Ma.1i<1. Barcellar. 
Ro1l!·igues Fernand€~:-, Guetldlu ::O,Iourão.,. 
Elias Martíus, Teixeira de Sá,- Herr:ula.no. 
Bandeira, Coclbo C in trn., João Vieira, Pe
l'eh·a de Ly,·a·, Pedt·o Pernambuco, .Rocha.. 
Cav:l.!cante, Adstidcs ('e Queiroz, Olympio
Ca.mpos, Vet·gne de Abreu, Leovigildo Fil
g-ueiras, P.~r::tnhos 1\Iontencgro.Oscar Godoy,. 
Belistrio de Som~a. Fun•eca Port<J!la, Silva. 
Ca$tro, Agostinho Vida!. Julio Santos,. 
PauliJP ü:1 Si.Hlt.a. Junior, C•tmpol ine., Jaco h 
d:L Ptti:dlo, Fel'reh'.l Pires, Tell ;s de Menezes .. 
Matt11 Mach:J.do, Lamartine,:IIoreira 1la Silva, 
Alva.reil Ruhião, Casemiro d:'l. H.oJ!.J.:t, Dinc, 
Bueno, Oliveira. B1·aga, A• lo! piLo Goruo, lWas. 
Fu.usto, Alft•Jdo Ellís, Pauliuo Ci).rlo3, Cinci· 
nato B:ag,\, Art!tUL' Dietlericltsen. H.odo[pho· 
Miran•la, Cu.r·acciolo, ].'l.uro 1v1itl!E:l', Plicio
C:Lsado, Possidunio da. Cunhn, Aureliano 
Barbosa, Py Cre"po, .campos c~rtier e Aze
vedo :Sodre. 

E sem c·tus• os Srs. Albu'luerque Serejo, 
.Jnv1mr:io d-~ Aguiar, Joã.o <.l \ Siqu2ira., Ar
thur Peixoto, Ar.'\ujo Góe3, A"rox~lla~ Ga.l
vfio, Felisballo Freire, Jose Bonifacio, Aa
tonio z~cllaria.s,Do:ningues cl~ Castro c Fran
cisco Alencastro. 

E' lid:\ .e po5ta em discus!ão a a.~ta. da ses
são antecCllente. 

o g.,., Francisco Sã- Sr. Pre
sidente, o Diario d() Coagres:o, de hoje, pu
blica uma. mensagem, na qua.l o Sl'- Presi
dente da Republiea _pede ao Poder Legislativo-
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diversos crerlitos, entre os quaE's um de 
13.000 :Ojü$ pa.r<~ a EstraU.a Je Ferro C~ntra1 
do B1'a.'ti.l. 

diser·imitJaç;.íi.O rbs t:.X<L~ rln AC I[O, IJUO pó:!em 
dec1•etar O:' Ei\ado< e a Un iltn. 

Ne5sa. mcns'gêm, o Sr. Pr.:sidente da Re· 
publica se re1'orta. a. um:~. expc.siçii.o de mo
tivos qUe \h e fo[ aprescntatl'L pclt) S~ • i\ !i· 
nistro da Vi;;ção. . 

Entrcta.uto, c mo esta exposição não foi 
publica,La no Diario do Cor~greJso contra to· 
a'l.s as prax ~3. mórmente t:·;\tanúo-se ,:e as· 
sumpto tão grave, c:~mo ao que e~tou me re· 
ferindo, c pa.~a que o esph•ito do Congr,sso 
.não fique so·, ·~ impres:;ã.o de um sim pl~>s 
p3di·ló d~ cretlito, eu r~q!_leir,, a. V_. Ex:. que 
ma.n•to p~lb! ica t• a exp1s:~'uo •ie mott ~os, <~pre· 
sentl\da pelo St•. <"-lini.tl-o da Viaçã.o :to St', 
Pres:,Jente da .Repu&lie<t, llJ Diario tlo Co7~
gresso. 

l?:.sse 'lrrojccto, Sr. Prt~,i lel\1:•. fj\lc-valh:i. n. 
vcrdade-pas~ou liQltl c•m1 ;.t l'ltlhlu pr·ot,•sto, 
poi~ leve coul!'a 4:, vol.•ls, ap ·m•· 4le C•li1he
cido. sua. origem, fl <lrL tlillk tll ·! :vlo rd•lo.ute 
tle objectar :t IJ IIaiCJUtll' llh!•l i·ltL q ue trag;\ o 
selio de· uma vo utade imp.u·i" u u 1llustre .. . 

O Sr •. CA.S>IAXO !JO :-.;"~cott.::-\1'0 dú. um 
apar·t.~. 

O ~l·· Pa•eside~lte-0 nobre Depu
tado :erá. llttendido . 

Em 1eguida, é appro>aua a act(l. na scs.stto 
antecedmte. 

O Sr. 1' Secretario proceie à lei· 
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimeulo do general de urig:vla. gm
duado Marciano Augusto kotelho de Maga· 
lhães, p;tlindo que por uma vez se torne exten· 
siva aos otnci;1es do est~1do-maior ·gcneraJ •Jo 
excr.:ito n. antiguidade de que gosa.m o::; offi
ciaes desde o posto de capitã.o a.b o de co
ronel. - A' Commis:ão de )[arioln e 
Guerra. 

Telegra.mmn. de Cuya.bi-Presidenle da. Ca· 
marn dvs Deputados- Rio-Como vereador 
mais vohuo d1~ Camara ~tunicipal desta ca.· 
:pita!, em fa lt.a dos que precódcm na. sub;,ti 
t~ição,segundo leis Est •UO, assumi hoje a1!mi 
11istmção, prompto cooperat: com_vosco D? se~ 
viço t.la RcpubllC3..-.4ncoaw L~ue de Ftguet· 
redo.-lnteirada. 

O Sr. Neiva-Sr. Prasidcnte, sei , 
J.A''!'C}Ue si al::;um assumpto hf~- que e~t•lde, é 
a orden1 <lo d1a desta Casa, st a lgumo. cou;a 
b '1. que leia é o Diario · O(fiâalna pu tere· 
latiya. no Con ~ ressa, pa:-a bem conhecer dos 
pr•·jecto3 que aq ni se discutem; sei que foi 
riado pela Commissão de Polici:.1. pare~r sobre 
a memoravel iudicacão do illustre Dcpubdo 
:pelo P~irá; sei tam~rern, Sr . Pt•esidenrc, que 
nos foi hoje distribuído, entre outros pa.pe:s, 
o :parecer .sobre_ as emef?das oiier~cidas ~m 
terc ~ira. 'd1scussao ao pl'OJecto n. 5 C, do cor· 
r.mte anuo, projecto que se refere á imp~,r· 
ta.ntissima qnc;;tã.o d o sello, e em o qua l se 
determinam as r<>gra.s a que deve obMecer a 

o SR. N E:YA - ... ror4,'ri. ·JII f! ·l npt'C:<entar 
uma. out r.l. in.1icnç:io re! •~i •·a mente. a·) Jte.~ i
ment·•. parcrae o rplt~ mrt n~t :L prH>ccupando 
,., o a.bs1m!o que ;,o: rp.a:r implantar nesta. 
Casa, ou,meHuw. o quo tni) o~b'L pl'co..:cupanllo 
·~ o aLsucTlO que !~>i llupl:u\t:\•lu r,cl•.t. cmemla. 
Vei~a. que d :s:;irlcar<-i elo vcr•h•l•: iro a:.ton
tado, c:W!n la. t~rmt! :1. :'1 qual ~-:r·n n• ln num-~ro 
•le col!e,g-~s prote.stat·:L:II. Vi_:() - \'Cr:ltlt1ciro 
attentado.p·,rque .,,::~ uttcnL·, ,I••/1 n:io ~iio sú de 
ordem mlterial,!~tmlwm" ":io d,:ot·de.:n moral, 
c neste numero est:·~ inclui•hL o•~a mo.Jída,qne 
só te•·e por tim impcdirqu n r .. s,t!,n tliscutill<s 
os parec::re;, Jl:'l m da r l o~o:n I' :~ ess •s !liS
cussões ca.!OI'O~;ls G•h· ~ll l':.!'' llt pot• occnsiiiotlas 
votações. a titlli<) tio oe cnt: •mi< rlnr :t vo
t:v:~'lo ~. •lemncn.m lllluul'lo· ns CtJ: 11plutam cn t~. 
porqu\\ ~mtendo quc.Bm quc~ltics t J·ansc~nd·m
tac.; c i tnO a. Jo I} r!!!( o Pennl, J:J•l:' ex emplo, o 
que sedevia.fawt• <n·;~ n!ol'lr·su amplv deb~te 
pat'a que as n pilt i.~~' 11. ·~ fl . •pnttl•l"~ pwtes>em 
contz·asta.r com ns "J•I nif'.,,~ 4•m i 11 irl as pela 
Cotnmi,;s:io ... pcln Ct~~nulis · iLit", nií.o, p ot• um 
Oepntado qnc ni\o ,·. lu ta i 11 n •l, tJUe nã.;) é 
Papa des:n. l··giiio p;u·lllrn ••ul~ll' pat'·L niio er
r.'l.r, paro. nii<> clau•lictu·, p:\I"•L n iín sophi~mar~ 
pul'.! não se:· lov.ulv P<H' t"ll.(l l'i <.:lti'.S, jil. não 
•li rei por va.itla<lu, os qun<~'l' S':Ífl inll\.ll'entes a. 
to::los os home:1~. . 

Q (JUC devetnO::i r.L~(lr t\ fll'dtO:Ü:ll' COntra 
e:: te systc:na; o Qlll' .t.wn!llo~ f,L<::!t' e vo
t•H a me lida 111 u i lo IJ t.lltl lmnbt·ntla. pelo 
ill ustre D~puta•\o c:-.t h w l!tl'ust:, q uc é a 
mesma.·rne lida pc l:l cpllll IJtlt 1l l10i em nome 
dos dire:tos desta colior·te, ~ 110 l:1li'CZ queira 
actuaJmcut 1 conte!>t.a r· csto pri 11cip!o I · 

A ré agora não ~e Mg:LV!l u t: IJ:lt•: S(IIJre os 
pareceres das Comm is.'Jiío~ ; 0:1 autores das 
emendàs po:liam impugna.l·flS. 

A"'ora. não, Ro.na toe~~w C$1; (1. Commiss'lo 
de O~·çamento, a. autocrata. C'.ornmissii.o rle Or· 
ça.mcnto ra!lou. Obedeçamoso votemos; falia. 
a omnip'ltencia., a inrallive l, elli~ <~ssim o en
tenne; elta. nlo baixa tla alt ur!l em que paira 
:t dar as razões p 3las quaes rcc11 sa as nossas 
emendas : ei~ como elh se expres~B. no pa· 
recer de hoje: 

«.\. Commissl'i.o de Orçamento é de plrecer 
que sejam :recu~atla.s todas as emen,Jas do 
projec to n. 5 B, dÇ> corrente anno ,» 
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Mas, Sr. Presif1ente, este silencio e ater· 
ra.d.or, este silencio o maíB f[Ue despotic·), 
.não e só aoti-po.;·hmentar, é tambem u;:Ja 
lnconYeniencia contra. a q na!. e,tau certo, 
hão de protestar tf;dos <lquelle:> que tecm ar
car!.o contra mcd1aas lli'lito menos :.splly· 
"'.iantes do que rsta. 

Sr. Pre~idente. á. propor•}io que >OU fal-
1ando sobre est~ C!ssurnpto, sir,to que não 
devo rund:.tmenta,r a me:lida que tenho em 
mente. 

A in,licn.;~o (Jne t1':1go escript1t nf..·t apre.
sen lo n.~,te rno·r.ento; f:d-o-h<:i depoi~ da 
Ca\ll<tl':L r'esolve:·, ~tmmhii:, sobre o pa!·ecer a 
q1w me t<·fef'i. 

E-ton <'nnvicto de qtte :1. Cnm,wa h:\ de 1icar 
rln p,·~ o r•knl.•ln, como pon"o que deYe 1 !st:~.r. 
semr1·'~ lllti·.r:o , >etbr:nJceim, st~m ag;JChamen· 
t11~. poL,, ·~ert,qnrnte assim llObre <t desejam 
Y<'J' l<S <Jll<~ olegct·a,m os illnstres cidadão~. 
or·ttnrnon to . .; r1csta O'mnm e dignos filhos dos 
~eus Estttd t1s. 

Eshu r~·· 1·to <li' que a C amara. lla de man
tl)r a ide:\ susten~ada pelo illustr·~ D::!puta.do 
por Su ntn, Cal hnrin;1, qlle é acc<,rfle c•··m o 
pua·amento d~ todo!S aquell;•s que acompa
nho.ram :• sua opinião P"litica e qu·l ho;e for
m:tm esta grande lel!ião que tem à í'rente o 
Sr. Cas.si<~no do 1\a.ici:l:ento, cujo nome peço 
licença ps.ra, citar. 

U)t Sn. DEPUTADO Ji um apart·'. 

O S!L ~ElVA- V. Ex. lembra-me to·lo 
o nome do i !lustre Deputado, S. EX- e Ale· 
xa,ndre e como o s eu :mti;;o homonymo inJ. 
de cortar o nó gortlío d··ssá inf~Ucida<!e q ne 
pez·t sobre o pat'la.mento, afim de n:J.o con
correr" p:1ra que a co.ma.r<~ f<tça com que 
dcs:tpp n·~ça por entre as treva;; do si tencio, 
pa.t·a que se discutam e se elucidem as 
questõe:;; para que as com missões q U:\ndo 
rccus;tr~m, sem d" 1' as razões, :1lguma idéa., 
i\Dju. quem, como no cs.so do Sr. Ma.nod 
Fulgenc:o c outros, possa tel' o d ir;~ i to de 
dizer que as 1 uzões que lhe assistem sã.o 
muito juri licas ll acceitaveis. 

Nestas condições, Sr. Pre,idc:ite, tcn<!o 
teflectido d.urant:> o corre1• do meu discurso 
5i devia ou niío apresentar a minha. \ndica· 
çii.•). e a ··lnndo melhDr fa,zel-o depois de re· 
sotviclo o parecer sobre n indicação que se 
va.) votar amanhã, aguarJ.o a dellberaçã.o da 
Camar01. e JEço desculpas aos nobres coHegas 
de os ter distr<~hido de outros assumptos ; 
mas é que estou convencido ue ter cham:1do 
·a attençã.o da. Cama:ra pa"n uma medida im· 
portant:~. qual é es~a. que vae ser decidida 
amanhã. cautela, Srs. Deputados. (M'((ilo 
bem ; mui co àem.) 

O Sr. Pre!i!ident.e- Tem a pa· 
Io.vra o Sr. Luiz Adolpho. 

O !!5"1.·. Scrzedello Cor1·ca -
Peçu ~t p:1la·n·a !·ara Uffil\. explicl\Çiio. 

O Sr. P•·esid~nte- Te1n a pala· 
·n·a o Sr. Serzerl.dlo Corrêa. 

() ~:::~. Serzcde!lo C~H·~·êa (}lara 
t.<nu1 ez:;1)ticaç,ío pessoal) - Sr. P1•esidente, 
me: ~1hro dl!. commis&i.o i.!e Orçamento e re
lator do projccto que me1·cceu a.~ acre;; c.m
SlU'<L> l'ul·mulad<lS pelo meu arnign. o i llus
~l'il.'l(l e clign ' Deputa·1o pela, Ba h i~. t enho 
n~ce<sidMle, Sr. Pre,iuente, de <lar ligeiras 
;-xpl '.caç{íe~ a. S. Ex. 

B' ~empre com üílTiculà&1!e q11e me en
..:<>ntJ•u em antagr-nisrno com o sympathico e 
di~tincto Deputado bahiano. S. Ex. Lraz sem· 
pr•· n;t tl'ibuna a convic~ão a todos (:tts de que 
llS ~uas palln·ra.~ nil.o \"ÍZllffi «iuílo interesse 
publico; ma~ S. Ex-. me permiWrà. diz ·r-lhe 
qne, em relação ao parecer da i!lu;trada 
G"mmís~ão de Orçamento, S. Ex:. não tem 
razvu. 

A~ emendas foram o~iecto de largo e :pro
fundo deb,1ie n~e;ta Camara; os Se!!S autores 
:ts a1JI'Esentaram, .íusttfica.ndo·:ts e comba
tsu(lo o pro,iecto ne~te ou na.qne!!o ponto. 
O !lign0 ;J utor do projecto, Dep,lta•lo pelo 
t:i:starJo do Maranhão. em loogo e importante 
rli.s:ut·::o <tprec:ou demora<lamente rada uma. 
de.~sa~ emendas, relutou-as e ílcmcnstrou 
nes'e memora.\·el discurso a. J'fl2ilo por que 
ell<.>.s nãn l'n<leram set· ac<:eit(I.S, desde que 
i:ur. de encontro r.o mecanismo fundamental 
em q 'lc ,e a5senta.va o pr"jecto ele S. Ex. 

D;t~ emendas, S!'. Presidente, póde-sc dizer 
qu' n principal é tJ. emenda. substitutiva 
iLpre;entt\Óa R0 llrUjecto; ma'> C.l.<e $\.!u~titU
tiYO eru em outr-os molde~. <ldoptw:t outros 
prlnci pios, asse!lta.va sobre outras bases fJUe 
não a(luellas que o serviram p:tr;~ o projecto 
[\,presentado pelo iHustra Deputado :pelo Es· 
tado do Maranhão. · 

Ern rclnção a. ella, ::1 Commissão r!e Orça
mento, dello:s da discu,são travada no seio 
da Camara., discussão clara e deta.lha.da, 
ll<.tàa. rnais tinha a acerescentar e no r ls~o 
limitou-se a dizer: essa emenda ele vê ser rc
cusa.da, porq«r' clesnatura; o projecto, esta
b~lece outrcs prmcipios que· não ~ão os do 
projecto. 

A emend:l do nobre Deputado pelo E~tado 
d~; Miuas, cujo nome peço lic,)llÇ<L parn cle
clinar, o Sr. Maneei Fulgcncio, nã.l) atacava 
propl'iameDte o projecto ; referia-~e a uma 
disposição de lei anterior ; dispo5íçiío que foi 
Jqui nesta Carnara ohjecto de hlrga contro
versia. c de grande discussão e depois desta 
discussão foi ·votada pela Cama.ra. e hoje é lei 
do pa.iz. Julgou-se n. Commis>ão díspenslda. 
de trazer iuforrna~ões sobre e assumpto. por· 
que estcwa. no conhecimento de toja. a Ca-
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mara q\le se t,r(Lla-;a da l~i votath o ~~mo\ ~e.vt} tlc~t.e t~legr<~.r,uma: «Prcsi(!en~e Repu· 
passa.d;; o que esta t'<t e·n v ta t.le ex.~cuc·ao. c 1 l::ltca.-Rlo. C um prtni.lo or .. lem V. Ex., off:.· 
que tmha sido acccit<•. por ruoti\'O de ni:o i n-~· c!ci vere<J.r.lor Manoel Escolastico v:t·;.;inio qua 
tercs,:e. l\'<:lllmrn tle nó~ ignora qn~\C'S são os não ;H:cdtou governo. Corond Antnnío Leite 
ineonv:·nir•nte~ em ~e marcar e:n praw ac- ue Fi~ueire1lo acce\tou, dectara::,::.o assumir 
terminv.du a r·ev<llid ·çii.o. ;:;·ovcrnc> am;ll:hã. » · 

A YCt'dt'.tle ,; qu~ as fraud?s proii•,n.•i;t$) Port:1nto, 0 -presiuente clo !llf;,tf.o Gt•osso · 
sobre o ~ello, el'Jl_m tnntns que H> UH1a ffi~(ll.t!:< . a c LU:\] mc>nte, ,j 0 S!'. general :S.a vi::: r da C<l· 
dtsto. o:·den_J._poc·crra, ac.,u~cbr ('S a\t.u<> :n·1 :n::t1•a. 
terc.>::'c~ j)lliJl!cos. . _ • ~ . Pa·~o [';::ora a contestar a p:n·te de:' te tJle-

Fo: P•'l' o~ta constJel'llG<•a que iL (.:.mnra. I ,,.,. 1 mn·~ "In n 1w es··· anto•·id••lc ''líli•:u• in
votou o ulii!'J pas.-~do t:~l rli~po.•i•;ilo. Ot·."· u:L· 

1
7()' 1:,2 •. ;~:~ 's·,: 1·),.,,,·,,:~·1 1·~ _;: l;;,.J"';l·, .. ~.··,.u-e o 

~ - - I , "'"" •l'.-1 .1,. • ~ .... ~1 1<.;;1 O 1_1(., '\~1 \,.J,.L •'•L' J. 

rece, Sr. P:·e~identl}. q:1e oet,oi;; d~ u:n ':~- 1 li~t,Jo i··stá ~m :-;a.nb: naz. 
sl!m;,to, tii·' duc,à::.Jo. _tiio C·J_n,h·tit"l e ô!lO i Diz n I{·•'l'l'l 'MtilO!' ·do E~bth d8 i\í>ltto 
dt~c~tl. I!) ...r~E~~t-1 ~ ·u~a. _nao ~~-~ p.o.1~ cetl:"Ul'·• ~·a : G~·o='SV: x dtll1t:nlv~ t.:·,\ n_f!Uil\a n. pu9ali.tt.~ão~sen1 
c.orrJ!t~J~.~;J.o ~~e 01·çaHH;ntu1 pu i: nu.o t.e1· ap! e ... I a :n 1>nu~· n:·l·~~u!·!Ja<;.:lo 1 ~;L l)r,1en1.>> 
cmrlo llemor.ulamentc c~da um~ tb.s t!liCtida,; : Cunlt·~.{.~ 1m,l:J e;;~c tele;.:r.:m:na. t•mho prc
~pr·es•:!lt:u!a~ ~."l>i'~ a le1 t!n ~eJJ,). A verd;LI•J se>nt.:~ .. u~ro p:·occ·lcnle de Cnyal'á om d;Ltlldc 
~ qu) ;) subsULutlYO .modlllC:J.V; ,. o sys,t•-:••a !lC'!ltCm, f!!le li ir. 0 ~e.ruiut~: 

dr: f v~~~::·~' c(li~>q.el .. ,~tl·tt~b~ ;re,,·~~~ ~t~,:~:'~!. mb:t~p·~~~~: . "',,su~e" «~~e :1u. a· •ui " annr~iLia. ,, 
L ~-L··"'" •I' \ <.O, ::r- , ,.._. ~ •+ V ~.L<'- ... :1 "' l I 

o ili!Jd!·:;<J ,. Dep11tntlo peio ?.1;;J·ünltfto l'vl'- F,b "o:lllliU:li.r;~(::io é feih pelo Sr. Depu· 
mu:a.~>c " ~{)U lJl'O.it:cto. I t.c:do C:tl'<LCci(dll a 1'{):-::-:o;L d" su:t í•1 mil i~ c vom 

A i:0~)JIJI is.;iio de Orç<lmen to juko<t, poi". , .. ·o:Jli;·m:.t• o l}!l"' t,,r.ho Li i to t:e~ta C:~.sa ~obre 
cump:·i:· o S(~n •.leYe:>, !~•zNl'l·, ~irn•;l;·~:-::.ente I''· ;;ituaç•1o 1lo E~t:J.do. 
a dec!ar~ç:~o •'e que rerus'lY,\::. cm,•ndu.- ll·~l'· / 
quo c!la dem;ttur;t·:a o me~:~rusmo !Lli!Ll:l· 
manto.! !lo pr·ojí:cto em àis~m>ão. 

Teoho dilo. 

ORDE~I DO DL-\ 

t.l) ~t·. Pr~e,.;;iic&cntc- Não havendo 
n 1lll1~ !'o p;t:·;~ s•:: p:·occ.!er ,·, vot<t<,::io das ma: 
leria~ in ! ic;:.rbs UT nl'dem do dra, pa~~a-se· a 
mate:·ia <·m Jí,cu;;,:â·). 

E' "nnunc;:-ul: a. :2.' disct1~~ão do artigo 
urlico do pr(aí~!cto n. '57~ rl~.~ 189J, :.tut·)t'iza,!1do 
,, Po:':~~ Ex·~C:lciY<> o. ;,hrlr ;·.o :0.1:nhtel'lo <la 
:]E~.rr;1 ;_, cre;~ito ~te 2:)::il0~ Ptlra ~:HlCHl!.d.zar 
.t Fel! i)~\! ~\rax':reH do gad \: levanu~~-!a c arre
b:u:h<<•h; pe!:;.;; lor'.'"s legue~ J1(, R.d Gro.ncte 
•.lo Sui. 

O ;s,·. !Lui:;p; .·~ dolpho- Sr_. Pr~
sidcnr.e. tcr: .. ion:: ,·a apenas fv;~cr uma r;•cti
ficaç~o u u:ua ptrCe '1) i\;legr~\.rr.:na :1o g::~uçral 
Xaviel' da. Ca.mnm, nome;:dl) p<>lo Sr. PN:
sidente d<~ !: ~public;;, governadüt' do E,;tadn 
de jia.tto Gro~s~)~ 1~ê3~, o telrgr:unma ll~lC ' 1 

coronel ,intonio Leite de l:i;:;twiredo, "<"'l'e:J:tlo:• 
da C:unara ;)funh:ipal d;t Capital. acah;~. .~(
envi:-H~ a e:sta Ca.!iJ ... c.:onllllU!l!{·anf~O q!h-~ ;J.~· 
sumin a t~cl·aln!str[u~iio do lj~~t:t · !:), oi;rJ;:.pt-m~ 
a mais :n.::. vez levantar :lcF:i o mecl p:·otc,:to I{} §~·. -s:-»;;~_da I~an'los ( ·) - St. 
contl'a 6~t~~ aclo tle sttcc'~~s<io ilicgal do ;::-o- 1·'J'ni.le 1 ,~n, e-pr, 1 ·;~\':t ouvir do .1!gnm (1os 
vernu ,•c \hüo G1·o~so. O coro:H~i :\ntG:Jio 1:1eus colle::;ts. nm p;-utc~to co:~t.r:l. o. eon· 
Leite uc vigue!rc lD con&iuúu a :i.vr: ~·e!'C:11ior ,-c~s:'to dc,tá·c,·e !ih; ma:>, jú qu., a.-nlmm se 
da c,,iJl,l':J. :Oltm;cir,a.l ~te, Cny;Jb:t. f.·Ol'f(i.h' a ,ii:.muu '•rüte;;uu·, venho a tr•iou~1a 1l;;:clo.rar 
smce-sii:u ,, o pr-;si<l(;nte do Est'<1lo •le 7\ldco 'ilÍc rot1) c:J!llt':t. u. c ;nces<io tl·J tal cJ·e:iito; e, 
Gros5o. ··.·-stú. IH'C\~;sta nCJ § :'\ tl.rt.. 17 ~:a. Cou- ot.~:~n.io tlÜ.' · tl•;es~o o:nros mn-r.i\·o:; p~tt·a. fa· 
stimic;:lo !·:st:i<!U:tl, que fS:;.'llJ('];:rC que p,g,J- zd-0, u iJl'O)) :·io plrCC~:· ,]a e(:JJJ:n:Ji:;:siO C a 
ta.do,; t•5 tt·,~s Yice-rm;sidentEs. pass:trá o go- propri:l men;:;ge!n rlu G•v:erno mt;, übrigam 
verno aé' pr.'s:t!ento 11::: Cam;;.r•a .\1uilicip:>l. a vo•·n' ,-outra. ~emelhanw conce>H<u. 

Esg-ots.tio ··~t:! J'e('lll'Su, a Consti~.t~("1o nf.i.,, ·rr<~t:t-,:e, sr. 1 •:·esí·1ente, de n ,n .Gtc~o oc· 
prevê tr:<'.i;; c;l<O a!gG!n àc sul;.-Lltlllt'<L•> ; po••- cm·r1rlo :'ur.tnte a z't!Volt:l ,1e :OCi:<Jmbl'o. 
tantü, eontiuln n. (:.nsitler:or governad···r d··' Um :;:ub,\itc ingh~z, prGpr\etn.rio \lc um 
1\Iatto Lirc~ ;;:l. nom<::•.•io po!o. ~1'. Pr&~:dcnt•: cam~o 1 ~., Ri·J G!'<lílÜC tk SLtl. rcd~>m:t uma 
da Rcpul.ll~<t," Sr.gene;•;t i X<Wl•~l' da C.ltt,:tr'<1• in.!Prnniza.r:ão,vitegando que fu"<;<;s le;;a.es ar· 

O Si' .. CA~~r.u;o no :\Ascnn;:·<I'v -On:1~ vitt re' anl:aram ga.rJo 1\~· sna pl'Opl'iedade, e que 
esta ll<Hilll8.çü.o ? ua, •los comm:nvlaut•:s da~ rder!tl~s fo:·ças 

, , . ,. . , , . , prenL!r:u um ~eu ti!!JO, _menor tle .·• a.nnos, 
o Sh.LUl r. .~\oo~l ·L~-Fot nomeano u.e r .. ct'?. que uou~o depob JU•Jrreu em combate. 

porqu". fo1 t) ::;r. Xo.v1er da C:wt::t.l'rt.r ruem oth -
ciou ao vcre::1d01', nom<):,ndo-o preS!denw. pm· ! ---
ordem do Sl'. Pl·esldente :la. Republica, como I t') E·\·' diSCul'SO n5:ol ot "evlsto polo or~dor. 
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Dos documentes apresentados pelo recla
mante, não consta absolutamente que força5 
leg;~e3 tenham arrebanhaclo ga<lo e;n seu 
cumpo, mas r.onst~. que o rel'erido menor se: 
eva:lir:t ele casa, \"Olun l::;.riamcnte se ai istat•a. 
nas forças legaes e lllOl'l'era ~m comb;J.lc. 

O SR. Nn.o PE:Ç.\~'ILI..-E-;tou apenas lcm
uranr1o a. V. Ex. o termo rJo negccio. V. Ex.. 
repare o qu' <L parte propoz e o que conse-
guiu o m:nistro. · 

O SR. PAc:;r,e\ RA,rcs....:A p:1rte perliu -10:000$ 
e &.cce;ibu 25:810$ que o Governo o1fe.rcceu. 

Uu SrL DEPUTADo-E' o qtle ui;:;«. iufor· O :\Iinistro <;a Guerra em:ron em a.::cordo 
mn~;lo '? C'Om ~!lo. mas ê S. Ex. mesmo qnern vem 

O Sn.. P.'>.Gr.A RA)!Cs-E' isto que coni't:l da. 
mcm•l):em tlil'igid:L r,elo Sr. Prc,;idente da. 
Rr,publica ao C:jngres:;o e qu) lei o pa1·a. 
q t:c a Ca.n .. r·a fl1nc intei rarla da, verd.G.do tla~ 
:tll'f(~CÜ,'\$l)lle liC•\b.) de fG.7.GI', 

Diz o Sl'. },Iini~tro da Gue: ra: 

« S;•. Ptesíd~nte da RcpulJilca- Fdippe 
MIIXI'õcH, sn!,l[(o inglc~. com í'azeurh de 
c:r·laçiio no Jogar tlenorniml.·'c Ve.ccG.q m), no 
munrr ip.io do Rosario, do Esh!fo d'> Rio 
Granrle rlo Sul, rrd:<mon, por intermcdio d:t 
legaç:ln b!'itannhl, pB-gnmen'o tl:t qna.ntia de 
4tr:GS'I$ c. mo indem11izn.ç:'io do v;\l(lr do u·ado 
uc su~ prllprie<la,~c que a!lt'gou ter sido· :e
vant::do o arra!;anhado J::ebs forças l•<it:lC~ 
que op•'ra1·nm no üi!o E~tarlo e d''- pri~ii-o e 
clc,t~Pll:lrecimcnt,, de um seu H lho cte nome 
Thomaz, de 1-i anncs de id:v1c, 11ri~i:io n ue 
~ttrd.•üC a um do.; cvmmau,_";uite.; llllS rcfê1·i· 
rl:15 f01'',''1S. 

Los d1JetlD:lentos que :~p;•escntou nenhum 
CO!lSWne prota c:;.bal rla. r·c;c{:\mnçii". podr:n
do_-se ch;s in!brmuçõês ~ó:r:Ente e.llligi::.- que 
rcn ar;·ebanhodo algum gado,sem ser possivei 
prec:~al'·SC o numero ex<1ct''· 

Qur:..n~o·::o menor Thomaz, dos citados do
cumcl~to:-; consta que este aprc·S('lltGu-~e vo
Iunta.í'J<1menLe n acompanlwr aquellas forç,as, 
tendo fu ilecitlo em con1 bate.» 

ncs dize!' q:te urro lu docu:nento ,.rovando 
fJUC as rorças k~nls arrel:anll,:ssem garlo o 
,,ue. q i! O nto a in,Jemnizaçi!o pedido. pelo cles
a-ppa:·e~imento 1\o me::or, con>t;l. c:ue elle 
~'t:girr <1:1. casa paterna., s.pr,;s.,nt:)II·SO ás 
ti:lr(.'as que est;; vam opcr~mlo no Rio Grande 
e morre:~ em comb:~te. (.1pm·Les.) 

O:'a, si !!r:1 tempo de paz, quando rcin:t 
n. calma uko!ntn,, menorYs a!,andonam o lar 
p:tterno e ..-ão prc;tr,r· compromisso no c;xer
citn, e ~6 qu:u;uo a familia ' recl:qna, e que o 
~!inis!ro di-Jbes b:tixa, qunr:b m:ds em 
tempo de ~u,~rra. em qr<e urro se pede pro
~:et!cr 3. l ' Gi:'(jUlZUS! 

I'J:io ronst:1. que o commsnda1lt'} t.ks forças 
tivesse fei f o assentar· pru(;U. ; o mt:nor apre
S''ntou-ó:e its forças c dchrou: «~c-:.1 l!:'galista, 
quel'o seguir cúm as forç~~». E' cla:·o ou e 
nenhum comnm.ndantc dd4ari:t de accc~1ar 
e~sél o :ro-cei met1io. 

Si pa··:-a1· este precede1. te de psg-:mno.;: in~ 
de:nni;wçíies por- simples all('gaçües t!e indiví
duos, que se dizem pr<-ju·1ic<:doo, reço que <10 
m'':nos por amor lÍ. nosS<1. Patr:a, r.ror priucipio 
àe equ ida1le s~ tor·ne cxtc;;siva ess;~ medida 
a tçdo~ os nacionaes que con~eg-uirem provar 
qrH! foram prejudicados. (Apoi,~dos.) 

p,,_llo corn conhecimento de c:msa. O meu 
Estar.o foi um dos que mai.ssolfreram wm a 
:·~Yo]t,;.,. Ba, ta lcmbt•,.r que lá foi o centro de 
opcr<lÇÕC'S !las forçn.s revo I ucionm•i;1s, f {li lá 

E diz a llonra·1a Com missão J!O seu P~' re- que s~ •:on,t: C11in o gcvemo rcvoluciünario. 
cer: Tive occ:•sião tle Ycl"ilicar pes.soalmente Cv.-

(1 n - d l' l'd . - z--11d:tS completamente dcv;;,sta.<1;~s e em podet• 
d' ~ "'0 ~o 9~ v e_ '~ ~' m r. ~ a_ exyo,:::J~~o, o pe- cl•? muitos proprietadcs rcq t;i;iç:Üf'S das !orças 

H:o f?l .~.c 4a._G~C:;;;\ m.ls, ,t~twc:c~uo o Go- lega.C'S para o fomec'm('nto de :,rttlo e manti
ve. no a ''Lcum::danc,(l. de na•) sei cabal a m.:nto-= · eutr'i'Ütnto ale hoi·· e~''•." cidadãos 
prom tlo gado nrrchwhu.~lo, rr::so~·:c~ prvpôr nii.o ft.;~m <~ttc'n:lid,;s ~ns !i'U;;;, ;~;!~mações. 
ao,,re~hl!Hadc <t CJ'!.Htntta de ~:l:SJO$ co:nol 11arta teem COtlS'·"UÍ•'o ' 
quwxçuo plena; o_ q <:e, S•.)t:do por elle :lece:t<.,, Corr:o é que .f 0,.' si'•np'cs reci·tm.~r-ão de 
WJ·r~~·H) t;:tce~sar:o o respectivo credito para. um znin'st.ro. c~tr~~n-e1·r·o ·-" 1 1 ~ de' 1 -~:'"r 1·n-
o 1) ·ga1nenlo » . 1

_..,. • "" ~ ~ .::,...., v. .'·~o~ 
· dt"u;mzn'.êao a u!n sui dito ingl('Z, sem q_ue 

c" i e _l,'·nh:t provado ptlos meios regulnrcs e 
prevrstos nu.s leis do p;\iz, o tlireito qu~ lhe 
a:,SbL::? i A(!Oiarlr,s.) 

_Si pas;o_a!' o preccd~nt~ de C}U~Jquer iodi
:Vtduo ~"H~oe!'-se Jll'<',]U<Jlcado c v1r l't).::lamar 
m·J~zr,n'z~1~,:ao do Pcder Legisl;\tiYO. o que 
sera d<J Thcsouro pnbl:co c desta política tle 
economh 1 

Em condições identicr\s, quando >e trata. de 
co1úwc"r de reci.::tm:1çue~ de nacio!Jae~ tenho 
Yi~to S(:ffipl·e (). segninte conçlu;.fio noS pare
ceres da Cornmi,são tle Orçamento « recorra 
ao Po ier Ju,Hciario ». 

0 SR. NlLO PE9·\:N!L\-:Xole ·v. Ex. que 
mutto rez a aln:nmsun.<;:u.o da Guerr<t ne~te 
negocio. 

De modo que me acho colloc:J.do no so· 
estou ã:!a· g<1ir._te dilemma: ou ...-oto pel:t cor.ce~~ão do 

c!·ed1to e sou forçado a tornai-a extensiva a 
O Sr. P.;,ur,.\ RA~ros.-Nem eu 

calHfo o ::-r. Ministro da Guerri1. 



Câ'nara dos Oepltados -I mp-essa em 2510512015 11:39- Página 6 de 29 

!l!ss!o Eli i D& s~LHO D~ I8g9 103 

.t odos quanto~: foram prejudicados e estão nas 
m esmas condições . .. 

0 Sn. . RIV'A.IJAYI,\. CORRÊA.-ÜU não foram 
-e allegam. 

O SR. P.\ur..A RA~Ios- •. • ou rejeito o 
·credito. 

Sii.o successi vamente vostas a votos e r e
j eitadas <s em endas offereciclas pelo Sr. Ju
lio Santos ao referido projacto . 

E' llnnuociada a votação da seguinte emen
da. do Sr . Manoel F ulgencio: 

Ao art. 2• depois rl11S pa.l;wras- 31 de de
zeru~·ro <le 189S- accresccnte-se: exceptuudo 
o _§ 2:' do art. lO da mesma. le.i, que fica re
vo:,-ado. O mais como está no prc.jecto. 

Dese,j_? prever_ ~m_bas as h ypotheses: a ap
provaç:\o eu. reJc•çao ilo proj~;c:Lo. No pl'imeil'o 
·caso, peço a appr·ova<,.~o da emenda, que .,-ou 
manJar tt Mesa. No segundo caso, cc•m mu i ta 
~ati_sf<LÇiio ~inl1<1, a. minho. emenda será. rwe- o § 1•• ~!!nnor!I Fu!l~encio (pelcc 
JUd_tcad;L E1~ '\ em•mrla: Ftc:l. o Po~cr Exc- 0 1·1lem)- Si' - Pt·e:;idente, prohi'E'iuúo-me 0 Re
.Ctfttvo an~-1~1?.~~0 eg~.wl:nente ~ a bra• ~ cre- 1 giruento discut!c a emenda r••jeiuv!a pelo 
dltos n n~c':,:t.HGS ,ra.:amiiemn1:a.r tou~s os p;orec:er da Gommiss:lo de Orçamento. venho, 
-<!~e s • .n •. ~; ·1 ~l prcJ_Uizo:.em ; ua::. propr}e,da.- r:oiHtuito do enc;: miuhm· a votação, chamar 
dc:s, ca'll.sa.J~· . pe~.~~, fo. ,a.s le,aes que opera- a. attendio Lla c,~man\ parQ. 3. mesma emenda. 
ram no~ l!..t:~,\o~ t. uranla u revolta tle s~- que tmh\ o.le rcvo~a.t' 0 § 2·• tio :n·t. 10 da. 
tem,bro . . !<!i do orçamento vigente que declo.!·a. n:..!ios 
. E o C!Ue tinh;J. v. d iz<:l' • ( ~I,!ito úe;;J, mtn!o de pleno dir d to os C<Hltmcto;; e obr i;;;tçi3es 
õem.) I não reva1í•la: !o.; no pc•azo t.lc DO <.lia.s, a contat• 

o St•. lP•re~ildcn'te-II,w,mdo nu- ~e. I deste t~1ez. Ta.L lli~!J:Jsi.çii~ é a.b:>urda, é 
mero legal, vou pt"<JCeder a votaçâo das ma· l~L 9~ a '-:: a.t..eu t:lt?:·u t.c c!u·_e~t.gs (!_ue temos 
-terias ~ncel'rud.:'-s e i nt•Yt-rompo a ~"' di::cus~li.o OJtt,a:"-'.0 .19 zel~r . . A Commt.ssao n,~.o comb3.· 
do prOJ'.lcto n. <>I, de 1899 . teu a .n mha emenda. 

O S1~. PrtESIDE:m::-V. E~. esta t.liscutindo 
n. c :u e ml o. . 

O Sr.. MANOEl, Ft:LGE:\CIO- Nüo d iscuto; 
cha-mo r~pcaas a. atten(:ã.O da. C;;.ru:ll'<\ para 
a c;mentl.t (~ c~pero q uc por h olll'<l s ua eiia 
\t(l. cb appro...-al~a.. 

Comparcc~m mais os Srs. U1·bauo Sn.nto:>, 
Luiz Domin:zue~. Anh.io de :i.breu. 't'ho:naz 
Accio!y, Jose Avelino, Joã.o Lopes. ·ncl re~:o 
Monte, F.rancisco Gurgel, Coelho Lisboa, Ap
:POlonio Z·m>1yJ.es. Ermi:':o Coutinho, .José 
Mariano, Alfonso Co:;ta, Ma.laquias Got~~,.al ves, 
B<wbo;;o. Li:;·m, ,\la.rtios Jullior, Cornclio <ln. p0~t::-. :~ , 0 tos, a em.enót é r fj .:itada. por 5S 
Fonseci\, Julio c.lc ~Iti LLl , i'rloreit·a. ,\Lves, J3.y- coutra 53 vo tos . 
me Villes Boa.;, Castro Re!Jelio, ~Iilton, To. ta. 
Eugenio Toul'inl;o, Paula Guimarãe~. Am- E' ::.pprov ... .\o em ter.!l!ira. discus~5.o e en
l)Uilopltio, 'foietltíno dos Santos, Eduil nlo viu.~o a Comm i;s::i.o de Reda~ç;:L'j o seguinte 

I'ltOJECTO 

N. 5 B- 180:> 

Ramo.s, :0.-Iarcolino :.\Ioura, Galdino Loreto, Tur · 
qu:~to Mm·eira, Josli Murti1tho, Xa.Yiel' do. 

.Silv~il'o.t, ·rrinen Macllatlo, Abindo Gua.naba!'n., 
Augusto ti~ V<l.sconcclles, S;í, Freire, Percil'<l 
<los Sa:1 t~:s, E l'ico Codho, Aly,:s d~a J3r,to, 
.Lcone~ L·~·tct!, Emeslo Bra.~il io , Ikrros l<'l':UL· O Congresso i'htcional dect•eh : 
co Junior, Hcx·na.rJ.es Dia!i, ;~;~a.yrink, /dmdJil. :\.1•t. I.• A rliscrimiaa1ii() tlas t;1X3.S d.:: sello 
Gome:~. ~Ion t :iro lle B.1r1~ü~ , l.ionç~h·es R:\· CJ '!O pnoletn decretar a l.:niã t, e os ~-stauos, 
.mos, Oct:tviano da Brito, LamouuieJ' Go:lo - 1 segu:~c:lo n ar t. i, ns. a e 'J, § l", n. l, d"' 
fredo, Cnp::l'Lino tJ.;) Siquo:rJ., "·~rumr Ttl t t'E'S., Cüt:Hit u iç~io d:1. Rcpuulíca, olJe•lcce1·:\ às 
.Cesario tle Fl'Oitas, Lucl s Lie !3an·o;. Ft·~n - rllgl':1s S'-'<\U.Íil'.e3: 
cisco Gliccl'io, QyiJ io Abrn.ntes, AI ves (\e I § l." E' da co:npetencí:t exclusiva da União 
Ca~tro, _!ftcl!v Reff~· Xaviur do Valle, Alencat· •l:1crl't:n· t:oxa~ de s~llo, e~~epto . s.,IJN nc~o:; 
Gutrr·~rue~, Bl'a.ZiltO d:1 Luz, Lament:a LLflS, I "ma.n ,Jos dos gon~ru~s uos Estauns o negociO:; 
Leonc~o Corrê~ , ~!;t:·çal Escob<~r e \'lClorlOO! •. !e :swt ~coaowi<:., soll:-e os quae> <:;,mpete ex
l.Iontetr o. d u~í v:•merttc aos .ü!c.smos Es\aL\t•s exer cer 

E' posto a votos e rPj citado o requerimento e:;s;t r.ICU L<hu~e . . • 
do Sr. Julio Santos p:tl'a quo sejam reme~- § 2." Con:;tt!eram-so u~grcws d~1. econ_omw. 
t ida.s á Cl'·mmlsôüo du Coo~tituição, L~gis~a- n t1S E;tt<c!os os qnc siío r e:;ulatlos po:· lets es
.ção e de Ju-;tlça. e ii. de 0:-ç,•.mcnto as emeudn:; tadu:J.es. 
o1Ierecid;<s ao proj~cto u. 5 B, do corrent~ .Kão ~ão c;;miJrehendi~os .rtes_t!'- cla.u;;u!a os 
anno, que esto.belcco regras a qU<l deve ob~- act os de qua.lqucr cspecte, regwos por Le1s fe · 
decer a. diEcriminaç[o das taxas de seno que deraes, na conformidade do n. 2:~ . do art. 3-l: 
poci.em decretar a União c os Estados, e di da Constituição, os qunes são sujeitos âs tn.xas 
.outra~ ,ll l'OVld·~n-~ia. ~ . que a U niií.c <.Lecrctnr, aiuda. que te::Jham do; 
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produzir e.ll'eito no propr!o Estado de sua Art . 2.° Fica. o Gove1•no autorizn.do :L ex
or igem c do ~er processados no.;; resrl(:ct iYcs pedir o regulamento p.lra 1·xtcução desta lei, 
juizos. ac~·endo rever o que ho.ixou com o decreto 

Ar t. 2. • Fica o Governo a.utor izndo a ex· n . 2 .57'3, de 3 de a.gosto de ISDi, manter as 
:pM.ir o regulameuto pal'a execuç:[ o desta lc:, wx;;s, mult:~s e :pcn~ s nell~• (~t . be!<:ci das, e 
aevendo rever o quo l·aixou cn:u o decreto :1.s disposiçües da lei !l . 550, r1e 31 tle dezem
n. 2.573, de 3 de agosto de 1807, mantH :1s urn de 1898, e hem as~im e s t<tr.u ir multas e 
ta:x:ns, multas e penas nc·!!a esta br. lec:idas e as (o.!::s a s medidas qu2 julgn.l" ncer t&.das po.ro. 
dispn~!çúes da. lei n. 55~. <le 31 de dezc:rdJ!'O a~:,~gurrtr a arrecii.C:lção Lio íllliJ05 LO do S:!llo 
de lf<f.i8. o bem a~1<ím de e,t::.tuír· mt:.ltas c: nos termo:> U.os arts. ô", ns. ·1 e 7 § 3• da. 
t odas as medidas que julgar acer ·n.•las J•:J.r;l Consti tuiç-:lo. 
as:::egurnr a. art·cc~.:. 1 ! nc;ão dü in1 pc·St(l ~ r o ~ citn, Art. 3 ~ Q ~{cvogn1n $e as dis;FJ~içGe::i en1 ~OU· 
nos termos dos :1rts. 6", ns. 4 e i §, 3·• da. . '- '·:trio . 
Con.sti &~i<;-ão • . . • 1 Sal;J. da" Commissões,em 7 de julho de !S9!J. 

Art . . ~ . 0 Re,.og.'l:n-~o as dJ.•posJ<;u<ls em -F. 1'•)!cntino. - li:Hclide$ JI":Ir.>. . - J. Pere-
contraJ·io. k l"Íl1 'J. · . 

O Sr. ~~Ui,OUStn :"I.I!Hl.t cu<.!.ql'O I, E' ?J:roject9 u. 5 B, de 18\19, cn~iao1o :\O 

(1d!c onl~m) pede <li~pema d:l. impr essão o la. :-:8n::v .. o. 
Re,!ncção Fin:~l elo proj,)cto n. 5 B, de \S'J9, E' appr ovauo o t·equ<.:rimento <Io Sr. Mar . 
que se a.ch:t sobre a :Mesa.. n.fim de ~cr a t lr:;; .Junio!' pa.1';' •111e " pr(oj(l;,to n. 131 E, de 
mesm::. vob.d11. imtlletlia tamcnte. 1898, st-ja ptesen te :i. Cü: ll lll iss:l.o do Cousti -

tui<.:<io, Leg:sl:>r;ã.o e Jusüç:t p:tm di7.er sobre 
Oonsultad:l , a Carnara conc:edc o. <lispen~a ..:ile em confronto c lffi 0 de n. ~. :,deste :\uno. 

pedida. 
E' cnvi:1do á refe r:<1•• CouHn:soilo o pro

Em seguida é sem debate apnrovl!.11a a ~e- jecto 11 • 13·1 E. de IB!JS. 
guíntc • 

X. 5 D-18[.10 

Rerlacçt'o fina l elo )WOj•'Ct O )l , 5 n, do co•·rent.; 
amw, que est,(()d ,·ce ;·,!!J•as a lf!ll! d.:v•.1 obe· 
dccer a d iscrimi11açrto da~ ta:n;s de sello 
Qt!e p~rJ.,Jm dcCJ"~tr..r a Unicío c os Esto.dos. 
c dá ou!r·as p;·o-ei.-fe;~cic .<: 

O C011 ~1·e,;~o Nadonal d~creta. : 

Contit1úa a 2• c1iscuss5.o elo pro.il!cto n. 57, 
de lS90, autnl'izando o Pe<:er E;:ecutivo a. 
:~>bt·i t· ao :Minister io <.la Guel'ra. o c rctlito tle 
25:810$, p:1ra indemnizar f•. F,.li ppc Ma~well 
(lo gado lev:lnt.:~do e arrebanlw.rlo p::: las for·
<;:t.s le~:lOS no Rio Grande dn Sul. que havia 
~ido interrompid:l. no começo · dt•. sc~siio de 
hoje. 

O Sr. Ca.to:;:i:uto <lo ~:l.!'ICi
nH"nto ('),li~ qt:<l. nil<J c<t •n·lo P''(!Scntco 
reln.tot' do l~!\l 'f'(:CJ• ~~m tli;;c~u,;ão, lhe cabr> o 
·'evnr .:e acu,.lir <·m .J el~ ·S:l oln c;·eJ ito 11ue 

Art. l ." A tli.s~r-iminaç.'io tla;; ta xas ele scl lo t~ve t~arr~cer fa ;;o r:~ t·el ti:;. m:tiOl'i:\ d:t Com
que paolcm il<:c!·et:,J' :1. U!liiio e os Esl.a•lu~. mi, ~ ~o r! c~ Ot••:amc· nto. 
segundo os ar ts. 7, ns. :l c O. § l" n . I d:t. :l\, n ;; IHJUI 1o::ds do CJ\lC o r ·l~Hlor ú infcnfo a 
Consti tu i~:ão da Hepubl lcn., o b;;deCE'J·;·L á~ l'c· essa~: indc::mi z:u;r-;e$ p:•on·ui•·ntr,,, de t•ecla
gr:t~ seg·uíutes : maç•ies Ot' iu mh1s ria revolur:i" ' fJIH\ :.>g-it<m o 

§ 1. • E' da CCtnpf'tc:1<:ia cxc•!usiva.,]:. UnliiiJ !'S11l o\o Brazil, l:olll. t) a.~sim CJ <1f) pti· ~C dh or ú. 
decrut11.r taxas 1]e ~cl lo. o"r·.· n~o so!•J'e <J~ I.o' l Camar:~. que n••:1l11:n: d <';:; ~e11 <J C<'J:!panl:ciros 
em:.tnat.lo~ do~ ~oyr.:·nos ;l(•.>E·t~v t o . .; c r.cgo~=o~ ' poli t.k·;.·s <!O ,Rio C1l'Joncle ,lo ~lll, !{lle, al!:i.~, 
de ~m•, econom;<t, :.obre os qu:ws <:omp: te e:-:- c:on:o e f<wl <:te vc~. soífl·,•;·a,:n mu 1 ro~ pt'CJUt· 
clusi vam~nte ;JxS mesmo.; Esttv!o~ cxNc:Pr z,- !1 eom a r i;votuç;tO, ~~ •tl·:·c>e;:t•.)U :unt.h nos 
essa. faculol:J.,Je. pout·!'es pu t, !i c o~ rcch<ma•ltl• .> indo• :: OJ •iwçõcs. 

§ 2. • Consiuer;tnHe negocios ,Ja e.~on,): : J;: t E: isto e olev id<> á a t titu :e ;1.$ ·u roiáa, acon· 
dos Est..•dos "" qne são regula.o.lus po1· ld s sclhando-lhcs que 11" tr:~o iml.l oo o no r~f~rço 
csta•' u:tcs . · <le l~ad.a um bu;;qneru rc::;:li 'Ci r' 0~ pT'C',\UtZC'·S 

Não são compJ•r•nhen,Jidos nestlt cla usula nrcli.s!ont:.olús P•.lr lilct.o:.; daquelb n;tlut•eza., 
OSactOS r.ie qualqu.:r e::;pecie regidC•S por leis faCtc>S {jUL' C>:'Capam ÚS previsÕeS humanas, 
!ederae~na coníilrmid;ul~ do n. 2:3 do H.l't. 34 costnmant.lo trazer cúms:go gr;u:de numero 
da Constituição, os quaes s:i.o sujeitos ás ta- de perdas e )W'ljui zos. 
xas que a. União decretar, aindn. qne tcnha.m Entre as recla.macões a:ppil.recidns ou sub
de :produzir em~ito no proprio Estado de s\la mettidas <l.O cr íterio do Sr. Prt>sidento da. 
9r!gem e de ser p:·ccessuàos nos respectivos 
JUIZOS- (•) N:io foi r c,·isto pelo oracl o r. 
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Republico., su rgiu uma. de um snbdito inglt1Z, recebido o. mcmn.gem do Pode\' Executivo,em 
Felippe i\·I:n:.well, que veiu rechmn.r 11or-antt! que se soiicit:wa. o credito, 11e1agou poderes 
o POder EJ>:ccutivo do paiz, por intermeclio de no S·3 U presir1en~e, u.fi m de veJ·E1eu1' junto ao 
sua. legação. Gove1'no em que fu.ctos e tlacu mentos se cs· 

· Esses papeis foram processados no ~Ii:1is - t ribava elle pli.L'~t pedir o ctcJ iLo ~~o 25:000$ 
terio da Guerra d:.\ Ropublica, llerante o qual par·::.:\ 1ndernnizaç,ão lte FeHppc ~1axwell . 
exhibi u um sem numero de cartas. de jus~ i · No •.lesempeoho tles;;a hu :ll'"~n. incumlJencia 
ficaçõe~. de !locumentos !le t oda a e~pecie l dos s~us C::Dtnpanheiro3 de Commi~sã.o, teve 
que. si não constituem pro1ra pro>ad<\ r1o in· occngiiio de vertutlosos volumo~o:; o.uws,CJ.ue 
tuito do r·eef,tmnnte, pelo menos . tit•mn.r·am 

1 

outr'O norr.e não tec:n os papei,; qu~ f'o l!l0ou, e 
no conceito rlo. nlt;t administr,lçfl.o d::t Repu- em f'J ue, como 'li~se. si nãú li ;\ via Ill\)\'l\ pro· 
blica a. conYicç.'i.o de que, do lh!:t•), prcjnizos \•a11n, como se diz em diT'eito, h:!.l'i:t prOV•'t 
b:J.Vi3. . vehcmcnt~ d0s prejuízo,; soli'riiloo pc!o recl::t· 

Assim, o Govcenr; verificou até qna.n to po· mantt!. (Apm·tes .) 
diam .:no~tar e...o:ses prej,uizos, _t~,m!:.nt~O 'P~l' o S:L PAT.:L.\ R.\~rcs-:-A cam'!-~·a rej~itou o 
base o~ ptcços que ~ t1n.u1i? P·'~o n.tc ent.u.o onno p:ISHit!O uma mdemn1z;1,;ao a.•) Sr. ba
por ou ,l'DS l'Cclama~;oes em 1óent1ca.s ctrcnrr.· r~o de S:J.nta Tecla. . (:!.pm·~·:s.} 
staocra~... - t ' 

O ~ p " 1 O SR.. CA.s'>u:-;o n~ NAscnt,.::-;To - '\:-.o cs 11. 
.. tt . Al.iLA n.: .. Mos- Prova(.aS. dizenúo. nem a Cunlln i:;s:."to :l tssc que ex istia 

O SH. . C,\SSL\~0 no NASCI~IEXTt)-T:~.alo lW0\"(1, prov:orlu. cu c~.t:t.l •!o il ·• li,:o •.i•l in•lcmni-
quant.•) esla. zo,ç:\o, e. aiiits, não podia d :re l-o em ;,:en p:l.· 

O Sn. P,\ l.:LA Rx~.Ios-Não :~.poiadc-. rccnr porque niio p~: i ia it· sdicit(l.r tlo :Vliuis-

0 S C ..• , .. . . • .. v . ~ tct•io d :~o Gucrr;~ todos os p;J.pei-"' ~ob:'e es te 
_ n . As," .. :-.:u oo NASCtMI;:-iTO-Plu, ad,\.,. n~~:nn pto paro. cor·t~rem 11.•:: m:io ern mão pe· 

~a.o il.flUC!l: tS que tr:em Slmkur;.(l passar.a em r a.nte os St·s. Deputados ,~ 0 c"n"t'•:sso. 
JUI?:_:~~· (.J;pm;te.s t•tl·c os Srs. Pa~!!lt R wm E para isso é ·êp.1e e!lo te~l ce> mmissões 
e .Se, -~.dell? Co. r~~-) . cuja, ptlla.vra. <leve va!c1' bttsto.nte parõ1 o. Ca-

0 cct to u qu~ !Ol processado o perl1do e o mara., pa.l':t 0 Poder Legisllttivc, c fo i lkH' isso 
r.:l c.la1uant~ cxtn~:~ u~s~;u tlUIU~}'O de ~ro- qne a commi~s~o de Órç<lrnento ,ldegou ao 
v<ts ~u~, CtHno du•e, ~ 1 1;a? ~on st:,uem prov:J.j St.!U pres<dente a funcçã o de ~·eri!1cw que 
pro1 u.rl.t, P91° men°" _!o: a.r.. ~a~tantt'· J.l:lr;). fu ndum~ncos tinha o Governo p~t·a p:::rlit· ao 
convenc?t'. :~. ~lta aclmHllStl'•~r:ao puol tca. de, Cungresso ~ a.ppr•wa.ção clesta divitla ela 
que pru,,u t~.n;; tmha Ci te ~offr:o.lo. I ':l')·O·Jü:)OOI) 

Atl.~nd ~!!· lo a solieitaç~~ do "._linisler io d· • -· · < · . - F" ,•q .~ • 
Exter :o1·, :~d 1ou :~ u.dnun1stmç;L" que era. O S .•.. P~wr .. 'l. RA~lOS ~ .• 1 r· .L~c; .. o mesmo 
con1·etti<ml.o :•ttendct·. :I.Lú cert·• l''>l!t<), :lO p&.· a Thoma7.' 
gamcn to p~"los pt'iljuiz, s s0ll'd. !o -; pelo w~,. f> SR . C.\SSI:..xo D•J N.-'..sCDlE:-;T() - Qaanto 
dito in;.'lr·z F••l ippe Maxw•,l l, 1)elo qnc :J.oThom:~ z. nem ~e fa!l:~.mHc ; c o credito 
ofii.!rcccu ao Ministel'io do Exterior. WlllO t 1 nta a~1cnas dos pr"'j uiZL>S s (ffl'idos . . 
:;oluo:i.o final. a. qu:1uti:t de ~;,:oGo,;; par:t li· Pe:r con~equencia. a quest<'i.o qUt! o illustre 
quidar;:i_,, ri:\ rcclama·~iío, rJUC et•a du ·10 conte;; 1 ap:n·tist<J. :;.lira ngora á tei:t do deb;tte esca:p3. 
G tanto. 1 no ass~mpto da cliscussito. 

Levo.t!o o tacl~ ao ;\'linistc:·io o1o. Ex teri02'. 1 o Stt. PAt:L.\. RA:.ws - E;:b na :nen~agem 
~sso o L!olll nntfl lC'?n em not:1 :t l<·~a{·ao do ::;r. P t·e;;il.ic11 te da Repu!Jiica . 
: n~Ieza e e•tn. n.ccu;tou o p:t!!::tnwnto olfer.!· -
cido co1110 tcm lit:a.,:iio do inCÍrkntc . O Sn . C ASSI.\NO no NA~CD~BNTO_- Perdao; 

Do.hi. 1·c·suit,,1 um com pr.tmi~s'.> 0ntro 0 Bl'a- a. lll •)t:~agem l'eproduz ~s r:l•cg:;•;oe; _do su~
zil e :~ 1 ~:.: :'\"'Lo ingJ:>::;t, c si 0 B:·;v.il jit est<i tlito in:.:- lez, m:1s l'C(•t·;•:uza· allPgaçues n<~O 
em cnnili•;lies ti c la i lLll' aos seus cornpt:ombsos que!· dizet·. q~e se 'JS •Jt; po~: pro.vad:t s. . 
sol:llílnemente as5umidos pl)in (;Gverno. vo· A Co:l_llllis ,:w de 01\'amrn .. _o exnu lt!lN1 todos 
ttll':'t 0 ., 1·:tlor· de accordo com 0 t:ObroDei•tl· os p<lj,el$ e::: t.slentes ':o Mm tstei'IO •ln. Gu.erra 
tado; si , pol'(·.tn, <l pai:tnn do Govet:no sotem· n.. ess~ ~·es ~J~!to , e n 1~1 .;ncL~ ~~ ~f~.~ o., otnc10 d~ 
nemcn<e aiiirm;lcla por intCL'nlO lJO do :;eu S:. l\1mtstto d<: Gu~l .n 1. -l l.o HlO •• o sr,- ~i 
ministm·io m1~ 1·cce atten.;iio, a cuma.1·a nfio m~t.l'O 1lo J:;~lei'!Or, ~if.;recc·ndo ~;)mo so tuÇ~O 
tem outro rcme1.l:O siniio approvar 0 pa.l'~cer dc::t~ q ne;õ<\0, corno muemr«zaçao, a quant1a 
da m:\ioria ,h Cornmbsão . dr. 25 contos: . . .. ·• . 

Ainda. ma1s; vel'tfi.cado 1s to no :.\Iun;,.crlO 
O S!t. PAULA. RAlros- V. Ex:. esh\ des· àa. Guerra, teve o orador o cuidado de ver o 

viando n ques lão . (Apal'tes . ) que a. 1·espeito coust:wa m:. Secr~taria do Ex.· 
0 Sn.. CAS~IANO DO N ASC!liO:L"To-Eis os 

termos dess:~ ouest.<i.o: a Commi~sã.o d•~ Orça
mento nã.o procedeu le\'ian<\mente, pois teudo 

Cnmnro. V . lii 

tcr1or, •.mcontra.odo ahi a nota. da !cguçiio 
ilritnun ic:l., reclamando, em nome do seu sub· 
dito, dos poucres colliltituidos do paiz, essa 

H 
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. oindemnização, e umn. outra declarando f\Ceei-1 o Sn.. PA1iLA R,~:.ros-Foi, e vue provcd-o. 
tar a ql!,anlfa de 25 contos como solução da s Ex dec'arou que esse "Ubd' to · I 1'4:ciama<;ao. 1 .. • • • • _ • . ~ • 1ug e.z, 

Eis, pois, o estado da. questão . é i~to o I p.ocul ou. a L~g:1<::3-o Brltamu,a, p!l.:'a, :po! seu 
·.que· !la. e qtle a Commi~sii.o não po~1b incluir! ~nte:rmedlO,~ t.l~r1g1r ao Gov-erno Br<tzlle1ro a 
e~ o ~eu pare~er. Tra.t!l.-se d.() um co:-r1pro-! -U1 reclam"~a.o. 
mtsso nssumido r,elo Governo do paiz c:n ~ Sa. CASSIA.NO no NA.~CJ:MI'.)~To-V. Ex. 
face de um goveruo e:;tra.ngeiro, , estu. alterando cs termos da. questão . 
. Agor<.~. pe~gntJta: depois de~t:.!s explicneões, o Sn. . PAt:LA. RA:uos-Em que 1 
~ •·a.zoa vol que o Congres.;;o deixe rle votar o _ . 
credito? Púde·SO dizer que a. Commisgão l !e o Sa. c .... ~srA.XO D:l N.'I.SC!Ml>NTO- Falla.rer 
<>rçamento n•sim ptoce:iea somente pelo alitu depon;. 
àe ~~: agl':vJavel ao G_overno, só pelo pra.zer O SR. P.wL.I.. RAl\tos- Diss:\ mais S. Ex:. 
de r .-;"1rar do seu cumm!:o qunll]uer ditli.:ul- que a Ca.mara é obrigada a dar o voto a este 
da.rle IJUO de~se assumplo lhe padcsse aJ.vir ~ p~·e>jecic-, porque trata-se de um com!lromisso 

Trnt."--S'! de um compromisso o.'!.Sumido pelo tio Gover·no Brazlleiro cem a. Lcga.çã~; Britan
Go>r.rno; trnh·sc de hom:lr a. palavr a do nic1, em con~eque:tcia de um accordo, e, por
?o~·<Jruo, e está certo_ ce quo o :JObl'c Depu- ~'~ntv. que, a Camat•a é fol'çad:~. a votar e~s:e 
tot-o i;or Santr:. Cathar1m. h'l de re~onliec~r, crcthto pal'.'t honrar a P ' lrn~n. do GoYerno. 

:<kp~isdes~_n.~expiicações, que_ não ~em tan t 1! Foi i:>so o qu:.: S. Ex. dis~e - · 
pro:_ed~~cM ,1s r;u~s cen~ur3s, í', .,Uento o . o SR. c •• s>I.\XO o:> NASCI)IE:'\TO dá um 
pat~10t1:,mo de S. Ex ., e de. <·on~ar -se con~ u a m:·te. 
11po1o do :;eu voto a este pr·oy'l<!to da Comm!s · 1 ~ . • . . 
~o d·l O!'çametlto, \ o1·que s. Ex., amigo d.1 O ~a. P.u;._LA RAM~~-D ·po1s de t ndo 1sso 
"Goremo como e, não lhe quel'eril creo.r di til- o. OJ'auor gmzera. seu~~: do !1?bre. Dcput?-dO 
cuhbdes. : 1 ~~ n cs~es 2o 7ontos ç>ta mclutdo u Hlrlemmsa· 

Pensa ler Ul)f~ndiclo o crP.•lito · e s i não 0 ç-ao pelo desn.p.rllrecml~nto úe um fi lho, menor 
'iivl!~se feito com as pnla vrns que acaba de de 14 a.nnos, <le~se subdito ingl~z. porque- essa 
1~rofe1·!r, li:l-o ]lhap~nus rlízetld·) oseguinte: rer;.I:J.m"-çüo ba_s,~a ~c em do~s J'a.etCJs: o pri
Senhr:re~,_ a pala.Vl'a do GovCI'IlO e~~ú. cmpe- man•o, 1~.\·a~a.o de pl'<lpne~ladc, _allega.ndc;. 
·nl!itdli e .~ necessario (J''e n. Cit!lOl':J. honr·o a es~c sub<.hto mglez que lbe t1nha stdo levan
J>!lltl.n:~ dl) Governo. {Muito bem ; m11; 10 b<·111 . • \tudo pelas forcas legaes:.g;tdo om numcro·que 
.() o•·u.clfJr <J cwnprimenlmlo pclu SI'. 1Jue110 de clle allcga. mas qu<: nao prova; segundo, o 
Andm:la c o~<t ,·os ])t!J.m!all~s. } de.:o.ppu•ec1mento de sua C.l S<l de um filho 

n:enor llC 14 ao nos, o qua 1 a.lleg<l. ter sido 
preso p or um comm~mdnnte de u ma colurnna. 
le~n.l o ool'igado a. scr\'il' nes:;a. columna. de 
gUOI'l't:l.. 

O gl .. 1P'.at~6;;). E.~.an~os ( ' ) diz quc. 
.a. ~ •um ~·•1 n.ca ba. de ve1· quão nccdarlami!U t e 
anl.l'tl • lovan Lllni.lo o ~cu protesto con t r:t tt 
pa~~a ;;crn. H'm n.minima. o!Js:~rva~CI, dt: stc 
proJectu, t•Ol' ]la l'tO 1la. Cunru.t·a. 

Fic:~mm sab~mlo a C:1maru. c 11. Nnçi'i.o (c·;m 
CIZtl'f/ W) que ('9 Srs , JJcputu.rlos ne.;te mo
mento ~r~o ror~ad r 1s n, 1!n.•· o seu volo ~o pn.
;{t\u:c nto de ~5:0JO.~ a.o suh li1 1) ill g'(oz Fcli['pc 
l\~;\:n\' ·JI , poi'!JIIl~ a Lcgn.r; fi•) llri1:mnkn. o cxi· 
. gw do nos~o llcvl'rno c cst·) viu-se na c -n· 

O que o orador quer sabet• ~ómente é si 
ne~:;e ; 25 contos est<i. inclnido o pedido 
de irt lemniza.ção pela. f uga ou pelo de..-appa.-. 
re~imen to desse tllho menor. 

O SR.. SEt: z8DELLO CoRRÊA- Não estL 
O Stt . PAULA. RAMOs-Perdão; fa.z a per

gunta, ma.s vae tnmbcm ro:::pooder . 
Nilo di~se o nobro Doputa•Jo pelo Rio 

G1·:mde do Su l quo tives~e ~irlo enca.rrega.do 
. O St~ . CM;sr<l.~O DO NA'.CJ~ri!:Sl'J- N:Io foi pd:t Commis~ão de Orçamento de n.verigua.r 
.Js~o o que eu lli:~e: V. Ex. e~tâ. inve1•tenrJ~;~ o cst • ponto da mensag;;m, 
meu l)eu~muent•J. Sej:1 1"111 na cxuosiç,ão. Pois bern; o que lm a coucluil· e que os 

tingcmciu. de a.cccd'.'l'. · 

o_ Sn .. PAULA. RA:>!OS (com C'IICt[Ji!!)- Não tem 2? "coot~s (~e re~s ' con~edidos . ~ã.o p~l_o gado 
o ota•lor por co>t~1me invcl'ter 0 pens,,mcnto.t qu. Feltpp . Max.,, eu ~1z: ter ~lt!O rct.rado de 
-dfl quem quer que seja para arrrum.,ntar. nn- 1 sua faze11ua e o re~tante e pelo dcsappa
tribuna e ~empr;) 1m 1, como em toJ.ós os .~eu's 1 recimento do seu t1 U10. q que o oraüo~ quet· 
a ctos, e, porrnnto, 0 nobre deputa.tlv nã.o tem· que fig uo bem pu. tente e que o pmprw Go-
o tlireíto 1le lhe da.r esse ·lpnrte . ve,·no e quem declara que as :provas apresen-

<::: . • ' ' • -~ • tadas por Felippe :Ma.nvell n ã.o constituem 
0 ~R.. C,~S>B:'<O DO N~S':I~":NTO-Nao e_ este provas. 

o meu peas:\mento; na.o fot 1sso o oue d1sse · ~ 

O l"ão foi r~v islo . pcl~ ora1ot· . 

• • · O Sa. CASSLI.NO D:> NASClM&'iTO- Nao con-
stitue pro:v<~. cabal. Ha di frerea~.a entre prova 
e prov(). cab~l. 
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O" SP.. G.HEÃO CAr:VALHAr.-Mas prova 
não cal.·o.l não ê prova. certa. 

O Sn. -PAn.A RAMOs diz quo não é fa· 
miliar cClm a technologia juril1iea. A Ca
mara. sabe per:eitamente que o ora.doP nilo 
tem conhec":mentos juridieos; mas o oratlm· 
sabe quo aquill,o quo não está cabalmente 
Jlrovado não constitue C:.ir,ito. 

Simpl<·s aHegações de int~ressDdos, mer(ls 
in forro:' ~ões graciosas, ~;i m ples justificações 
em juizo nun<:a ccmstitu:ram provas para. que 
se pagnern inr1emnizn~ões. l\lr•s o nobra De
_putado pelo Rio Gr:.Lilne do Sul, dc;:o:s que 

·trouxe ao conlifcimento da C:1mal'a os [act• s 
gra.ve•. que ance1•ram este peui!lO de indem
niznçü.o, exigiu em nome, u5.o dirá do apoio 
.no Go\•e:no, mas em n0me do decc·ro da 
Nação, que a Oamara apoiasse este p :dido de 
.credito. 

este pedido de crerlíto, fique o seu protesto 
con'.ra es;;a talla de Equil1a.de, dcb:an•lo-se de 
attender ao~ quo~ roram rcconllecidament() 
prejudicados, para ~e attcu·; er aos que, em 
relnçií.o 20:i seus dit·eitos, f ó lcem pre
sumpçiJe~, sllegttçfe:; e mais nada. 

O que qulz, <1 final, foi que e.,; te pedido de 
cre:lito nflo :pasóa.,sc pela Camara sem ter 
havida u:nR voz ao menos que protestas;;e. 
(Mui!o l•cm.) 

R' liLla, apoiatla e -pc.sta. ccmjunctamente 
em discussão a seguiu te 

E:11E:>;DA. 

Ao proj(<:to n. 57, de 18~9 

Accrescente-sc: Fíct\ o Polltw Executivoau
lot·lzai10 igunlmen te a o.kil· cs creu i tos neces
~arios pa.ra indemniz~.t· todos os qnc so/TI'eram 
p:ejuizos em sur!~ pr .. pr:c,1n. L~s. r.nusa~os 
pelas li.lrça~ legaes 11ue operar:;.m nos Estados 
durante a !"evolto. de S';tembro. 

Sala das Sesr,ões, 7 do j u!llo de 189) .
P<~Hla Rc,mos. 

Desde que ~c trata de zelar a dignidade J·; 
Nação, quando se J,; lla em nome <Ja lwnra c 
do brio da Na<;ão.· não pede licença, nem ao 
.seu il!usLre chefe, nem a. ninguem, para 
fali ar em defesa dessa hom·a, dr;;>a digni,!ade 
c de~se brio. Si tivesse de censurar alguma 
causa, censuraria a facilidade com qu·~ o Go- o Sr-. §eE.·.:r.edcBo C<Jrrê:a -
vern~ entrou em :1ccordo com a L· gaç-ão Bri- diz que, como m··mLro dt\ C•.)mmiss5.o rlc Ol'\'.3.· 
tan~ma. .. . , . .. . rcento._d<'sde que o nobre Dzput-1.do po~ Sa.':!_ta. 

Ja que e,te pethdo 1.e cr.::cl!to 10d1ca. um cath:n·1n:• n;prczur tias fm•m:tos exohcaçoes 
tom~rom,issoi10 Goveruo com n. Leg-a(~'io l3''i-j qno f.Jram' dadas ()(llo preside~1te th~ mcs~a. 
tanmca, <,~r-lli!! ha o seu voto fa.voravel. Commissão, a re~peito uo cre1llto ora em •11:;;-

E' pl"eCIW tn·ar, porém, todas as cc.use- cus~ão insiste rm :rc·nov:1r a~ rcc:smas ac
quencias desse vo!o; é .preciso nií.o querer que cu~a.r,(í~-s tem ne·~[·s:üu:~de ue rlar-lhc um~1 
o pa.iz continue a s '1" viclima., to·:los os c1in,s, re~uôsta: muito esn'cialmc·n te quawlo S. E :-c. 
des;;as irnposlçõ~s uo estra.ngelro ; i; prccis) prôcm\~ · ccl\çcal' 'a quc~irro M terre-no r1o 
:zelar a d'gnil!;"!e na.cknal e os interesse5 dos pntriot'smo r.os b!'!os c (l:t di:;nidu•le da 

• nossos concidadão~. N;1ção. s.' Ex. h:.t ric permilt.it· J í~er-lhe 
Q~a.n•1o 3. Camara hesita em concede!' um que si zda b~m, e ar.rcôí~o. que o fa;: c?m a. 

crerltto d) 400 contos, p:1ro. o pngornento da mo.ior hombrt(\arlc os l•rtos, a sobcr,;tJta, a. 
ind~mnização d_evhtt a um cidadão br~zildrn, independencht e 'a d ignir t:.~.<l•~ !\o l)aiz, o ~a 
l'estdenle no ll!O Gr&ntle do Sul, ,Pe[a dev;:S· de r,,zer lão ]J(~m. tiio c:nergt~nmentl!, tM 
~nção de sua fu.zen~a. e:t•edito p~1irlo em vir- ~lnceramente como o f:LZ a. .Co:::mi~slio de 
tude de >c~1!cnç:1 do _Poder Jwliciario; quando o1·~~nwnlo; s. Ex. (la. de lh:-.el' c~I:L i.le(e~a 
se gener.~lJZ:\ a mecltda para qne to,!:\:> as rc- <:xact:tmentc com :t mesm:L lcmv:11lttd~. com 
clamaçücs em idehtico.s conrliç<)es sE-jam apro- a· me~ma ::;inccri<lu.!lc com que o rar. o Poder 
ciaàas pelo Govorr.o. e este fique anlut•izadn a E~··cuth·o. 
abrír os credito$ necc-ssn.rios p:tl':J. o p:1.gomt>nto ·P .. ra. :tcceiln.r o debato no tlli't'eno c111 que 
dos que ~e .iulgnrem com o direito n tac~ in- co!lr.'cou a discu2,:W o noul'e llcptltatlo pal' 
c!emniza.~ões, não sabe o oro.do1' a que vem Santa catharin:1. e predso p:1 rlir ~~ pre,.;ull
este pro~ecto. · p:1sto de que n;:v. sú o Sr. Mm ~stro da 

O que lastima e que a Cnma.ra se >E'ja Guel'ra. o honra.r!o Sr. g~ne~':J.l M:tL3t, como 
todos os diss na necessidade de votar desta. o Sr. P1·~sidcnto ú;1 Rc.pub\tca, conc;;rleram 

f- maneira e não · é só de votar, de hon!'ar o gracics~meute uma inder!!nl;r.a:c;ão rl.e 25:000$, 
compromisso do Governo, qua.nclo é si1bido em ".'irtu(!e da r(:damo.ç~o lmtallDICil, a um 
que ha milhares de ciriarlii.as que prestaram ~ubdHo de nacionalidade mgl!>;.-a.. _ 
relevautes serviços 1i. Re_publíca d.ur.mte a E' pre~i::o acceitar csla "~lll'maç:.o 'P~ra. 
re•olta e que hoje se acham na miseria. sem poder• dar rnzã.o ás accusaçoes formula?as 
c~nseguirem ?o Governo do paiz in:iemó.iza- p~lo nobre Dt=putr:..J.o JlC•r Sa,11ta Cathu.nna. 
çao !>Jlos preJUÍZ03 que ;;c;ffreram. contra. a Cc·ffillii~S<LO tb Orçnme~to. 

O que qucl' e que ao lado do seu vGto favo- Mas a. vcrüur.e é que u. Lr~ga~~:w lagbza. l'e-
la.vel, jil ugora, ao projecto. que CO:!signa cl;J.mára 48:000$ por dous facto;;: g.ulo que 
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. se dizia a.rreb:tnha•io po1• fo1•ça.s legaes e o 
ex.tra.vio de u m mcnur, filho i.lo inglez, que 
se dida que t inha sido tambem arrebatr,úo 

-por essas li •rc-J.s. 

nbado gado de Felippe !1-ht~wel!, subdit~ 
iog-lez. 

O orodor lê a. declaração expressa do qrre 
está affirm!lndo. 

O Mini~tPrio !!a Guerra manrlou procc•lcr o sa. GAL1!Ão c.u:.YAl.HAL _ Nenhum r 
com o m~ior escrut)ulo ás mnis scria.s c for- Attendr. bem. 
maes synrlicancias. 

M~zl.!s e mezcs decorreram 110 n;;turlo e in- O SR. CASSlANo no ?\AsCDJli:rao-A recla~ 
vesti;..:a~·ilo lias provas a.! legadas pelo miobtl'l> mr.ção ti!Jha dua~ parccs; po'r es:;a e que se 
inglez. pa.l'(l. sustentar ns pre~·:nçücs de f\•- externava n5sim. 
lip1;e Maxwell. O S1,. SW<ZEIJ<:rJr.o Con.d;A - O pr,•prio 

Evidcncicu-s:•, a pôs est a ~érie •1c docuruen- 'M ini~ter:o <I;). Gnerro., em vil•tu.Jc dos do
tos, que o menor Jlào tinhn. :>ido arHtstado cumcntos forn;•cido:; e •h•ssyn<.licancias feitas, 
pel:~ forças legnes. mas que de liicto bta reconhece a. pl'Ol:edenci& <ll's~: c reclamação 
criacça. \In. via acompa:lh:v.lo as !'orças lega · s . quando a.~savera que rea\!:;cn te um:\ parte -

Ül'a,quu.nuo se attemle que torças l~g:t e.<~[o <le g:•do IJavht s ido étrreb.1nhtvlo. Nos.;:l!:i eon
forço.~ nnrrn3.lmcntc comtituitlas. são f'nrc:as <lições, o qU.\ !cz () ~línistro ua GliCrra? 
que ol_)!:'l'atn e:n uom•: dcs pocl.eres uo. ?\~<:ào, Pr.::ceden em r.~laçlo á :Jsalio<;Ji:o desse 
siío !orç:~s qt1e tecm umu. o!·ganizaçJo ornmal, ga,!o, exu.ctamf!::;te comr· ~e hn.via j:\. pt•oce
níio !Jóde doix:\1' dn mercteJ• reparos. ern <ple d.itlo em l~laçüo :~ ou•rn.s l'e.c;arnaçúos que já. 
se teJJbn. consen~itlo qne um:1 ~:·ia.nç3. tenha w:er.•m lll'. l~mmzf!oçGP-S vot:~cJas pr11' est~ Ca-
estado no meio à.msas furça::;, mai"<l, e ~ropoz a. Hnp·;1'l:1nc1;l c:u~:~ lhe pare-

' . . ceu justa., .:orno ;~ ccGrdo.· 
O Sn.. PAt:L'. h.\n% - S1 S. Ex. t1vesse 0 s p R >,;- t 

acomp~tnhadv u ma columna de P~ trioto.s não! lt. .\UI.A {~Mos- ; a•J me cons n que 
diria. i:;to. er.: nenhuma. srs~ao de:;ta. C !lSS. ~tenha vo~ 

_ tado qualquer credtto p <l.ra. pagamento de 
~o Sn. •. SEa~~'-DEL:O Co:nu:A-0. :u.cto .é qt:e r qualquel' iodc~nizn.ção desta espêcie. 
~anta .ca f.h::n ma .e .. <cha.va. co~ •. pleta.,nen •. e o Sn.. G,\LE,\o CARV,\LJL'I.r.- Nedl\Jffi. 
pel'tur·c,acl<~o ; e1•a uJJJ o cculro ua" f..•rça~ re- . ·- . 
"Volto.,as e a !>···de àu govcruo r.3vo ltlcionario, O ~n.. SEn.~;.:oELLO Col!.RBA-:"u.o pola pre-
c alli tive1·am de opbrac· tambem ~s forças se~~emente c1t~tr ao nob,·e D·!pntt\dv qual o 
legaes. ()I)WdO de Creu:t1) que passou •.. 

r-omprc!h~n•le·::e q<m,em um Estado profun- O Sn.. PAUL,\. RA)Ios-)le~s:ls cotH.líçües. 
damente 1'Grolucir.nsllO: occupodo -por for r;as o SR. s1mzEt>ELLO CoRR~:.\-••• mns a.sse-
numcro~us da ren:h~çao_. natut•n_lmeot·.l se :nm~ n.n nobre n~pul n.rlo que jú teve parecer 

. ~av;u_n ,J_a~to~ da ma;oJ·. Ir!'(•g ulnnda.de e por favoravcl rla co:nrn issiio de Ül'~:amnt: to um 
J~S() ~~. '• :ll l~;ll _pctl e1· prec1sar com ~egu~:~nç-a., pe,Jirlo ;!<: credito Nll rcla•:iío a o Rio Grilnde . 
St se f~z. ou nu.o ree1 utamcuto. no mtutto de do Sul. n~:.r· :\ 0 ,,.,.,1mc:"Jto d;· "'i:ol.-1 arrch:~.nlH~!iO .~o 
a.ne~~ men.~~r for~·:t pan:. l~t~~· :~s ':~~,c~s .. 1'~- :)(!Jr.s forças So ~<li!Crctl Ti:~lle;;, scmrJo o r;ro
:olu< ~on:J.•,tS,r mas .. '' ~.L~c c L .etc G\ ll'~·lCl.tr- ~ prio gener·al _Teii•!S quem fnrneceu os do-
e ((11 . e. i..L c.eanp •. ~om~·anhou n~ furç:J:s cllmenttlS. 
leg~es i! so b:Heu em ''"me •ldlns: ll IJ IHtndo se 
attend r~ « que fur,:Lslt•:.mc.< silo força .; C:(lnvc .. 
nicnt:-men l11 oJ·;_:aniz:n.la~. ttU•• OJ:OCt'am em 
nome rJ ;t !ei o sol.J :•.; orden.s de chefes lll ilitJ~
res, C'JU' ohc,.Jec<·m di!·ccl:tmontc :lO poder 
const1tu ido d:t ~;~;;.;i n, não se pô•lo deixa.t· dé 
re<.'Onh•·CI;)J' qu<J ibi pl'orunda.lll\!ll lc il'~r:gul!,r 
consent.ir-se f! UC uma. (;ri:tll<;a e:;tivf·Sm alis
tada. nesta ~ forças. ~m·.lo <k notar atn<la qut~ 
se trat.a. de uru m~nor. E' est:\ :t primeira 
fuce t!a questão. 

Pois berlJ, a.pe:ür deste facto, o Minist~rio 
da.Guerr-a. com o nw ior cscNpulo res is lill 
em co11Ceder n.:ste tHr~:no qur.lquet' indemni. 
zaç<'i'o à recla.ma.ção fJ>ita. pelo subdi to ir. gtez. 
Nfto acontuc.eu . por.im, a tnesma cou~a. .,m 
relaçiio ao :nreb:ml•:•mento de s:a.do, e o Mi
nist:rrio da Gucna dli R entender que, embora. 
não houvcss~ prov:•s completas, peia "'xposi~ 
ção feitn., pelos docvmcnr.of3 :q>l'esenlados. se 
-.evidencia. que r~almentç ha-via sido arrcbtt-

o SR. P.\ULA RA~ro:;-v . Ex . ~~~tá se rcfe
ril!dO :w lh6n de S~tllt:l. Tcclo.. 

O Sn. SEit1.Vb::LT.o CORRb-MP$ :1. vcrrlutle 
j que o M i uJ~b;·i o da GUt\rra· p t•.,cd l\U CO!ll o 
maior r~criipulo a nm:1 :wulinçio u em vir
! ude de..'Sa. a ml iaç•ão pro poz il. p:J.J•te recla
mante um a.ccóttl,; n. rc~pi)lto •lu n s~umpto. 
A p:nle eeclawante acceitou o <tceordo e o 
Minh;te~·ío d:~o Gue.r·ra, que e1·n o com potente 
pal'a, em C.1cr1 de tl'!lcs 0s docnmenttJs, em 
f:•ce d~s ~yndicancills hn.vídas . reconhecer da 
justi<:a da r0cla.mação, ten•. lo entratlo em 
accõtdo com :~ rorte , olHei na então ao Sr. Mi
ni~tro dns RelaÇões t<;xt<:riot'{!S p:tra que el !s 
tivesse conhecimento e communic.tsSP. á. Le
gação Britannit'~t , qual n. soluç;.'\.o que pre
tendi:1 dar o gorerno brazileiro :1 recla.ma.ção 
do ~ubdíto inglez fet ínpe 1\laxwell. 

O Sr. Mir.htro das H.elações Exteriores of~ 
fiei ou então á Legação Britanni~,respondenrlo 
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a notas anteriores r1esta le~:-.~r~o que o Mi-l O S!t. PAULA RAMOS-V. Ex. citá. repro
oisterio ela Gl!erra prop1.mba como soluçã:' l duzind.o o que cu disse. · 
~ questão, para. t·~r~inar o incidente, em O Sn.. SE!l.ZEDELLO Corw.E,\. - E1·a 0 !J.Ue · 
vtrtuúe do o.ccordo fezto c>m a parte, o pa- tinha :~, t! iz.cr (M't~ito oem.} 
~amento de 2.3:000$ para indemni7.:lção da· · 
quillo a que se dizia ter dir~ito o su'cdtto 
ingiez Felippc Ma xwe!l. 

Ora, colloca.da a qtle;tão neste t.cneno, per
gunt:l nos sent.irnentos conservadores desta 
C•tmam. ao e~pi rito d<"J ordem de qu <l todos de· 
vem dar provu.s nesta Casa , si, deante 1hi oe
licadeza de um assumpto tr.lia.do diplomn.ti
camente de lega~-ão a lega(,'ão, ·leanie do 

,accordo p roposto pelo Mi:l!sterio r!a Guerm 
e da comm noica.Ciio !l'!ita pelo Ministro uas 
Rel;,ções Exteriores,t:m r:ome ·do seu Governo 
i~ Lega~ii.o rwitunnic:l,e elo comprom'sso tll:na
do pelo Govemo. é decente, é honesto, e 
digno. é compa.tivel cotn o brio ua.cioual r e
CU S!I l' serne lllant~ credi t,) ? D~ ci!r to que nã;J. 

O Slt . Lnroui'\IEP. Gooo?I~&oo- Y. Ex. 
com tndo isto o que pt•ova é que quem tem 
procedido ir:ccrrecia.mente é o Govel'no. 

O Sa. Seazrtnr·:r.w CortRJ::A.-Acabou dn jus
titlctlr o Governo; e entretant.o o nobre 
Daputado dt•clar:.t que o que o orador con
seguiu foi pro,·ar que o GOI'erno andou mal. 

Orl'• si ?<Í!·tiu dtl lMJto tle vista d<~. cor
r<c,:ao dn pruc-edi mente qne tinl.ra. LHo o Mi · 
nisterio rl1\ Gnerr'•L o co•n cllc o Sr. Minis
tro uns Relações Exlerim•.;s; s i procurou de
mon~t! ar ~l' ltJ ~~ Minislorio tinha, pOl' syndi
cancJas m lliUe!u..;:t:;, dümomoi;IS, tle mez ~s c 
mezcs. PI'L<:arado inrvn na1'· ~e a l'cspeito de 
toJo o :\l:i~nmr,to ; ~i n.caúou dí1 dcmonstt·•n 
qliC1ll~lU. p:u ·1c tmpor t.ant.e chll'•'Cllam:cçâO q ue 
pJderm IH'OVCet\l' ln.rg:t díscussiio, como a ele 
terem <.."üuscntido o,; c iH·ft'S militares. reves
ti,fos elo :-<•:u c.n·nctcr oO!eial. representantes 
UnS ÍOl'I,':I.S Jc_:;a os c1o poi;:, Obedecendo dir~
ctamcnt c :'t~ · ordcn,; em:~ n!ldas uo Governo, 
quo mno. criar,ça, !I lha do um cstran" ei•·o, 
t i vc?ss~ se ali st:~ lo nessa" lilrç.as e cont ellas 
se baklo, ueixou de ser :; tteud icla por termi
nnnto d·'Cln.t•açii.o rio Miuislerio da üuez ra, de 
que não i'Odià co t\;.i.l.ernl-a, pau attendcr 
a pena~ ,;, qlll'!:)tiio ele íntle::nnizar,:ão tn<l teriu.l 
de g;,uo. -corno pude o nobre Depubdo vir 
dtzcr que o ura.~lor tem estado a pNva.r uni· 
camente que o Go>orno antlou ll!Jl ~ 

O Sr. Erico Coelho diz que quer 
ter :.t hon-ra tle res::m~1der :w s.;u illustre 
o.mig-o D .~put:~do pelo Para, que ac:ab" tLl pr.~ . . 
c:ld.,l-o na t ribun t. . · 

Entenrle que uma vez que o Go.-er·no rla 
Rcpublica ja rlrmon C)rnprom;sso corn o d:-l 
Sua Magt>s tade Br•i t:wnica. p:tJ•a .1. in•!.: morza
çii.o do subdito FelippJ Ma.x.well, s:'J r t>sb á 
Cam~r. 1 dar O cr.Y!i:o p:Hiírlo. 

Ent-retan!o, está muilo de a.ecordo com as 
considerações fei tas pelo seu a migo repro3Em
ta.nte por Santo~. Cat harim\ a. r·cspcito da ini· 
quid:;dc qu 1 se csti ob5ervan:lo 110 toc:~ute a. 
indcmniz!l.ções fundadas em scntenç.1s do 
Supr·emo Tribunal .Fe;ler al, em beneficio de . 
ciola·Li.ios bra.zilciros q ne ;\inda hoje estão 
r< clamando do Governo Fed·~ :al o cumpri
mento <lcs5as senten\·as e do Congr·es~o cre
ditas pa.ra tal fim . 

Fui sobretudo de;;sc ponto de vista que o 
digno Deputadfl ele S:mtn. Ca.&hnrina fez Eens 
r-ep 1ros :Lo pedido de credito, e o o~·ador com 
S. Ex: . 

Ao passo que o Governo, d<!pois d~ troca de 
oota~ com os represe et-c n tc..o diplomaticos da 
lnglatcrt·a e não ob>tantc l'econhecer que a 
mel:r.mação era. improc{)dente, submettcu-se a 
ella. e; \' ~iu pedil' o respectiva credito, que o 
Con;:r t'SSo niv> dcrc rocu~:\r; ao pa>~:o que i~to 
s•~ ob:;erva, como snlu•:ao úe •·ecl:m1açoes de 
estl·;lu:reiros amparados pJl" ng-eutes diploma
licos. ha. cidadü.us br.,zíldro;, inaumeros, 
q ua teem ratHa> pc:ulentes, reclarnaçõ;1s fun~ 
dadas na ju~tiç;.'. que teem a S<!U favor sen
tenças do Supre-mo Tribunal Federal , e entre
ta nto a ioda. assim o Governo he:>i ta. em 
inder,mizal·úS e nãn pede ao Congrc::so os 
cretl itos necessarios. 

«Como disse, exclam(l. o ot'a.dor, não re
cuso o credito, mas ap1·oveito, corno o digno 
rcprc5entan tc de S<trJ!a Catllarin::t, :~. occ:tsiã.o 
pa.rn. t•ÓI' o meu obscuro no~mcde iJni xo do Lle S. 
Ex- . deixa.ndo nos Anna .. ·s da (..'(lmin·a ficmado o 
protesto de que os cida.dãos brazilc iros ca· 
recem de, não digo de jtJstiça, ma.~ de satis-

Assim, julga t'er respondido ao nobre Depu
to.1o por Santa C:ttharin~t, as~egur:mdo a 
S. Ex. que,tanto.quanto S. Ex., a Commissiio 
de Ot•çamento suba zelar os Lrios e a digni
dade do ]_laiz, tanto como s. . Ex., o~ homens 
que estão á. testa do Governo mer~cem a.b
solu ta confia.nÇ3, :porque clles · eão incapazes 
de fazer indemnizações graciosas, indemniz-l 
ç~_que não ~:e justifiquem pela justiça, p:llo 
dire1to e pela. moralidade. · · 

fação dos outros poderes publico~ em materi(l, 
<.!e recl•tmaçõ~s por prejuizcs, pe-rda.s e 
da.m nos !>> -

E' o caso de dizer como os francezes: «plus 
çà ch:mge, plus çii. devient la mêmc chose» . 

Durante o perio:lo presidencial po.ssado o 
Co:1grcsw votou um credito de 30 C)ntos par .:r. 
indemnizar um cidadão alle:não que ~e dizia 
c::Lstra.do pelo facto de ter recebido um ponta.
pé nos testiculos (1·iso) e allega.vn. achar-se 
im:possibilita.do de procrear. · 
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Pois o facto foi que o Governo compro
metteu-se a indemniza.r r~Jo;; 1esticnlos (l"iso) 
M subdito allcmão, que rec."b~u 30 contos. 

Ha. pouco tempa, porárn, os jorn:.es de 
Santa. Catharina. annunci(l.ram qu;, e3Se alle
miio tinh:t c~ntr::thido cu~;amento C'i ;·H, po[' 
isw qug se achava Mm c.;.pacidade de Pl'O
crear. nii.o obstauta o pont<!.·j'•é que Ncabeu 
das forç:.l.s ] E:g;~.cs. (Riso). . 

O SR. P At:r.,\ R AMOS- Não foi das forças 
Iegaes; dle o recebeu em um tumulto que 
-promoveu_. 

O SR. Eraco CoELHo - Agora é um sub:iito 
inglez que v~:n pc.iit• indemnização de ~5:000$ 
p;:~r um fitho qu·l se t•c-rdeu, e, n:'io se n.dmi· 
rar{t c ot•ador de que, t1ma. vez ombo!s:;.do o 
subdito brilannico dos 2õ: lJOO$, que o Governo 
lhe dá. gra~ies~lmente, o fi:lD do i ngl·~z rcap· 
'Pareça, -ass:m como o suMi to allemão r e· 
arlquiriu <t sua. ca.pacida.\le paro. procrear. 

Plus çci cha.n[Je. plvs çà deoien' la mGme 
c'hose. 

Não re!gateia a e>trangeiro algum o direito 
ã. iodemni tação por p1·o.iu izos. perclas e 
damnos (r~poiados) ca•tsa<los ao Brazil; não 
recusa. o credito. uma ve:~. que a. h onra do 
Governo e3ta e:rrpen!J:J.'la ne~te png-ameuto. 

Quizero, porem, que 11iíoso fizesse nenhum 
pagamento, que não se de:;sc nenhuma. in
demnizn<;ão. sicão d<·pois de sentença. ex~ 
ecutoria l~os t:·:bun:~.es federacs (apoiados). 
conforme o subst itutivo que ha dias o orador 
apresentou a um projecto nesta Casa. E ~;m 
todo ca~o como a. ju;;Liça. deve ser uma. pnm 
todos, não quizcra. flUe o cidadã.o brazileiro 
estivesse col!oca.·!o neste paiz em condiçõos 
de inferiol'inade ao cstraugeiro, qu izera. que. 
uma vez que o Thesou-ru !a:~. !;acritlcios para 
inrlemni2.a.t· estrangeiros, qne reei mam com 
vislumbre de justiça, por pr<>juizos, peruas e 
damnos, o Governo i nu cmni :~. .s c aos c :dn Jüos 
brazileiros que t .vcs;(:'m Feutcno;a. execu'ol'i:~. 
dOS juizeS e tt·ibunaes. {Jf~t:to úetn j r!.pOitulos.) 

Ningucm mai;; pe:.!inc.l•> a p:ll:.t.vra., ê encer
rad~~o n di ~cussão e adiada. a votação. 

São succcs,; ivamentt~ sem deLate encerrac.los 
em 2' 1liS<!USsão os artigos tio projeeto n. 58, 
de 1899, autoriz:-.ndo o Po~ler Executivo a 
abrir ao Ministerlo da Guerra o credito de 
39:352.'3500. supplementar a va.rias V<:!t·bas do 
art. w ua lei n. 560, de 3! de dezembro C.e 
1898, ticandu adia•.la. a vot3ç.ã.o. 

E' annunchtãa. a. P climussão oo projecto 
n. 54, de 189\l, designan·lo o .dia !4 ele julbo 
de cada. anno para a reunião do Congresso 
Nacional na. Capital Federal, inrlepeodente~ 
mente de convocação. com parecer contrario 
õa Commissão de Constilu!ção, Legislação e 
Justi~a. 

O Sr-. Ca~o;;eras- O projecto cuja. 
dbc~üo V. Ex. acabou de aonunciar; Sr. 
Pres··rlente, e que desde o a.nno pas>a'do foi 
apresentado á co:.:s ideraçil.o dn. Casa , trazend~ 
<tlém de minha a >signatura a. dos illustres 
Depubldos Sr. Amphi},)phio e CussitJUo do
Na. ·cimento,fui pelo tl igno r eh.tor da Commis
si1o de J.Rgi$lação e Ju~ Lit;a impugnado, 011 
a.utes il'ata,lo de mo:io suspensiYO. 

Sendo o primeiro dos seus signafal'ias, ve
nho, p:>rta.nto, dar á Camarn os motivos que 
m6 le~·ara.m a tran~feri1', de accordo com a. 
Consti tuiçii.o Federa.l,de 3 de maio n:1.ra 14 de 
j ulho. a <lata da ab:rlur.l rlo Congrêsso Nacio
nal, indep(;ndcnternente de convocaç;'io. Nã() 
ach,>u n Commissão um unico motivo ele or~ 
d<lm pnblic:~ a. que ta.l medida. obedeça e, en
tretanto, mais de um existe, como vou p:·o. 
cu' <tr demonstrar com os d:tdos ·que colhi 
especialmente . 

O que é f,,cto é q·:e actualmente a missão 
principal 11(), CarmtJ·a, a confecç5o dos orça
meiltOs, só tem começado <lepoi~ da distribui~ 
r;io da.-:; tabelltlS . N:ío quero sabet· si estas 
são iullispensa:veis para a conf ·cçiio dos pro· 
jectos orçameutarios ; ma:1 esta te::n sido a 
:1órma segnlda p ·h Cama.ra, :1 nii.o ser a. ex~ 
cepção a.be1·ta. em I 893, cotejando-se as datas 
da apreseataç;.io das propo'stas com a da apre~ 
sen l.:l.çií.l) dw pareceres rclati vos aos di versos 
lllinisterios . . 

VG·se o pl.'lrl'eito ry~hmo a que obedece a. 
apre:entf,ção destes documentos. 

Para justificar o proj ~cto, organizei. de 
a.cc,•rdo com os elementos consta.otc>.sdassyno
pses dos trabalhos dest:~. Ca.mara, um r esurn() 
das datus da entra.dtts d .1s p:·opost:ts e das 
datas de apresentação dos resp~ciivos ~re
ceres. 

Verifica-se p~lo exame deste rlo~umento, 
que peç-o a V. Ex. que ma.ncle puhl ic.Jr con
jnnctamtmte c,1m o rneu discm'so, que. a. não 
~ercrn as prop )Stas 1lc 1897 rel:iti \'as ao orça.~ 
me:nto de 1 89~. tojas as mais f\Jr:un npresen
tatlas em datas que val'Í:I.rn ent1·e me1ados de 
junho e principias de julb.o, e algumas até em 
outubro e novemiJro. 

Senrlo assim, todo o t empo qua den...orre 
€ntre a ah::,rtura da Camara e a apresentação 
do3 pareceres si não se póde considerar como 
inutilmente perdido, por ser occupado por dis· 
cus~iio de outros projectc s, niW representa <> 
exercício do que se póde considerar a missão 
primordial da Camara. 

Niio procederia á obEervaçâ:o si houvesse 
meio de antecipar a re~essa desses documen-
tos ã. can::ara. - -

Com muito maior au!oriJade que a minha, 
ha p oucos dias nesta Casa, rebatendo accusa· 
çõc.>s !eita.s ao Gov.er~ pela demora na re-
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roe~sa das propost.as, o illustre representante ta.bellas c estudo prl)veitoso i'.os Orçament os. 
do,P;lri1 . o Sr. Augusto Montenegro proV"Oil a o Congr.::;;so recebenrlo-as i rnmediat11mr:nte e. 
a difficulda·ie siaGo ~ impJ~sillili·lade mate- t arnbc;n 03 relatl)rio.>, poderia. com mais van
ria.l de remett~l-as. con lorme ma.nda. a Con- ta.g"'m entrar no exercício de sua. missão-
stituiç[o, at:i 3 de maio.. principal: as leis de meios . . 

b facto 6 oue llt~ esta. data. o Con-"r.~ss·' E tamberu é difftcil ~crern distr ibuidos na. 
tem-se reunido e pro rogado suas sessúes a té ela. ta fixnd~t peh Conslitukã.o para a. a.':ertnra 
:fins de deze:nt;ro. • . rlo Congresso todos os documentos com os 
Re~t •m.Jlois, p!..ró!. re.zn~a!_llen!ação <1&. Ict _de 1 quacs _i.:O!Ierá elle immcuin.t;l~en te começar a 

orçamento, p:H'<l. tt eKpedJçao das neccssar1as sua mts,ao orçamentaria; c ;sso em qnr.tro e> 
ordens os mez<:s de ja.a~i ro e de fevereiro ; quand·:> muito cineo mez~s poderâ fazer. cvi
até 31 de man;o dm·a o trimestre a.ddicion<1.l tan·i!J as~im o qu~ se tem dado ate hoje: nmo. 
e a. p!'opria liquldaçiio doexcrc:icio ;õse põ·~e C00Yisteocia quasi que perm;.~ ncnte doJ Con-

,/ fazer a_té_seismezesdepo_is do ~ncerrumento .•l(} ~rcsso cor~ o Pode_r,Exncut ivo, ele sorte que o 
:mnociVJl com quacome1de o H n<\ncel~o. A~s;!n Go \·crno ;o tem Vi'Ja propr1a durante quatro 
sendo, parece que ?.1 Governo gra.naes d 1Jh- mfzes, ao pas~o ~ue no rc,to do t '"mpo esta. 
culdades se OJ)poe:n par a. nxecut.ar o collecio- s ·ob <t ingereneia do Co:1gresso que a.té -1:ara. 
na.mento de llados ir:dispensaveis para. a \,on. que nli.o dizel-o1 t~tn ido a.te O!> miniâtos de· 
organização das tabeHa;; que devem vir IJara tulhe~ l\(1. a.rlmini~tração. 
o Congres~o. 

Por outro )(J.(lo, os orç :mentos não -podem 
ser discu tidos e examinados nos quatt•o me
zes qu·.J ma.rea. a Coastituição, que viio d·J 
maio a. setcmhro; quatro mezes es;es quo 
para a. funcção orçamentaria ficam rednzi•1os 
a. dous ou a menos disto. O meio, lJOI' tanto, 
de coacili:tr a conYeniencia. da obtcoçã.o dos 
dados p: eci>Os p:n-a a ex::Jcução desse tm·-
ba.Jho .. . · 

O SR. AFFo~so CoSTA dá um :ip&.rto. 

O SR. C.\LOGERAS- ••• com a propria eco
nomia que a situação impõe, me pareceria ser 

O Sn. . PAULA . Ru :Jos - Vice-vers.1 . o 
Pot.ler ExP.cuti..,·o legisla tarnuern. 

O Sn. . C.-I.LOGERAS- E' cxacto. 
.A con;titucionalidat.le do projecb não foi 

impngnacla p: lo parecer c o pl'ojecto -vem 
trazer uma simp!itlca.r,:ão no de~e:npenho d:\ 
m1.::s·to orçamentaria do Congr'<'S3o e final
mente reprc~enta. na. dur ação dos t rab:llhos 
um·.L diminuição de dous mezes c meio, o quc
corresponfle a. ·uma economia. real de I. 700 
contos de re!s . 

Nilo sei si a este projecto sct•á da.do ir a.lém 
da. 1• discu~são, em que se julga a.penas <la.. 
constitucionalidade e utilidade. •~ a.pp!ic·lçii'l Ytttel'a.l do principio conti-lo na 

Constituição, que c~nsiste na. mudança. da data. 
da. a.berturç. . A constitucionall ·~ade nilo foi impugnarla e 

a utilidade, de morl.o ger.11, póde ser aBlrma.-
0 Sa. PAULr.. RAMOS- Não apoiado. do , porqu~ vem diminuir 03 on 1rs que pesam 

O SR.: CALOOERAs- A mud 1nça a que se soure o 0:-çameuto feder-al. 
poderia allttdir como mai:> conveniente no Não duvido e a.té estou certo de que de
systema. seguido- a. a.:present·1ção de tab~lla. feitos e:Xi$ tem no contexto apresent<tdo á 
em tempo- seria possível com traballto multo dbcussão da Carn:~.ra., porém em outras dis
mo.is longo, e nestas condições, de::de que cu~ões e;s:s def.:iti)S nodex·ão ~er sanados e 
tenha. ô.e apresentar u ma medida. que a.ttenda. o que e imprescindivel'é que ni.i.o deixemos de 
ás ne::c~sidades d~ situaçlio, não pt)sso argtt· providenciar, na situação especial em 11ue 
ment<tr co:n n que a evolução J10SSI fhzer, nos achamos, afim de facilitarafuneçfloor
ma.s lcgi<>lar de accol'do com as necessidades çamenta.ria., apres:a.r a discussão dos O~a
actuaes. mentos, permittiodo que a. a.cç:o governa-

m&ntal se exerça. icdep~ncle:ltemente de io
U;~t SR . DEPUrAt>D- E' um rcmetlio que gere[]cia. permanente do Poc.I.Jr Leg islativo .. 

aggrava o mal. . impedindo por outl'v lado uma outra canse-
O s1~ . CALOOERAs-Não creio que possa quencia. que ex.i~te, - a ioil.xencia que a.. 

advir a<><>-r.l.vação de mal decorrente deste reunião do Congt-eSiO exerce S')bre a marcha. 
projecto~e dos diversos po~~s que poderiam geral dos negccios commerciaés do paiz, tra
servir de b:1se p:lra a crl tJca. ao m:;srno, _o zen do, alem disso, um ont'> dispeosnvel de 
unico procedente seria antes a natureza ma1s J .700 contos. · · 
universal que brazileira. do dia. fixado. ('1'1·o- Nest,ls c~odiçõcs, Sr. Presidente, a Ca-
cam·re apartes .) mara não põle deixar de affirmar a. sua von-

Desde, pol'ém, que. ~t~ o. fim ce jun.ho a !arledecontt'ibuir para a diminuição da crise 
liquidação tlo ex.erCICIO esttvesse terll!.wada. nguda. e:n que o pa.iz se deb:~te . (M!Aito b~m~ 
dando melhores bases pa.ra a confo::cçtt.O das m1tiio bem. ) . 
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Documento ü que se referi1.t o Sr. Calogaras na s,;~ssão de 7 do corrente 

Datas em tf?~C foram apr,;scnta:ios os :pmjectos I Datas em. que fomm apresentadas pelo Go· 
-de Orç(\mcato petq, rcsp:ctú·a Commisscl? tlel"!lo as tabellas (le Orçamentos 

Para !892 Para ]892 

l89J_:_i5 de Setcmbro-!nterior. 1891-16 de julho-Interior. 
lG ue outubl·o-Iostrucçfw Publica, etc. lí » -lnstrucção Publica, Cor· 
2f) de setembro-~!arínha. j rcios e Tebgraphos. 
20 tlo outubro-Fazt>nda. (,!esp~z,l) 20 de julho-Mm·iuba. 
9 dw setembro -Relações Exteriores 1 7 de ago3to-Fazenda.. 

10 de o'nu!Jro-Guerr•1. 11 » -Relações Exteriores. 
2 » -.-\gdcultura.. 12 » -Guerra. · 
:3 de setembro-Justi<:a. 2\!' » -Agricultum. 
~S tle outubl'J-Receit~.. 31 » -Justiça.. 

Para !803" 

1892-18 de julho-Justiça. 
18 » -Relações Exteriores. 
JG rle agosto-~Iarinlw. 
14 de setembro-Guerra. 
14 » -luuustl'ia, Viação e 

Obr:ts Publicas. 
26 de ngo•to-F,,zenda (Mspeza.). 
3 de outubro-lteceita. 

PH:l. 1894 

1.893-::0 de junho-Justi~a. 
3 » -Relações E:deriores. 

lC. >> -Maduha. 
2 dü ago>to-Gnerra.. 

19 » -Industria. 
s » -Fazenda (de.spezn); 

2ü » ;.....Receita. 

Para 1895 

IS94- G d1~ St:bmbro-Justi~a. 
9 uc agosto-1\elo.ções Jj:xteriores. 

28 de sete~nbro-Marinlm. 
ti >> -Gum•ra. 

J;; de no,·embro-lndllstría. 
22 de outubro-Fazenda. (despeza). 
13 t.le nOI'embro-Receita. 

Para 1898 

ÍS95-7 de agosto-Justiça.. 
. 23 de julhu-Relações Exteriores. 

19 · » -Marinha .• 
29 » -Guena. 
29 de agasto-Jndustri<l.. 

1 » -Fazenda. (despeza). 
28 » -Receita. 

7 » -Receita. 

Para. 1893 

Foi enviadn. a proposta. do Govern::> em 30 
r.e junllo de 1892. 

Para.l894 

Foi envíuda a proposta r1o Governo em 18 
de juiho de !S93. 
1893-12 de junho-Tabellt\ dt\ Justiça. 

I deagosto-Tabellas reuoida.s- Re· 
ceita. e Despeza-Todos cs minis
terias. 

Para 1895 

Foi apresentada a proposta do Goyerno em 
23 de outubro de 1894. 
1891-7 de ma.io-lntel'ior. 

6 de outub1•o-~nrinbo.. 
23 » -Todas as tabelias-Re-

ce i ta. e Despeza . · 
lô de JJovembro-Exposição da. Receita. 

e Despeza. 

Para 1896 

Foi apresentada a proposta em 15 dejuuho 
de 1895. 
!895-17 de junho-Interior. 

25 de julho-Marinha., 
25 » -Exterior. 
26 » --F3zenda. 
27 » -Viação. 
27 » -Guerra. 
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~~~------------------~------~--------~---
Datas em QU8 foram apresentados os projectos Daeas em que for-am aprese»tadas pelo Gu-

de Orçamento pekr, re..<pectil)'! Commissão 1:erno as t<!bellas de Orçamentos 

Para 18'<li 

1896-17 de setembro-Justiça.. 
· 8 de julho-Relações Exteriores. 

29 de agosto-).farinh.t. 
18 » -Guerra. 
26 de aetembro-Jndustria. 
13 de julho-Fazenda (despeza). 
19 de setembro-Receita. 

Para 1898 

1897-30 de setembro-Justiça. 
21 de junbo-Rela.çi:ies Exteriores. 
28 de agosto-Marinlla.. 
5 » -Guerl'a. 
3 de novembro-lnduatria. 

26 de julho-FazenrJa (despeza). 
29 de outubro;-Receita. 

Para 1899 

1898-3 de setembro-Fazenda. 
11 de outubro-Guerra.· 
20 » -Exterior. 
lO de novembro-ludustria. 
24 » -Interior. 
2 de dezembro-Reaeita. 
7 » -Marinha. 

O ~r. 1\:Iart.ins Junior na quali
dad~ de membro da Conunissão de Legislação 
e Justiça e sigllata.rio do parecer que a 
maioria. dessa. Commissão o:trereceu ao pro
jecto em d~bate, dada a ausencia do relator, 
julgou dever vir a tribun:1. para oppor consi· 
derações <i.quellas que acabam de ser expostas 
da tributta pelo nobre Deputado por Minas. 

Precisa repetir e reforçar, com argumentos 
novos, o parecer em questão. Realmente, 
nenhum motivo de interesse :publico, real e 
efficaz, reclama a. medit\a constante do pro
jeato n. 54, do corrente anno. O parecer não 
se limitou a julgar o prujecto em face do 
interesse publico; allegou tambem que havia 
uma. ra.zão eloquenteme[Jte patriotica contra 
o projecto. uma razão de ordem moral, de 
ordem scientifiaa mesmo e que entende com 
as nossas tradições. 

. Para. que havemos de estar todos os dbs a 
tirar galhos de umr a.r-vore já tão destruida. 
- a arvore das no~sas tradições ~ A data 

Catnnra. V. III 

.. 
Para 1897 

1896-9 de junho-Exposiç~o da. Receita ê 
Despeza. 

9 de junho-Fazenda. 
lO » -Exterior. 
12 » -Interior. 
25 ~ -Guerra. 
4 de julho-Viação. 
5 » -Marinha. 

Para 1898 

1891-22 de maio-Fazenda. 
22 » -Interior. 
22 ~> -Exposição da Receita e 

Despeza. 
25 de maio-Guerra. 
26 » -i.rarinha. 
26 » -Exterior. 
11 de junho-, Viação. 

p,,ra 1899 

1898- !l de agosto-Exposição da. Reaeita e 
Despeza. 

13 de agosto-Guerra. 
18 » -Interior. 
19 » -Exterior. 
20 » -Viação. 
23 » -Fazenda. 
15 de setembro-Marinha. 

de 3 de maio para a abertura do Parlamento 
Brazlleiro tem jã. a duração da proprio. -vida 
parlamentar do Bra.zil ; nuoaa. houve outra. 
data para essa. solemnidade ! Desde 1824 que 
o dia 3 de maio, aoniversario do descobri
mento do Bra.zil, é assim festejado politica-
mente! . 

Nada autoriza, pois, a idéa da mudança 
da data. da abertura do Congresso, com pre
terição do amor devido âs nossas tradições 
e alteração na data marcada pela Consti
tuinte, muito patrioticamente! 

O nobre Deputado por Minas baseou prin· 
cipalmente a. sua. argumentação na impossi
bilid:l.lle do Podt~r Executivo te1• promptas as 
tabellas orçament~•rias em maio, dependendo 
dessas tabellas o inicio dos trabalhos pa~ a 
confeaçüo dos orçamentos. O orador e o pri
meiro a. ver na. iniciativa. do seu co!lega um 
geuerow pensamento, o ilesejo t1e achar um 
remedio para a hypotbese de estarmos seu
do obrigados a prorogar successi-va.mento a.s 

1:1 
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sessões e a dobrar o prazo marcado pela Con
·stituição. Está. bem cb\ro que o fito do lJfO· 
jecto é fa.ze1· com que a.s ses>ões já mais sejam 
:prorogada.s, é faier com que o Congres~o não 
pese no orça. me ll Lo da U oiiío, dei xanrlo de dar 
.no prazo da lei os orçamentos votados. 

~:mvém, :pois, saber si o projecto attende 
a esse iotuito e con~egue o seu fim. Aiuda 
quando a.s tabellas cheguem no proprio dia. 
àa ~bertura, os quatro mer.eg de sessão serão 
insufficientes, IJOi•que· o trabalho Ot'ç<\menta
rio no regimen presidencial é muito maior do 
que o ara no regímen parlamentar do Impe
rio, quando os ministros fa:-:iam os orçamen
tos e, ou tinltam maioda. para. approval-os 
taes quaes ou não tinham e dissolviam a Ca· 
mar.:\. Apezar disto, muitas e repetidas pro
roa:ações deram-se no lmperio ! 

Quando fali;J.va o nobre Deputado por Minas, 
autor do projecto, ouvi-o diznr que quatt·o 
mczcs de sessão são insutflcientes pam a clis
cussão do:> orçamentos. 

Ora., si esse tempo é iusutllcirmte e si é pela 
insurlicieochL do tempo que as sessões se pro
rogam, qua.l é o 1•emedio que o projecto vem 
trazer ao mn.l, mudan1fo de maio pa.ra. julbo 
a abertura do Ct.ingro:sso 1 

Nenhum, pois a eausa do mal é a iusuffl
ciencia do lenJpo, e esse permanece o mesmo; 
dizer-se que mudando-seu. d'1h da nbertura, 
o proj,~çto a1fasta o ma.l de só pollcr o Go
verno remP.tter â. Camar(L as tabellas para o 
estudo dos orçamentos em j1rlno, e de du· 
ra.nte o tempo que dclcorre de maio a esse 
m:z, perder essa. um tempo precioso, deve 
declarar que n,;nhum motivo milita em 
f;LYOl' dessa allegar;ão, purquanto M (uncçÕ(;S 
da Camara não ~ã.o puramente orc:amentarias, 
são mais vast«s; abrangem todas a.sfórmasda 

1egislação.E si o Congre~so abr-iNla em julho, 
não deixara, por isso, de occupar-se das l:1b 
que não tiverem caracter orç..1.mentario, de 
todos os aspectos du- vida nacional. 

Terminando, diz que espera que os autores 
do projecto tragam a diSCU~SãO OUtl'OS argU· 
mentos, para, ou combs.tel-os, si puder, ou 
confessar-se vencido, si os não puder des
truir. (1"lfllito bem.) 

moralmente impedido para discutir ou votar, 
como membro iiel!a; projectos d"e·sua inicia· 
ti va ou colln.bora.çâo como Deputado. . 

Vem, entretanto, occ:upando agora. a tri· 
buna, prevenir que a discu!lsão se encerre 
sem ·ser ouvido aquelle collega, o qual, por 
motivo imprevisto, segundo communiooa ao 
orador, foi obrigado ausentar-se da. Camara.. 

A e~ta pede toda. a indulgencia. a que se 
julga com direito; pelo imprevisto de sua: re· 
<>oluçU.o. · ·· · 

Diz que, considerado do ponto de vista. de 
sua constitucionalidade, ·o pr{ljecto é inata.
ca yel, expres~a como é a Constituiçã.o,quando 
permitte qne por lei ordinarie. seja. designada 
para a. abertura dô. Congresso data diversa. 
da de 3 de maio de cada a.nno ; pelo que só é 
discutível o projecto quando conRiderado pelo 
aspecto de sua. utilidade ou conveniencia pu
blica, 

Diz que essa. utilidade e essa conveniencia 
teem a SU•\ melhor prova neste facto, que 
tQdO~ lamentam, de !uncolonar o Congresso 
extraordinarhmente, por meio de .proro
ga.ções successivas; em cada anno, por tempo 
igual ao previsto pela Coostitni~ão, como 
sumciente para su~ sessões ordina.rias, re
sultando r!ahi oonverter-se em regra. uma 
meclida, que só como ex<!epção e remedio para 
1'-asos extr-aordinaríos, foi prevista e autori
zada pelo legislador constituinte. 

Que de f::~..cto, as proroga.ções estendem-se do 
principio de seteiJlbro ao fim de ctezembro 
de ca.tla anoo, seo4o assim o período extra
ordinario das prorogações igual ao ordinario 
de ca~a. sessão legislativa. 

Mustra. corno tendo e3ta anomalia por 
causa principal, si não unica., ·a impossibilidalie 
da serem remc~ttidas ao Congresso, nos pri
tneiros mezes da sessiT.o legislativa, as tabel
las e propostas do Executivo, sem a.s quaes 
não podem ser iniciados os ·orçamentos, o 
projecto ministra p<lra. este inconveniente o 
melhor e o mais natural dos expedientes, 
determinando a. reunião do Congresso em 
data. que coincide com aquelln. em que o 
Governo estil. preparado para remetter-lhe 
aquelles documentos. · 

Mostra. ainda que, ad.o:Ptado o projecto, o 
O Sr. Ampbiloph~o diz que não período maximo das prorogações será de um 

era. sua intenção occupar a. tribuna para dis- mez e meio, ao envez de quatro mezes, como 
·cutir este projecto, ja tão cabalmente justi·, agora., com a vantagem de uma. economia de 
ficado pelo illus~re Deputado por Minas, S"U perto de dous mil contos por sessão pa.:ra. o 
primeiro assignatario e seu principl"ll autor. Thesouro Nacional. 

A palavra., em resposta ao nobre Deputado Pondera que esta mal das prorogações tor-
por Pernambuco, devif1 caber, com toàas as nou-se infelizmente chronico no regimen 
vantagens de suà superioridade em relação ra:publicaoo entre nós, e ra.z sentir quanto 
ao oru.dor, ao illustrado autor- do unico voto isto deve estar pr~judicando as novas iosti
em ra.vor do projecto no aeil> do. C<:immissão .

1 

tuiç. ões, pelo menos no animo daquelles o.os 
de Justiça e Leg1slaçíío, jâ que, segundo o quaes fal!ec:em elementos de certa. ordem 
systema que tem adoptado nos trabalhos par& jUlgarem com isenção e Jlarfeito conhe-

. daquella CommiSI!ã.o, considera-se sempre. cimento ~e causa. um assumpto que 1eré a. 
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a.ttençã.o popular, pelo prisma rl_o augmento 
de despezas e· de sacrificios para a Nar;ão. 

Alonga-se em considerações sobre a gra.vi
dade da situa«ão financeira do paiz e do 
remedio no funding-l-Jan, que só eifeito~ 
negativos e contraproducentes tem produzido 
n:os paizes que a este expediente recorreram 
!lutes de nós ; coneluindo dahi peta. necessi
dade de ecooomias severas que nos possam 
levar, como excepçã.o en tr~ os demais povos, 
a. resultados melhores do que os obtidos 
alhures. 

· Allude á necessidade que nos tem obrigado 
a desorganizar ssrviços e despedir funcciona· 
rios das repartições fecleraes, e até o pera.rios 
dos nossos arsenaes, para. honrarmos o nosso 
eredito e sahirmos com dignidade da. angus
tiosa situação que nos opprime; e te1•mina 
suas consideracões declarando qne, dentro da 
Constituição, o projecto é o melhor dos reme· 
dios para o mal, que urge reprimir, dessas 
prorogações que com tanta injustiça estão 
sendo interpretadas fõra deste recinto pela. 
ignorancia. ou malevolencia de uma grande 
parte de nossos concidadãos. 

O Sr. Paula Ranl.OS lembra que 
.o Regimento determina que as ·primeiras 
discussoes dos projectos versem só mente sobt".} 
a. s·ua constitucionalidade e utilidade. Quanto 
á sua constitucionalidade, não ha a menor 
duvida por parle dos membros da.. Camar·a ; 
a·propria Commissão já a reconheceu-

Sente-se, entNtanto, em difficuldade para 
tomar parte no debate, dífficuldade oriunda 
do facto de impugnar em toda. linha o projecto 
a.presan tado. 

Para que estarmos aqui com estas hypo· 
crisias políticas ~ Para. que procurarmos no 
Congresso Nacioua.l a fonte de todos os 
males que ~ ffiigem a R~publica ~ 

'Não 11a hoje uma refot•ma quo se tmte 
nesta Casa que não tenha. em vista cercear as 
a.tt.rihuições do Porhlr Legislativo, para o.la.r
gar as do Executivo. O que tlóe a todos 
quantos tornam a seria a sua mi:;são no 
Congresso, ó a mesquinha. questão, venti
lada. lá róra. e trazida inconvenientemente 
todos os dias para o seio da Ca.mora, de rn
duzir os representantes de um dos poderes da. 
Republíca. a simples ganhadores de subsi·dios. 

P<\rece que nos :preoccapamos sórnente em 
prorogaçues para vivermos á custa do The· 
souro Nacional ! 

E' necessa.rio que o orador faça á Camr~ra. 
uma. confissão franca.. 

Não precisa appellar para o testemunho 
dos seus collegas, que S<'l.be cumprir os seus 
deveres de representante da Nu.çã.o. 

Quando veio para a. Cumara. pela. primeira. 
v~i, occu.po.va um cargo ba.sta.nte importante 

no Estado a que se ligou pelos laços mais 
iotimos de solidariedade politica. 

Nos intervallos das sessões parlamentareS, 
o orador continuou a exercer o seu cargo ; 
mas dentro em pouco tempo se convenceu. de 
quP- devia abandonai-o, para se!:' exclusiva
mente representante da. N:açã.o, e não se oc· 
cu:pa de outra cousa. durante o tempo ·das 
~essões. 

No dia em que :J. Nação o collocar na con
tingeocia de não lhe poder pRgar para ser
vil-a, nt!cessitará procurar elementos de vida. 
E' preciso que o homem publico tenha uma. 
vida immaculada., e para. tel-a é preciso quo 
a Nação lhe pague. 

Si o fim do projecto é a diminuição de 
despezas com os representantes da Nação, 
como declat'Oil o nobre Deputa.do pelaBailia, 
ligando-o ã. situação financeira, dizendo que 
é uma. ligação ao fu?tding·loan, si é este o 
fim, -o O!'ador vota. contra. 

Po:r mais esforços que empregasse para 
encontrar nos argumentos dos nobres De:pu
ta•los alguma causa que o convencesse da 
utilidade do }\rojecto, a vigOrOU-se no· SeU 
espírito· a convicção de que elle não tem 
utilidade alguma. · 

·~i é porque vem fa.cilitàr o estudo e a vo
tação dos orçamentos, basta lembrar que, 
desde o Imperio, se arraigou a conviccão de 
que é materitJlmente impossível fazer-se todo 
o trabalho parlamentar deutro do periodo 
constitucional de quatro mezes, e, na. ReJ?U
blica, é absolutamente i..mpossivel em menos 
de seis. 

Si as ta.bellas sã.o apresentadas depois do 
segundo mez de sessão, estes dous mezes são 
sem utilidade para o pa'z, argumentam 
SS. EEx:. A isto responderü. o orador: desde 
que não se obrigue o Governo .a um certo 
prazo, continuara a apresentai-as em julho, 
agosto, setembro e atê mesmo no'l"embro, 
como um ministro fez ainda ha pouco. 

Mas, si reduzirmos este prazo. de julho a 
de>.embro, para a discussão dos orçamentos, 
o que restará. p~ra a discussão dos projectos 
importarrtes?, 
• !!: agora mesmo não temos votado projectos 
importantíssimos e:\igidos pelo Governo 
para. salvação da situação financeira, como o 
de fundo de resgate e gm·a.ntias, de imposto 
de sello, re~ervando os mezes restantes para 
os trabalhos orcamentarios 1 

Alem clisto, si o prazo de seis mezes é in
dispznsavel, :para completai-o teremos de ir 
a. 14 de janeiro. Levanta-se a questão consti
tur:ionnl de saber si poderemos ir além de 31 
do dezembro, quando a Constituição diz que 
a sessão e annua. 

A verdade· é que pelo projecto seremos 
obrigados a nos separar ~em termos votado 
os orçamentos, dando ao Governo. " di-
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ctadura financeira., a exemplo da. mona-r-
chia. · - . 
. ·Pensa que o mal_ vem do ~e;;s~o systema. 

· . adoptado em ma.term de contecçuo dos orç;
mentos. 

·Todos· dias estamos aqui a. fazer reformas. 
Está certo que ninguem conseguira do Ex· 

ecutivo a. remessa das tab~llas no prazo de
terminado. 
. Lembrará uma. medida, que já. foi usada.: 
o a ano financeiro começar em julho e acabar 
em julho. . 

Mas além deste meio, ha outro. S.l o orça
mento compõe-se de duas partes -umn. fixa., 
outra. move!, por que não consagramos o 
meio de votar logo a pa.rte fixa, ma~ se entre 
na discussão do orçamento, e depots a mo · 
veH · 

Esta. é a. praxe segui_da em todos os par la· 
mentos do mundo. 

E' preciso que nos convençamos que se não 
reformam costumes a. golpes ~e lei. 

Quanto mais tarde sa abrir o Congresso, 
·mais tarde será votado o orçamento, e 
quanto mais tarde fôr votado, tanto peior 
será.l)ara. o Governo pól-o em. ex:ecuçã.o. 
. · Para fa.ciUtar a confecção e passagem dos 
orçamentos, lembra a medida que a Commis
são de Policía. acceitou, proposta pelo oradol', 
-a mO.DJJtenção da disposição do art. 131 do 
Regimento, sem o addítívo apresentado em 
1884. . . -

O orado~ ainda. allude as a.pree1açoes do 
nobre Deputado por Minas Ge~a.es e termin_a. 
certo de que n. Ca.mara. negara seu n.ssen~l·· 
mento ao projecto e conservat•á como tradlC· 
ção nacional o dia 3 de maio para. abertura. 
do Congresso. 

Este proj~cto nada. tem de util, e encarado 
pelo aspecto do interesse nacional nã.o se jus
tifica. (Muito bem ; muito bem. ) 

Fica a discussào adiada pela. hora. 
Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES F!NA.ES 

N. 17 A-1899 

Redacça~ fiM~ ào projec.to a. 17, deste anno, 
gue autoriza o PiJde!· Ezecuti'IJO a conceder 
ao ajudante do parteiro da. A.l(andega à e 
·Pernambuc~, A.rthur Hero.cUo de OJ.rvallto 
Guimarães, seis me.:es de Ucença, com orde· 
nado, p1ra tratar de sua saude. 

O Congresso Nacional resolve: 
At'ti"'o unioo. Fica. autorizà.do o Poder 

Executivo a conceder a.o ajudante do por-· 
teiro da Alfa.ndegs. de Pernambuco, Arthur 
Heraclio de Carvalho _Guimarães, seis meZ6S 

de licenç~, com Ol·denado, para tt•ata.r de SU8. 
saude; revogadas as disposições em con-
tral'io. · 

. Sala das Commissões, 7 ·de julho de 1899. 
-F. To~entino.-Peregrino. · 

N. 35 A-1899 

Redacçifo fi-nal do pn;jectJ n. 35, deste.cmno, 
gue autori.:::a o Poder Executi'llo a. aõri1· ao 
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
o credito extraoniinario de 1:612$903, para 
pagar ao D1·. Henri![ue Martins a gra.lifi· 
caçl!o que lhe compete por ter e:x;ercido o 
cargo de sccrelario da Faculdade de Di1·eito 
do Recife durante o tempo dect:n"rído de 28 
de agosto de 1.894 a 31 de /k;embro de 
1895 

O Congresso:Nacional resolve: 

Artigo unico. E' o Poder Executivo auto
t•izado a. abrir ao Mioisterio da Justiça e Ne
gocies [otel'iores o credito extraordinario de 
1 ~612$903. para pagar ao Dr. Henrique Mar
tins a gratificação que lhe compete, nos ter
mos do art. 455 do Regula.'!lenton. 1.232 a:, 
de 2 da ja.neiro de 1891, e correspondente ao 
tempo decorrido de · 28 de agosto de 1894 
a. 31 de dezembro de 1895 em que exerceu o 
cargo de secretario do curso anne:x_o ã. Fa
culdade de Direito do Recire; revogadas as 
dis(Josições em contrario. 

Sa.le. das commissões, 7 de julho do 1899. 
-F. Tolentil~o.-Peregrino. 

N. 37 A-1899 

Redacçúo (tnaJ do projecto n. 87, do co1•rente 
aMlo, que autori;a o Poder Et~Xcutilio a con
cedet· ao engenheiro ci-vil A.gliberto Xaoier. 
preparculor de cltimica orgt.mica da E1cola 
Polyteclmi~:a da Capital Ferkra&, um anno 
de licença, com oráenado, pa,·a t1·atamento 
de saude. 

O CongressO Nacional resolve : 

Art. 1. o Fica o Poder Executi "0 autori
zado a conceder ao engenheiro civil Agliberto 
Xavier, preparador de chi.mica. organi.cl\ da. 
E:;oola. Pólytechnica. da Capital Feder:al, um, 
anno de licença, com ordenado, para trata
mento de saude. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em con-
trar·io. · 

Sala das Com.inissões, 7 de julho -de 1899. 
-F. Tolentino.-Peregri1UJ. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:39 + Pág ina 20 de 29 

··~· SESSÃO E li~ 7 Dl!! JDLJiO DE .1899 .117 

'· 
N. 39 A-1899 

Rerlacçt!o fina~ do pr:_ojectq n. 39, do corrente 
c:mnot que autoriza o Poder- E:tect4ti o o a con.
cecter a.Oeta1Jia Augusto Borges, 4• escriptu• 
rario do Tribunal de Contas, um anno de 
licença, com ardenado, para tratiZr de sua 
saude, 

O COngresso Nacional resolve : 
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado 

a conceder a Octavio· Augnsto Borges, 4" es
cri:pturario do Tribunal de Contas. um anno 
de licença, com o resp~etivo ordenado, para 
tratar de sua. sa.ude onde lhe convier. 

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

Sala das Commissões, 7 de julho de 1899. 
-F. To~entino.-Peregrino, 

N. 53 A-1899 

Reda.cçtlo final da p1°ajecto 11. 121, de 1.897, 
gue prouidencia sobre a naturalizaçao de 
estrangeiros. 

(Vide projectos ns. 12i, de iS97, H6 e 116 A, de 
1598 a 53, de 189!!) 

.O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. 0 São considerados cidadãos brazi. 

leiros: (Constituição, art. 69, §§ 1 a. 6.) 
§ 1. • Os nascidos no Brazil, ainda. que de 

pae estrangeiro, não residindo este a. serviço 
de sua nação. · 

§ 2. o os filhos de pa.e bra.zileiro e os ille
gitimos de mãe br&.zileira, nascidos em pa.iz 
estrangeiro, si est~belecerem domicilio na. 
Republica.. ·· · 

§ 3. • Os filhos de pa.e brazileiro que estiver 
em outro paiz ao serviço da Republiea. em
bora nella niin venham domicilhtl"·se. 

§ 4. • Os estrangeiro!! que, a.cba.ndo·se no 
Bra.zil a 15 de novembro de 1889, não decla
raram ató 24 de agosto de 1891 o anímcr de 
conservar a naciona.lidwle de origem, segundo 
o processo estabelecido nos decretos n. 5B A, 
de 14 de dezembro de 18S9 e de 15 de maio 
de 1890. 

§ 5. 0 Os estrangeiros que ·possuírem bens 
immoveis no Brazil e forem casados com bra
zileiras ou tiverem tilhos brazileiros, com
tanto que res\dam no Brazil, salvo si mani· 
festa.rem- a intenção de não mudar de nacio-

. nalidade. 
§ _6.• Os estrangei"r:lS que requererem a 

naturalização de accordo com a presente Ieí. 
. Art.' 2. • Os estrangeiros naturalizados go

zarão de· toios o.s direitos civis e politicos e 
poderão- d~empenhar quaesquer cargos ou 
funcções publicas. 

Para.grapho unieo. Excepluo.m.-se os CS.rgos: 
a) de Presidente e Vice-Presidente'da:áepu. 

blica; · 
7.1) de Senador ou Deputado ri.o CongreSso 

Nacional, sem que tenham para. o primeiro 
mafs de seis annos de cidadão brazileiro, e 
para o segundo mais de q ua.tro annos. 

Arl. 3.• A na.turalização não subtra.he os 
naturalizados ás obrigações por elles con
trahidas no paiz de orjgem antes de sua des~ 
nacionalização. 

Art. 4.• Compete privativ:amente ao Pre
sidente da Republica conceder titulo de na
tura.lização aos estrangeiros que o reque
rel'em por si ou procurador com poderes 
especiaes. 

Art. 5. o O naturallzando, na :Petição diri • 
gida. ao Governo Federal, ra.ró. as necessarias 
declarações quanto à filiação. naturalidade 
estado, profissão ou especificação da prole, si 
a houver de legitimo consorcio, e domi~ 
cilio; cumprindo· lhe ainda pro-var com do
cumentos: 

l. Identidüde de pessoa. ; 
li. Maioridade legal ; · · 
lll. Residencia no Brazil pelo tem}lo de 

dons annos, no mínimo ; . 
IV. Bom procedimento moral e civil ~on-

statado· por documento official. · 

Art. 6. 0 O rGquisito de resldencia. será dis· 
pensado: 

I. Ao estrangeiro casado com brazileira; 
n. Ao qM possuir bens ímmoveis no · 

Brazil; 
Jll. Ao que ti ver parte em algum· esta be· 

lecimento industrial ou fôr inventor ou in· 
tl"oductor de um geoero de industria util ao 
paiz; 

IV. Ao quo se recommendat• por seus ta· 
lentos e lettraa, ou por &ua aptidlio profis
sional em qua.lquer ramo de .industria. ; 

V. Ao filh.o de estrangeiro naturalizado, 
nascido fóra. do Br:LZil untes da naturalização 
do pa.e. 

Art. 7. 0 Para os e1feitos legaes const-ituem 
prova bastante as certidões extrabidas dos 
livros d~ notas e repartições officin.es. e bem 
assim os attestados passados por qualquer 
autoridade judicia.ria, municipal ou policial 
da União ou dos Estados •. 

Art. 8. o O titulo de natura.lização, assi· 
gna.do pelo Presidente da Repnblica e sub· 
scripto pelo M1nistro do Interior, será regis
trado n!l respectiva. secretar-ia, depois .de ter 
o naturalizado, por si ou procmrador, passado 
recibo do mesmo titulo, que considera.r-se-ha · 
de nenhum e:treito, quando nã.o solicitado :oo 
prazo de seis mems. 
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. Ait. 9.• O processo de naturalizaçã.o refe
rente aos estrangeiros residentes nós Estados 
se;.:organizará: 

§ I.~ Perante a secretaria competente . do 
governo estadual, que o transmittirá ao Mi· 
nisterio do Interior pa.ra ose1feitos da conces
são e t'egistr.:~ do titulo, que será reenviado 
ao governo referido aftm de ser entregue ao 
naturalizado. 

§ 2.0 Pe~J.p.te o presidente ou chefedo gO
-verno mumctpal, que o remetterá. informado 
ao .presidente ou governador do Estado, :para 
os t1ns do paragrapbo anterior. 

Art. 10 .. Na.secretá.rLt (:ompetente d.o go
-verno estadual, ha;verà. tambem uin livro 
proprio ao registro de titulas de natuializã.
ção • 
. Art. 11. O prazo na.ra a entrega do. titulo 
nos Estados será de· um anno~ contado da 
data do recebimento na. secretaria do go
'V'erno. Exgotado o dito :prazo e não sendo 
reclamado aquelle documento, Ca.r-se-ha a 
devolução ao Ministro elo Interior, para os 
atreitos do art. 7c, in fir~e. 

Art. 12. Independente. de quaesquer for. 
malidades, ·serão expedidos tiltdos declarato· 
rios de cidadã" bra;;ileiro aos que o reque 
rerem por si, provando as condições dó 
art. 1•, §§ 2•, 3•, 4'' e 5~ desta lei. 

§ I. o O Ministro do Interior é o competente 
pa.t•a assígna.r os titu!os referidos, appli~ 
ca.ndo·se, quanto ao :process:l de conces;ão e 
registro, as disposições dos arts. i o e .s•. 

§ 2.• Para os estrangeiros tacitamente na
turalizados em virh1de do art. 69, § 4', da 
Constituição, equivalem a titulas deelarato
rios de cidadãos brazileiros os seguintes do
cumentos, expedidos lltê a data. desta lei: 

a) os titulas de eleitor federal ; 
b) os decretos e portarias de nomeação pa.ra 

Cli.rgos publicos federa.i~s ou esta.duaes. 
. Art. 13 •. Não é permittida a. naturalização 
de estraDgell"()s que, no pai'!: ou fóra rlella 
estiveram pronunciados ou .tiverem soffl'id~ 
condemnação por crime de bomicidio, furto, 
roub~. banca. rota,. falsidade, contrabando, 
estelllonato, moedà. falsa e lenocínio, aindá 
que ~à tenham cumprido a penll. cu obtido 
perdao. 

Art. 14. Ficam isento; . de . qliaesquer 
custas, s~ll0s ou e.rnol~mentos os papais re· 

. ferentes a na.tnrahzaça.o de estrangeiros ou 
:prova da que se é cidadão brazileii'O. 
. Ál't. 15. No regula.ment'J que o Go"Verno 

expedir para. a e:~~:ecução desttt lei, além de 
um fornml~io do pr0cesso de naturalização, 
estabelecera. as necessa.rias providencias no 

.sentido de orga.nizar·se em priizo. breve um 
qua:dro estatístico. de. todos. os estrai:Jgeiros 
T$ldentes no terntono I)aewnal e ta.cita.. 

. . 
mente naturalizados •. em virtude da Consti· 
t uição- e leis anteriores. 

Art. 16. R.evoga.m-se o.s disposições em 
contrario. -

S>~.la. das Coinn:ííssões, 7 de jtilho de 11?99. 
-F. Tolentino .- Euclides l't.fulta. - Pere
grinCJ. 

Vão a imprimir os segtüotes 

PROJECTOS 

N. 2 B- 1800 

Emenda do Senado ao projecto n. 2 A, deste 
am~o, ql{B fixa a força naval para o anno 
de 1.900. 

A propcsiçii.o desta Cama.ra sob n. 2 A, do 
corrente anno, que fixa a força. na.va.l para o 
exe1•cicio de 1900, foi adoll~a. pelo Senado 
com uma emenda na QUal. e .fixauo o numel'o 
ma.:x:imo de aspirantes a ·guardas-marinha.. 

A disposição dessa emenda é analoif.J. a esta
belecida na.s leis que fixam as forças de terra 
quanto aos alumnos das escolas militares, por 
iSso e a COmmissão de Marinha e Guerra de 
parecer que a. emenda seja a.pprovada. 

Sala das Commissões em 7 de julho de 1899. 
~ Benriq~e VaUaào.res, :presidente.-A-ug-testo 
C,"lementino, relator •. -Mello Rego.- R • .Pai· 
xão.- Barbos.t Lime•. 

Prajecta n. 2 A, de 1899, da O.Lmara dos 
Dept,JtadOJ que (~;r;.~, a força !'l<tva.l para o a~no 
de 1900 

o Congres.<Jo Nacional decreta : 
Art. 1.• A força naval, no anno de 1900, 

eousta.ra : 
§ 1.• Dos otnciaes da Armada. e classes 

annexas, conforme os respectivos quadrôs. 
§ 2.• De 4.000 praças do Corpo de Mari· 

nheiros Naciona.e~; inclusive 300 praças para 
as tres companhias de foguistas e 100 para. o. 
companhia do Está.do de Matto Grosso. . 

§ 3.• DJ 700 foguistas, contratados de 
conformidade cõm o regulamento promulgado 
para os foguistas extra.numerarios. 

§ 4. o. De !.500 aprendizes marinheiros. . 
§ 5.• De 450 praças do Corpo (le Infantaria 

de Marinha. . 
§ 6. 0 Em tempo de guerra, do dobro do 

pessoal dos §§ 2", 3•, 4• e 5•. · 
Art. 2. o .Fica o POder Executivo autorizado 

a modi:ficar o art. 21 do Regulamento qu~ 
baixou com o dee1>eto n. 8.6t:l6, de"I6 de se· 
temoro de 1882, para o fim de perceberem os 
marinheiros foguistas, alêm do soldo que lhes 
co~pete. a gratificação diaria. das tabella.s em 
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vigor. paga sem as restrieções da.quelle a.r· 
tigo e. das o.J.tra.s di~poskões do mesmo regu
lamento, contando-se como dia.s de tl'abalho 
todos os dias de cada. mez . . 

,Art. 3-.• As praças e , ex-praças que se
engajarem l>Ór mais de tres annos e em se 
guída por dons, pelo méuos, terão direito, 
em cada engajamento, ao valor, recebido em 
dinbeiro~ das peças de farrlame.nto gratuita
mente distribuidas aos recruttts. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

Càmara dos Deputados, 8 de junho de 1899. 
- Carlos Vaz de .Mello, presidente.- 0.1rlcs 
Augl-'sto Valente de .NotJ(l,es, lo secretarlo.
Antonío Ma1·ques da SilM 21fari:, 2• secre
tario. 

Emend•t do SeNado ao projecto n. 2 A. de 
1899 da Camara. dos Deputados 

Ao ârt. 1° 
Accreseente-Ee onde con"Vier : 
§ ~ . . de 260, no maximot aspirantes a 

gua.rd,{s-marinha. ». 
Senado Federal, E-m 5 de ,iu'ho de Ié9fl.

Fra1'lcisco de Assis &sa e Silva, presidente. 
-Joakim rl'O. Catwula, 1• secreta~ío.-Hen· 
rique da Silr>a Couti,1.h.,, 3° secretario, servíndo 
d.e 2" .- Gustava Ri,:h,ml. servindo de 3". 
-R<.tu!ino J •• idol,phc. Ho,.,., servindo 1le 4•. 

N. 36!A-l899 

.Reda.cçl!o para 3" d:'scussao do projccto n. 36, 
deste a,.mo, sl-tb.ltituti'tlo appro'tlttdo n:t 2·1 dis· 
cussa" do projectv N • i 71; de 18f"8, qve es
tabelece ·regrM paru. qua!íficaçdo de j ... rados 
fedcrr;.t;s e p~ra a ?·espectit:!Gt t-e~is<to 

O Congresso Naciona.~ resolve: 
.Art. 1,• O Jury Federal compot·-se-ha de 

12 juizes sorteados drmtre 48 cid<tdãos qnali
ficado~ jurados no Districto Federal e nas ca
pitaes dos. Estad.os, de accordo com s.s pN· 
scripcões da presente lei. Poderá, todavia, 
funccionar o tribunal sempre que compare-
ça.m, pelo menos; 36 jurados. · 

.Art. 2.•E' a'ptoparaser qualificado jurado 
o cidadão que retinir o.S seguintes requisitos: 

I. Sei' r..idadão brazileiro no goso dos di· 
rei tos c i vis e politicos ; 

11. Saber ler e escrever correctamente ; 
lll. Ser eleitor incluido no alistamento fe-

deral; . . . . 
IV. Ser domiciliado no Districto Federal 

ou na.. capital do Estado, em que haja de ser 
qualificado, -pelo menos; tres mezes antes da 
qua.llft.cação. 

§ 1. • São dispensados lio jury~ 
I.. O Presidente e o Vice-Presidente da Re-

publica; . 
II. Os Ministros de Estado ; 
1!1. Oi> Senadores e Deputados Federaes ; 
IV. Os officiaes generaes, quando a1n com-

mi.~são. e os eommandautes de guarnição do 
exercito o:u da arma.d ... nacionaes ;· 

V. Os presidentes ou go1'ernadores dos 
E~tados e os seus secreta tios : 

V!. Os juiz~s, escrivães e officiaes ,Je jus
tiça. fe<leraes ou das justi~as locaes ; 

VII. O.;; z·epresentantes do mini~teL·io pu
blico federal ou lo~m.l; 

VIH. As autoridades polic!aes; 
IX. Os maiores de 60 annos. si o reque

rerem; 
X. Os que no anno anterior, tiverem 

effectivamente servido durante uma sessão 
do jury. 

§ 2.0 i'iãG podem se1· ju1·ados : 

I. Os que. estiver-~m pronur cia.dos em quat; 
quer c:lme ou sofrrer':lm condemnaçílo :pas- · 
sar1a em julgado pc,r crtme Ü•.:tillança.,..el ; 

li. Os qall fo~em notoria. nente conside-
rados ~em intrgridr.v1.r, moral ; 

l!I. Q~ juc1ici;L] Ol8UI.e intcrdictos; 
IV. Os inr~1.pa.ze~ pCir earer.nidade; 
V. Os failidos nf.o !'ehabilLados; 
VI. As p;·aças de pl".-:t. 
§ 3.'· Po1· motivo c'ce crer.ça ou funcção 

religiosa, r:enhnm cidadãn 'PLJdc eximh•-se do 
serviço uo.iury. (CI)n:::t. Fe1l., art. 72,§ 28). 

Art. 3.• A.o sul;Jstituto do juiz federal e, 
nn. sua fdt<,1. ou imnedimemo. aos seus sup
plente~. pcla1 Ol'•lo.tú áa. clo..."Sí'Jcação, compete 
a qnaliftJBçã.o dos jut·a.dos, ;~ qual teril.por 
ba.se a alh;tamen to vigente -ie eleitores L'c
d~raes. 

§ l." Pam o fim deste artig-o, o juiz-quali
fíca.cior, na ausenda dC:l dados que possa 
ob1 .. t-.r directamcnte, requisitar-:"t das •LUtol'i
dttlies policiaes os e!\clarecimento~ necessat•ios 
rle modo e em tempo <t ser envi:trla a li~ta de 
qualitieação ao juiz federal. ~té o dia 30 da 
mez de outubro de cada anno. 

§ 2.0 De:z: dias antes da remessa. da.mesma 
lista, o ju.iz quaUfieador publical·a.·l1a pela 
imprensa e por edita~s affixados na porta dtt 
casa das audiencia.s do juizo. . 

§ ·3.0 A t:ransgres~íi.l> do disposto no pre
sente artigo e seus paragraphos importará 
pa.ra o juiz qualificador a pena de multa. rie 
50$ a. 200$, que será imposta pelo jujz federal, 
com recursn voluntario para o presidente do 
SUpr_emo Tribunal l?ederal, e será cobra/la 
executivamente, a reqaerimento do procura· 
dor da. Republica na se<:ção, dirigido ao juiz 
federal. À multa serfi. recolaida,. como renda 
da União, à repartição fiscal. compe-tente, a 
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qual se·enviâ.râ. cópia do auto, quando imme
àia.to não seja. o pa.ga.mento. 

· ·Art; 4.~ A revisão da lista dos jurados 
· federaes e a organização dt~. lista. definitiva, 
·que serão feitas de la 31 de dezembro de cada 
aono4. incumbem a uma junta composta. do 
juiz federal, como presidente, do seu substi
tuto e do procurador da Republica. na respe· 
tiva. secção. 
· § I.• A junta reunir-se-ha no dia acima. 
designado e funccionarã. na. sala das audien
cias do juizo federal em dia~ successivos e 
sessões public&s ate a conclusão dos tra
-balhos. 

§ 2,0 Na. reunião. tomara em primeiro logar 
conhecimento das rec1a.mações ou recursos 
que o juiz federal houver recebido dos cida· 
dãos indevidamente incluídos ou excluídos 
pelo juiz qual~ticador. · 

§ 3.• Em segui~a procederá. â. revisão da. 
mesma lista. de qualificação, ineluindo nesta 
todos os cidadãos cujos nomes tenham sido 
indevidamente omittidos e excluindo os men
cionados nos §§ 1• e 2• do art. 2• e os que 

· não possuam os r~quisitos do mesmo &rtigo, 
.·. primeira parte. 

§ 4. • Quando se proceder á revisão annual, 
serão incluídos na. lista geral os cidadãos que 

· houverem adquirido as qualidades precisas 
para jurados e excluídos os que as houverem 
perdido, -os fallecidos e os que houverem 
transferido o domicilio para róra da secção. 

§ 5.• A lista geral. depoi.> de tra.nscripta 
em livro especial, numemdo e rubricado pelo 
juiz federal. será assignada. no referi:lo livro 
peles membros da juntil e publicada. pela im· 
prensa e por editaes a1Jh:ados na porta. da 
casa. do juizo federal. · . 

§ 6.0 Organizada e transcripta a. mesma 
lista, em ordem alphabetica, a junta. farâ. 
inscrever os nomes dos cidadãos alistados em 
cednlas de igual tamanho, as qua.es serão 

. recolbidas em uma urna, verificando-as o 
procurador da. Republica. á. medida que forem 
sendo-lidas pelo escriv&o • 

. · § 7. • A urna. terã. duas chnves, das quaes 
uma. fica.rã. e •• poder do juiz federal e a outra 
em poder.do procurador da. Republica. 

§ 8.• A.·mesma urna, livros e mais papeis 
relativos à qunlüicação e trabalhos da. junta 
tlca.rão a cargo do e3cri-vão competente, que 
os terá sob sua guar-da, em cartorio. 

. § 9. 0 Quando, por motivo imprevisto, não 
. ·.. se proceder á revisão, prevalecerá a. qua.li· 

· fiea.Ção anterior. · 
· .Art. 5. • A qualificação é permanente mas, 

todos os · annos na época. fixada no al't. 3'', 
§ l" e tio art. 4•. se procederá á sua. revisão 
·pa;ra os .fins declarados no art. 4° e seus pa.
ragra.phos, guardando-se todas as disposições 
_desta lei acerca da publicidade, reclamações, 
'recursos e formalida.des da qualificação. 

Art ~ 6.• D:;, indevida incl~o ou exclusão 
caberá. recurso: 

I. Para. ajuo.ta. revisora até o dia 30 de 
novembro, quando .o a.cto ema.nar do substi-
tuto do juiz federal ; . 

!I. Para o Supremo Tribunal Federal, 
quando a. decisão fôr da junta revisora. · 

§ 1 . • Este ultimo recurso será interposto 
perante o jui~ federal dentro de 10 dias; con
~dos da publi~o da lista geral, e a.presen~ 
lado na instancía. superior. devida.mente in· 
formado, dentro de 60 dias. 

§ 2. • São competantes para interpor ore· 
curso: . 

r. O cidadão indevidamente incluído ou 
excluído do aJistamento. 

li .. O procurador da. R.epublica.. 
§ 3. • As decisões dos recursos providos 

pelo Supremo Tribunal serão · apresenta.das 
dentro de 60 dias ao juiz federal, que as 
mandará transcrever no li.vro da qualificação 
e, dentro de oito dias, convoeando o. junta. . 
revispra., fará. na. urna a neceS!:l.ria altera· 
ção. · 

ArL 7. o A lista. geral dos cidadãos quali
ficados jurados, bem como a dos que forem 
incluidos nas revisões annua.es; deverão ser 
public.'l.das no :Di.trio OtficiaJ da. União, no 
Oistricto Fedc.ral, e nos rlia.rios ou jorna.es 
que flzerem.a publi·~ção otncio.l closactos do~. 
governos nos Estados. · 

Art. 8.• Revogam-se cs arts. 80 e 81, parte 
primeira, do decreto n. 3.084, de 5 de no· 
vembro de 1898, e mais disp<>siçt!es em · con.· 
tra.rio. 

Sala das Commissões, 7 de julho da 1899.
.A.mphilophio, :presidente. - Xauier da Sil--
1leira, rela.tor • .-.. .Alfredo Pi:nto.- L u i.:: Do
mingues. - Galeúo CarMlhal. - M<trtins 
ltmior • 

N. 60-1899 

Manda ario:nar a, tMente-coronel gra.àfl.aà<J 
,·eformado do exercito Antottio Galdino Tra· 
-oa.ssos Alves as quotas da reforma inherentes · 
d c1a.sss. dos otficiaes superiores desde a data 
do.deoreto que o nformcnc. 

O teaente-coronel graduado reformado do 
exercito Antonio Galdino Travassos Alves foi, 
por decreto de 14 de março de 1890, stndo 
então capitão de infantaria, transferido para 
a 2• classe administrati~amenta ou sem 
declaração de motivo, ·quando lhe cabia. a 
promação a major por antiguidade, visto 
existirem 17 vag&s desse post<l, que foram 
preenchidas por decreto de 17 do mesmo ~ez, 
i.Sto é, .tres dias depois. 
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Contanilo mais de 30 ·annos de serviço, banhailo p~las forças lega.es no R.io Grande dÓ 

solicitou a sua reforma, ainda como capitã.o, .Sul (2• discussão); . · " 
a q~!U lha foi concedida por decreto de 14 de Do projecto n. 58, de 1899, autorizando o 
a.bril de 1891. . · Po.1er Executivo a abrir ao Ministerio da 

Reclamando ao Congresso Nacional contra Guerra o credito de 39:352.~00, supplementar 
o seu direito que allegava. pl'eterido, foi a a varias verbus do art.l9 da lei n. 560, de 31 
sua pretencão attendida. e por decreto legisla~ de dc:zambro de 1898 (2• discussão) ; 
tivo n. 158, de 5 de agosto de 1893, foi Continuação da ~·discussãodoprojecton.54, 
mandado-considerar a. sua. reforma. no posto de 1899, designando rlia. 14 de julho de cada. 
de ma.jor com a graduaçã-o de tenente- a.nno para a reunião do Congresso ~aclonal 
coronel. na Capital Federal, indllpendentemeute de 

Esse acto do Congresso ·importava. em con- convocação, com parecer contrario da Com
sideral-o como si tivesse sido :promovido a. missão i.le Constituição, Legislação e Justiça ; 
major antes de solieitar a. sua reforma e · 3" discussão do· projecto n. 34, de [899, au
assim deveriam ser~lhe abonadas as quotas torízaodo o Poder Executí-vo a abrir ao Mini- · 
addicionaes inherentes á classe dos offi.ciae3 sterio da Guerra. o credito extra.ordina.Tio de 
supfriores. · 7:500$pa.ra. pagar â. vi uv-a de Mathew La.wri.e 

A Contadoria Geral da Guerra, porêm, in· os serviços prestados pel.a la.ncb& de sua pro· 
terpretoll o citado decreto n. 15S,julgou que p1•iedade Promptus ás forças legaes que ope
lhe deve~i<:m ser a_bona.das apenas quotas ra.ram em Nitheroy; 
como ca.pttao. 3" discussão do projecto 11. 47, da 1899, de-

o peticionario, á vista. dessa interpreta- terminando que nenhum commissa.rio poderá. 
çã.o, solicita. agora u.m a.cto do Congresso, ser promovido sem ter liquidado provisoria.· 
mandando paga.r·lhe desde a data. da sua. mente com a. COntadoria de Marinha. a sun 
reror:ma a.s quotas como offl.cial superior. responsabilidade pa.ra. com a Fazenda. Na-

Es:,a. pretenção é de inteira. justiça e só cional, anterior à gerencia que tiver a seu 
com· o seu deferimento serâ feita a devida. cargo na occasião em que lhe competir a pro· 
reparação ao direito preterido do :peticio- moção; 
na.rio; por isso a commissã.o de Marinha e 3" discussão do projecto n. 32 B, de 1899, 
Guerra e dé parecer que Sfja adaptado o que autoriza o Governo a abrir no corrente 
seguinte exercicio,ao Ministerio da Justiça. e Negocias 

l'ROJECTO 

O Congresso Nacional decreta.: 
Artigo unico. Ao tenente-coronel graduado 

reformado do exercito Antonio Galdino Tra
vo.ssos Alves devem ser abonadas as quotas 
de relorma inhereotes á classe dos o!flciaes 
superiores desde a da.t::t do decreto q ne 
o refurmou ; revogadas as disposições em 
contrario. 

Sala. das commissões, 7 de julho de 1899.
HMriiJue Valladat"es, presidente e relator. 
-Mello Rego.-B.arbosa. Lima.-Aur;mto Cle· 
mentino.-R. Paix{J(). 

O Sr. Presiden~e- Tendo dado 
a hora, designo para. amanhã a. seguinte 
ordem do dia:· · 

vota.çti:o das. seguintes mnterias~ 
· Do parecer u. 19, de 1899, com o parecer 

sobre as emendas apresentadas na discussão 
unica. do parecer n. 19, relativas ã indicação 
do Sr. Augusto Montenegro, que modifica al
gumas dispos1ções do Regimento Interno(dis-
cussão umca}; • 

Do projecto n. 57, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a abrir ao Minísterio da 
Guerra. o credito da '25:810$ para indemnizar 
a Felip:pe Maxwell do gado levantado e arre-

~mara V. IJI 

Interiores, o credito extraordin::trm de 60:000$, 
sendo 50:000$ para auxiliar a. Associação do 
<1• Cmtenario do Descob~imento do .Brazil, na 
oommemoração que elh~ projecta. realizar no 
anno proximo vip.douro, e 10:000$ para. Ml· 
xiiiar o Instituto da. Ordem dos Advogados 
Bra:l.ileiros nas despezas com o Congresso Ju
ridico,convocauo pa.ra a. celebração da mesma. 
data por aquelle Instituto; 

3' .discus~ão do projecto n. 36, dll 1899, 
(substitutivo approvado na. 2• discussão do 
projecto n 171, de l898) que estabelece regras 
pa.ra. qualitl.caçlio de ju.rs.dos tedera.es e p&.ra 
a respectiva revisão ; 

Discussão unictl. elo projecto n. 80 E, de 
1899, addítivo destacado na 3~ discussão do 
projecto n. 80 B, deste anno, que fixa. a.. des
peza do M.inisterio da Fazenda para. o exer
cício de 1899, autorizando o Goveruo a rever 
o regulamento da Caixa Economica o Monte 
de Soccorro da. Capital Federal ; . . 

Discussão uuic:t do projecto n. 20, de 1899, 
autorizando o p,)der Executivo a conceder 
ao machinista de 1~ classe da. Estl'ada. de 
Ferro central do :brazil, Joaquim Jose Leite, 
um anoc,de licença com o competente orde
nado, par~ tra~ar de sua._ saude; 

Diseu:;sao untc.:J. do p1'0Jecto n. 20, :1e I89tl. 
que julga que nem a União, só r:o1· si ou por 
accordo com qualquer Estado, póde legislar 
sobra a. fórma de eleição ou nome~>.cão do 

16 
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chefe supremo do Poder Executivo de qual
quer dos Estados da Feder-.)çiío ; nem às le
gislaturas estaduaes aosiste qualquer a.utori
dil.de 'para fazerem leis, em :virtude das qua.es 
o Pod$r Executivo Municipal seja exercido 
por fanccionarios de nomeação do chefe do 
Executivo Esta.doal. 

Vão a impri~r os seguintes 

Documentos a que se referiu o Sl' . Fran
cisco de Sá na. discussão da acta da sessão 
de 6 do corrente e mandados publica. r 'POr 
deliberação da Mesa.. 

Sr. Presidente da Republica.- Ao assumir• 
em 15 de novembro do anuo proximo passado• 
o .bonroso encargo da direcção dos negocies 
desta Secretari<t rle E>tado, encontrei prepa· 
r ada. a inclusa exposição (b motivos para. 
uma mensagem ao Congresso Nacional, soli· 
citando o credito rle 2.400:339$i8! , afim dil 
reforçar outros cre•htos ot·çn.ruenta.:.-ios t.la.
quelle exercicío, robti \'cs á. Estrada. de Ferro 
CeuVnl tio Brazil e ja r eputados iosufficien
tes para fazer face il.s suas despezas, sendo: 
537:440$ pa.ra. as t.le>ap ropría.(;ões indispen
sa.veis ao alargamento do leito entre a. esta
~ão Central e S. Diogo e a liga.Qão directa. 
do l'iJ.IDal da. estaç;1o -'lal'hima iJ. linha prin :.. 
ci:pa.l ; I .317: 167$640 pa.ra a. acqlli~içfw de 
locomotivas, oa.rros e vagões e G35:G32$135 
parn rel):u·os d~ locomotivns e acquisição de 
sobresa entes. · 

Encont1•ei ainda em pra<:esso o otricio n . 573, 
de 21 de_ s~tembro do dito a.1:1oo. em que a. 
dil•ectorill da. m~sma. estrada p~dia mu.is o 
credito de 415 :200$ pn.m. pag:•mento de igual 
imporlancia. pela. qua L, em virtude de ordt>m 
verbal (le um dos meus nntecessores, seg-undo 
amrma., cootractá.T'I~ com Tiw Bra:.ílian Con· 
tracts Cm7J·m1tion Limit~-d a ncquisiçii.o e in· 
stallação de guind:\stes hydraulícoa pal'a D. 
uti!is ;\~[o e aproveitamento do pavimeuto 
superior da. estação Marítima. . 

Não me parecendo, peta. simples inspecção 
dos documeutos, bem justitica.rlos esses pedi~ 
dos de .credito, não pod ia assumí:r a. respon

. sabilidade de encaminbal-os ao seu destino 
· antes de convencer-me da indeclina.vel neees· 

sidade de taes reforços e de conhecer, como 
me cumpria., a admini.stracã.o da estrada.. 

E.ffectivamente, nesse estpdo, comecei a. 
averiguar que as (lespezds attinentes áquella 
serviço, a.pezar das rlisposições reitera.õas em 
leis orçamenta.rias, nã.o el'<tm centralizadas 
no Tbesouro Federal, pois que este, por via. 
de regra., Pntrega va. ao the>oureiro da es-

. trada. as quantias destinadas ao pagamento 
dos fornecedores ele iua.terial para. serem a.Ui 
satisfeita.s as respectivas contas, 

Não t-aro, da. depressão cambi&l que se dava 
entre a .data <lo registro da despeza no Tribu
nal e a da. entrega. da ~ua importancia á the~ 
sourat'ia da. estrada :Para o p~gii.mento em 
ouro, t'ealizavel ao cambio do di&., rooulta.va 
em prejuízo do credor não pequena. differença 
entre a qnantta registrada e a. devida. na data 
desse pagamento, determinando isto a. recusá 
do recebimento. 

Destes incidentes do pra<:esso rle contas acima. 
indicado e da demora no recolhimento dare
c~ita, que, comqu!J.ilto màlizado semltlln.l
menttl, trazia cêrca. de .um mez de atrazo, 
como ao depois verifiquei, proveio a. accuiliu
lação na thezouraria. da. estr<tda de avul
tada ~omm'l. de numerl\rio, sob:"e a quál o di
reator. j ust.ificando se com a necessidade im-: 
periosa de: *ltisfazcr a. despuzas u rgentes 
para •J movif:'leota da estrnda e com A falta 
de pr"vidE\c1cÜ\S q1te de de1.embro- de . i897 a. 
abril ~ie 189~ >!Olicitara ~\ este l\li.nisterio,ent:oi:o 
a ca.;·go Je meus antecessore~, r, alle.,""ando a.té 
autor:zaçãc. Yerhal dest•JS, o que parece con
firm~ 1: 0 vel~. ta.ci ta acq uie:sctmcia. com que 
assist1r am a. esta pratica, ootn-3çou a op.erar 
fazenro movimento de fundos e pa..zanrio anw
cip;1.<hmeute, sem o regi::tro do Tribunal ile 
Conb~, t2.es t:espeza:o,comoas d~ cotnbustivel, 
qu<J assim el'.';'.m realizadas emquanto no cre
ditll ;rot;u~o ~:lhsistia. um sat•JO de cêrca. de 
6: 000: OG080í)'). • 

Co;::.ueceudo ~s i:rt·egumridOJ.des, que a.lit~s 
pelo directm· da. estrada fora.m de llla.no cou::. 
ft!ssa0.3.s com .:;egura.n(;a e natur<1li(la.de r eve
lador<J.s da.))o:~. fé com que <1S praticava, tra
tei de pro ;o lc!~ncia.r a respeito, C)rdenando que 
to.J fi.S :1 s con~s fossem díre~tament.e pagas no 
Thezo•1ro e que :J.S quantias arrecadadas tam
bem fr•ssem & P.lle recolhidas immediatamente, 
a. t ítulo de deposito. dev-endo logo após ser feita. 
& cliac:riminar;ão na SUa prOC<~dellCia, parn 
que, mer!ia,lte certificados da estrada o. quem 
de d ireito, se procedesse aUi ã. restitui~.:ão das 
importttn•·.i.as ·que nã.o constituissem receita., 
como as de trafego mutuo, impostos dos Es· 
t :1doo, servidos :pela Cent.ta.l do Brr,r.il e 
outras. 

Normalizt\do como estã. esse serviço da es
t rada. resta agora. resolver as ditliculdades 
decorrentes das irregularidades que encontrei 
ao assumir a. dírecção desta Secretaria de . 
Estado, irregul&t'idades que não se podem 
sanar dentro das regt:&s tr<\ça.da.s pela vi
gente legislação de coilta.bilidade publica e 
qne consistem nos ftlct os que, contornie me 
foram expostos, passo a mencionar precisa
mente. 

No citado exer cicio de 1898 á. administração 
d:l. Estrada Central fez diversM operações 
para a.ttender ao foroecimeo.to de. carvão, no 
qual se coinpreheudem, aléoi do custo; o frete 
e a descarga do combustível. 
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Dessas dcspezas importou: 

A P:·l~eü-a em .3.9ô9:392..$05:~. senno 
1.311 :o0.,$354 pag08 a B1·a:;ilian Coa~. \'iTil-

• so>~ Sons & Comp, e ao agente da Estação elo 
Norte pelo suppdmento realiz~lÕO de março 
de 18~8 a 2 ne janeiro de 1899 sob as t:l.xas 
ca.mb1aes de 6 2/32 a 7 13/16, e2.657:8S8;6;•9 
pagos ao Banco d:t Republica. ao Lon<J.on Ri
ver Plate, ao Francez, ao dele"ado do Tbe
souro em Londres e ao Dr. An~\bal Falcão 
com as differencas de cambio p.~lns taxas d~ 

.. 6 19/32, em setembro, e 7 3/8 em dezembro 
de 1898; 

A segnnrla em 2. 705:590.S5-18, sendo 
2.371:378$138 de frete e 342; 21.2$410 de des
carga. 

1:400$000 
Fianças de em

pregados .•...• 
Fianças de carre

gadora..; ....•.• 13:400$000 1.092:91~96 ------
Dinheiro recebido do TilesDuro 

pnra pagamentos registra
dos pelo Tribunal de Contas 
e não e.ffectu~dos pela es-
trada ............ , •.••...• 

Diífereoça de cambio Nsul
tnote de outros pagamentos 
realizados pela cstt·ada sob 
taxas superiores ás do re· 
gistro do m0smo Tribunal.. 

1.033:161$941 

498:633$il8 

Soaima. •.••.•... . .•.. ' 6.674:982.)601 

Elevando-se todas as parccllAs ao tnto.l ele 
6.674:982..St301, e em face da r!ifficil situação A isto accresce que o material rodante e 
creada pela e:x:igencia instante dos pa"'a.: sobresalentes adquiridos no anno proximo 
m_entos, pela aggrava,çi'lO de despez;\ pro;e- passado foram encommenflados no exterior 
nrent~ da demora dos na.vios que venciam com a condição de sereru, como até entíi.o era 
est~dws e pelas contnmas fluctuações d;1s al· de :praxe,. 90 "f., da sua irnportanci<t pagcs 
lud1das taxas cambin.l)S, smão tambem pela. cont!'a a emrega. dos respectivos éonlleci
fa.lta de s,,Jucão do ofllcio n. 270, dl~ 22 •lc me~Jto~.de t:imbarquo. 
abril de 189$, em que soHcitou do Ministerio !:iegumdo esta praxe que encontrara na 
a providencia de s~r tlevida.monte entt·e"uc e:otl-.,U.:L, declarou a directot•, foi depois obri· 
pelo Thesouro, tt quantia. mensal de 650:Ôook · gado a satisfl• zet· aquelle pa.g:uueuto, afim de 
Pl!-ra. .i:X: o~c0rrend? à prestação daquelle ~el': oiJtet• os referirlo3 . couhecim<ln.tos para o 
v1ço 1Qadmvel, !lu!Se o director da est1·ad:1 rle~p;t~ho •lo mo.1~rw.l e do evttar o onus 
YiU·S~ força.do a applicar aos· U.ito» paga: que amd:L as subresiadin:; <los navios aearr·e· 
m~ntos os segumte:> recurso~· que tillha á tu.va.m. . . 
ma!>: ~esse mtutt·t recm·rl.lu k1mbem aos cofres 

Renda da. estrada •..•..•.•...• 4. 004: 97l$5GO 
Vencimoutos em suspenso dos 

empregado5 .............. . 

Depositas: 

So.ldo de trarego 
mutuo a 1iwor 
do diQ"erentes 
companhias: •• 72G:092$2G8 

SHI'do da, a rreca· 
dação do impos
to do Eotado de 
S. Paulo. .. .. . lO l :289)990 

Cootribu i ç ão e 
multas perten
ceu tes á Asso
ciação de Auxí-
lios Muttios.... 79;930$838 

Contribuição per· 
tence11te á Cai
xa Au:ülh~r dos 
Telegra .Phistas. 1 :658$()00 

Fianças de pro-
postas e contra-

.cto.-3 ........... 169:113$000 

4ó:303$87i 

,la C'SI mr\:1., utilizu.udo-se do. quantia. de 
2.iii8:781$70R, corn u. qual lez a Norton 
Megaw & Cnm p. :~s seguintes prestações: 

Em ~D tlo janeiro- 90 •/ .. 
do cinco lot·orut>ti vus de 
paa•auoiros ............ .. 

Em 4 tJe JiJ Vt.!J'eirn - 90 o 1" 
de quatl'u locomotivas de 
C<trga ... ......... _ ..... ~ ~ .•.• , 

Em •1 de fevereiro- 90 "/o 
do ciuco locomotivas de 
ca.rg::t ...... ·~ ........... . 

Em -1 de março- 90 • j. 
de l2locomoti vas de cárga. 

Em 4 de março- 90 •/o de 
100 vagões ............. . 

Em 4 de ma.rço- 90 "/o de 
de l OD pa.res d8 rodas .••• 

Somma .•...••• 

360:013$500 

370:486$620 

2t6:00S.'Sl00 

1.151:193$060 

610:230$857 

50:852$571 

2.758:784$708 

. De todos e~ses dados e de outros JlOSte
rwrmente proporcionados ao Mlnisterio, re· 
sultam compromisscs que ao Governo Fe
deral incumbe solver e que, guardada a 
classificação orçamenta,ria de 1898, assim se 
repre~entam com apuração do excesso de 
despezft.: 
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sobras dos credi-
DBSPKZAS tos, accresalda.s . da.s quantias 

DESCRlPÇÃ.O 
. . que regtstradRS Excesso de . Pagas sem o por conta deUes despeza. 

A pagar regi,;tro do Tri· Total for(lm n.ppliaa~ 
bunl\l da Contna d~ a. outros 

serviços. 

f• lJivis{{(J 

1-4 a 

l>:l o 

11>--. ~ 
!:i 
~ 
3 
~ 
~ 
l1l 

~ 
~ 
~ 

Material para os oscrlptorios, impressiio do 
rela.torio e diversos, compt•ehcmUda a en-
comrnenrla. 1•egistro.da pelo Tribunal de 
Contas na. importancia. do fL·anoos 35 a 8 1/2 

40$503 d . por l $(l0{}.=-39$'<-78· . .. . .... . ........... 10:897$998 . ............ ' .. 10:897$998 10:857$495 

2• ]) i msliQ 

I Material para. o1) cscriptorios, éxpedionte das 
estações, movimento e telegrapbo. publí· 
cnçõe~. supprimento de agua em Taubaw, 

t 
illuminnc;M eleotrica e a gaz e dl'lersos, 
inclusive· ns encommendas registradas no 
valor de frnnaos 48.031,10=-53:902$950 e 
! 2.595-8-8=73:282$822 a.S 1/2 d. e mais 
francos 2;7!95,43 a :e 199-12- ócalculada.s 

127:371$723 agora a. 8 d .. . . ............ .. . .... . . .... . :Q(i: '737$51.1 e I e I. I. e 11 . I & a I I t 256:737$511 129: 365$788 

!li 

~ 
~-

~ 
"' ~ 
li 

~ ·; "' "' 
1:11 . 
cn 

~ 1 
~ 
~ I 
~ : 
~ .. 

a• 1Jiuisltv 
' 

Matorinl ~ara o ssoriptorio a secções, Côn· 
sumo e gaz, publicações o diversos, in-
ciuído. a encornrnanda. de cartões pam . 
bilhetes de passageh•os no valor de r,·ancos • 
11.1'76,90, calculado. netua.lmente a 8 d. 

206$363 pDl' 1$000 •• • •• • •• •• ...... " • •• ·: ....... . 19:753$45( . ........ ...... .. 1~:753$45t l9:547$00Z 

4• IJ iuislfo 

Materio.l para. o oscriptol'io . .. .•.•••.•• .•. , • 100$000 . ............... 100$000 52$014 47${lBB 
Idem para reparação do ma.teria.l rodante. 

consumo de gaz nas officinas o 1\ependen· 
cio.s o diversos, abrangendo as encom· 



mandos no vo.lor do fr 
29:159$616 e ;fl738-4:..,;, 
registro do Tribunal á 
e na impllrtnncíadefrs. 
·e $40.8!9,59 calculadas 
8 d ••.. I +•• ••••••••••• 

.Acquisiçuo de machinas, 
aobresalentea, inclusive 
registrada!! no valor 
13:48:3$636 e $31.440,0 
taxa de 'l l/2 d. e~ 13.5 
ao cambio do71/2d., be 
$40.200,00 e ~ 2.880 cale 
a 8 d ................ . 

C<lnducção de trens, car 
(resto do fornecimento 
portancia do ·~ 1.051-l-l 
a. s d. por l$000 ....... 

5• Diuísa 

Material para, conservação 
ordiniLI'in, obras novas 
inclusive as encornmon 
não pagas no. importanc 
= 21:5131 $219 c ;& 842-
ao cam bío de 8 I /2, 
286.354,95 0~·10.018·19 
almente á taxo. de 8 d •. 

E"e»Wil 

lCOS 25,983, 15= 
)=20:844$470 pelo 
na de 8 l/2 d., 
.557,40, ;ll 567 ·10-1 
gora. ao cnmhio de .............. .. 
mtnrial rodaote e 
as encommondas 
de :t: 309-0-0 = 
=282:600$106 á 

1-4-0=418:094$400 
. como ~ 2.788-4-2, 
1ladas aotunlmcntc 
................... 
fio o lubrificantes 
e carvão) na. im· 
calculadas agora 

················-
I 

ordino.t•ia a extra.· 
lo linha e erliftcios, 
as l'egistradas e 
L de frs. H). 208.02 
.8-3 =23:779$S70 
1em corno ns da 
~calculadas actu. ................... 
s 

Jroza. e outras que Pllrllo as despe~as dessa nat 
se verificarem, compre 
di1ferença. de cambio n 
realíza.r, em ouro ••••••. 

1cndida. qualquer 
os pagamentos a .... ' .. ~ .... ' ...... 

Decreto n. 28951 de 9 . 
Desapropriações amiga.ve 

alugueis de pt·cdlos ..... 

Somma • 

le maio de 1898 
s e conseq11entos 
f e I I" • •" • f" I. • f • • f 

. . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. 

429:47~082 

l.l49: 102$138 

31:547$500 

1.217:325-$535 

100:000$000 

514:256$500 
-~ 

3.729:193$718 

. ............... 429:473.$082 50:088$151 

2. '758 :784.$108 3.907:886$84.6 852:638$719 . 
6.674:982$(){)0 6.700:530$101 6. 177:736$423 

................ 1.217:325$535 45:457$206 

················ 100:000.$()00 . '" ..... " ....... 

.................. 514:256$500 • "'I ""f • ot I" •. I • f I f 

9.443:767$309 13.162:961${)27 7 .253;591$102 

370:384$9E 

.. 

3.055:248$1~ 7 

528:793~61 8 

1.171 ;868$3.2 9 

100: 000$0C o 

514:256$50 

125 5,909:369$9~ 
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Pela demonstração precedente vê-se que ha. 
despezas a pngar e png;,~, estas no valor de 
9.433:767$309 e aqn~llas no de 3.729: !93$7!8, 
perfazenuo o total de 13.162: 96l!'õ02.7, do 
qual, deduzida a somma. rle 7-253:591$102, 
saldos das consignações e sub-consígnaçoes a 
quepertencia.m os ~erviço~. resulta. o excesso 
do 5.909:369$925 nu:; despezas votnnas p&.ra 
o exereicio de 1898 em re!11ção á Estl'n.1la 
CentraL 

Nestas condiçúes, notando- se q_ue tae.s dês
pezas foram, umas dellbeJ'adas e outras 
etrectuadas, de modo que. em absoluto. n5.o 
se contormam com as leis que regulam a 
materia., fa.z-se mister snjeita.r o caso à apre
ciação do Congresso Nacionnl, o.im <1e l'esol
vel-o como julga.t· acertado. parecemlo que 
nesta emergeocia. o alvitrG mais convenie11te 
seria a.uto1·íz:u• o Governo a a.!:null~'r os 
saldos ele 7 .25:3:591S!OZ e a abrir o credito 
especial de 13.162:9':JI$027 para serem liqui
rla•.fas as contas dos: credot•es ainrla em de· 
sembolso e regula;ríz;\d[!S rlevidan~ente as 
que foram pagas sem as !ormali•Jacles legaes. 
indemniz:tndo-se o Thesouro pela receita tla 
estrada e outr!!s quantias q11e dcvia.m ser a 
elle recolhida~. 

c.onvin<lo tambem liiJuidar de uma vez ou
tros negocios dos te i\1i uistcrio, cuj:t soluc:lo 
depende de sor concedido pelo Podor Leghh
tivo o ncccssario <.:reuioo, peço perai1Ssào para 
incluil-os nll presente exr,osiç:i.o, visto e:>ta
rem .iA apura•lo,, os ili1·eir"'s dos respectivos 
crc(lore~, como igualwcnte passo ~\ demons
tr;\1'. 

Em virtude do conn·acto, .i unto por cópia., 
:\ llt·mn. comulcl'llia.l clm:ta pr1• ça Qu~y\" D '· · 
vid~on & Comt>.,rl;:ent.udnComp:tn:da Brtnh., 
Locomolip~ ,\',orh.~, t'ut·n~rnu ~\ EstradaCen· 
tt•nl crn IS'J;) e 18\lü se>sent1l. loco;uoli>:ts 
pelo prcco estipulou o •lo ::-7i0. ooo .• ;~ccresci•1o 
•le $ 20.544,GU peJa cHil'\:ltcoça de l'retos cnh•e 
na:vios a vela e a V;lpor. 

Os pagamentos om ouro, nos tet·mas da 
clausula Il, set•ia.m Jeitos : 50 "/o no acto <lo 
embar(lue, 40 °/0 á cheg-;~.da uo material aqui 
e 10 •;. depois de montadas e experimenta-

,. das as locomotivas. 
As primeiras prestações foram sn.tisfeitas 

por conta do credito extt•aordinario de 
5.000:000$, aberto pelo decreto n. !.699, de 
28 de abril de I 894 . 
. Encerrado, pore!D, o exerciclo reLltivo 

áqueUe cretlito, a lei n. 359. de 30 de dezem
bro de 1895, consignou 800 :Oüo$ para o llaga
mento rhs ultimas pr·estaçi'les; mas. por ter 
sido tomada ::t t~xa de 11 d. por 1$, pam o 
computo t!es::a consig·nação e :por lw.ver bai· 
X:'ldo a. mesma. taxa aS :~ / 4, quando se teve 
tle executar a lei no pagamento das referir1as 
prestações, não se pôde saldo.r o compro
misso, e da.hi a routinuac;ão do debito de 

$ 34.950, pa.ra o qual nQ credito supplem~n
tar de 8. 325:793$255, de qne trata. o "decreto 
n. 2.731, de 9 de dezembro de ]897, foi in
cluída a quantia. da 227:175$, na. razão de 
6$1;00 JlOr dolla.r. 

Ainda assim, descewlo a taxa cambial a 
6 13/64, e consegnintemente subindo o dal
lar a 7$960, no dia 24 de maio da 1898, em 
que se eJI~cttWU o pa.~nmento, os 227:175.'$ 
correspon•lerão, apenns, a$ 28.501,34, fal· 
ta.n·!o, portanto, S 6.442,613, reclamai.los pelos 
torn~cedo!'es. 

Alem disso, nn. persistenc[a. da revolta de 
6 de setom bro de 1893 o Governo Federal, 
baseado na clausula oitava da Convenc1i,o In
ternacional de S. P·.<tersburgo, de 22 de julho 
tle 1?375, or.Ienon por diver.;;as vezes a sus
pens.'i.o do tra!'ego da. The \Vestcrt! and Bra
::ilian Telegraph Cmi!paft!f. 

Em "irtude da. cla.usui<J. J2> das quo a.com
panhararn o decreto n. 5.270, de 26 de abril 
de 1873, que fez a respect.tva cunces~ií.o, tem o 
Governo o dir<lito de suspenrler o tra.fego da 
1Vestern, obrígando·se, porém, a pagar a. essa 
empreza o preço equivaleute ao que ella. 
ti ver pe: cebíd o em igual prazo anterior 
ã.quclle durante o qnal tiver loga.r a suspen-
s::to. -

A \Veswrtt, abrindo milo de qua.esquer in
demnizações relativas a. outras suspMsões 
que J I te foram ordenadas, limita-se a recla
mar ns que se reFerem a duus dessas suspen
sões: a do perlodo •.le 6 a 20 de ~etembro de 
J893 (susp~nsão total) e uo período rle outu
bro de !89:3 ~~ 25 de abz-il de 189~ (fecb&mento 
rla e~taçüo de Ftorianopolis), a~sim distrí
buitlas: 

Pe1•iodo de 6 a 20 de setcm-
brode IS\J3..... .... ..... ;S 3.639-0-0 

Periorlo de I de outubro de 
1893 a 25de abril de 1894,.! !.868-12-10 

Total. ............... :t 5.507-12-IO 

Esta. somma foi obtida, de accor.io com a 
c!a.usula 12•, pela v·.n·ificação da. ímpor~"ncia. 
do tt·n.rego da compaohi<1. em iguaes · pE>riodos 
au teriores. 

A exactidãoda cifra de ;~;.5.507-12-lO, va
lor rla indemllização reclamada,foi constatada 
pel:1 Delegacia do Thesouro Ferera.l em Lon
dres mediante exame da escriptura.ção da. 
companhia .• 

As aHegações com que a "\Vestem fund;t· 
mentou a. sua reclam•<;ão derivam-se legiti
mamtmtG 11e clausula cxpress:J. e são confir
mat!as pela o:reetorh Geral dos Telegrapnus, 
por cujo intermedio tiveram logar as suspen
sues do trafego. 

Do que fica cxpeudi(lo conclue-se que, para 
se liquidarem toLlos os compromb-;;Os jú. do-
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monstrados, torna-se necessario pedir ao Con-
gresso Nacional os seguintes creditas espe
ciaes: 

Para pagar . e regularizar 
despezas da Estrada de 
Ferro Central do Bra.zil do 
e:o::ercicto de 1898. _...... 13.162:961$027 

Para saldar as contas de 
Quo.yle Da.vidson & Corop. 
por dilferença de fretes 
de navlos para. o forneci
meu to de locomotivas em 
1895 e \896............ .. $ 6.442,60 

Para ioilemnizar a W'estern 
and BrasiUan Tel~[J>'<tph 
Company :Pela s~1spensão 
do trafego ·~m 1893 e 1894. ~ 5.507-12-10 

Capital Federal, 5 <ie julho de 1899.-
Se-verino Vieira 

Levauta-se l\ ~~são ás 4 horas da tarde. 

48" SESSÃO Ell 8 DE JULI!O DE 1899 

Presidencia dos Srs. Va..; de_Malto (Pres,:-
dente), hlio d.e Mello (2• Vice-Presi-
del'lte) c Silva li{a rü (2° SecJ·e~ario). 

Ao meio-dia procede-se â. cl1a.ma.da, ú, qual 
resprmdem os ::lrs. Vi\Z. de Mello, Cl1.i'los ne 
Novaes, Silva. Mariz, S\lverio N··ry, Ca.rlos 
Ma.rcellioo, Augusto Montenr;gro, Tlteotonio 
de Brito, Viveiros.Eduardorle BerJ'êrlo,Cunba 
Martins, Henriqu•} Vallada,res, Mat'cos de 
ArauJo, Me.l·itJho de Andrade, H·\lvecio :vron· 
te, Fretl•,rico Borges, Augusto Sa..-ero, Ta· 
vares ne Lyra., Fmncis.)o Gurge!, Eloy de 
Souza., Josà Peregrino, Trindade, Ermirio 
Coutinho, José Mariano, Mala.•Tuias Gonç:tl· 
ves, Barbosa. Lima.. Cornclio da Funset:a, Ju
lio de Mello, Mm·eira Alves, Juvencio <le 
Aguiar, Arthur Peixoto, Rocha C:J.vu.lcante. 
Euclides Malta., Arroxeltns Galvão,Rodt·ogue" 
Doria., Neiva, Manoel Caetano, Amphilophio, 
Adalbet•to Guimarã.es, Rodrigues Lima, Gal
dino Loreto, Pinheiro Junior, Jeronymo Mon
teiro, Torqua.to Mo1~ira, Raul B:m•oso, Sá 
Freire, Nilo Peçanha, Le:mel Loreti, Al
meida Gomes, João Luiz, Carvalho Mourão, 
Ildefonso A!vím, Heneique · Vaz, Antero Bo
telho, Francisco. Veiga, Alfredo Pinto,Alvaro 
Botelho, Leonel Filho, Rodolpho Abreu, 
Cu:pertino rle Siqueira, Angu~to Clem~ntino, 
Theotonio de 1\Jagalhães, Nogueir:1, Junior, 
Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, Edu
ardo Pimentel, Olegai·io Maciel, Pa.dua Re
zende, c.aleao Carvalllal, Lniz Flacquer, Ca· 
somiro dt\ Rocha., Costa .Tuuior, Ces:l.l'io de 

Freitas, Lucas de Barros, Hermenegilcto de 
Moraes, Alves de Çastro, Leopoldo Jardim, 
LUi?; Adolpho, Alenc<W Guimarães, Lau!'o 
Müller, Paula Ramos, Francisco Tolentino, 
Pedro Ferreira, Diogo Fortuna·, Apparicio 
Mariense, Victol'ino Monteiro, Pinto úa. Ro· 
cba, Yespasia.oo de Albuquerque e Campos 
Ca.rtier. 

Abre·se a sessão. 
Deixam de comparecer co:n causa. partici

paria os Srs. He!'edia de Sá., Pedro Chermont, 
Enéas Ma!'tius, Mn.tta J3acellar, Rodrigues 
Fer-nandes, uuedtlll!a .Jrourâo, Elias Martins, 
Pedro Borges, Tllomuz 1lccioly, João Lopes, 
Teixaim de Sá, Hcrculuno Bandeira, João 
Vieira, Pereira de Lyra, Ped1•o Pernambuco, 
Olympio Campl}s, Geminiano Bru.zH, Seabra, 
Aristide! de Queiroz, Vergue de Abt•eu, João 
Dantas Fi.lllo, Leovigildo l"il~ueirM, Paran!Jos 
Montenegt·o, Belisario de Suuza, Pereira dos 
Sa.ntos, ::>il va Castro. Agostinho Vid<Ü, Er
nesto Brazilio, Julio SF;~.ntos, Bernardes 
Dias, Pauhno de Souza Junior, Campolina, 
José Bouitacio, Monteiro •1e tiart'OS, Jacob da. 
P;\ixão, ~Hreira Pires, !oolatt~ Machado, Ro· 
dolpho Paixão, La.ma.rtine. Mo1·eü•a da Silva, 
Alvares Rubião, Diuo Bueno, O li v<Jira. Braga., 
Gu~ta v o Go1loy, Adol plw Gordo, Elias Fausto, 
Al fretlo Elüs,l:-'<lUlino Carlos, Cincina.to Braga, 
Fra.Jlcisco Gliceril), Arthur Diederichsen, ko
ctolpho Mimwla, car•accic;o, Lameuha Uns, 
Pliuio casado, Guillon,Marça1 Escob:Lt', Possi· 
donio da Ctullvt, H.lva.davia. Corrêa, Aureliano 
Barbosa, Py Cr~spo e .1\zevedo Sotlre. 

E sem causa os Sr,;. Felisbe!lo Freire, 
Eduardo Ramos, Tirnotlleo da Co;;to., Antonio 
Zar~l,a:rias, uomiiJgues o.le Castro e Fn~ncisco 
AlencMtro. 

E' lida e posta e:n dbcu,;siio a acta. da. 
sessão ;Lntectlllente. 

O s~. (iõnJeão Carvallkal
Quando hJntem oravu., co.m o bl•lllla.ntismo 
co;tum:tdo, o il!ustre roprosentante do Sant<t 
Catha.rina., o Sr. P<tula l\.arnos, tive occa.sião 
de d!l.l'·lhe um aparte, que não íoi apanh~do 
com felicidl1.de. o mesmo que consta do refe
l'ino discurso. 

Elle e~ til. publicado da seguinte forma: 

« i.Ias a prova cabal não o prova cert(1.. ~ 

Eu dei o apn.rte em resposta. ãs considera-
ções do i!lustre Deputltdo pelo Rio Graude, 
mas disse qne «pro>)a não cabal ê qt<e nao ertt 
Un!it prOV(Z certa»," e e justamente O COntrario 
o <Jite oon,ta d•t publicação dos debates. 

Era isto o que tinha. a dizer. 

Em seguida, 6 a.pprovada a acta da sessão 
antecedente. 
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O S .r . 1• Secretario procede à lei-
tura do seguinte · 

EXPEDIENTB 

O .!fiei os: 
Do Ministerio da J astiça e Negocias Interio· 

res, de 6 do corrente, satisfazendo a. requisi· 
ção desta Camara no ofticio n. 45, de 21 de 
junho ultimo.- A quem fez a requisição. 
(A• Commissão de Instrucção e Sa.ude Pu
blica.) 

Do Ministerio da Marinha, de 5 do cor
r~nte, satisfazendo a requisição da. Ca.ma.l'a 
no otficio ·n. 129, de 19 de setembro do anuo 
passa.do.-A quem fez a requisição. (A' Com
missão de Obras Publicas.) 

Telegra.mma de Cuyabá-E:x:m. Presidente 
Cama.ra Deputados Rio- Camara Muoicipal 
Cuya.bà-, hoje reunida, protesta contra a. avo
cação do governo do Estado pelo vereador 
coronel Antonio Leite de Figueiredo por set• 
contraria á. Con,;tituição e leis do E5tado. Sau
dações.-Ametico A .. C·Lldas, vice-presidente 
exercicio,-Radolpho Socrates.- A,;elino de 
Siqucim.-Antonio Manoel Moreira. -Pedro 
Augusto de Aravjo.-Jeronymo Gomes de Ma
cel·ata..-Hermenegildo Pinto Figuoircdo.-
inteirada. . 

O Sr. Luiz Adolpbo- Pedia. pa
lavra, Sr. Presidente, para remetter á Mesa 
uma indicacão a respeito da situacão anormal 
em que se acl~:l o Estado de Matto Grosso. 

O Sr. Presidente !la Republica, no intuito 
de dar substituto legal aos vice-presidentes e 
seus substitutos indicados na Constituição do 
Estado, determinou ao Sr. commandante do 
districto que reconhecesse como presidente o 
vereador mais votado que quizesse acceit:J.r o 
o governo. 

Ora, o Presidente da. Republica não tem, 
entre as suas attrlbuicues constituciouaes de
t erminadas pelo art. 48 da Coosti tu ição, ne· 
nhuma que lhe dêcompetencia. pal'al'Pgular a. 
·successão dos presidentes dos Estados nos 
casos ent que a Constituição. esta dual não pre
ceituu a snbstituiçao. Nestas conllições, o que 
competia a S. Ex. era não determinar ao 
commandante do districto que reconhecesse 
C~Plo p;residente do Estado a tal ou tal indi
Vld~o, porque tanto faz indico;r o vero3ador 
.com.o qualquer dos solna.dos da. guarnição do 
comma_ndo, porque qualquer<lelles é um go,... 
verno mtruso, que nenhum poder constituído 
d:t Nação pó:J.c reconhecer. 

0 SR. NILO P.EÇL>NHA. dá um aparte. 
_O Sn. . Lo1t ÃDOLPHO- E porque a. Constitui

ça.o brazileiro é clarn., definiu as atti'lbuições 
do Poder Executivo e entre estas não figura. 

Dt>nhuma dando competencia ao Presidente 
d:\ Republica para, determinar que seja pre
sidente do Esta.do determ inado individuo; e 
ainda mais, Sl'. Pre;,ülente, qua.ndo este ve· 
readot• escolhido não é o mais votado, corno 
informou ao Sr. Pr·esidente do Republica. o 
commandante do districto. · 

Tenho um protesto da Ce.ma.ra Municipal 
de Cuyabá, declarando que o Sr. Antonio · 
Leite de Fig-ueiredo não é o mn.is votado. Mas 
não entJ•onessaapreciação. O que é Cacto claro 
e resultante do estudo da. Constituição de 
Matto GroEsoé que o col'onel Antonio Leite de 
Fi~ueiredo, na qu alidade de vereador, não 
póue assumir o governo, porque a. constitui-
ção é clara e diz o seguinte: . 

(!§ 1° (ar t. 17): No impedimento dos vice
presidentes, s~rão successivamente chamados 
ao go>erno do Estado o Presidente <la As
sembléa Legislativa e o Presidente da ca
mara. Municipal da CapitaL> 

A Constituição do Estado de "Yiatto Grosso 
não cogita a.bsol11tamente de vereadores para 
goverr:.ar o Estado, e o Sr. Presidente da. 
Republica, em vista da ac!lphalia do s-overno 
alli, a. sua obrigação era., não dar as mstruc
ções que deu ao commandante do districto, 
mas remetter uma. mensagem ao Congresso 
declarando o que se passava no Estado. 
Aquella autoridade é illegitíma. e não póde 
ser reconhecida. por s. Ex., que não tem pela 
Constituição o direito de intervir nos nego~ 
cios dos Estados, salvo nos casos previstos 
pelo art . 6•. 

O art. 6• da. Constituição tambem nã:o dá 
a S. Ex. competencia para, neste caso, inter
vir nos Estados, porque o art. 6• é clnrissimo 
e só ofi."erece quatro casos de intervenção, e 
fóra delles o Sr. Presidente da Reputolica 
nio tem competencia. para declarar que 
fulano de tal seja presidente do Estado de 
Me.tto G:::'osso . 

Ao meu pl'otesto <Je hontem, Sr. Presidente, 
veiu reunir-se o protesto da Camara Muni
cipal de Cuyabli, prote.sto que ji~ foi tru.ns· 
m1ttido telegra.phicamente a V . Ex ., na quali
dade de Pre~idente desta Cama.ra, e que e 
concebido nos seguiotes termos: 

«Deputado Luiz Adolpho- Rio - Camar3. 
Municipa l Cuya.bá, hoje reunida, JII'Otesta 
contr3 a avocaçã.o do governo do Estado pelo 
vereador coronel Antonio Leite de Figuei
redo. por ser contrario á. Constituição e leis 
do Estado. SaUd:1ções.- AillCrico A. Caldas, 
vice -presidente em exereicio . - Rodolpho 
Socr.1.tes .-Aveli>to de Siqueira.-Antonio Ma.
noe~ Morei,·a.- P~nJ Augusto de Amujo. 
Jer(Ytlymo Gomes d 1!acer,ita. - Her meneoildo 
P inlo Figv.circdo .» 
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E. Sr. Presidente, si o go'l'erna.dor de Matto I 2 .• Si o neto do Poder El:ecutivo, orde
Gl'OSS!l, pela Coustitnição~ •leve tomar '!l0>Se ~ando ao comawnri ant~ _<io 7 · di~tricto mi
:perante a Cnmat·a Muntclpnl. n·~ a1,1seneH1. da htar que prest a$Se auxiliO ao vereador no
a.ssemblé:J. leg-isla.tiva, :pergunto a S. Ex e meado presi•lente" do Est:.~do, não é de fo.cto 
:perguuto ú Cama.ra. si esse coronel, nomearlo uma intervenção fóra dos casos especiaes 
pelo Sr . Pre~iú:ente da Republica goverMdor previstos nas d:sposições do art. 6•; 
ele M<ttto Grosso, e um.~ <1utoridatle que 3 . o Si a successão do goYerno de Matto 
possa. ser reconhecida, ou, si ao contrario, é Gro:;so obedece ao disposto no§ 1• do art. 17 
um governo intruso que não póde ser reoo- da Constituição estadual; 
nb.ecitlo por .nenhum podei· constituído da. '1.0 Si os actos emanafios de uma autori-
Na,.cão como um governo legãl ? darle fóra das condições prescriptas pelas leis 

O art. 23 da. Con:stituição do Estado deter- do Estado podem ter força. d(! lei. 
mina. o seguinte : Sala das sessões, 8 de julho de 1899. -

<i. O Pre~idente e Vice-Presidente tomaeão Lui.:: Adolpllo. -Mello Reoo. 
posse de seus cargos perante a. assemblêa 
legislat~va, si e:> ti ver l'unccionau:Jo, ~~ pe· 
rante a Camara Municipal, tazendo a seguinte 
declaração dtl compromisso: 

<t Prometto cumprir fielmente os deveres 
de Preshlente (ou Vice-Presidente) do E'3tado, 
observando e fazendo observar (lo Cou>tituiçãu 
e as leis, c p:-omovendo, qua.nto em mim 
couber, a fe!icidJde. geral. » 

Ora, desde que a Camnra. Munici pal da 
Capita l, incumbida de acceitâ.r o ccmpro1nis.so, 
acabn. de protestar contra. o acto do Sr. Pre
sidente cb. R11pLtblica, pergunto si o coronel 
Antonio L<:ite tle Figueiredo, como vert~ado•·, 
:póde ser considerado !.(OVernadot• do Estado 
de Ma ~to Grosso. (Pausa,) 

Portanto, Sr. P l'esident9, no estado anor
m:tl em qn<! se 11cha. o Esbdo, não t;ncontt•o 
oLttro ramedio sinii.o provoca.!' uma dclibe
raçii.o da. Camara. e neste intuito vou sub· 
metter á sua consideração a se:!·nintc ind•ca.
ção, e bem assim ns telegrammas t ransmit
tidos pela Cum:l.l'S. Municipal de Cuyabi.L' 

Tenho concluído . 

Vem à Mes:~. c litln., e envi:ula á Com
mis~ão lle Constituição. Legislação e .Jus
tiça a. scguint'3 

Il.'\DICAÇÃO 

Jn~icamos que o telegramma. dirigido no 
Pres1dcn te desta Ca..maru pelo coronel Antonio 
Leite de Fi:{Ueit'edo, em qne communica ha· 
ver, na. qualidade de vereador da Ca.mara 
.Municipal da capital e a convite do general 
commandante do 7·• distril:tO militar, devida
mente autorizado pelo Sr. Presidente da Re
publica, assumido a administr-.11;ão do I::Sta.do 
de Matto Grosso, vã. á. Comruissão de Con· 
stituiçã.o, Legislação e Justiça para interpor 
seu pn~ecer ~obre os segumtes pontos : 

1. • Si o acto do Poder Executi vo, inter
vindo de qualquer modo na succes~ã.o do go
-verno rle :Mattu Grosso, exorbita. ou não das 
attribuiç~es conf~rida.s ao mesmo Poder pelo 
art. 48 da Constituição ; 

caruar v, Uz:~ 

Para. instruir o objecto desta in dicação, 
apresentamos t~ con!>ider;~çrlo da Commissão 
os seguintes telegrammas trocados entre o 
Sr. Pre:sidente da. Republic.'\, o commandanto 
do 7" districto nlilitar e o coronel ·Antonio 
Leite tle Figueiredo, vereador da Camnra Mu
nicipal de Cuyabá. : 

DOCUME:-<TOS A QUE SE REFERE A INDICAÇÃO 
SUPRA 

Fo1·am trocados estes telegra.mmas entre o 
Ex:m . Sr. PJ•esitlente e o comma.ntlante do 
7• districto militar : 

« Cuyabá, 2 de julho-Presidente Repu
l>lica-H.io-Const.~ Presidente tio Estado me 
pas>:mi. amauhii. Governo. Não julgo i:;to re· 
gula r . Pe~'o a V. Ex. dar-me instrucções. 
Saudaçues-General Camnnt. :. 

O Sr. P•·eshlentG d<\ ltepublica. respondeu 
nos seguin tes to:·mos: 

«General Cam:n\t-Cnya.b:'t.-Não vos com
pete assumir governo 110 E~ tat.lo, ainda que 
este vos seja. transmiUitlo pelo r cspect1vo 
Presidente, confo1·mc presttmis em tele
grammn. de hontem. 

A sub~tituio;iio deve ser fei ta. nos tc1·mos do 
art. 1; § 1" da. Constituição estadual. No im
p~r!imento ou falta ilo$ sabstitutos constit u
ciono.es, a.conteC~UdO ficar n.ceph;t!O O governo, 
cabe-vos tomn.r uebJ.iJ.:o de vossa guarda as 
•·eparti<;ões publicas e manutenç~t.o da ordem, 
empregando nesse s~rviço as forças fed~raes, 
atlm de estabelecer completa garantla em 
favor de todos os direitos. Em caso nenhu m 
podeis praticar actos de govet'llo. Nesta con
formidade, si Presidente vos pa.ss.u· governo, 
deveis chama1' successiva.meutc seus substi
tutos constitucionaes, pondo em pratica as 
providencias aqui indicadas e communicando 
o que occorre.r. Sauda.ç.ões.- Can~pos SaUes .» 

Nodia4 s. Ex. l'ecebeu outro tclegrumma ~ 
« Cuya.bá, 4 julho 1899-Uroente-Cidn~o 

Prc;sidente do. Republicn-Coronel An tou1a 
17 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 11:40- Página 4 de 22 

... , .. - · ' .. ~. 

130 ·· . . 
.ANN A.ES DA CAMA R A. 

Cesario, 2° Vice-Presidente em exercicio acaba. 
de enviar-me a seguinte carta: 

« Dea.nte manifesta perturbação da ordem 
publica, e a.narchia em que estão muitas loca
lidades do Estado, nas qua.·~s permanecem 
forças revoluciooaria.s armadas, impedindo 
livre funccionamento àas a.utori•lades consti
tuidas e perturbando a paz o tra.nquilli•la rle 
dos hiJ.b!ta.ntt:s, estando o propl'iO governo 
tolhido par;1. orgnniznr elementos de reacção 
contro estado de a.nar~hia, e t endo Presidente 
d_a Repub.lica. negado a. este governo ga;ran
tlas const1tumonaes, que por vezes reqni~i te i , 
pnra restabelecimento Ja. ordem, tenho re
solvido nb·nd•, na.r hoje o governo deste Eti· 
tado, dcponclo-o na.5 mãos do mesmo Pre~í· 
dente da lbpublica, uma. vez que não estão 
presentes nesta capital 3° Vice-Presidente e 
Presidente tla. Assemblé:l. Legislativa do Es
tado e não o q uiz acceita.r Presidente da Ca.
ma.ra Municipal da Capital, coronel Pedro 
Celestino Corrt;a da Costa., que e o ultimo dos 
meus substitutos constituciooaes, uão prevê 
Constituiç-ão estanoal em um cllSo :;emdha.nte. 
Fazendo esta. communic:,ção, conto e espero 
no vosso reconhecido patriotismo e acendrado 
amor á ordem pnbli~. que sa.hereis manter 
nesta. Capital ate que o Governo F~deral tome 
as providencias que entender acertadas. :» 

- Em vista de se achar acepl.lalo o go
verno, mandei guarnecer estabelecimentos 
publicas do Estado, a~utelaodo ga.rautia 
vida. e propriedade e manutenção da. p:u: pu
blica., emborõl não haja mvvimento pertur
_bação da. ord~.m neslõl capital, concit.u.ndo a 
população n. esperar tranquiltá e confiante 
providencias do Goveroo Federal. Sa.udaçõ~s. 
-General Cam~1·a .» 

A resposta. do Sr. Presidente da Rcpublica 
foi a seguinte: 

<Rio,5 dejulho de 1899.-Genero.l Camu.m. 
Cuyabã..-Visto nã.o IHL YOr a ss11miolo Oov(\rno 
nenhum dos substitutos constitucionaes do 
Pri:sidonte indicados§ 1• do art. 17 Cons ti·· 
tuição Estaduo.l. cabe-vos officlar successiva.· 
mente aos membros da Camn.ra Mu11icip:\l da. 
capital, segundo ordem da vot;oção, :1tê en
contrar quem assuma gover·.ao do E~tado 
:pres~a.ndo-llle todo o auxilio :parn. ma.nu· 
tença~ da ordem publica • . Saudações. -
Compos SaZws. » 

-Hontem, 6, o Sr. Presidente da Republiea 
l'ecebeu o seguinte telegra.mma datado de 5: 

'L Presidente Republica.. Rio.- Cumprin•lo 
ordem V. Ex., oHiciei vereador Manoel Es
col~t~co Virginio,que não a..:ceitou goverpo ; 
offic1eL coronel Antonio Leite de l~igueiredo, 
que acceitou declarando-me a.ssumir admi
nistração amanhã, 

Deixei officia.r João Candido Lei td Pereira 
Gomes, po1· se achar ;m~ente desta. cidade. 
ContiuútL trauquiUa. populilçã.o sem menor 
a.lteraçü.o ordem. 

Resoivirla crise governamental deste Es· 
tado, 1·csta ·me felicitar V. Ex. pelas sabias 
medidas toma(tas em tão c~iticas circumstan
cia.s. Saudações. -General C amara. » 

« Matto-Orosso..;..O Sr. Presidente c1a Repu
blica. recebeu hoje o $eguinte telegramma.: 

«Cuyabi:, 6.-Como vereador mo.is votado 
Camara. Municipal desta. capit·ol,em falta dos 
que pr~cedem na. substituição, seguudo as 
181s rlo Estlldo. o.s~umi hoje a. <tdministra.ção, 
prompto a cooperar com vosco no serviço ela. 
llepublica.-Antonio Lei/c áe Figuci1·edo ». 

-Deputado Luiz Adolpho .-Rio-Cuyabi, 
"! de .julho. A Ca.mara. 1\Iuuicipal rle 
Cuyabá, hoje reunida, protesta. ·contra a 
a-vocação do Governo do Estado pelo vereador 
coronel Antonio Leite de Figueiredo por ser 
contraria. á Coostiluição e leis do Estado. 
Saudações.- Am.erico C •.ldas, vice-presi
dente e lU exei'cicío .- Rochlplw Soo,·ates.
Avelino de Siquei,·a.- ArtiOltio .lfomoet Mo
reú·a.- Pedro Attgusto dtl Arat,jo.- Jero· 
nymo ele Uacerata.-Herm-cnegildo Pin to Fi· 
gueircdo. 

O Sr. Nilo Pcçanl"la lamenta. que 
a honra.tla. rept·e~eltt<H;áo de Matto Grosoo 
contir..ue a. queret• apaixonar a. Camara. em· 
.. s:mmpto já. j '1lt;ail.o e comph:ta.mcnte findo 
no espi"ritu da. N"çiio. 

O pro~esso, entl·t•t:mto, agora in!clnclo por 
SS. 1mx. eviL:mdo cscv.ramuçe.s furtivas e 
debates l'cstri~tos, e recla.mn.ndo c•Jm urgen
cia um pronuncia rnento p:~.rtidt\L'iO e político 
tlo C()ngre:;so, em dLscussii.o ma.is a.111pla e 
mai s livgu. de um parecer do. \.ivmmit<siio de 
J usttçn. l<Ohro a. attillltd,} do Governo nO!. acon. 
cimPntos du Ma.tto Grosso.-m10" é das que 
PO:lSa.m entibiar a :tC\:iiO d•~ ma.ioria da. Ca.· 
mara. (o]Joiados ; m ui:o úem), quo nõ.o tem 
va.cillnções nem d >sfa ilecLmentos. no a.poio 
qU!l presta. a.o~ uctos politico:> e <~lh:nioistra.
tt vos do Poder Execu tl v o. (ill ui to bem.) 

O Sa. LUiz AooLPIIo- O debate se farâ. 
amplo, quando vier o pa.recer. Veremos então. 

0 SR. NILO PEÇAN"EL\.-Póàe . acreditar O 
nobre Deputa.do que nioguem o receia. 
No terreno ela mais pura. doutrioa. republi
c~Lna. e da melh~r inteHigencia. const itucion•tl, 
dado!l os factos cumo eHes se de>en voh·era.m 
-" ma.ioria. acce1ta o appello do nobre 
Deputado, certa de que, f .. ltanuo embora á 
Cama.ra faculdades executiva.~ OE:stes assum
ptos, ella nrto demorará o seu voto, honra.oda 
.a. firmeza. e alta. discrição com que o Go-
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vern~ se del;lempenha. do seu progr(l.mma.. sa1:ios á su~ S!.lbsisten~ia, t ransporte e pes-
( Apotados. Muito bem , mteito bem~.) · q mzo.s .•. ) . 

Co~parecem mais os Srs. Angelo~ ·Neto, Considerando que o professor de~igna.do 
Albuquerque Serejo, Amorim Fi"ueira Ser- rl~sempenhou a comrnissão de que fo\ incum.
zedello Corrêa, Ut•bano Santos, Luiz D~rnin- btdo, e de que deu conta no relatorio que 
gues, Anizio de Abreu, Torres Portu~>a( apresentou no Governo, o qual fõi publicado 
José Avelino. Hdefonso Lima.. Francisco 0 ga_' em os DS- 283 e 264 do Diflrio Officiat, de 28 
Coelho Lisboa., Appolonio Zenaydes. Af: e 29 de setembro de 1896; 
fo~so Costa, Coelho Cintra. Martins Juniot·, C:msaderando que o professor, em desem
Joao de Siqueira ,Araujo Góes, J~< yme Villa.s penh_o desta cooumissã.o, só rec,ebeu os seus 
~oas, Castt·o Rellello, Milton. Tost •• F ran- venctmentos pagos em papel-moeda! quando 
c~sco SOI'lré,Eugenio Tnurinlto, Paula. Gu ima- 0~ ~;_;amento ~~anuo em que ~<trttu {1 894) 
raes, To1cntino dns Santos, M<~.rcoliuo :'11oul'a nch. a -se 0?t!St.,nada, na _:-ubrtca. - Facul
José Murtinho, Xavi~r da Silveira, Oscar Go: d.ad~ de MeJ.tclna- , a quantt!L de 8:000$, des-
doy, Tr ineu Machado, Alcindo Gu~t-nabcwa, ttnada ~,:p~cw.lmente a este fim; . 
Au_gusto de Vasconcellos, Fon~ecá Por·tella, 1 . Co?stder_ando que, logo no. anno segu~n_!.e. 
Er1co Coelho. Alves d_, Brito. Deocleci3.no rle ~nd.o_ pa.rttdo p::t.r-4 a Europa., em condtçoes 
Souza, Ba1•ros Franco Jun ior U!'l}·mu }lat•con- ld~nttca.s, o Dr · Augusto Brant Paes Leme, 
des, i\Iayrink, Clllogcras, G~uçalvcs Rr.mos, f~t·lhe paga essa quantta. de 8:000$. ~omo 
Octaviano de Brito, Lamounier Godorredo, aJnda. de ~us_t~, de a~ordo co~ o ctta.do 
Telles de Menezes, Arthut· Torres, Bueno de a rt . 40 do Cod1.,o do Ensmo Super10r: 
Andrada., Edmundo da Fonseca, Ovirlio 
Abrantes, Mello R•lgo, Xavier do Valle. Bra
zitio da Luz, Leoncio Corrêa e Cassiano do 
Nascimento. 

E' lido, julgado objecto de (leliberação e 
enviado â. Commís5ão de Or1iameuto o se
guinte 

PROJECTO 

N. 61-!80!) 

Autoriza o Gooerno :i rtbrir ao Mini.<tc;·io d·t 
Justiça c Ne!JOCÍas bae,·iol·cs um C!'et!.i to 
e.:ctYaordinario de 8:000$ para irul1:>rm-i::ar 
ao JJr . JMo Pauto rle OarDfllho tl1s d e.<pe;as 
que {e: na Europa, qwmdo dcsempcnh·Ju " 
commissrt-1 para que {ôra nomCtldo por a1•i.1o 
n. f.673, de 26 deoutuln-o d~ 1894. 

Consider<mdo que o Dr. João P:mlo de C:Lr
vulho, lente ca.tlwúrat ico da Facul1la.•k tle 
MediciorL úo Rio de Jane1ro. toi nomeado, po1r 
aviso do Mini:>terio da Ju:;ti.;a. u Negocios 
Interiores n. 1.073 ( l" s~c~·li.o ). de ~5 de 
outubro t!c 1894, pnra. ir á Europa, em com
missão-pro~eguir• nos estudos d•• psycbdogio. 
experimental, afim de que ve11ha. tal m; teria 
a ser prore:;sad:.t no ~urso de physiología, de 
que ella é parte importante- conforme os 

· termos do citado aviso ; 
Considerando que est:1 designnção do Go

verno foi feita de accordo com o art. 40 
do Codigo do En::,ino Superior ( como se 
vê do r eferido aviso, o· qual diz o seguinte : 
«Art. 40. Poderá o Governo, corno recom
pensa. ao merecimento, manJar u m me w Lt•o 
do corpo docente de algum estabelecimento 
em vitLgem de instrucção aos paizes mai:; 
adiant&.dos, concedendo-lhe os .. meios nece:;-

O Con;resso Nacional resolve : 
At>t. 1 ." Fica o Governo atttorisa.do a 

a.bri1· _ao Mini;>terio dn Justiça e Negocios 
Intartot·es um credito extraordinario de 
8 : 000.~ , para indemnis.u· ao DI'. João Paulo 
de C:Lrvalho das desp~zu qo1e fez na Europa., 
quanrlo desempenhou a cammissüo para quo 
fórc1 nomeado por aviso n. l. 673, de 26 de 
outu i.Jr o de 18:1-i. 

Sala. das ses;ües, 8 de julho de 1899.
R·Iilriyucs Lima.- Aniz-io de ,t breu ,-Nodol
plw .·lbo-eu -- M. Cacia>~o .- A"!JLLSto Se~J~ro. 
- J. Y iU.t:s-Boas. - Fran cisc.? Gurgel.- J. A . 
Nciua. - J.::uycaio 1'ouriilfw.-l(Jnacio Tosta. 
- Paul'' Guim<t~ties .-C<rrl•Js N01)aes. 

Silo successivamente postas ;J. Yotos e ap
pro,.arlas a:; rccla.cções linaes dos projectos 
ns. 17 :\, 35 A. 37 .'\, :~9 A c 53 A, c.le 1899, 
pa.m serem envktdos a.o Senado._ 

ORDEM DO DIA 

E' o.nnunciada :1 votação do parecer n. 19, 
de ISVV, com o parecer sobre a s emendils 
;~presen tada-; nn t!isoussão unica do pat•ccer 
u. 10. re1attv:Ls i in1licaçi.ío tio Sr. Augusto 
Mon tenegro, que modifica algumas disposi· 
ções do Regimento Interno (iliscus3ã.O unica.) ; 

O Sr. N'eiva (pel.a.o?·dem)-V. Ex.,Sr. 
Presi•1ente, <lCaba de declarar que vae ser 
votado o projecto n . 19, com o parecer sobr e 
as emendas u.presenta.uas na discussão unica. 
elo parecer n. 19, r<'lativa.s ú. iMiCltcão do 
Sr . Augusto Montenegro, que modific <~. a l
gumas d1spos1ções do Regimento. 

A bem do andamento regular dos tra.ba· 
lhos desta. Casa., eu inquil'i.ria. a. V. EL que, 
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cCJm a sua pratica e o seu escl<trecíco juízo, me I nós ir~ limine votaremos pela mo.ioria das 
infol•mas.se si s,)bre est~ p:~.recer abre-se no- id1;as consogr~vjas no parecer rle V. Ex., qne 
vamenta a. discu:-são. tant•) modifica a. indic·tcâo Montenegro. 

Tenho duvidas :1. respeito, I)orque at.: E' urua explicação que cu rlou, pols :.cho 
agora não se teem reput.l.rlo sujeitos á tlbr.us· que a c,tmn.ra mui kttUl'almente poderá 
são os :parecel\lS que voltam Jnra a Cornmis- dissentir da opiniã.o de V. Ex. Nem e para. 
são desde que emendas lbessãoapr.~senta.das. estranha.r, porque apropria Commí~são d(l 

Mas, como no caso vertente este parece1· Policia por suH vez já discoruou da sua. 
voltou à Commissão para. dar um novo pare- opinião, desde que agora. apresenta um p:;.re
cer, em virtude d3 uma votação expressa cor t·ecusando •llgumas das idéas que a pl'iu
desta Casa, contra. a qua.I alias se oppoz: cipio :~.cceitava. 
grande numero de Deputarlos, eu c1esej;\va sa.· Dou esta explicação conscio de qu3, respei
ber si se pótle ou nã:o discutir este p:necer, t..<.ndo mui to a decbã·· de V. Ex. e disposto 
:Porque mepa.rece que isto é o que tem ~ido como estou a :tpprovar todas as medidas 
feito, de uccordo com 11 pra.xe esta.bel~cida.. apresentadas por V. Ex.. não pos~o dar o 

Todas as vezes que os pm·ec'Jr,~s voltam á m~u voto em l'd:l<;ii.o a um ponto, qne me 
Commissão, em virtude de requerimentos, parece terà a rejeiçiio da mttiorht da Camara. 
abre-se sobt•e elles nova. discussão. -a emenda pela <JUil.l ha. tantos dias com-

Si tosse aberta nova discussão, estimaria bato-determinando que pei·ma.nel)a tal qual 
muito porque teria occasião de fundamentar era o a1•L 128 do L{egimento, isto é, que 
as razões que p3la mma apresentei aq:Ji, se estabeleça. debate sobre os pareceres 
quando a pt'Opilsito deste assumpto combati reütivos as cmend,,s que forem apresentadas 
essa indicação 9.ue felizmente estit. qua~i nul- aos projectos. 
lificada :pelos cortes <lados :pelas emendas que A Camara. ha de certamente faze1' justiça 
lhe ioratn n.presentadas. ãs minhas intenções e ~al \'ar o~ nos:>os di· 

Era a. explicação que desejava· ouvir de rei tos e prel'oga.tivas. (.-1poictdos; muito úem, 
V. Ex., para saber si posso ou não discutit' 11Hú(o bem.) 
aind:t. 

O Sr. P•~esidente- O precetlent~ 
cstllbelecido na Ca.sr1. tem sido o de não sof
frerem nova. discussão 3.S emendas que vol
tam ã. Commi:ssão. 

O Sr. Nei-vâ (para uma explicaçiZo pes· 
so:tl)-V. E~. saiJe quanto eu, por C·JllVicção, 
por a.naigados princípios de conservado!' que 
o fui nJ regirnen antigo e continúo na. Repu 
blíca, acato o principio do. autoridade CJ.Ue se 
acha ne~te momento representada porV.Ex. 
que tão dístinctarnente pr·cside os trab<tlhos 
desta assemblea ; de maneir,L que não me 
darei ao tt':'1b:.üb.o de procurar, com os .rin
naes na mão, demonstrar qu,\, si o principio 
de não abt·ir o debate é r eal, poL· vezns nào 
foi assim comprehendido, e novas e largas 
discussões abrtram-se. 

Sento-me, oued.geeodo âs determinações de 
V. E:c, mas devo dizel' que, obedecendo a 
V. Ex., não pôile ir e;;ta obediencia. ao ponto 
de não podei." discutir as opiniões de V .Ex:. 

E accentuo este principio pat·a. que fique 
bem gr:~.vado no espirito da. Cama1'a o di~ 
I'eito que póde te qualquer Deputado 
de discorda.r, principalmente como agora, 
em um ponto muito ligeiro, da opinião de 
uma. commissão, sem que por isto esta com
missão, seja. ella. a impoetautissima. Commis
são de Policia. ou a nã:o menos importante 
Commissão de Orçamento, ou qualquer outm, 
tenha que se susceptibilizt~r pela nU.o accei
ta.ção de uma. medida sua, t<mto mais qu<~nto 

O §r .Presidente....:.Vou p6r a yotos 
a indicaçJ.o, SQl vo as emendas. 

O Sr. Paula RanlOS (jl~l(l, ordem) 
-Se. Presidente, en apresentei um snbstitu
tivo á. indica.çiio do nobt·eDaputa•1o p~lo Pa.t•á 
e parece-me qne, na Vut:~.çiio, clle eleve t ·)r 
prefercncía; mas, como o relt;willo sull.:.tilu
tivo enc~rra divel'sas disposições, peço :~. 
V. Ex. que, vencida a. preliminar r ta prc!· 
lercncia, consulte i\ Camara, si a l\Ies.t niío 
sGj ulgar com competend:~. par~ fazel·o, si púl'· 
mitte que a votação do meu substitntiYo sej;1 
feita pl!r partes: a ~·J•imeira :ué a pltra,;a 
fioa! «~CIYl em ser;uid' õotado», que tem p:.:.
recer Ül.''Ol'O.vel cta Me$o.; a s~gtut<la. a que ~o 
rel()re á3·• discu,sã.o,q ue tem Ullla sub-cmen•la 
apr~sentarla pela Mesa, com a qm1l estt'u do?
t\ceordo; o. tcreeira parte, a que se t·eferc o.o 
a.rt. l3l,tem parecer favorav~l; e;~ quarta, a. 
que se relere ao art. 128. Votado u~~ilu pnr 
partc,s e uma vr.z approvado, licam preju
dicadas a.s disposições da indicação elo nobre 
D~pu&ado pelo Pal'á. 

O Sr. Au;,;ust;o ~lontenegro 
(pel(l. ordem)-Sr. Presi•iente, parece-me mais 
razoavel vd,ar em primeiro lo!!ar a indica· 
çã.o, porque entre as emendas substitutiYas 
do nobre Deputado por Sani<t Cutila.rina ha. 
uma sobre o art. 128 do Regimento, que não 
se refere it mnter-i;t da indicll.çã.o. Mas ha W<\· 
teria na. i-nJicaçãiJ de que não cogita o substi
tutivo do nobre Deputado e é sobre esta :parte 
que " Mesa se deve pronunciar. · · 
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O Sn.. Jos1~ MAaiA:-.o dil. um apatte. 
O SR.. At:Gt:'sTo Mo~TE:\'EGao-Aemenda do 

no.bre Deputa,to Sr.Panla Ramos. íJUG eu ac
cetto porque é moditica.tiv;\ da ultima parte da 
mtnha. em~nda. nii.o é ;:~. unica npreseota.da a 
este respetto ; ha. ma teria na indicação sobre 
aqnal não se apresentou emenda e que ac· 
ceito o substitut ivo do nobre Deputado' por 
Santa Ca tba.rina, ficaria prejudicada comple
tamente, sem que a Camnra se houvesse p ro· 
nunci~do a respeito. . 

Asstm, pal'eee-me que a votação deve ver
S::J.r sobre a indicação, salvo as emendas, em 
vtsta. do que as emendas subst itutivas do no
lm~ Deputado poderão ser apreciadas pela. 
C!lmara. da mesma manelro.. 

Era o 'Í'!e tinha a dizer. 

O Sr. Presidente-A ·Mesa acceita 
o alvitre lembrado pelo nobre Deput!Ulo por 
Sant'~ Catharina. 

E' alJprovada. a SE-guinte primeira parte da 
emenda do Sr. Paula Ramos 1tos seguintes 
termos: 

Substitua-se a reforma proposta pela se
guinte:-A P,i~cus::ão do orçamento se fará. 
pe!o seguinte modo: 

Entregue pela Commissão, o projecto de 
orçamento seril i mpresso e distr ibuído pelos 
Dcputad0S. O Pre~idente da Camara declarar:\ 
que, ~stando o projecto rlistribuido, ficam 
sol>t•e a mesa. p :~Jo prazo decinco sessões diur
na>. afim de receberas emendas. 

Findo csw prazo, o projecto com as emenrlas 
voltará. :i. Com missão, que dará seu parecer, 
n:presentando então as modific:lções qne en
tender propor ao texto primitivo. Lido o 
parecer e impresso, será ttado para. ordem do 
ti in e abrir-~e·h(l. di•cussiio :;obr.! o projecto e 
emendas. ::\es ta rlisctissão não se poderá mais 
apresenta1• cmcn<las. 

A votaçíio t-lrú. logo.r , consultando o Presi
de o te si a Cll.mn.ra np;>rova o projccto, salvo 
as emendas., e, nssim sendo delibet·ado, serão 
em ~eguida vota.d<\S estas. 

R' <tpprovn.d : ~ n seguinte emenda. da Com
mis.sií.o de Pnlicia. sub-;ti tu t i v a da. que foi o fi' e. 
recida pelo Sr. Paula R:tmos: 

Redigido o p1·o,iecto. conforme o vencido, 
será do nov•> puhlicado e d istribuído pelos 
Deputados, declarando o Presidente que o 
pr0jecto tkará. sobre :t mesa. por tres sessões 
diurnas afim de receber as ernenrtas. 

Findo aquelle pra:r.o, voltara o proj•!cto com 
o.s emendas ó. commis:>ito de Orçamento po:re. 
dar o !'eu pare.;er 

Lido e impresso o pat•ecer, serà. dado pari\ 
a or~lem. do dia e sobre o mesmo e o proj~cto 
se ::~.brira <liscu;;são, na. qual Llâo poderão sGr 
apresentadas emendas. 

Na. 3" discussão não seadmittirão emendas 
creando despezas; si, porém, jà estiverem 
crearlas, poderão ser diminuídas, supprimi
das ou resto.belecidas, nest~ ultimo caso de 
accordo com a prot-osta. do Governo. 

E' considerada. prejudicada pela. approvacão 
da emeoda. acima a seguinte parte do substi
tutivo do Sr. Paula. Ramos: 

Redigido o projecto conforme o vencido, 
entrará. e'tc em 3• discussão, depois de de
corrido o intersticio regimental. 

Encerrada a discussão, o projecto e as 
emendas irão a Commi~são para. interpor o 
~eu parecer, q,ue sel'á. submettido á. discussão 
e :.\ votação, não pode ndo ma.is :sotrrer 
emendas. 

E' ::1.pprovada. a. seguinte emenc1a do Sr. 
Paula. Ramos: 

Nenhuma creação ou suppressão de em
prego, nenhum a.ugmento ou diminuição de 
ordenado poderá t er logar nas leis a.nnuas , 
<t.S:>im como nenhuma. disj)osição de caracter 
p :mMnente será. neUa.s incluída. 

Siiosuccessivamentepostas a votos e a.ppro. 
vadas as seguintes emendas do Sr. Bueno de 
Andrada= 

Art. 57. Redign- se assim : Achando-se )'lre· 
sentes Deputados em numero de um quarto, 
o Presidente abrirá a. sessão, com as pa.la.vras 
-Abre-se a. sessão . 

Art. 118. Ao substitutivo apresentado pelo 
Sr. P•\Ula. Ramos accrescente-se, depois das 
palavras-Poder Executivo- do a.rt. 118, o 
.,e~u~nte: e os projectos oriundos das com
missocs . 

E' considerada. prejudicacla pela &lJpro· 
vação da p rimeira parte da ometlda do Sr. 
Paula Ramos, a primeira. parte da. indicação 
do Sr. AugustoMontcnegro. 

E ' r~jeitada. a emenda. offerecida pelo Sr. 
Silva. Mariz, sobre n. composição da Commis· 
são de Orca.mento com 2l membros, a partir 
da. 4" Iegisl:~.tura em dea.nte, e consideradas 
prejudicadas a do mesmo Sr. ao art. 131, e 
~do Sr. !vloreira. Alves e outros. 

E' annu nciadn. a votação da seguinte 
emenda do Sr. Paula. Ramos: 

N"o art. I28do Regimento conserve-se a. 
pa.la.vra -clebate- que foi supprimida. pela. 
emenda do Sr . Francisco Veiga. 

O Sr. Paula. Ratnos (pela twdem) 
- Sr. Presidente, V. Ex. me permitirá que 
chame a. attenção da. Ca.ma.ra. para. esta ter· 
ceir:\ parte da minha emend:t . · 

O Regim.,.nlo cletermin:•va. que os parece
res sobre a.s emendas ap_resentadas em 2• e 
3• discussí3es sotfressem debate . Em 1897, o 
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Sr. Francisco Veiga propoz que esses pn.receres :1 Siio successivall!-ente _postos a.. votr s o ttp
não so!Tre.sem debate e a cam•tra. tem ,·isto provados em 2• (l!scussao os art1gos do pro
os inconvenientes dessa medida . O que peço jecto n. 58, de 1899. 
hoje é que se conserve a disposi~.ão do Regi
ment•J, permittindo debate sobre estes pare-
ceres. (Apoiados.) · 
· Demais, já está aberto o precedente para as 
emendas apresentadas a.os orcamentos. 

Ess~s teem debate e não posso comprehcn · 
der IJorque as outras não devam tel·o . 

Posta. a votos, é a referida. emenda. appro
nda por 64 votos contra 53. 

São successivamente postas a votos e a})" 
provadas as seguintes p rt.rtes da indicação uo 
Sr. Augusto Montenegro: 

Nos ultimas oito •1ias de sP.ssão os p rujeetos 
de orçamento ou tle credttos v indos com 
emendas do Senado :pooleríio deixar de ir á 
Commis~ão de Orc:J.mento, a j11izo tlo Presi
dente da Cs.ma.ra, ficando á mesma Commis
são o direito durant~ a discussão de interpor 
verbalmente seu parecer. 

Dentro destes oito dias, em easo de urgen· 
cia., :poderú. o Presidente da Camara consultar 
·esta no sentido de determinar a dis<lussão im· 
media.ta dos mesmos projcctos; si assim resol
ver a Camara, a.brir·se-ba l ogo a discussão, 
:ficando preterida a. ordem do dia. 

A indicação assim emend:1da é ttpprovada 
e enviada á Commissão de Policia para redi
gil-a de accordo com o vencido. 

. O sr: CoelhoCintra (p~la ordem) 
- Não sei si V. EX. considerou prejudicada 
a emenda do Sr. Silva ~lariz que manda 
supprimir do art. 131 , depois das palavra.~ 
« excepto quando propostas pela maiori a. 
da. Commh;sâo rlo Orçamento e relativas ao 
respectivo or çamento» . 

0 SR. PRESIDENTE- C om a approvação do 
substitutivo do Sr. Paula Ramo:> el la. ficou 
prejudica.d a.. 

E' a.nnunciada. a votaçu.o do urojecto n. 57, 
de 1899 (2~ discussão). 

o· Congresso Nacional resolve : 
Art. L • E' o Po:ier Executivo nulol'i :.:n.il ~t 

a !lbrir ao Ministerio da Guerra. o credi~o do 
39:352.$500 supplcmentar ás seguintes vorb:L9 
do a.1·t. 19 da lei n. 550, de 31 de tlez~~ttbi'O 
de f898, faz.cndo as necessa.rias operaçoe~ elo 
credito : 

N. 1. Administração Geral d:~. 
Guerra .. .. ...... ......... . 

N. 4 . intendencia Geral da. 
18: llH$250 

Guerrt\. . ...... ... . . . . .... 21: Jet$~ 
.Art. 2. • Re,·ogam-se as disposiçõc.c; em 

contrario. 

Os.-. Hen1·iqne Valladnt•c14 
(pt la ordem) l'eq uel', e a Cama r a eon~ndo, 
dt;:p:msa de inter2ticio para.. que . o JWOJ•~~to 
entre em discussao no proxtmo dto. ele ~e1:1~ao. 

Continuação da. 1• cliscussã.~ do pt'(~jc·clo 
n. 54, de 1899, designando o dm J.t do JUlho 
ele cada a.nno para a reunião do Cou~ruH~O 
Nacional na Ct~pita.l Federal, independontCJ· 
mente de convocação, com parecer con l.i'lU'lo 
da. Commis~ão de Constitmçã.o, Legisla•:ií.11 o 
Ju!ltiça. 

O SI"'. Xavjel"' da Silvch•n vmn 
à. tr\buna. só por t er tido a homa .do !<)r nn
minalrnente a ella chamado pelo 1l 1gno Dopu· 
tado seu illustre amigo, representnnto tlu 
Santa Ca.tbarina., o Sr. Paula Ramo~ . .. 

O SR. PAULA RAMos-V. Ex . ve111 pi>r•tuo 
a.ssignou vencido o parecet·. 

o SR. XAVIER DA. S it.VEIRA- •• • o:;,\ JlOI' 
esta razão que n.ca.ba de decla.rn1·, \'Cf!l i1. ~~· 1-
buna, pot•que consider a o as.sumpto lllt<Jitll.· 
mente esgotailo. 

A defesa dos bonrado.s_a.u tores do 1wojcdo, 
os Srs. Amphilophio e Calogt•ras, plonu o 
luminosamente fe ib por SS . EEx. , Jn•c)vo.
lece integralmente, a despeito da oppos í\iii.o 
de dou~ outl'OS illustres l'epresentu.ut l!S, unl 
dos quaes tambem membro da Co1 ami~ .•iío 
de Legi:;la.çíio e Justiça., o honl'ac.lo Sr. ~1tlt'· 
tin'l Junior, aos runda men tos do pt'oJcclo 
expo~tos pelos seus illustres a utor es . En· 
ten !.e que nenhum argumento foi :ultlu
zido ... 

l!t.J SR. IJEPUTAD~-Não apoiado. 

O Sr. Paula Ramos (pela orr~em) 
- Acredito que a retb'l'ma q Lte acaba de ser 
votada não entrou ainda. e m vigor, e, por 
isso, chamo a attençã.o <.lo. :Mesa para o 
art. 128 do Regimento que determin1~ que 
xw. z• e 3• discussões de qualquer projecto 
desde que se apresentem emendas augroen
t ando a despeza. ou diminuindo a recoita. não 
pàd~m ser submettidas a debate sem prévio 
parecer da Commissão de Orçamento ; e eu 
creio que ao esclarecido j uizo dos meus cal
l egas não escapou que essa emenda a.ugmenta 
despeza. 

O SR. P.R.EismEN'l'E-0 nobre Deputn.do 
razão. 

0 S:R.. XAVIER DA SILVEIRA- • • • nenhum:~. 
consideração que por qualquer modo . desfi 
zesse os motivos expo!:;tO!!. (JBlos autores do 

tem pr .>jecto Çnao apoiados), a e por isto, e não 
pela razão apresentada em parte pelo il-
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Iustt•e Deputado por Santa. Catbarina, que 
veiu o orador á tribuna. isto e, :;à por at· 
t ender ao seu appello, visto quu nsda. mais 
tem a fa.zer nesta mesma t•·ibuna. 

Entretanto, Sr. Pra:.tdente, aproveltanrlo 
o eosej<">, cumpre dizer que não é com cet•tez:a 
o qne a malevolench murmura nas ruas 
acerca · do patriotismo dos membr<>s do Con· 
gresso o que o impressiona e o qu\) determina 
a sua atti turle e o ;,:eu voto nesta f)twstão; 
não é com cer·tezo. a exploruÇlio quo dê! longll. 
data g-yra em tomo du subsidio p:;go pelo 
The-;ouro da. Nação a.os seus representantes; 
não é c0m certt:r.a a exploração l· .. ianamente 
feita. até por gra.lldes orgoão:; de vuLHcidade, 
muitas vezes empenhados na defesa tio prin
cipio de autorid11de. e esquccltfos, elltt•etanto, 
tllvez por incapacidade cougenita. do amor i1 
Republlc;t ... 

U:r.r SR. DEPUTADo-Muito bem. 

O SR. XA-VlER DA SILVEIRA-• •• esquecíllo~ 
que o Poder L~>gislativo é tambem tttu :p~1dr.r 
publico constitucional, cuja a.utorldarlo cum
pr.; que seja a<:atada e prestigi;ttla como a. 
de qualquer do:; ou.ros po:leres publicas da 
Nação. (Apoiados .) 

Qua.n<1o, sem aliás tomar em cspecio.l 
consideração essas >anta.;.:ens que purven
t u ra decorrem do projccto mas que são 
de ordem ~ecunt.laria, quando teve o tlc:;
-prazer do di;-ergir dos seus honrados col
lega.s da Commissão de Lr;gi.~la<,:ão e Jm
tiça, cous:tque todavia. pa1·ece pela primeira. 
vez ter aconteciJ.o ate então, traí'.endo até :~ 
consequenciade olhar o orador pal'a a :;ua 
situt~ção nlli no seio da Comtnissão com al· 
gum espanto, pela temeridade com que se 
punha em Llesaccordo com os illustres com
panheiros em cuj1. convh·encia tanto tem 
aproveitado e r~ prendido; quando entrou nesta 
divergencia, uisse que, em contrario ao que 
se achava expl'es~o no :parecer assi;.:nadopela. 
maioria da. Commissão, ,julgav;L exist ir moti
vos ~e ordem publica. que a.!!onselbavam a 
convers!'io do pr·ojecto em lei (\a Republica. 

Na. reali•la.•te e:;tá. húje veriftca!io pela ex
petiencia que, em viltude das uifl.lcnldades 
das ltquidações que se fa'l.em no <1ecurso do 
s~mestre altdictonaL e q_ue, [Jortanto. se.pro· 
l ougam a tê o dia 30 de j unho de cada snno 
e jã. pm• motivo de outra natureza, como Sl'j a, 
por exemplo, o !los encargos que nesse mos· 
mo periOd.opeznmor'dinariamente sobre :t a<l· 
ministração publica, entre outros o d<\ r0.gu· 
la.menta.~.ão d,~, disposições P. in~titntos orç<l· 
meota.rio::;, (e hu.ja. \'bta. a •• que este anno sue· 
cedeu com a r egulamencaçfi.O dos impos tos de 
consumo) .... 

O Stt. CoEmo CrNTR.A. - Isto seria motivo 
para. mudar o exer cício financeiro . 

0 Slt • CALOGER.AS-Si não houvesse OS in
convenientes que d«ssa mudança decorrem. 

O Sn.. X.\VlE!t DA SlLVJ::IRA. - Será. talvez 
u mil. medida. complementar que deva ser 
adaptada parallt!l:l.mente ú. que consta rlo 
projecto; mas não é com c~rtezlL uma r azão 
pa,t·a. n. recusa de:ste. 

M llS, lliz.in, ~ um facto verificado pela ex· 
periencia que só por cerca do mez de julho o 
Gvverno se acha habilitado a. enviar ao Con
~rt!,;so :t s ta. be lias orcamenta.rias, os darlos 
i:u::c~~1·ios para a confecç:'i.o do5 orçamentos. 

Ora, o pr·<-jeeto estabelece exactame11te um 
tlia do mez do ,iulbo pa.r., a inauguração dos 
trabalhos legislativos . 
CmJ5c~uint,em~:nto p arece 1la. maior evi

rlencin. q11c o projecto se inspira. E?ID um mo· 
tivo !lO or·cl•\m pub'ica; que o p roiecto con
~ ultu. os ltlllis legitimas i ntere~ses da naçã~; 
qno 11 prt•jecto vnla c provê sobre o. ha.r monn:t. 
flUe cor tVO IIIl'SÜll.JI-Iecercom proficuidade pra
tica. <>u1rc o t'egu lu.r tuncc1ona.mentodo Poder 
Extlcuth·o o o regular ruuccionamento do 
p,,,ler I ,t•gh;I :~ti v o . 

O :O:!t. ~IAT:nNs Jo:-.JOR- Acho que per
tUJ•lm. o r• •gnlar funccionamento do Poder 
Le;:i~Jativo pt•ol'undamente . (Apoiados e aa:o 
rlpOÍIIUO.i ) . 

0 Stt. XA\"'!CP. DA SILVEIRA- Fo! por estas 
1'•\zuc~. cmt•or;~. acceitamfo as ·outras vanta· 
"eno que decorrem da. me<lida conti<.la. neste 
prOJC:!cto; foi por estas razõ~s principalmente 
qu!! o oratlor :J.'~ceitou o pr~Jecto a.pre,~n~a.~o 
11. con!'!irleração da Commtssao de Constlt.Utçao 
Legi~ la.oJii.o e Justiça, que assigoou vencido 
o P" rec~l' e q uc por elle votará. (Jl!Iuito bem~ 
muito bem) . · 

Ninguem mais pedindo a. pala.vra,te encer· 
rada a discussão e adiada n. votacão. 

Entra em 3" discussão o projecto a. 34,de 
\ 899 autori1.ando o Poder Executivo a abrir· 
ao ~Úmsterio ela Gllcrra o credito extra.ordi· 
nal·io ele 7:500~ p:tl':l. pagar á viuv;t de ~Ia
tbbw Ln.wl'in o·s ~erv iços prestados pela lan
clta de sua. (li'Opriedade PromptttS as forças 
lega e,; qne opet·a.ram nm Nitheroy . 

Ni n:.:uen1 pedinolo ;~ po.la.vra,é encerra.dil. a 
discussão e adiada a vota~'iio. · : 

Entr.- em 3'• tli~cussã.o o vrojecto n . 47, de 
l89il determínantlo que nenhum commissa:rio 
poll<J~{t ~er :pt·omovido sem ter. líquidad? pro
visoríament(! com a. Coutador1a. cta. Marmba u. 
sua. responsa.bilidade para com a Fazenda. 
Nacional, anterior â. gerencia. que ttver li: seu · 
c~.r~o n:\ Qceasiã.o em que lb.c competi!.' a 
pr omoçli.o. 

Nmguem pedindo a palaVTa, e encerrada a 
discussão e adiada a votação. 
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Entra. em 3"discussão o projecton. 3Z B,de Po:·que mutilamos offic ina.s, e despedimos 
1899, que autoriza o Governo a abrir. no cor- em rno.ssa milllaJ'eS de operarias 1 Ser ia. para 
renti;~ exercício, ao Ministerio da. Justiça e que assim melhor pudessem ser qt'Otu.dos 
Negocias Interiores o crerhto extraordinarío nessa. f<t'lJscripçito o(ficiat em que o i:nposto 
de 60:000$, sendo 50:000$ :ps.r11. auxiliar a 1 arr:mc!l.rà a cada um o escote que ahi lhe fllr 
Associacão do 4' Centenario rla Descoberta comminado? 
do 8razil na commemoro.ção qu~ olla. pro- Porque fc;!hamos os o1hos as acenas desola.
jeeta realizar no anno :pt·oximo vindouro, e <'loras que se estão vendo nos sertões do norte, 
10:000$ para. :tnxilia.r o Instituto da Ordem de onrle ~migram rlezena.s de famíl ias :;cassa
dos Advo,zados Bl·a.zileiros nvs dcspPzas c.om das pela. lome, indigentes de hoje e ahnsta•los 
o Congrcs~o Jurídico convocado para. a ceie· de hontem,que a natureza inclemente expelle 
br:v;i'io do. mesmo. !lata. por e.quelle instituto. dos seus lares; porque lhes não acudimos 

com o soccorro que a. ConstituiÇiio ela. Repu
blica. ( § 5") confia á l:niã.o em co.so de ca.la
midade como ó essa~ 

O Sr. Darbo!i'.n. Lima diz que si 
alguma. cousa. púde alentai-o na oppugnação 
que offerece insistente ao projecto n . 32 A, 
não St!r~\ por CP.t·to a. confiança nos e rrei tos de 
uma eloquencia que niio t <Jm e que o. beoe· 
volencia dos seus col!cga.s que o preeederllm 
n:~ tribuna nttrilmiu â. sua palavra incolor 
e despretenciosa, ma.s sim e sómente a. con
vicção em que e3tá tio que. assim Pl'Oceclendo, 
rcpt•oduzponderações e protestos de milhare.> 
de br:•~ile iros. 

Que é o projecto em discussão ? Uma sub
scripç-.ão compulsoria imposta pelo Cong resso 
não só aos ctue podem contribui!' como aos 
que não poüem concorrer com um ceitit ; aos 
que C?stão em condições de towar parte no 
regozijo decretado para esse dia., como aos 
muitos que jâ não sabem como ganhar p ara 
o pão e g:mhar :para. festas. 

Dê quem tem e póde da.r, mas dê volunta
ria.mcnte,sem intervenção do braço official ,que 
me.l pó•ie com a sua tarefa, confessando-se 
un~ble to pay in cash e hypothecando rendas 
das alfandegas. 

Dt! f'! Uelil, depois de pagos os impostos. re
centementenugmentados por todas as fórme.s, 
aggravados pela União, pelo Estado e pelo 
Muuicipio, encontra ainda. no superlluo quu 
l be flca sobras dispensaveis de que posS!\ 
1lispor. 

Deem os Eshdos folgados nas suas tina.ncas, 
em dia com os seus pagamentos, equilibra dos 
em orçamentos em que ni'ío se tenha. sido 
obrigado a elidir a rubrica de compromissos 
que a honestidade unive1·sal r eputa sagrados, 
e cnjo :penhor está na probidade collectiva. . .. 

Dê-se para essa. commemoração, si havendo 
de onde tirar para esse fim, ne nhum& outra 
despeza. mais urgente e mais justa exi~te ahi 
a que de preferencia. se deva a.ttender. 

Porque deoarmâmos a Marinha. e rlesarmã
mos o Exercito'? Que destino qui~ernos dar ás 
quantias que houvera.mos de gasta1• com a. 
defeza nacional nas verbas que supprimi
mos? 

Porque cortá.mos sessenta. vezes 60:000$ no 
vencimento dos funccionario3 publico!, já títo 
m ioguado pela desvalorjzação da moeda em 
que são pagos ~ 

Vendemos, aYl'endamos e ltypathecan;os; e!e
~amos e multiplicamos o.s i~;,post t· S; não pa
gamos nos nossos credo1·es; augmentamos os 
nossos compromis•os com mais tres milhões 
rle libras PSterlinas . .. e depoi~ disto votamos 
que e~sa. União, assim humilhada e reduzida., 
<larã. 60:000$ para festejos, hymnos e fanfar
ras-como si depois de tudo hso devessemo~ e 
pudessemos estar muito a legres e muito sa· 
t •fei.tos ..• 

Pedistes a moratoria.; pt>distes o augment o 
de imrostos; quize:>tes a condescendencia. dos 
orerlores; queJ•eis que o povo se não l'ebelle 
contra mo.ts e mais pesado;; tributos ~ 

Empregae quanto arrecadast es no impres~ 
cindive1, nas despezas qufl se não adiam sinão 
faltando â.s leis da honl'a e ás conolições de 
subsistencia: o credito qm. se quer conceder. 
Srs . Deputados, não direis que esteja nessas 
condições •.• 

MM entrr.o não quereis que se commemore 
essa. granr!e data ; ,julgaes que deva p:1ssar 
tles (lel·cebida. aos brazileiros 1 pergunta.r- se
ba. ao orador. 

Não; isso nã:o se conclue das suns palavras. 
O orador passa a dizer como pensa qur} os 

Poderes Publicas, nas condições actuaes, me
lhor poderiam solemniza.r o centeno.rio do 
descob1·imento da Terra de Santa Cruz. 

:tlla.s antes, accentua. que os PQ<leres Publi· 
cos poriem fa7.~r-se repre~eota.r nessa solem· 
nida<le, sem gravar o orçamento das r!es pezas 
pu blicas indtspensn.veis· nem augmenbr o 
nunero de credito~ cxtraor dioarios. Bem 
podem os orgãos officia.~s toma.r parte nessa 
commemoração, mus nn.da justifica que para. 
o fa~erero, queiram onerar o contribuinte, 
desfalcando o orça mento da. r eceita. feder al 
que, ni'io para esse tim, foi excepcionalmente 
sobrecarre~ado com taxas novas àe importa. 
ção, consumo, sello, etc. ' 

Quer o Congresso Nacional solemnizar di
gnamerlte essa. data. m emora.vel ~ Lernhre-se 
de que não ba~ta decretar que esse dia. seja. um 
<li(l rie (est<t, é preciso que concorram con•liçõcg 
m aterio.es e mol'a.es pa.ra. que r ealmente possa. 
expandir-se o povo em manifestações de re-
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gcsijo e tenha a Pa.tria nobres estimulos para 
orgulhar-se desvanecida.. 

uma. Patria. melhor,-não sómente para. meio. 
duzia. de bur~uczes privilegiados, ma.s para 
a totali,lnde dos brazileiros . Quaes são c~sas condições? Qual ú o ml3iO 

de re!l.lizal-as ~ 
Serà. publicando 1)1il1IO[Jrt;phics sobre as· 

sumptos cspeciaes,cuja .leitura fir.arà !1mihlla 
a tres ou quatrJ mil br<tzlleiros lcttradcs. 
sem maior proveito pam a comrnnnhão? 

Sol~mnizemos esse centeuario fazendo \'Dl
tal' n aleg-ria s o conf'orto a tanto la.r •te onde 
jà lla. tanto ternpo desertar:1m : 

F:Lzendo daRepublica uma explendida. l'e::t\i
d;~de nesta ter: a descoberta l1:1 CJWltro seculos, 
t.erem·-'S commemora.• lo esse centena.rio de modo 
o mais t.ligno; assim possa. o fo1·mos1J sonho l.le 
Benjamin ,o alevantado ideal de José BonW1.cio 
e ~~ encant:tdo1·a mi1-agem ~w1 arroubou Tira· 
dentes cotncítli r nesse dia .~om o especto.culo 
:mblimc de urn:t. nn.donalida.de felir. que attin· 
giu a plúoítuu~ das SLHJS mais cn.ras aspirações. 

Seri\ decr.,tan•lo que se publiq nem um 
b,ymno e um poema, que Sllrgírã.o acaso 
obras primas como a MÚl'oel!Jeza e os Lu;:ia· 
da.s. capazes rledc!"pertar chrico,; c~nthns;asm,\· 
e ruidosas ale~rias que aliás uma situnção 
pre.~aria não comporta '! 

Nií.o, a.\.>oolutamente não í sori~ antes bus· 
cando nos l'o'Cursns ao alcance r! e, ta as>cmhl ;;L 

meios de melhorar as condições 1le vida em 
que s~ encontro "· grande maiot·ia dos bt·azi
leil'os. 

Aloug:u~. Srs. Deputados a vista par:1 além 
deste recinto : soerguei o teclo humil•le ele 
milhares de albel·gues nesta Capito.l, e vereis 
nobres mo ti vos pa.m que nii.o mais se :\ugmen
tem as despeza.s c o> impostos. jú. que dire
ctu.mente nada. pr1demo.; para diminuir o nu
mero c1e indigentes e necessitados e ::tugrnen
tat• o numero de felizes. Ahi verl}is n. pobreza 
que se envergonha. a penuria.que padece mas 
não mendiga, dos milhares de famtliu.s sur
prehendídas :pelos constantes desfulqUllS qu~ 
~ desvaloriz:J.ção da moeda trouxe aos s~us 
já. pi\rcos recursos, pen:sões, ordenados, $Ol · 
dos, pequenos !.-gados de que vivem, etc., 
qu ando niio é peior que isso. 

Porque vereis as 11n~ustias que se t•etra
bem :-dos d··semprcgad• s . dos demittidos, 
dos descla.s:;ificados, dos que receberam em 
cheio o effeito da suppres~iio de repartições e 
officinas, o numero •lc iiquiriações 1lt~ compa.· 
nhias que a crise ge1'l\l ac•~rretou . 

E acredita.es que esses nossos compa
triotas devam concmTer com o ouulo que não 
tee rn pam essa cO !I trib11içii.o obl"igatorin? 

E peior que isso, jult,rareis que es~es rni· 
lha.res de lJrazi leiros estejam em condi~~iJ~s 
<le apreciar aquelles !Jymnos, aquell+'s poe
mas, aquellas Ü\nfarras, que possam (e :tejrt.r 
nem ess~t nem outra qul\tquer rlata.? 

Mais humano po.rece ao orador esl'orçar-se 
o Congresso para minorar es~es males, re
construir o lar', restituir-lhe a es ta.bi!idade, 
a. vivcntar o trabalho, ass~gu!'ar :), paz. dimi
nuir os onus, facil:tar n. vida .. do que em
pre.,aar dinheiro que não temos, ar,·a.nc:J-1-o a 
tantos outros fins mais nobres e qne mais ~e 
impoem, 11ara. applica.l·o a fe:; t .. jar um dia 
que passartt c,-curo e tristJ como os de hoj~ 
para millla.rcs c milho.res de familias braz!
lelras . 

Não, senbores, compeu.~tremo-nos da amar· 
ga. r ealidade; cumpt·amos estoicamente o 
nosso dever ; esforcemo-nos por construir 

.Cam:u·a V, lli . 

E que pol' entr e acclamac.õcs fen•urosa:Hlos 
patríuL~s reconhecido~. na •lulcissim:\ el!usão 
tios mais grar.os sentimcnt.;s •le fraternidade 
universal, pt..ssamos como QUe ouvir entolrne
cida e cat·inhosa por entre os hosa.nna hs dos 
l'at riarch:IS des:h genercsn m eionalidarle a. 
v oz aiTeet.uo;;a do imrnortal Benjamin: «Esta 
sim, da cli1osu. J>acria. 1llinlu( m1~ito -:~madct.» 
(Jluiw á~m,n~t~ito (,em . O o1·adw i cump>·imerl· 
tctdo.) 
~ing-uem mais pedindo n palttvra, é en

cerrada. a d!scu:;~ão e adiada a. vo tação. 
E' nnouocia.da a 3' discussão do projccto 

n. 3(i, de tB'J9. (;;ubstitutiYo n.pprov:1do na 
2• discussão do projecto o. 171, ~~~ 1898). que 
estabe!oce rogTas pa.ra qua\tfiCae<"io de j u ra.· 
dos federu.es e P••ra a respectiva. ravis..'i.o. 

O Sr. Triu<lade- Sr. Presidente, 
preciso ru.zer at.~umas humildes considera· 
çües a respeito .to pt·ojecto em discussão, u ma 
ve:t que. tendo siuo este approvado, sem de· 
bate, nas duas primeiras discus,;oos por que 
J.lassou nesta Carna.r,'l. V. Ex. , a.nnuncia.nuo 
e;;t;\ ultlm:l , de<: Iara ir encerra l·a por nã.o h a.· 
ver algum Sr. Oeput<tdo pedido <t palavro so· 
bre o mesmo projecto. • 

Peço, poi;, licença n V. Ex. e iL Cama.l'a. pa.l'l\ 
que, na manifesta abstenção de co!lega mais 
competente ('~'~<<' a.poi ·.dos), eu Y<lnb.a occupar 
1ige1ramente n. sua. preciosa attenção, neste 
momento. em relação ao a ,sumpto) do Jll'Oje· 
cto em diScussão, digna.ndo-se a Cama.ra d!s
[lensar-me aqmlla benevolencia com que cos· 
tuma honra.[··me nas poucas vezes que ouso 
fatiga.l-a. 

O projccto de que vou me occupa.r, St•. Pr e
sidente. se propõe instituit' um co:·po de jnra.
dos no Districto Fcrtcr:l.l e IJ:tS capita.cs dos 
Estados, cle;timclo ao julgamento (103 crimes 
r1a ,,Jça.da d :L justiça fe<ler•tl, e~tabeleccndo o 
processo p:1ra. a QUa.lificaçfi.o do~ mesa10s .ju
rados, o que signilice.. crea.r, para o conheci· 
manto e julgamento de~es crimes, jumdos 
di1ferenles dos incumbido;:, no Di.stricto Fe· 
dera! e nos Estados, elo conhecimento e jni· 

1$ 
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ga.mento dos crimes de natureza t'tiversn da· ; trangeiro de ser julgado em conselho com 
quelles e que até o pre!!ente julgam uns e ' posto, pela metade, d~ estrangeiros e, final. 
outros crimes. Em summa, o projecto SI> di- mente, a. condição da unanimidade de votos 
rige a estabelecer juizes populares enc;\rre· para. determinar a condemnação flojury. 
gados de decidir da liberdade e ela honra dos Entre nó> o Codigo do Processo de 1832 
cidadãos accusudos de crimes J:lOlitícos. ex- arloptou mais ou menos esse processo da. 
cluidos da ~lçada do juizo csrecial federal, qu~lificaç[o dos jurados. 
encarregando á autoridade juàiciaria. federal Então, os juizes de paz do districto, ou 
a escolha destes .i11izes. estes com o presidente. e um vereador da Ca-

E', pois, cle.ver, Sr. Presidente, que seme· mnra Municipal faziam a qnn.líficacã.o dos 
lhante proposição é digna da ath•nçâo da Ca· jurados, tendo por base as listas organb:adas 
mara. pela. natureza. de seu assumpto, que pelns pCJ.rochos t·espectivos. Da qu:tlitlcaçã.o 
affecta a garantia de direitos que a Consti- definitiva h;\VHl. recur~o para o conselho da 
tuição da Republica a.ssegUl'a. a brazíleiros Camara Municipal, que decidia em ultima 
e estrangeiros quando mantém a instituição instamia. 
do jury _ E, pois, nem o Governo, nem o magis-

Sr. Presidente, na escolha do cidarlão para trado applicador rlo direito no jury tinha. 
a. fnncção de jurado e que resi•le a verdade intervenção na e~colha dos jUt>:l.rlos. 
do jury. Rodeie·se este de todas as garantias Este regimen, porém, fõra. altera.do pela 
possiveis, todas estas serão nullas ante uma lei de 3 de dezembro de 1841, elaborada pelas 
escolha menos di~a. circum~ta.ncias da época, que recl:l.mava. um 

Esta. verdnde, reconhedda. em todos os regiroen legal que melhor assegurasse o re
paizes que ai\mtttem o jury, despertou sem- speito á ordem publica. 
pre a attenção dos criminalistas para o r'ro- A lei de 3 de dezembro excluiu o sacerdote 
cesso da qualificação dos jumdos excluindo e o juiz de paz do ali5tamento dos jurados, 
desta toda. a intervenção suspeita. [~ indole substituindo· os TJelo delt!gar.lo de policia 
popular do jurado. . e pelo juiz de direito, formando uma junta 

As legislaçr~es variam mais ou menos neste com o presidente da Camara Municipal. 
prccesS?, m~s . é _certo que to?as ellas pro- o SR. MOR.EtRA. ALVES _ Seria. uma. de5• 
curam 1ropr1mtr a e~colha elo JUrado o cara.- ra a. 
c ter popular da instituição. Na Inglaterra, g c · ~ 
psiz do jury, onde esta instituição é ver.ia- O SR. TRINDADE-Desgraça o que. 
deiramente a égide tutebr das liberdat:les O sa. MOREIRA. :~LvEs-Os p:Ldres mettidos 
publicas, n. qualificação rlos jurados é incum· nos negocios da justjça. 
bida a uma junta dos juizes de paz do dís· 
tricto, tendo por base 0~ a.lbtn.meutos feitos O SR.. TRINDADE- Não eram m~ttidos nos 
pelo sacerdote do conrlado. E~sas listas se negocias ria justiçn, mas :lproveitados como 
apuram naquella junta, que, para a verifi- foo.te mais compotElnte e insuspeita. de infor-. 
cação da idoneidade dos ;üístados, tem 0 poder mo.çã.o sobre os costumes e bom senso da.· 
de toma.r 0 juramento dos emprega.l1os mu· quelle~ a quem servinm r:le guia espiritual 

· · 11 - h d t J para. julgarea. os seus iguacs. 
nJc!paes, e ne es se compre en em o os os Tivesse ou não razão. o lecaislndor de 3 de 
cidadãos nacionaes ou estrangeiros de bons 
costumes e bom senw, residentes no rlistri· dezembt·o de !SH cs excluiu ... 
cto. com certn. renda, que varia conforme a O SR. MoREIRA ALvEs-Fez muito bem. 
importanci<\ do loga.r·onde o jury funccionar, 
ê que forem de icl<>de maior de 21 annos. 

Apurado o alistamento e lançado ~ste no 
livro competente, e J'emettido ao 8l1erl1f. 

Vê-se que este <tlistn.mento, J'ealizado pelas 
entidades mais aptas pa!'a. conhecer da 
vida e dos costumes das :Pessoas no .meio das 
quaes vivem, isento de to,lo. a intervenc:ão 
do Governo e do magistrarlo npplicador do 
direito, não póde neixar de inspirar a maior 
confiança ao accu;:ado e à justiça e. mais 
se~;m·a presumpção de acerto nas deci~ões 
do jur y; ainda quando outr;,s gnrant-ia~ 
não se acl1assem consagradas nessa. legisla
ção em resguardo dos dire.Jtos do l!ccusculo, 
entre as qua:ls o direito por IJal'te do accu
sado de recu~ar alli toda a lista dos 
jurados, o direito concedido ao aecusado es· 

O Sa. TRlNDADE-Pois acho que fe:r. muito 
mal. porque nínguem m:Li~ h11.b1iibdo para 
conhecer a. vida e os costumes dos individuas 
e reputai·DS insuspdtos para julg;tr os seus 
iguaes do que o pai'OCho ou o sacerdote do 
Jogar, onde dles habit;un, pela ~·s,;idua com
municnção com os mesmos, dos quaBs, em sua. 
quasi g-enez-aliuade em muitos Jogare:::, são os 
sacerdotes os guias econselnciros. (Apo.1·tes.) 

Não estou fazendo Qlle~tão disto, estou f;t
zendo o historico do regimen legal anterior. 
(Apartes.) 

Não trato de re!!'ressar ao passado. Estou 
mostrando a superioridade do t·e~Pmea ào 
codigo do Processo em relação it.lel de 3 de 
dezembro, nesse l'a.rticula.r do allstamento 
dos jul'ados. 
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Naquelle rPgimen, o jurado que surgia da suspeitas dos chefes politicos lccaes do :par· 
escolha. da junta Ol'iunda. do voto do povo, tido tio Governo. 
sem a mínima lnten-enção do Governo e do Eu na minha vida tle magístNdo vi, infe
j~liZ de direito, off~recia. ao accus~do e á jus- lizmente, esses processos vingarem no recurso 
t1ça toda. a garantm de acerto; Jlela lei de 3 ao p1esídente dii provincía, com sacrificio da 
de dezembro, segundo a qual o jur<ldO eta a causa, da justiça. 
c~ea.tura d? delegado de policia que orga- o SR. MoR.EIRA ALVES- Não comprehendo 
mza va a hsta •.• presidonte de provinci:1 immiscuinllo-se em 

O Sa. MoREIRA ALvEs-O representante oousa tão baixa. Fui presidente de tres pro-
da sociedade. ''incias e jà.ma.is·proceili deste modo. 

O Sn. TRINoA:oE- Da sociedade não- do O SR. Ttu:•W,\DE- E recebeu t.lurante essas 
Governo, do Poder r;xecuti V'O. Co~no dizia., administrações algum recurso destes? (Ri$o,) 
Sr. Presidente, o jurado era. a creatura do 0 SR. l\IoREIR,,. ALVEs-Nio, mas si os re
delegado de policia que organb:ava a. lista e cebesse, os decidiria com justiça. 
do juiz de direito que com o mesmo dele,.ado 
e o presidente da Camara. formava a j~nta O SR. TR!NnADE-Acredito e faço assim a 
qua.lificadora; o jurado era antes 0 age1úe do merecida justiça no caracter de V. El.:., mas 
porler do que um amparo das lib~rd:H.l&~ pu· V. Ex. nã.o ignora que nem todos os presi· 
bl1cas, tanto rn<•is porque da decisão rlessa d·mtes de provincíil teriam a energia de 
junt~ o recurso que cabia. ao cidadão exclui do V. Ex. pll.l'(l. resistirem às exigencia.s dos 
ou contra o mal incluído era para. 0 pre:iidente chefes de partido, principi,lmente quando 
<la província, o que impo:::-tava recorrer do destes dependia a sua consel"vação no go-
delegado do Governo para o mesmo Go· verno. _ . _ . . 
verno, do Governo para 0 GoV"erno Como 1a. dLzendo, Sr- Pres1dente, o reg1men 

• ds. le1 de 3 de dezembro em relação á quali· 
O_ SR. MoREIRA AL_vEs:-Mt\S _o _delega_do tica.çfi.o tlos jurados era menos garantidor das 

na Junta estava em mmona, pois tinha so o· liberdades puhlicas do que o do Codig? do 
seu voto. Process:) de 1832, ate no recurso do allsta.-

0 SR.. TRINDADE-Isto mesmo, e esse voto menta, porque pelo Codígo elo Processo esse 
é_ que viria a !Jr~yalecer no recurso. Sei que recu1·so era. para a Camara l\!unicipal raspe
v. Ex. tem hab1htações e recursos que me ctiva. 
falta.m. • · o Sa. MoRElRA. ALvEs- Quo se immiscuia 

O sa.- MoREIRA ALVES-Não apoiado, v_ muitíssimo mais nos interesses mesquinhos 
Ex. ~01 sempre a honra. da magistratura. d<~ política. (\e aldeia.. 
(Apolados.) o SR. TRINDADE- Mas, em todo caso era 

O SR. TruNDADE-Obrigado pala bondade um juiz dt~ oligem 1 opula1• n muitas vezes 
de V. Ex •••• Mas não me po<:lerâ convencer cun.traz·io ao gove1·no dominante. 
de que o d.elegado do Gc-.:erno organiz<~sse o SR. iiiHAQTJI.A..S GoNÇALVES da um aparte. 
lista contraria ás vistas do mesmo Governo 
e que 0 seu voto ficasse definitivamente ven- O SR. TmND .... nE- Ainda assim, a deci~ã.o 
cido. E quantas queixas não se levantaram da c~mara municipal, tlt:\'1~-SB prn~umir, oífe
contra. e:-:se regimen de qualificação de ju- rucia. mais ga1•antia ao.~ direitos do povo uo 
rodos pela iniciativa da policJa 1 que a. elo governo, principalmente um l'ela.ção 

Lembro-meterlidogra.vesaccusaçüescontrn. a, certa 01·dum d!l crimes.(Apcwtes c i1lterr:l-

excl~sões em m11ssa •te jurados por ucca<:;ião pç~\~i d ~ 3 elo dezembro, pois, neste par
do JUlgamento politico dos implicados na 
revolta de 18,:18.: (Apm·tcs.) Perdii.o, os ju. ticll!;u·, oJr.•reci<t monos g •1·antias âs Jibct·da-
rados eram entao mL<ncs uma corpor·ação ju- des pu!Jlic<>~ do qw~ o colligo do processo, si 
diciaria do que politica.. Esta. é a. verdade, e bem que uão elimina.~su por compl~to o oll\
porque não di zel-a.~ m.~nto popular do proce~so da qu<tlíficaçli:o 

dos jurados, porqu~ manteve n:t !"e~pectiva. 
O SR.. MoREIRA ALvgs- Mas era o de!o- junta um vereador Ja c;LmO.l'a., que por sua 

gado só quem a fazia ? Elle nã.o tinha com- vez era t<.Lmbem um <!os clavicula.rios da 
panheiros ~ ul'nl~ ger:tl,qU!l encel't'ava as cedulascontendo 

os nomes dos definitivamente alistados. O Sa. TRIND,\DE- V. E:.. não foí magis
trado e pot' isso deve ignorar os processos 
dos alistamentos feitos -pelos delegados. 

0 Sa.· MOREIRA ALVES-Mas fui advogado. 

O Sn.. Tar::-.DADF.:- Embora; talvez nunca 
-visse esses processos inspjrados nas fontes 

A lei ua reforma judicit•ri:t ele 1871 não 
alterou esse regimen, que e mantido :Linda 
em muitos dos Estados da. Hepublica, com 
algmuas alterações, a. meu ver, mais garan
tidoras da. justiça da qualificação, entre ellas 
a que commette ao tribunal de justiça local 
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Quem vem julgar d.:t aptidito rl.o cidadãO 
p(lra jurado d')S crimes politicos ? 

O SR. ALFJ~Eoo Pr~To-E' a lei-

a decisão sobre o 1'eclll'SO da ínclf1sito ·ou ex
clusão da qual1íku:ão, todas. porem, que 
conhPGO mante:1mno all~tarnento,ali;:í.s no p1·0· 
c::~sso lb qu;tlíftcaciii.o,um fnnccionario popular, 
um membro doCons·llllO Municipttl, um in tem.. O SR- TP..ll'>DA.DE-Estou argumetltando com 
dente, um ju z dist1•ictal rm .iuíz de :paz. o projecto que <1inda não é leL O projecto 

o Sn.. ALFREDO PIXTO _ Em ~1inus são 05 comme~te essa irnporta~le_ l\ttribuioão a.o .i~i~ 
juizes de paz. de >ec,ao com_ o_ seu sn stttut~ e o rc~pecttvo 

. . p•·ocurn.dor, llOlS rla.S QU:1!~S SD.O OS UnlCOS de-
.0 SR;· TRI;>;~l:nr:- Mas o ,J!l!z ,Je. paz em positarios dns chaves das urn:1s, a qual vui 

Mlllll.S e ele e!e:çao popnlar. Ala esrx~ o ele·! ser· gLH\r<\;Hla em ca\ia do e~criv1í.ol 
mento popular_ I Entretanto diz o meuillustl'e colle<ra di<>·no 

Aqui no Districto Federal fig-ura tambem rehtor do pa.recer sobre o proj-:cto q11~: «''n-
o ele_m_cnto 1:opuiar, o p:esíd~n~e do Consnlho 1 spi1·a.·se (o prrücct-J) em bem Cundnc\o r;:clamo 
MunH!l pal, s1 bem que so funcc~one no l_lltil!lo 1 de OJ'nr:m_ pu~l.iC<t e nos ma.is tílevados in tu. 
ac~o. d,J . proce~sn tia quall_1lcaça.o, qru'l e fBl ta. re;;ses rht.Jll':itJÇn>>. 
or1gwar1amente pot• uma. .JUnt~•· do pretor, do Nii.o conil•:r;.o reclamo da. orde n publica. que 
delegado de policia e do adjunto do pro- autoriz~ s .melho.nte medi,Jn, c nem os ele
n:otor publico, t~~Jo pot• b<1se as listas uü- Y;ldos inte1·es~e:1 da jnstk;.:J. a aconsellwm, 
~1stradas pela pol1c1a. Em todo o caso o prc· l•Orque não compreheo.dointe:·esse da. justiça 
s1dente do Conselho Munic1prtl f!sc:tli7-n o en- sem ~ plena garantia da liberdade indi
cerramento definitivo dú alistamento e ê um vidual. 
dos. dBposita;·ios d:ts cluwcs da respe~tiva. OStc. XAviER. 0..._ StLVEIRA.-Em que é que 

ur~~; llescubt'O a convcniencia· publica lle projecto pt·~judic:l u. lib-~t·d;tde individual·~ 
pot•-se ~marg-em csso:: ctu·go de jur:1,Jo.-; Jocae~ O. S_R- TR~:-;oAO~--:-Commettenclo o._ e~col~a. 
para o Julgamento dos cr·;mf'-s politic.·,s. crinn- rle JlllZ de L~cto,_.J~l'll po~ul.l:'-L' ao JUlZ üe 
do-se )'at•a <!stes ums. cor1roraüi.o dr:ITer·ente. seccao, que e o JUlz do r1n~e1to do mesmo 
Pa.rece~me que o in!er·es~e pnblico 11ii.0 rc- tribun:1l. 
clama sem •ltJame a.lteraçfi.o na lei vi~ente, o SR. X.tvlER DA SlLYEIRA-Mas e por isto 
segundo a qual o t1·ibuua! popnla.r 6 uno no que se tr,tça.m regr,<s (~ipm·tes.) 
D.stricto FeJeral e ll<J.~ C:ipit:Les rlos Estado.> 
para o julgnmcn~o tanto rlos cl'imcs da alçarJa O St:t. TmNDADE- A:; regras do projecto 
federal como local. re,olvem-~'~ nu c~·it·.1rio llo juiz do. s:~cção, o 

s•m simples jnízo é que dccidirà r!tL aptipão 
O Slt. A!'\TUI~R.o J3nTl~Lno- EnUio o tri- ou nã.1.l do cida<:Hio pa1·a membro do tribunal 

bunal Cerlm•a.l nii.o pó lo t:.r nni((lrmíd<t'le de dujury, ,,\h é fllle escollu~r<i. a seu arbítrio 
Estado n. Esta-lo, si cat1a. E~tad.o arlmitth• <:. 0~ :<eus companheiro:> de3se tribunal; de 
jura•lo com certo requi,:ito. morlo que si o juiz de ssrçito fllr magistrado ~o~ 

O Sn. TR.IN"DADE - Não acrerlito fJUe ll~-.h •scrupul;)~O .: hon'\~to poderá organiz,.r um. 
Estado q110 deixe ri() ntte:1der n.o intcr~sse pu- ali..;tamcnto .le jurado:> dignos; si, porém, 
blico dn. l;oa admin•str;tç::io daju~tiçn. 11<1. qua- nii.o li~nr a esse ímpol.'t•wte serviço o cui
litic 1<;-Üo dl) juiz popular. 1\.1rln que merec·Jm os intel'e5se> da ju~tiça, 

o sn.. J\:-.'~m:rw BoT~o:Lno _ PóJe ha.ver fLca.r;-,o c~tes des:J.mparado.>. E haveramaior 
VO.riuç;i:o, IJerigO ~ 

O SR.. TRDmA.DR - M:ls sempre :'lcaute. 
laudo os legitimas intorcsscs da. j ustiç:~.. (l11~ 
GJ1 1l'ICS.) 

O Q11e preten•lo, senho1·e~, e este e o pi'Ín
cipal objoclivo de minhas obsel'l'ar;ü~s ao 
projer·to, e que sej:J. rnanti-la. :1 unidn.1.le 
do· tl'i\mnat porubr pr~.1·n. o .inl.~;Lmcnto de 
todos os crimes tanto da, n.Lçad:J. fo ler;tl como 
loc.ll, que o juiz popul:lr se.i:L o :l.llUr:Hh lv~los 
proces~O$<.kcrctados nas lei,; loea~s do Districto 
Fctl•~t·:ü c Estado5, JlOr que e~ta.~ off~recem 
mnis gnr.lntüt ue acerto pela lib0i'dade rl·~ es
colh<~ no c:un po V<l~ to do respecti \'O fll11Cclo
nalismo tanto jadici:~.rio como de el;Íi)io vn
pulrr.t·, apto p:Lra esse serviço e que esse jníz 
s~ja. ou para julga.t· os Cl'imcs politicos e 
locaes. 

U)z Sa. DEPUTADo- ~Ias ha recut•so p::~.ra 
o Snprr:mo Tdlmnal Fe1lera.l. tJit 11witos 
opatte.~.) 

O SI'.. TRTNDAOE- E' exacto, mas quando 
se decidirão e,;ses rMursos no Supremo Tri
bunal tiio sol,reca.rregado de trabalhos 1 
(.-\parles .) 

N(l>~as con·iiçõ~s. Sr. PresiJente, não acho 
utilirl<1rin pubUca no proj:~cto: (mio apoiar/.o$}, 
penso q11e deve s~t· mant~do a este re.~peito 
o decreto n. iH8 de 1890 que, organizando a. 
.iustiç:J. ('e(ler;ll, consid~rou uno o tribunal do 
,iury luco.l pam o julgamento ta.mtJem dos 
crime~ 'J?Oliticos. Acho que os cidadãos do Di.s
tricto l''ederal n das ca.pit aos dus Estados 
que ~ão escolhidos r,1gulo.rmente para a fun
c~.ão dejurados sõ.o apto~ para exercel-n. no 
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mesmo log::w na.~ c·m~a.;; dn a1cnrla do jm·y, 
qn !I" se ti':J.le de crirne t.b Uniiio, quer- nlo. 

«1°, Ser cidt<di'Co brazilei;·o n > !J7SO cl~s di
reitos ci~.lis c jYJlitico.~ ~ 

Niio coJILprcll.endo dua~ ord ms de c n·p[lt'D.· 
çií.>.s pura. <L mas1r.a funcrciio, não compre
hcnr!o o cida.nã.o apto para julga.t· o crime po
litico o ina.pto l)J.l'a julgar o crim.l nã.o p-Ai
ti co e vic::-versa, só JlOl',)Ue a.quelle é da 
alçada da Uniiio e e~t '3 Ü(l. dos E:;tados. 

O Sl{. Ar.FrtEDO Pr:-;To- V. Ex. quer a 
uniformidade 1los j:n•ado~. 

O SR. TRI:\DADE-Quero; o porque ntlo? 
Os cidadãos dos Estados nU.o s[io os cidadü.o~ 
c1(l. UnEi.o '! E 110rque nilo cxevcerP.:n tant:J em 
reh<ç:lo itrJuülles como a esta a funcçfio 
inherente a >Ua fJU3.l!da.tle de cidad.ão 1 

Para. que e:;sa. distincçii.-• de jurado feúer<~l 
c jllra.,~o local quB.ndo a funcção é uma e O-' 
exercic[os não repugn:tm? A Uniii.o u(i.o s~ 
utiliza dos conseolbus municipa.t?s eleitos pelos 
Est..1.dos e no Distrícto Feder••! para as me6aS 
a.li~tatloras de eleito-res fedHaes e p~l.l'(l. a~ 
cleitoruei; U.as suas eleições? Xão se serve d'' 
policia esta\Lual para. as sua.3 de) i gene ias~ 
Porque, p:lis, não lhe inspiraz· conJi,,nça o~ 
jurlldos nelles alistados puru exercerem trn z·e
Inção aos crimes de SU;J. alçada. a mcom~ 
funcção que exercem em rela~~~o aos c:·irnes 
d.e alçr~,da. loca.l1 Qual o elevado intere:osc que 
a. o.rlm\nistra~ã..o d<l. justiça põde trazer cs•a 
dualidade de jurados 7 ~uo o enxergo. 

UH Sa. DEPUTADo - Ha até dous eleito
rados. 

O Sn.. TmNDADE- E' uma supedluidnde 
que a Cunstituição deveria Yedal'. pois, qt:e o 
cída.diio apto para ser eleitOl' da União devo 
o ser ta.mbem pat•t sel-o tio Est<tdo~ a fuucç:io 
é a. mesma, e a cre<\ç~o de eleitores esta
uuaes sõ poderil. 8ervir, como tem servido, du 
arma. IJOLlticu par<t tl exclus~o de cirln.dãüc: n<J 
intere,.se de nm 11ar~itlo; cntre;;anto. o ex
emplo não colhe, porque al1star deitar ~ 
diiTerent:~ ae aiistal' juizts jul'a(1os. Para 
estes Dreci>a reCilllhccer req ui si tos. o q ul· 
exige ~er•ta. isenção e circum~pec~:ão lla. parte 
de quem é eucarr('gado d es:;~ ta r,· f a . 

'CM Sa. DEPUl'ADo- Apoiado: o jurado é 
um muntt.~ rnt&li<'us, 

O SR. TRI:>DADE-Fe:itas esüts ligeirlls con
siclernçues ... 

UM SR. DEL'UTADG-E muito bem. 
O Sn. Ttn:-\DADE .••• sobre o pruje~to em 

seu principio, t•a.Ss,>rei Sr. Pre~idente, aos 
seus L letal hes, offerecemlo as emend<l s que no 
meu hUIIJilde conceito parecem t•n'IWl·o ma
nos insupporta.vd {a1"l 'l'lcs), SL porvenl m'-• a 
Camat·a dllS sr~. Deputa<los, em su<t sab~do-
ri3, .Julgai-o ~~cceitavel. . 

Sr. Presidente, v .art. 2> tlo proJecto enu
mera quatro requisitos reuoidos pl:Lr<.\ a 
íuncção de jurado: 

2·, S-1be~·l~!i" (~ r::cr·e"';r cr:;"rtc!ct•ltencc; 
3·', Se?' eóeiL;· inclui de. ílO alistc!üiento (c- _ 

derol ; 
·I·, Ser domicilicdo 110 lJistricto Federal 

nu na Cr:tpitol do E'tado em qw: iwje~ de se•· 
qualificado pelo m~nos tres Ji!C.:r:s antes da 
qwr.li(iwçrlu.» 

p,trece-me que essesquatros re:')ui,:;ito3 :po· 
uem-.:e re~umir n:> :;.~guinte :propo;;ição: 

«São aptos p·,r·~ seremjnrndos os cidadãos 
domiciiiauos :1a circumscripç~o <lo Districto 
I'"eJeral e oa Co:nat·ca das Capito.es dos E~ta-
1\03, que tiverem ~s qualidatles (le el.3itor 
•: forem de re~onllecLU.o bom senso e llones
tidade.» 

O SR. A~lPll!LOPmo-A emenda de V. Ex. 
é w~is de redacção. 

o Sn.. TR.INOADE - Pa1·cce, mas não é. 
Exigir o sabe1• ie:• c esct•cver co : ··:·cclamc;~te e 
ser clcito1· inctu:do no alúlamcr<to fi:d·,·.tl, 
importa. negat a funcção de jur:v!o a muitos 
cidaJii.os aptos :pela s11a hone~tida.·~c e bom 
tieUsiJ. mas que não o,;crovem ç·;r;·ccfamcnt~, 

no ~;entido prop1·io do.. exp~:<.:::>~.o c cutros que, 
ainda s:tbendo ler c escr·eYer correctamente e 
tiverem t.;,los os 111 edicarlus pa1·v. sct' bons 
ju1·ado . ..:, não h ou v ex· em ;;i,_to incluídos no alis
t:.llllBUto politico local. 

A emenda tende a prevenir o arbítrio do.. 
junt: ''l'ura.dot•;t e obst;,l' L'S abu~os que 
a.qae!l().s éXPICóSÔ,)S, cntendi·las l'cstrlcta ou 
:Lmt•l:ttnenLI.!. con!'orme o intcre~~e do ali~
ta.•tor, podo;r·5.o SU!rg'Crn·. 

r;;ua.tmont0 t<Jnde a cort·i;.:ü• o defaito ela 
c·q;re·sii.o do n. -! em ecl:,(;ãÜ ao domicilio Jo 
cirla.d:io na U.•eil:r/ do l~'stwlo. tLil:):liaudo es"o 
J•lmicilio u ciJ•cumsc!·Í1JÇ<io .i U•lici:wia. da co
tuarca. d:~ C:~.pital, o qu•~ impurtu. lvmc~cr á 
junl.ol lUO.ÍCil' llllll!(•ru t.le c:Jn.d:i.os a c:::colba. 
dos juntdos o port.lltl•.l aup;mcu taL' o 11 uutcro 
\:tstt·~. quo nus tct'IIIOS ti:Ht uclle n. 4 t.lo 
art 2· do prujecto, \IIJUl•riu. Sct· limilu.úo n;~s 
pi.!qllcn:~,.-; e •• p\Laes. (,tp·•iarlo<.) 

o Sn. A~Il'HILOt'JJ!v-Em nome ua corn
rni~ •ilo, agi·aueço <l V. Ex. o concun;o quo 
V. Ex. estú [JL'estaoclo n:~. clucida~,;-ío do. 
questão. 

o SR. Tnl:-iDADE-Sr _ Presi•:e:~tc, especi
ficn.udo as p(•ssoas dispens:~.das d·J jury o n. 3, 
do§ 1" do cila.tiO at-t. 2', do projccto,mencio
na.: Scnacl!,·cs c lJep~ttac/os f.:deraes. 

P(l.I 'CéC·aJe que :1 razrlO ce bCn':ãO que 
rnilit1. para estes, milita. tambem para os_es
taduaes. 
· J:lk:;te ~cntido,o:!Ioreço a. seguinte emenda: 
«.-\ccre,;ceut e-se, e aos Eslf!dos. » 

O Sn.. MoREmA. ALvEs-A razão que existe 
.vara uns, existe para outros. (A.poü:rdos.) 
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0 SR.. TRINDADE-O n . 4 do mesmo para
grapho e artigo isenta os o tfici ws generaes 
qwmdo em commissa:o e os cammand(mle•· de 
guantiçúo do exercito ou da. ann"da nacío
naes. 

A esse respeito o.fl'ereçoa seguinte emenda: 
-substitua-se pelo seguinte; «OS o(ficiaes de 
terra e mcrr. 

o que houver 1'unccionado 'n~ sessão p!'ece
dente ou em alguma outra do mesmo anno, 
(Apoiados.) 

Por estes motivos me pareceu mais justa. a 
disposição substitutiva seguinte : « os que 
ti verem sm·vido em alguma das duas ultimas 
sessões precedentes do jUl'y. » 

Na.s capitaes pequenas, como do Estado do 
Piauhy, Rio Grande do Norte .•. 

0 SR. MOREIRA. ALVES-Parahyba. 
O SR. TR.lXDADE- Para.hyba mesmo. 
0 SR.. MOREIRA. ALVES- Não quero que 

V. Ex., ponha a Parahyba abtüxo do Rio 
Grande do Norte, 

o SR. TRINDADE- Ora, quando eu não 
puz Pernambuco abaixo daPa.rahyba (Riso), 
nessas capitues a disposiçã.o do projecto po
~erá perturbar a admintstração da justiça. do 
JUry. 

Sr. Presidente, os officiaes -de terra e mar 
sempre foram excluidos do jury quando, não 
por disposição de lei expressa, porque esta 
só isentava os commaudantes das armas e 
dos corpos (lo exercito, mns em a.ttcnr;ão ao 
serviço militar, ao esph•ito de disciplina das 
class~s armadas, sujeitas a. um regimen espe
cial, ao qual repugna o serviço de ordem 
diffet•ente, subot:diaado a jurisdicção de auto
ridades de natureza diversl. O rigor tia dis
ciplina no exercito e na armada, obr•ig:mdo o 
milita.rao cumprimento rigoroso das ordens do 
superior hiera.rchíco, a. s:.a educação,"' severi
dade ilo Conde deLippe e outras leis milit.ares 
comoque,salvasase:x.cepções, fazemdomilit~r O SR. LAURO MÜLLER dá um aparte. 
uma corporação ã. parte, um cidarlão estra.nlio O SR. TRINDADE-Nada disse o:lfensivo dos 
ao regimen civil e incompatível para. juiz no militares, o que di~a foi que pela disciplina 
mesmo regimen, subordtn,1ndo-se ás prescri- severa, pelo regimen especial de vida, o mili-

. pções da respectivo. legislação. Accrescendo tar é incompatível com o serviço do jury. 
que, dada. a qualificação de todos os militares o ~~· LAt:RO MüL.LER _v. Ex. disse que 
em uma capital de grande guarni<;ão, o jmy 1 t 6 1 d d 
muitas vezes será constituído verdadeiro coo.- os mt L ares 8 ap~ !Cavam o con e e Lippe. 
selho de guerra. ( Ap~rtes.) Sem duví•la. O SR. TruNDA.I>E - Dis;;e e repito que os 

Agora, Sr. presidente, o n. 6 do mesmo§ 1. mílitllres são mais educ•1dos ao rigor do conde 
A' d.isposição deste numero occorreu-me de Lippe e das outras leis militares do que á 

addiciona.r os carcer-eiros ou a.dminist1·a.dm::s equidade das leis civis crimiaaes e nisso não 
do.s cadeias fedemes oH locaes, por me parecer lh<lS faço o:ll'ensa e o ~ffirmo pela. observacii.o 
que esses runccionarios, pela. natureza dos que llz como auditor de guerra, funcção que 
deveres(). sen cargo, que os prende ao esta- servi quando occupei o cargo de juiz do di
bel~cimento em que servem... reito na ca.pttn.l da. minha · Provincia, bojo 

Estado, ao qual aquella funcção era inhe· 
O SR. A!.tPIULOPHio-Não podem a.rreda.r o reute ... 

pé dalli. Nesses pontos V. Ex:. tem sido feli-
císsimo. O SR. AMPHlLOPHio-Eu tambem fui. 

O Sn. Tni:'fDADE-... não podem ser· reti. O SR.. TR.IND,\.DE- .•• e então notei qno os mi-
rados para o jury, devem ser dispensados, litares erão mais inclinados a classifical' a. 
sãc equiparados aos o!Hciaes de justiça.. falta. criminosa nos aJ'tigos ele gucrt•a. tlo 

Vou, Sr. Presidente, ao n.lO,que se refere conde de Lipp;:,do qu.o nos do codigo crimina.l 
aos jurados qH~ sart:iram em umet sess<t~ elo civil, em que nliús nlgumas desS;lS faltas me 
jury do (lni!O anterior. pareciam de melhor e mai:>ju~Ul. applicu.ção, 

de modo que algumrt.s veze~ ..• 
Comprehende V. Ex:. que em um pef)ueno 

ali~ta.mento, como é muito possivel e muito O SR. ANPHlLOPH[O-Eu lambem servi. 
provavel haver, semelhante dispenS<L de ser- o SR. TRrr>DADE- ••• me repugna.va es~re
viço do jury a jurado que houver servido ver a sentença. 
qualquer sessão inteira do anno a.11leriot•, 
importa a dispensa, muitas vezes, de um O SR. AMl'H[LOPmo-. • • ma.ssãojdelicados. 
anuo, si o jurado houver servido na pri- O SR. Tar;-;DADE - Certamente. Procu-
meira sessão do armo anterior, o que po- ra.vam fazer valer o seu voto acatando a 
derá oocasionar IJertut·bação no funcciona.~ opinião do auditor, que trat~wam com a 

. mento regular do tribrma.l. Accrescendo a maior deferencia e maxima delicadeza, no 
injusta. desiguald.a1e de ser dispensado de·. que erão cortespoudidos. 
servir o jurn,do que houver funccíonado em l Agora, Sr•. Presi·Jente, occorTe-me oJI~· 
alguma das sessões do a.nno anterim·, por recer um additivo a este§ 11° iacluiudo nos 
exemplo, a primeira ou segunda., e ~ão o ser dispensados de jury ta.mbem os clerigos. 
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U11r Sn.. DEPUTADO - Não :podem ser ju
rados~ 

O SR. 'l'&INDADE-Podero, mas serii.o dis-
pensa•ius de ~ervir. . 

O SR. Mom;:mA. ALVES - Concordo, m as 
tiremos-lhes os direitos politicos. (Ha outro; 
apartes do Sr. Alfredo Pinto e Ot!tros DepH· 
tadJs.) 

O Sa. TR!NDAoe-A emen,la nito t~m por 
ftm isenta.r o c1erlgo mns •lispensal-o do 
serviço cio t··ibunal, como se dispensam o~ Se· 
narlor.,s e Deputados e outr os cidadüo;; e~p3· 
cificadvs no§ 1• do art . 2• do p rojecto. Os cle
rigo;; serão inclui dos na qualificação do:; jll· 
ra.,los,desdt.l quB tenham o~ requisito; leg:tas, 
serã.o, porem, dispens!\dos de ser·Yir no jury. 

UM SR. DEt.>UTA.Do-Porque ~ 
O SR. TR!:XD.\.DE-Pela meS!lla. razão pol' 

qne se dispensa o nobre Deputado e outros. 
(Trocam-~e m!litos apa;·t/JS.} 
VY. EEx. teohn.m a. bondade de ouvir-me. 
0 Sll. APPOL'lNlO Z!!.NA. YiiEs-A Bmenda de 

V. Ex. e muito justa, tem razü.o. (l!a oútros 
apartes.) · 

O SR. T.atNoADI~- Sr. Presidtmto, em pri· 
meíro Io~r. a missã.l) p~cifica. perbuasíva. e 
conciUa.dOl·a. inherente ·ã. caridade ei'3.Jlgelica. 
que exerce o elel'i:;o cont 1·asta com o ~ocargo 
obrigado do julga•lOP temporal, depois, o des
empenho,\e:;su. mlssii.o com a promptirtão re
clo.madn. pelas cü·cumstandas da occa.siito e 
do lo.~ar incomp;üil•ilizn o clerigo :pela. dint
cul la.de da :l.CCUIIJUla~·iio do encar~o do seu 
miuistcrio com qualquct· func~,ão civil obl·i 
gatoria. 

Supponham VV. EEx. o IJispo sujeito a 
permanecer durttute uma. sessão do jm·r, o 
pa.rocho c outros c.!et•igos. ohl'iga•los o. prover 
de prompto o sorvi.,;o du. religião, est;trã.o 
coactos no j ttry. 

0 ~H.. AUGtSTO Cr;s::.ul!::--<TI:-<0 - E.'ilá muito 
dirdto; pódo-se [JNcisar delles tlo um mo
mento pnra out:-o. 

U~1 SR. DEPC'l'ADO- Da mesma fôrma. que o 
medico. 

0 SR. AUGUSTo) Cr,E:\lENl'lN0-0 medico 
'Utmllem . 

0 SR. TRINDADE-O Presidente . da. Repu
blica, os governadores e pr esidentes dos Es
tados, os Senadores. Deputados e outros são 
~spens,\dos em ~·.~?.<lo. das funcções prnpri:ts, 
que 03 iocompn.:.'b'.li<am do encargo simul
taneo do servio;o do jury. 

o Sa. ALF1~1mo l'r!'\TO- !'rias os patlres exer
cem funcções pL·evi~t,<s em leis? 

O SR. TRlNDA.DE-Excrcem o seu ministerio, 
regulado :pelas leis ca.nonicas. Demais, a. 

emenda não os exclue da qualidade de jura
dos, os dispensa do serviço, como já dlsse. 

0 SR.. SERZEDELLO CoRRÊ:\- :Ylas estão di9· 
pensados para. sempre 1 · 

O SR. Tai:-tDADE-Esta.rl'í.o.em quanto ox:er· 
cerem o ministerlo sacerdoml. 

:-.Ieu collega, o tts~nmpto é muito sério (tro
c 1m-se di-oersos apa1·tes ) são dispens:ulos oro
quanto forem eff!ctivamcnte clerigos. Pois 
VV. EEx. acham que se compi\dece com a 
missão, com o enc;•rgo do arcebispo, do bispo, 
do ptLrocllo e seus coa.•l.i utores sentar em se 
nos conselhos de jura<Jos para contlemnarem 
os sous juri~tl.icillua.dos contt·a. os dicta.mes de 
~uu. con:>ciencia, que lhes aconselha o :perdão~ 
( ,ipa;l'lC$.) 

Sejn.mos mais justos, somos umCL reação ca
tholica e esso sent,mento do cor:.wão brazilei
ro a Lei nü.o ter;i. o pcder de apaga.r. (Apoiado:>. ) 

O SR. ALl'REoo P1:-.·,·o- Mas o que tem o 
jury com a religião ra.tholica.~ 

o Sa. TRI:\'DA.nE-Pois nã.o tem? A justiça. 
divorciada d<L religiã.o cbristii: sig-nifica. 
tyra.nnia (dir'igiarlo·st: a.o St . Alfredo Pinto.) 
V. Ex., me parer:o, não entendeu o meu 
additi vo. Não proponho a. exclusão, ma.s o. 
dispensa do clerigo ue qualquer religiã.o do 
serv.iço do jut·y. 

0 SR. AXIZIO .DE ABR.eu-São juraclos ho· 
nornr1os . 

O SR. TRlNDA..uE-Como os demais que o 
1>rojccto dispensa. ( Apa.rt~s.) Do pois, senho
res, é uma. homenagem de r espeito á consci
encia do sacerdote. 

U:.r SR. DEP".lTADO- !!:'um l."espeito ao es
crupulo que o sacerdote devera ter pora. 
julga. r. 

o SR. AU'R.EDO PINTo dó. um apa.rte. 
O Sn. TarxoADE-Parece·mo que V. Ex:. 

nilo e amigo dos p.tdres . 
O Sn.. ALFaeoo l'INTO - Nã.o sou inimigo 

•lclh;s, mas o quo nf'Lo quero ê que se viole o. 
Constituiçilo. O pa,lre não tem privllcgios. 
(1'rOCliii·Sil O>'tNJS Cl]ll'I!'Ce s .) 

O Sa. TRIXDA.DE - Pa.rece-mt< que a vioh
ção d:~ COilStituição se dará fo rçando os pa
dres ao ~ut•viço ctojury, porqu:~ euvo!v.1 isto 
uma cou.cçãu a sua cooscienr.ia, .Oo sacerdotes 
peh•s c<tnooes da. Igruj:\ Catholica. nem sã.o 
obr igados n. pr<>.star jUl'<Lmento no juizo t em
poral. 

0 SR. SER~EDSL!JO Coun:iM. E OUTROS dão 
apartes. 

O Slt. TRINOA.l>E - VV. EEx. ignor-am 
isto~ Pois e assim roesrnn. 

o S1~ . SERZEDELr.o Con.RÊA.- Não apoiado; 
não e j o que lhes é vedado e jurar falso. 
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0 Sn. TRINDADE-Isto e vedado a tolo-;, 
5acerclotes ou não. O sacet•dob não pó·b de 
pôr em juizo sem lic~nç::L do prelado, porque 
assim lhe pr;;screve o direito canomco. 

O SR. SERZEDELLo CoRtÜ:;\. - Pelo syl
labus? 

O Sn. Tm~nAoE - Consulte V. Ex. o di
reito canonico e acharõ. a confirmação do que 
affirmo. (Apm-~es _) 

Não insistirei nisto, of!er~ço o additivo e 
o entrego ao exame d!! Commissão. 

D3s0jo quP, ao menos, seja.m rl.íspcnsn.do~ 
do jury os ;trcebiSfl03, bispos, vignrios coadju
ctores e juizes ecclesiasticos de qualquer re· 
ligião. 

E' umtt medida. que tende a evitar o con
strangimento !la conscicncia r!o clerigo no 
contl.icto eutre a lei do E~t•1do, que o obrig•t 
a esse sarviço, e ás da Igrej;t que o con
demnam. 

E' um acto ne cortezia, de prudencia c 
gr:widade que muito nos ltom•a1·á. ("tpoiwlo~.) 

A lDgla.terra niio e 1\;rção catLolica, entre· 
t:lnto alli os clcl'igos catholicos tambem síio 
isemptos do .jury ; não sito di::;pens:ld.os, lá 
nem são incluitlo5 nos ali:;ta::nentos uo~ ju 
ra.dos, e porque não a havemos de imitar ? 
(Apoiados.) 

Passarei, Sr. Presidente, ao§ 2" elo arts 1° 
que especifica os chlad~os que não podem ser 
qualificados jurados. 

Ao n. 1 deste rnragr•<pho me pa.rece mn.is 
completa. a meditl<l substituindo-tJ pelo se· 
gui.ntc: 

«Os J-1"0/HIIlci•r-los ou conrlt'llln (dos em qH?.l· 
qtw· crime e os que ltou verem cumprit\LJ scn· 
tença por algurn tlos c1·irncs d~ lwrllicidio, 
?'uubo,(!lrta, c.;lâli>;t riu, p~c~{.~lo, lcHoci;ú•J M' 

mo~rla (<.~.lsa.~ 

O Sn.. Ar.FJWDO Pl~To- No meu primitivo 
lll'o.iecto cu tinha cstu bcl!l•!Ít..l\l a disrwsiç,ão, 
m:r s a ma.ioriu. d:t Com missil.o niio n. q uil: ac
caitar, dizeut1o ser incou~titucional. (ApM· 
ICS .) 

O Sn. TtUND.\DI~-Incun5t.itucional não vejo 
:por•que ; assim n:1o ll achou o Podat• Exe
cutivo no decreto n. 3.464, de 1897, que no 
§ I" tlo a.rt. 49, estab'Jlece díspos•çiio q uasi 
identica, em relação {t~ qualif:icacões do.s ju
rados do Districto F6derül, 

Qualquer desses crimes constitue no seu 
autor o slgnal m;mifesto da ausencia da 
pureza de ca.racter e sentimentos indispen
sa>eis á fuoeção dejulgador. 

O ladrão, o a;,sassino e moedeiro falso con
vencidos hão de ser sempre vistos como taes, 
e, u~sim, suspeitos de falta de integrid<lde mo· 
ral :para administrar a justiça. \Apoiados.) 
Tanto mais po1•que raríssima é~ regeneL'8.ção 

•los culpa,.los de taes crimes, que qua:::i sem
pre se orl .~·ina:n de defeito congenito. 

Na miuba longa pratica de magistrado 
convenci -me de; ta verdauc,(mjas excepcões s ;
r·ão muito raras_ (Aptrres.) 

Ao n. 6 ,]o mesmo pat·agr·apho pareceu-me 
conveniente accrescentar os cdudos de se:· vir, 
que considero equivalentes ás praoas de pret, 
e por isto redigi a emenda se5uinte: · 

«Ao n. 0, accrescente·se e as c1·iacl•r.s dt.: 
servir.» 

Passarei agora., Sr. Presi<lente. ao art. 3' 
rlo projecto que o,;ta.belece o prot:csso da qua.
lificaçâo dos jurados. 

Ka pdmeira parte do arcigo o proj~cto 
commette a quali!i.cação do~ jur·ados ao sub
stituto do juiz seccional ou quem exerçJ. esta 
funcção, t~ndo pGr Lase o alistamento vig~nte 
dos eleitoros fecteraes. 

V. E:c e a Jamal'tJ. bem sabem dos defeitos 
rlcstes alistamentos, ob1·a essencialmente po
~itJ~a e feita á feição 1lo partido d•·mina.ute, 
mcluindo-se muitas vez~s inrliviJuos anon;;
mos .e excluídos ch!adãos ue t·;da. a. respeüa
biliuade pda sua vida. e co~tumes. 

Parace-me que documento dessa natureza 
não deve servir de ba~;e para a escolha . dos 
juizes j.,rados. por·que não fornece a prova 
do requistto essencial para o jurado, o bom 
s11nso e integrid<tde moral, e posso dizer que 
netn mesmo a prova de s 'bet' ler e escr-ever, 
ao menos regularmente. (ApJrtes.) Pois , nã.'J 
é verdade"l 

Ne.st.ts conuiçues, ao meu vei", o alish· 
monto definitivo dos jurados de c~\da anuo 
será <t. base mais acc:eitavel para. o alista
mento o1·gtmiza lo pelo subjtituto seccional, 
true poder~ excluir os qu:; não llle parc::er· rau
n i rern os requisitos Legaes, e in c 1 u ir cidadãos 
qlle ~m sctl conceito e confot·me ns intorma
ç'õ ~s que colll.er oas autorit1:~des ou runccio· 
na.rios locn.es e.~ti vet•am nas c,mtliçOes de mr 
jurarlos e nilo se acharem, entretanto, in
clrddos no allsto,rnento eleitorãl. Para este 
flm formulei os s•Jguintes substitnti vos. 

A [lL'imeira. pa.rte do art. 3·'- substitua-se 
peh1. seguinte : 

«Do suilstiltüo de jui::; seccionaE, e ntt sua 
ful:a. ou impedim~nto, o supplente que o sub
stituir, comp~te a. quali{icaçao defi;tiliM 
dos jurados estdduaes da respectiva circum· 
scl"ipção. 

o§ 1°, pelo seguinte; 
Pa1·a este (i.m, o jui:; qut<lific tdor 1'CQuisitará 

em eemp 1 da cor11petente auto;·idade ju(lici::tria 
est:dv.at a lista. dos j~o·arios i11clu:id:1s na ?"c(e· 
rirla qualificação e das auto1·idades pJliciaes 
os esclaTecime;ltOY e in(ol·mações sobr·e '' id.o
n~?.dade t.los cidwlüos q1<ali{icados ou de algtms 
àeUes, de modo que ate 30 (le oulullro àe cada. 
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anno seja enmada ao jui: de s~cçüu a lista de 
qua U fica_ção • » escrivão, como prescreve o projecto. ( Apoia-

dos). · 
Sr • . Presidente, creio que estou :tbusando 

de ma1s da benevolencia. da Camara. 
~SR. Ç0R~E~IO _DA FOXSEC'A-NJ.o apoiado, 

a discussao e mdtspensa.vel e V. Ex. esta 
prestando um _grande serviço; não se esqueça. 
do.s outros a.rt1gos. 

O Sa. TruxDADE-Não esquecerei e pas5a.rei 
a.o art. 4", que contém ou~ro.s providenci:ls 
sobre o processo da qualificação. 

Resumirei as minhas humildes eonside· 
r-,;çCits sobre e~te artigo. 

O § l• dispõe que« tt fwU(l. l'eW"ÍY· Se·ha n·L 
S:lla. tlas aw.licnt·ias do }ui::: seccion(1l em sessiic:s 
publicas: » Conheço juizes seccionaes que a 
pre_t_exto de não !J~ver edi1i.cio publico da 
Unl<J.o •. embora o ha.Ja do Estado, proprio para 
a:; aud1encias e trabalhos judiciarios, a.s pra
ticam em ca~ de sua residencia e até em 
compartimento menos decente que não cor
r~spond~ á impol'taucia e gra.viclade elo ser
VlÇO, aJ,m de ser poucoaccessivel ao publico. 
Nestas coodicç1les formulei it seguinte emenda 
ao dito§ I" : 

« A ,junta reunir-se-ha. em dia acima de· 
Si!('na.do t.is 10 horas da manf!,;; no t!difido p!'· 
bHco destútctd!i á> fu.>cçüe< do juYy local, si 
nã? l~ouv:Jr proprio federal, e trali,clhaFi em 
dias 3ucccssi-cos e sessõ~s piblicas ate a c·Jn
cltcs<to dos trabc~lhas. '> 

Oll'ereco tambem as seguintes emendas aos 
§.§ jo e s·· : 

« A ur;•a tet'(i IYCS cha·ves distinctus, c rdct 
uma r.lo~s quaes (1-Ccwá e tn rnder de c r,da wn d<•s 
rtl(lmln·os da ;"tmta. lo> 

«.Os livros e mais pnpei~ relati1las â q11alifi· 
caçiifl c trabalhos dn j•mta fiw.,·ão em. poclc!" 
c a c•trtr• do cscri'Oão rlo jui:: de ~ccçao, e,, 
urna seYá gua•·dada 110 erl.i(v:io cspecijica•lo 
no § i•• tkstc artig•>.» 

O Srt. Cl\ftNRLIO n,\ Foxs t~CA-Nilo lm uc
cessidade de tantas cb:wes. 

O Stt. TLwm,wE -Desde que tres sii.o os 
membros da junta, todo~ elles devem ser in· 
teressados na sua segurança.. Não vejo l'a.
zão plra excluir-se dos clnvicula rios o sub
stituto seccioo(l.l que alem de ser membt•o 
nato da junt:\ 1 e O qne prepara a flU<l!i
ficação. 

No r egimem das leis de 1S32 e 1841, os 
membros da. junta eram os clavicula.t'ios da 
urna; nssim aindn. se observa nos Est~tdos 
que conhe~.o e no Di:;;trícto Fecleral. 

U.or SR . DEPU1'A.no-Pó-ie ser viol.àda. 
o s~. TaiNDAOE-Justamente, e :para pre

-yemr ~sto ou :~ subtra.()ção da mesma., o que 
e posstvel :tcontecer, foi que me occorreu a 
provideuciõL da emenda que acabo de ler. 

Agor;l, Sr. Ptesidente, vou offerecer á con
sideração da. Camara as medidas a.clditivas e.o 
projecto que me parecem dignas de ser ac· 
ceitas. 

:\. primeira. é a segtüote: 

« Os Uvras e paptis relaliV'IS a qu.a~ificaçiies 
d·~j•.rrarlos, r,el1~ co1no as petiçiJes, ,-eclamaçües, 
recursos e documentos 'fl.lll as instYUÍYCln, stio 
isentos de sello e custas. >> 

Esta. medida já era consignada. nas leis do 
Imperio e se mantém nos Estados e no Ois~ 
tricto Federal . 

Entretanto, receio que, creanuo o project.o 
Jirei to o ovo e n.to expre&-an,l o em suas dis· 
posições a dispensa de scllo e custas, venham 
os ~dat.l<i.os a ser victimas da mP. interpre
Ulça,) que poosa. ser dal\;t pelo applic;~dor 
da lei, sujeitan,Lo-os a e~se onus, o que re· 
dundMã em prejuízo da boa q.l.talíficaçuo de 
jurados, pc:la não reclamação de muitos que 
por erro, úe~cuiflo ou outro motivo do. r espe
ctiv<\,junt..'l. f01'em excluitlos delln.. 

Assim me pronunci:l.ndo, não me inspit·•• o 
mínimo pensameot:> de -lt1vidar do criterio e 
bonorabilidade da justiça.secciono.l , m:l.S a.cau. 
telhtr o erro em que de bna fé ::~.lguns de seus 
membros poderão rec;lliil'. 

Niio emitto C3Sa idea. 3em motivo, Sr. Pre
sidente, conhtwo horro1·es a 1·espeito de cust:lS 
cobradas indevidamente, ~em tl uvida. por 
errone:t intellig-encia da. lei e arrec:vlo.dos com 
i n,.ligoaçiíorl.:is p:~o rtc-s o soa csb:s tosse menos 
onerosa a rcspon,;n.hi!iu:vle dus que lhe:; tleu 
c:; ús::J., es~cs cst:~t'iam cxpíantlo a. culptl. pelo 
rJcrc.ticlr•m tio :O:.ttp1·emo T!•ibui!al F<!dCr:J.l. 
(:I J H~ Íltdos .) 

M<ts u. cn.m·• t~ L ;:abc q U:\nto cu~ t;t protnO\'cr 
uma. l't~~ponsal•il iuadc . 

A guarda da urna, no erlitlcio em que func
cionou a j unta, é de manifesto. garantia á. 
justiça., garantia que não o.íl'erece a ca:;a. do 

Ain,la 11::1. pouco lcmpo pr., ... enciei uo meu 
Esta.1lo tzmn. vel'darlcim extorsão. n ti tu lo de 
custas, que só posso attribuir a erro deplora
vel ua intellígtmcia tla lei. Um. funccionario 
r.,rleral, parn afliançar·sc perante a Fazenda. 
Naciona.l,rcqu~reu ao juiz de secção a ava.lía· 
ção .em imrnOI'<'.is do seu fia<lor; o -processo 
correu :nol'osamcnte e afinal, a. requerimento 
da parte, o l1igno juiz cortou as urdiduras 
do seu procul'a.dor, que com requerimentos e 
p~trecercs que bem i.ndica.vam peht natureza. 
da.s mesmas o proposito de fn.zer custas â. 
:parte, demorava a termiuaç·Zi.o da d.iligen
cia, c ma.udou entr egat• ao req ueronte o 
procesoo d•t mesma_avaliação . Nessa occasião · 

C~JU:ItA v. I li i~ 
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lhe foram ex1gidas pelo escrivão as custas 
do feito, que já. vinham contadr.s ; a 
parte as pa,.on, mas achando intlevi
das umas e out~as excessivas, reclamou por 
p~tição em termos respeitosos, a.0 juiz; este 
instituiu a respeito um novo processo e, _afi
nal, após longos di:<Js da demora, indefenu a 
reclamação, condemnando a parte em novas 
custas, que não foram pequenas, e, . alem 
disto, mandou extrohír cópia. d~ princq>n.l e 
incirlente ú. custa. da pobre parte que, :J.lem 
desta terceira serie de custas pela volumosa 
cóp1a, pagou sello triplicado. Narlu. disto $e 
daria, ou pelo menos não seria tão gr~nde _a. 
extorsão, si o legislador rlc 1894, na dispost
çã.o da lei de 20 de noYembro, em qu~ c_o~
metteu ao prccurador seccional a a~trtbUiçao 
que antes t inham os procm-a.dores tísca~ ~m 
relação a Fazenda Publica., repetisse o dtre; to 
·anterior, que vedava. a. estes receberem custas 
das partes. como isto escapou, no meu Es· 
tado e caro requerer-se qualquer providencia 
3. esse respeito. ( Aparte$.) O juiz deu outra 
intelligencia e a parte pagou quanto se con
tou nos tres J.iroce~sos. 

Para obstar que na quaHficação de jura.rlos 
taes injustiças, para não qualitiear d~ outro 
modo, se deem, proponho o a.tlditivo que 
acabo de ler., dispensando o.s partes do seno 
a custas das petlções, reclamações, re
cursos . • . 

UM SR. DEPUTADO-E documentos. 
O SR. TRINDADE- ••• e àocumentos, pre· 

vino tudo. 
o outro substitutivo e o seguinte: 

• O } otry fedencl fzmccianarà ordinariamente 
(lm tres ~essues a.nnualmeote, sal11o não ho.
~~~do processo a jttlgar e ser:í. presidido 
na. falta ou imp~dimcHto do juiz de secção, 
pelo seu substituto e na falto. ou impcáinlCttlo 
deste pelo snpplente lcttl·a.do no Districto 
Federal- e no município dns capitaes dos 
Estados, observada a ordem de s tut coU..:~caç<íO 
n'c respectiva tis la." 

. O fim desta providencia é evitar a conti
nuação do arbítrio do juiz de convoc:w o jurr, 
quando bem Ihe parceer, havendo :processos 
_preparados ou em anrlamento, e tambem de 
:prevenir que o supplente não lettra.do assuma. 
a. presidencia do tribunal para a}:lplicar o. 
~- . 

Vou concluir, Sr. Presidente, com oseguinle 
supstitutivo: · · 

.As sessues do jm·y fede,·al sercro CMl'IJoca:dus 
pelojui:: de secção. Para este fi.m o mesm·J 
jv.i:; cotwocard os clauicularios d'' urna dos ju· 
ro.dos, desi!Jllaado-lltes o dia e lwr.1 da 1'eunião 
·o cdificío em que se aclu~.- guardada a clila 
tlrlla e ~1csse dia e har<L 1li'Ocederú aa siJrtcio, 

observand.o as ftn·maliilades prescriptas no 
a1·t. 328 tlo Regt~lamento n. 120. de 31 de ja· 
1Wi1·o de 184.2; cmcluido o so1·teio o jtli::de 
stcçüo cmntmciard por edüaes publicados pela 
impr-ensa official o dia e ho1·a e logar em que 
deverâ começar- a sessa:o, indicando os nomes 
dos jurarlos sorteú.rlog para t1ella sert:irem e as 
convocando, bem como partes e testemunhas. 

Esta providencia, Sr. Presidente, é im
posta pelo prop1·io :1ssum-pto do -projecto 
instituindo a corporação de jurados federaes. 
Desde que os jUl'a!!os locaes não .iulgam m;l.iS 
os crimes )lOliticos. está sem vigor a. dispo
sição do al't. 71 cJo decr~to n. 848, de 1890, 
que providencia. sobre o sorteio, convoea.çi1.0 
e prépa.ro do jury pelo juiz local para o jul
gamento da.quelles crimes. e nestas condiÇõeS 
urgia a providencia. subst itutiva. (.tlpoiado .) 
E' o que procuro fazer com o substitutivo 
que tomo a liberdade de offerecer, salva a. 
redacçito. 

Fina!mente, a ult ima emenda é de mera. 
redacção ao art. 8", ou ao que o corresponde1· 
na organização definitiva do projecto. 

São estas, Sr. Preside_n te, as considerações 
que me occorrem ia·'"er ao p:rojccto. ao qual. 
corno já. disse, me opponho em seu principio 
por me parecer desnecess<tria a meuida que 
procura elle instituir. 

V. Ex. e a Camara. me relevem de ter 
fatigado tanto (núo apJiados) a sua attenção, 
em hora tiio adeantada. 

(Muito bt m.; ml'ito {Jem. O orador c muito 
cmnprimeata.do.) 

Veem á Mesa, são lidas, :tpoiada.s e -postas 
conjun~tamente em discussfi.o as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. t7i, de 1899 

O art. 20 sub3titua.-se pelo seguinte: 
São :1 ptos para. se1•em jurados os cidadãos 

domicíl io.dos nn. circumscripçiio do Distrieto 
Federal e da. comarC<< da;; ca.pítaes dos Es
tudos que tiverem as qualid<ldes de ele!to~ 
e fo1·em ele reconhecido bom senso e hones
tidade. 

A o n. 3, § 1 o do a 1·t. 2• accrescente-se -e 
dos Estados. 

O u. '1 substitua.-~e IJelo seguinte:- os 
officia.es de tert·a e mar. 

Ao u . ü accrescente-sc:- o os c~\rcereiros 
ou admi11istradores das cadeias, t'ederaes 011 
locaes. 

O n. 10 substi tua-se pelo seguinte:- os 
que tí>erem se!'Vitlo em alguma das duas 
ultimas se~sões precedeutes do jury. 

Additivo:- os clerigos de qualquer re~ 
ligião . 
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Ao§ 2° do o.rt. 2•: 
O n. ], snb:stiLua.-se:- os p•o!lULh:iado;; o;1 

condemnados em qualque1· (Ti me, e os que 
h~U\'erem .curnp_r~do sentenÇll. fJ<Jr algum th.is 
crunes de homlCLdLo, roubo, fl11'to, estell'o 
nato, peculato, lenocínio, falsidade ou moc1lo. 
falsa.. 

Ao n. 6 accrescente-se:- c os criados de 
servir. 

O art. 3• sub~til ua-sc pelo seguinte: 
:Ao su_hstitúto do juiz seccional, e na s1w, 
1t\~ta. ou Impedimento, o supplente que o sull
stltUJr, complete a qu~lificação dos jurndos, 
t7ntlo por bu,se a ultima qualificação detloi
t!va. dos _ju~ados estaduaes da respectiva 
ClrcumSCl.'l pçao, 

juiz .convocarã o"illciulmcntc os \lemo.is claYi· 
cula.rio~ d<\ urna dos ju1·a,los tlesir.-oando· 
lltes o tliu e hora ua reuniào 'no cdfucio I}ID 
que ~e a.cllar guardada a cl.it:1. ul'na e nesse 
di~l e 1JOI'a procedcl'á ao S()rtcio, ob~ervando 
as fot•malitla•!es pra~criptas no art. 328 do 
re:;ulamenton. 120, de 31 de janeiro de 18~2. 
Concluiüo o sorteio, o j niz de secçií.o an.nun
cíar~ por o~itaes publicados pel<' imprensa 
oJ11cm.l, o ÜL<l, hora e ioga~ em que ueverà 
começar a sessão, ic(licando os nomes dos 
jurado~ surtemJo;; para nclla servirem c os 
conv<Jcando, bem como <ts partes e tc~tcmu· 
nhus. 

O § 1• SllbStitua-se pelo seg11inte: 
P.ara este ftm, o juiz qualificado!' requisi

~arl!- _ en; tempo dn. competente autoridaüe 
JUdlCtarra estadual. a. listu. dos jurados in· 
cluidos na. refe~ida. qualificação, e das autori· 
dades policia.es os esclal'ecimcntos e informa
ções que julgar necessarios sobre a itlonei
dade dos cidadãos qualificados ou de n.lguus 
delles, de modo que até o dia 30 de outubro 
de cada. anno seja enYiada ao juiz de secção 
a lista de qualificação. 

O ~ 1° do art 4° substitua-se pelo seguinte: 
A .Junta reunir-se-ha no dia acima designa

do, ~s 10 horas da manhã, no edificio publico 
destinado ás funrções do ,iury local, si não 
houYer proprio tederal, e trabalhará em dias 
suw.essi vos e sessües publicas até a conclusão 
dos trabalhos. 

O § 7° substitut~.-se pelo seguinte: 
A urua terá tres chlwe;; distinctas, cada 

uma das quaes ficara em poder tle cada um 
dos membros ~<J.junta. 

O § S• substitua-se pelo seguinte: 
Os livros e mais papeis relativos ú. quali· 

ficaçã.o e trabalhos da juota ficarão em po·ler 
e a carg-o do escrivão do juiz de secç.ão, e a 
urna. será guar(htda no edilicio especificndo 
no§ I• deste artigo. 

Additivo ao nrt. 6°: Os livros e papeis re· 
lati vos á qualificação de jurados, bem com.o 
as petições, reclamacões, recursos e documen· 
tos que ·os instruirem, são isemptos de sello 
e custas. 

O jury federal funcciona1·á ol'dina.rio.mente 
em tres sessões aonualmente, salvo não ba
Yeodo processo a jul,;ar, e sera :presidido na 
falta ou impedimento do juiz de secçff.o pelo 
seu substituto, e, na falta. ou impedimento 
deste, pelo supplente lettrado no Districto 
Federal, e no município da capitar dos esta· 
dos, observada. a. ordem da sua colloca~o na 
respectiva lista. 

As sessões do jury federal serão convocadas 
pelo juiz de secção. Para este tlm o mesmo 

Art. 8• sul>:;tituo.-se pelo seguinte: 
Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R.. - Sala. das sessões, 8 de julho de 

1899. - 1'rinclridc . 

Fica a discus~ão adiada pela lwra. 
Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 55 A-1899 

C~ncede o~·to mc.:;es de liceH ça ao jui:: de secção 
no Estado do Pa1·á, bacharel Aulonio Aca.· 
tams-U Nunes, com orespecliuo ordCJ1arlo, ttflm 
de trata1· de sua S(tl,lde 

A Commissão de Petições e Poderes, a que 
foi submettido o projecto n. 55, deste tmno, 
do Senat.lo, que concede oito mezes de licença 
com o l'espertivo ordenado, para tratar de sua 
sa.ude, ao bacharel Antonio Acutaussu Nuues, 
jui:-. t.le secção no Estado do Parã., subscre
vendo as razões que determinaram a adopção 
do referido projccto no Senado, é de parecer 
que seja. o mesmo adaptado pela Camara. 

Sala. tlas sessões, 7 de julho de- 1899.
Atoaro Botelho, presidente.- João Lui.::.
RaHl B!<rroso. -C,tsemiro ri<t RocTw..-To:!lares 
de LyJ·a. 

N. 55- 1890 

(Do Senado) 

O Congresso Na.cionu.l resolve: 
Artigo unico. Ao bacl.ta.ret Antonio Aca

ta.ussu Nunes, juiz de secção no Estado do 
Para, são concedidos oito mezes de licença 
com o respectivo ordenado, rdim de tratar de 
sua saude. 

Senado Federal. 22 de junho de 1899.
D::'. Francisco de Assis Rosa e Silva, Presiuente 
do Sanado.-Joakim d'O, Cattmda, 1' Secre
tario.-HeHri![ue Cot~tinho, 3• Secretario, ser-
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vindo de segundo.- Gusta-vo Ricluo·d, ser
vindo de 3• Secretario.-RattZiao J. Adolpf1o 
Horn, servindo de 4·• Secretario. 

N. 62-1899 

Collcede privilegio ao Dr. Pr;dro Souto .J1Iaior 
e oull'O, para estabelecer ~m pla!to clt.: 
naveg Lçcto a vapor, eHtre Sa1H0 Antonic do 
Rio 1lladei1·a rwi perto da fo:: elo Rio JJe»i , 

O projecto n. 171, de 189!, vindo do 
Senarlo e que foi p reseate ã Commissíi.o de 
Obras Publicas, a.utot•iza o Governo a conce
der privilegio põl· 25 aanos ao Dr. Pedro 
Souto Maio1· e a. José E nstaquio Fer-reira 
Jacobina, para. estabelecer um plauo de 
navegação a · va.por no Rio ~ra.rleira, entre 
Santo Antonio e a foz do Rio Beni ou para 
melhoramento das cachoeiras ahi existentes. 
sem onus algum parR. o Es~'tdo. · 

A navegação do Rio :\ladeir:r. até a \'iila 
de Borba foi aberta ao commercio es tran
geiro em 1867 e postericr·mente a mpliada atú 
o porto de Santo Antonio,por decreto de 25 de 
jn.neiro de I 873. 

Na porção em que se esümtle <le Santo 
Antonio á. fóz do Rio Beni, illteil'ame·nte 
brazileü•a, ainda uão foi p<lrmiítida. a livre e 
franca. navegação. 

A Mncessuo ospecbl que. pelo tmtndo de í 
de março de !807, foi tlada il Bolivia para 
commerciar e na veg-al' nos rios que, correndo 
em tenitorio bt·azildro, vão ter ao oceano, 
não se at!lJa. em vigot•, segundo se lê á 
:pag. 29 do a.nMXO n. I do Relatorio do Sr. 
Ministro das Rel:lções ExteriorC's, no co:rrente 
anno; 

Tentativas de coocessõos scme!hnutes, 
mediante reciprocidõl.d(!, encontram-se no;; 
trat;ulos de 18 rle jul.hu de !8S7. que não teve 
execnçii.o. o 31 de jnlho tle J&'Võ, ainda, 
:perdente 1le a.ppt·o~-a~<1o tlo C.ongt·c~so Na
ciona.l. 

Por essr. lado nenlmm cmba.ra.ço encontra. 
a Commi:ssii.o á conce;;~ã,H!o privilegio. 

A nave~o.r;.iio a. \'<J.('OT' c1o :.1-íadelra, acima do 
porto de Santo Antonio tem siclo o.tó o prrl· 
sente consitler;;da iUJp!'aticavel, attent:.ts ns 
tlifficuldades sem conta que 3 \ notum em todo 
o trecho do rio. 

Recordemo-nos que de S~nto Antonio 3. 
Gunjará-mirim encontmm-sc 13 c.'l.choeims 
nssim classificadas pelo conc<;o !"rtwcisco iier
narclino de Souza, oncarregado dos t rtlba!ltcs 
ethnogra.pbicos d3. commissão do Madeira.: 

« 1• ordem: Sn.lto-Gira.u-Ribeirão-Ba.na-

A estas cachoeiras convém accrescentar as 
corrcntez~ts: Macacos - Tres lrmãos·- Pere
<}Uitos e Mi~ericordia. 

Descrevendo as cachoeiras que· povoam o 
Madeira., diz o conego Bernardino~ 

« A segunda cachoeira., e que é a maior e a 
mais bella de todas, é a do Salto do Theotonio. 
Tem alli ·o rio 250 braças de l argura c o salto 
é de 50 palmos, aproximadamente. E' lbrA 
mada de um::~. corda. de penedos, que atra
vessam o rio de uma a outra margem , por 
entre os qulles se uespenba a a.gua em quatro 
' 'olumosos ca.na~s, com altura de 50 pa.lmos, 
pouco mais ou menos.» 

Continúa. o mesmo autor fallando da_quinta 
cachoeira: 

«Uma legua acima do Galdeir-âo do Inferno 
encontta-se a ca.choeil'a denominada do Girau. 
IJm quat·to de legua antes de chegar a ella. 
encontra-se uma gra.nde correnteza, estrei
t.tndo-se mais nde;mte tanto o rio. que preci'
pita·lamente bnça ns suas Dguus por um 
salto de bastame altura e por di.lferentes 
canaes, havendo dahi para cima uma infini
dade de penedos e ilhas que fol'mam grandes 
correntezas muito tr-abalhosas. Tem um va
sadouro de 350 braças àe·extensiio afóra o 
declive da subilla. e descida. 

N'esta cachoeira (Git·au), diz o Dr. N. de 
B11rros, a immcnsa mus:;:t de a.gua do Ma
de!r:t cscôa.-se por um aperfudo canal de 20 
l'raças <.lo lar~ura. To1l0 perigo provém disso 
e não da differença de nivel que não é 
grande. » 

As maiores difficuldades que encontra a 
navegação dessa. parte do Rio Madeira. acham· 
se ju~t;\mente no trecllo cujo privilegio se 
propoz conceder. . 

0 ;\ succinta exposicão que acabamos cie fa
ze;· se evidencia. a im_purtancía. do~ trabalhos 
a realizar e dos pi!:l·<dos sa.ct•ificios que ter-d. o 
con~:cssionario tb despender sem o nus o.Jgum 
p:ua o Esta,lo. 

L>ensn. a Commissão em vista do exposto 
([tlc o projecto u. 171, de 1891. deve ser appro
Yado peht ca.mara. dos Deputaclos com a sup· 
prcs:;Uo tlo nome do scguudo concessionario 
.José Eusta.1uio Ferr·eiru Jacobina, já. f<.~.. lccido. 

Sal,\ uas Commissõ~s, 3 de julho ele 1899 .
C. Cia~rit, - Ct~pcrtiHo ela Siqt!Ci;·a., rela.tor.
Ycsliasia;lo dP. .illbu~t~c,·gHc.-Pa.u-/a Ramos. 
-Rodl'i!JtrCS Do,·ia .-.A·r!lmr T'JlTes.- Cor· 
nelio da Fo:1sr:cc>., com rcstricçucs . 

N. 171 - 1891 

neiras. (Do Seuadoi 
2'' ordem: 'Jíadei ra.-Ca.hleirão uo rureruo. , r . 
3" ordem: Santo Antonio- Paredão _ Pe- O Congresso Nac10nal rcsol vc: 

derneira.s-Ar_;~.ra.-F-ào Grande-Guujarú.. Art .. ~-· W o Goveyno autol'izado a coucc· 
4" ot•dem: Mol'l'inhos. » der pt•tvrlcgw por 2o annos, :~o Dl'. ParJro 
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Souto Maior e a. José Eustaquio Fem~ira Ja
cobina, para estabelecer um plano de na~·e· 
gação a vapor entr'e S;mk Antonio no Rio 
MRdeíra, até o Jogai' que flca perb àa. foz do 
Rio Beni, a. I0",2l>' tle latitude Sul ou JXIl"<\ 
melhorameoto nas cachoeira~> e~istentes no 
mesmo e~paço sem onus algum para o Es
tado. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em con· 
traria. 

Senndo Federal, 12 de setembro de 1891.
Prudentc: Josd de "li01·acs Bom·os, vice-pres i· 
dente.-Joüo Perh·o Llel(ort VieiJ·a , 1" secre· 
t(l.rio. -Gi& .Dini.:: Got!Za1·t. 

O Sr. Presidente- Teorlo dado a 
· hora, <iesigno para seg1mda feira, lO do cor. 
re11te, a seguinte ordem do •. !ia: 

Votação das seguinte~ m:J.tnri;ts: 
Do :projecto n. 54, ele 1899, designando o di~. 

14 de jullw de cada anno para :L reunião dv 
Congresso !\aciono.! da C11pit<11 Fcdcr:J.l, inde
pendentemente de convoca~ã.o, com parecer 
contrario da Commis,ão de Constituição, Le· 
gislaçã.o e Justiç;, ( !·• iliscussão); 

Do projecto n. :34, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a a.brir ao ~<inistcrio ih:t 
Guerra o c1·cdito extr'a.ordlnario d·J 7:500.~ 
para pagar ã. vjuva lle Matltew Lowrie os 
serviços pr~stados p8la lancha de sua pro· 
priedade PrompttlS as Jorçn~ legaes que ope· 
raram em Nithe•·oy (3" <liscussão) ; 

Do projecto n. 47, de 1899, detcrminn.udo 
que nenhum commissario podcril. ser pt•omo
-vido, s·~m ter liquidado provisoriamente com 
a Cootadorin. ela Y.a.rinlw. a sua respons:J.1Jili
dario para com a Fazenda N<~cioual, anterior iJ. 
gerencia que tiver a seu cargo na o•:casilí.o 
em qur, lhe comp•.:tit· t1. promoção (3'' dis
cussão)· 

Do pr'ojecto n. 32. B, de 1899, que autoriz.'\. 

Continuação da 3' discussão do :projecto 
n. ~6. de 1899 (subs• itutivo ;1pprovado nn. 
2" Lliscussã.o do p~·ojecto n. 171, de 1898), que 
esta.bel~ce regras par •. l qualificação (\e,jurados 
federa()S o para a respectiva 1\rvisilo; 

Ia discu:;são do projecto n. 48 A, de 1899, 
declarando remi(1a.s as rlividas para com a 
Fazenda Nacional deü:~tdas pelos officiaes e 
praças que pereceram na campanha de Ca
nudos; 

Discussão uníca. do :projecto n. 56, de 1899, 
autorizando o Po4ler Executivo a conceder 
<~O 3'' esc1•ipturario da Delegacia Fbcal do 
Pernambuco l.?l'anchco Jorge de Souza, um 
anno de licençJ., com ordcna•lo,- pttra tratar 
de sua sa.url[); 

Di;;cussão unica do p!'ojecto n. 18, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a c~nceder 
Utn anno Lle licenç:i, com o respectivo orde· 
naLlO, ao telegra.pllista. de 3·' classe da Estrada. 
rle Ferro Centt·a1 do Brazil, Procopio l\Ia.rques 
ele Oli"l'eir::t, Neves, J?o.rtt tr<ttar (le sua saude 
anele lhe conviet·; 

Discus~ão unica do projecto n. 80 E, de 
1898. adüiti vo destacaüo na. 3' diseussã.o do 
projecto n. 80 B, deste anno, que ftxn. a des
pcza do 1Iiuisterio Ja Fazenda para, o ex· 
m·cicio de 1809, aAltorizando o Governo a. 
;·ever o ret;ulamento da. caixa Economica. e 
:O.Ionto do So~corro da. Capital FeJeral; 

Disemsão unica. llo projecto n. 20, ,[e 1899, 
autorizando o Podet· Executivo a conceder 
ao machi n ista. de l' classe da Estrada da 
rerro Central do Brazil, Joaquim José Leite, 
um a.uno de licenç;\., com o competente or
denado, para. ü·atn.r de sua sa.udc; 

DiSCllss5,o unica. do p~\recer n. 20, de 1899, 
que jul~u. que nem a União, só por si ou 
pOl' accóruo CCl~ q ua.1quel'. E_stado, póde l~· 
gislar sobre a lermo. d~ cle!Çtt.O ou nomeaçao 
do cllele supremo do Po,ler Executivo de 
.1ua!qucr 1Los Estados da ~ederação; nem ás 
1eg"isla.turas estadoo.cs asstste qua.Iquer au
tol-i,laJa -p8ra fazerem leis. e111 virtude das 
quaes o PorlCJr Executivo ~Innici p~•l seja ex
ercido por !'uncr:ionn.rios (le nomeação do 
chefe tlo Executivo e~tadoi1l. 

Leva.lli<l·SC a s~s~ão â.s 4 horas da tarde. 

o Go-vet·no a abrir no corrente nxercicit', ao 
Ministerio tia Justiça e Negocias Interiores, o 
credito extmordinario de GO:OOO~. sendo 
50:000$ para, au:ltlliat· &. Associ:tção no quarto 
Centenario tla D~sooiJerta llo Bt'ttzil, ll<L com
rnemoração q 11e clln projocta realiz~r no anuo 
pt•oximo vindouro, e lO:úOO~ para. aux~li~r o 
Instituto da Ordem dos Auvog:J.dos Brazüenos 
nas despezas com o Congresso .Juritlico, con
vocado para a celebração rla mesma U.at-.1. por 
v.q uelle lnsti tu to (3" discu~sã.o) ; 

Discussão unica. do projecto n. 2 B, de 1809, 
emenda do Senado ao projecto n. 2 A, deste 
anno. que fixa a torça naval para o anno de 
1900; 

3" discussão do projecto n. 58, de 1S99, au · 
torizari.lo o Pocter ExecutiYO a abrir ao :Mí
lli:>tcrio da Guerra o credito ile 39:35~$500, 
supplcmentar n. varias verbas do art. 19, da 
l~i n. 560, de 31 do dezembro ele 1898; 

49" SESSÃO E:\!!10 DE tüiJIO DE 1899 

PresideHc:i·t do.< S1·s. Va~ da l;iello (P,·esi
dente), Julio de Jlello (2" Yice-P:reside;lte) e 
Carlos de N o wes (1" S:cn?ta;·io) 

Ao meio-dia procde-~a ti. chttm~da, á. 
qual l'CS}londem os Srs. Vaz de Mello, 
Co.tlos de Novaes, Silva Mariz, Carlos Ma.r· 
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cellino, Albuquerque Serejo, Augusto Moà.· 
tenegro, Serzedello Corrêa, E <luo.rdo de Ber
rGdo, Marcos de Araujo, lldefonso Lima, 
Marinho de Andrade , Frederico Borges , 
Augusto S!1V''~ro, Francisco Gur:;e!, José Pe
regrino, A1fonso Co~ta, Barbosa L1mn, M~r
tins Jnnlor, Cc.rnelw da Fonseca, MorP1ra 
·Alves, Rocha Cavalcante, Euclidos Ma.lb, 
Arroxella:o G:LlYão, Gemíni:l.uo BrM.il, Rodri· 
gues Doria, Seabra, ~1ilton, Fmncisco Sodré, 
Eugenio Tourinho, Pa.ula. Guimarães, Amphi· 
lophio, Adalberto Gurma.r1i.es, Joã.o Da.ntas 
Fl!bO, Tolentino dos Sar,tos, Ga ld ino Loreto, 
Pinbeiro Junior, Raul Barroso, Nilo Pe
CllDbn, Paulino de Souza Junior, Calogeras, 
João Luiz, Carvalho Mour·ão, lldefonso Al· 

. vim , Gonçalves Ramos, Henrique Va.z, Al
fredo Pinto. Al varo Rotelho, Lnonel Fi
lho, Rodolpbo Abreu, Telles de Menezes, 
'l'heotonio de Ma.,"a.lhães, NQguei'l'a. Junior, 
Manoel Fulg~Sncio,Lindolpbo CMtano,Eduat'dO 
Pimentel, otegario Ma.cicl, Rodoluho Paixão, 
Galeão Car v<tlb.a l, Luiz Flaequer, Casemiro 
da Rocha, Dioo Bueno, Costa Junior, Bueno 
de .'l. ndr ada., Ces~rio de Freitas, Lucas de 
Barros, Edmundo da Fonseca, Hermeneg-ildo 
de Moraes, Leopoldo Jardim, Xavier do Valle, 
Alencar Guimarães, Leoncio Correia, P aula 
Ramos, Fr·ancisco Tolentino, Mar<:al Escuhar, 
Diogo Fortuna, Apparicio Ma.riense, Victorino 
Monteiro, Vespasiano de Albuquerque e Ca~
s!ano do Nascimento. 

Abre-se a. sessão. 
Deixam de comparecer com · causa. partici

pada os Sr. U1·b~.no Santos, Hcredia de Sá, 
Matta. B:tcellar , Luiz Domingues, Rodrigu.;s 
Fernandes, Eli.ls Martins, Coelho Lisboa, Tei
xeira de Sá, João Vieira, Pereira. de Lyra., 
Pedro Pernambuco, Ol~·mpio de Ca.mpos, 
Aristides de Queiroz, Ver~ne de Abreu, Para
nhos Mon tenegro, Relisar io de Souza, Pereim 
dos Santos ,l?ouseca Portella, Ernes~o Bra.zilio, 
Julio Santos, Urbano Marcolldes, Monteiro de 
Barros, Jacob da. Paixão, Francisco Vdga., Fer
reira Pires, Ma.tta Machado, Lamartioe, :'.·Io
reirn. da Silva, Alvares Rubiã.o, Elia.s Fan~to, 
Alfre (~O Elli>, Paulino Cm·Jos, Cincin<Lto 
Bl'llga, Ar tbur Diederichsen, Rodolpho Mi
randa, Car~cciolo, Mello Rego, Plinio Cas!\do, 
Possitlonio rla. Cunha., Pinto da Roclu~. Py 
Crespo o i\ zevedo Sodre . 

E sem causa o.;; Srs- Enéa.s M<l.r tins , Theo
tonio de Brito, Guedelha Mourão, Cunha 
M:1-rtins, Henrique Yalladares , José Avelíno, 
Herculano BaDileíra, Falisbello Freir~:~, Jayme 
Villa.s-l3<3a.s. Tosta., Leovigildo Filg-ueiras, 

- Eduardo Ramos, Marcolino ~loura, Timoibeo 
da. COsta, Erico Coelho, Leonel Lot·eti, Silva 
Cllstro, Agostinho Vida!, Berna.rdes Dias, 
Ca.mpolina, Almeida Gomes, Antonio Zacha.
rias, Cupertino de Siqueira, Domingues de 

o 

Castro, Oliveira Braga, Gustavo Godoy, ~dol
pho Gordo. Brazilio da Luz, Lamenha Lms e 
Aureliano Barbosa.. 

E' !ida e posta em discussão a a.ch. 

O Sr. Paulino de §ouza. Ju.· 
oior (movimento de attençc1o):- E' estylo 
sempre obscrvudo na Ca.ma.ra. inset•irem·se 
na acta votos- de pezar pelo fallecimento dos 
que n esta Ca~a <llguma. -vez exerceram o 
mandalo popular. Nunca foi mais ju sta, 
nem roi mais merecid<\ essa lJiedosa homena
gem do que neste mome~to, no t er !lo ca.
rna.ra conhecimento, pelos JOl'll3.e> do d1a., do 
inesperado passamento do antigo Deputado, 
conselheiro João Baptista Pereira. 

No recinto da Assembléa Legislativa do 
Rio de Janeiro e em IS66 e 1878 no oesta 
mesma C<Js:t, onde os seus taleutos e lucida. 
pal:tvra illustra.ram os debates mais memora
..,·eis c1aque11e tempo; .nn. tribuna j ud.iciaria e 
na. profissão de ndvogado, que soube se~
pre exercer tão nobremente ; no alto ma.gts· 
terio e na directão da Fnculuade de Sciencias 
Juridica.s e Sociacs, onde o seu nome ha. de 
ser sempre recordado com saudade e reco
nhecimento ; emftm, em todas as espheras 
onde se póde man.ifestar e desenvolver o 
peusamento·e a. ucção do j ul'isconsurto e do 
homem poJitico,oconselheiro Baptista. Pereira 
deixou um nome illustre e títulos ioestima
veis de relevaotissimos serviços, que garan
tem á suo. memoria. a estima, o r espeito e a 
ven erl!-cão dos seus concidadãos . 

Fluminense, o orarl.or não deixará. de lem
brar os serviços que especialmente prestou 
á. a.otig(~ província, hoje Estado do Rio de 
Jo.neiro. 

Al.ti foi o thea.tro <la sua brilhante cs.r reil•a 
política, abi tomou parte nas luctas partida
rias, onde se houve sempre com le3.ldade, íir- · 
mcza e fidelidade á cau sa que S:Jrvia , quali
dades hoje bem ra.ras, mas qu e e lJe reunia 
em grão eminente, como as reunem sempre 
todos os caracteres elevados . 

A ultima. vez que intcrveiu na polít ica foi 
para dar mais um exemplo de nobre dedica
ção ao Estado do Rio de Ja neiro e de ci visrno 
ao seu paiz. 

Quando em 1890, o anti~o chefe do partido 
conservador reuniu os tres partidos politicos , 
o historico, dirigido por Silva Jardim, o libe
ra.! e consêrvador, aconselhou a estes ultimos 
que acceitassem com decisão e len.idade a. 
uova ordem de cousas e a todos convidou e 
coogregou para, em nome dos brios dumi
neoses, iniciarem a campanha contra a. ad
ministração que deshonrava o nosso Estado; 
reunião essa. em que se iniciou o moVimento 
que, triumpbante mais ta.rde, determinou 
a situação IJ<>litiru que teve a responsabili 
dr..de do governo fluminense, ate ser delle 
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a.pea.da. ha poucos mezes atrás, nessa. 
difficil e memoravel conjunctu1'a, o conse
lheiro Baptista Foreira, já de ila muito 
alheio ás luctas e ás ambições do dia, compa
receu, assignou a 3.CÚI. da instàllação do par
tido moderado e promptiiicou-se pzml entrar 
na acção Q.úC ttofla de uesaggra.vur a nobre 
terr;~. em que nascera.. Na eleição de março 
de !891, na chapa apresentada e recommen
clada. pelo mesmo antigo chefe conserva.r!or·, 
contra ~" ch:lpa official do go\·err:ador Por
tella, acceitou a; c:mdüJatura a Senador e 
Iuctou ao nosso lado n(\,quelle inolvidavel com
bate. 

O intuito do orador não é narrar e~sa pa
gina tia. nossa histeria politic:.t ; está n:t me
moria. de toclos os fluminenses, os quaes oind<J. 
não a esqueceram, nem a. liçã.o fecunda que 
clla encerra.. 

Tem em vista. apena~ rememorar a.quelle 
nobre exemplo de patriotismo e de desinteres
sado amor á tr,rra em que nU;scêra. 

Como fluminense. o orador recorda. com 
verdadeira. emoção estes serviços, e tributa 
ao lllustre morto as homenagens cte eterm• 
gratidão. 

Solicita. e requer que a. Cttmam faça de
cla.rar na. acta que recebeu com sent1mento 
de verdadeiro pezar a noticia de tão infu.usto 
passamento. (Mtt·ito bem; muito úen~. )· · 

O Sr. Nilo Peçanl1.a-Sr. Presi
dente, -vencó declarar a camara. que nós, os 
fluminenses, sem distiucção . de credito po
lítico, nos associamos sinceramente ás m').ni
festacões de pezar promovidas pelo illustre 
Deputado que Maba de sentar-se, em honra 
ao Dr. J; Baptista Pereira, qurJ t:tnto enri
queceu a litteraturajiiridica de nossa. Patria.. 
(Mui:o bem; ?liWtO IJem.) 

O requerimento e unanimemente approvado. 
O S:r.Serzedello Correê\ (par,t 

tmw explicação pessoal) pediu a. pa.lavra para 
uma expliC3.i;ão pessoal, porque o a.c;sumpt'> 
lho diz directamento respeito, mas ao mesmo 
tempo eu volve interesse pnblico. v~m da 
tribuna. solicitur providencias da parte do 
illustrado e digno Sl'. 11inistro da. Viação 
contl.'a. o modo porque está sendo gerida a 
repartição dos Correios de sua terra. 

O que · se estâ. pas;;ando em rela.çüo ã. sua 
<!Orrespondencia., jã. para com a sua propria 
família, ja para com os seus amigos politicos, 
é a pro-va de que vai mal sempre a reparti
ção federal quando nella. se envolve a. po-
liticagem local. · 
. Ainda ba dias teve communicaçTio do seu 
Estado {le quo o pr·aprhcorrespondencia diri
git.la dieectamente a sua família era desviada., 
levando-se muit 1..c; vez.es, sete, oito dias de
pois da chegada. dos vnporc.;, para ser entt·e~ 
gue esta. correspondGncia. 

Mais a.ind.:., tem-~e dado este facto singular: 
a. remessa dos jornaes de sua terra tem! ido 
a Lbboa. e de Lisboa tem sido remettida p:J.r3. 
o Rio de Janeiro. 

Ainda nã.o e tudo: para provar como está. 
aouella repartiçiio relaX.<lda, tem em mãos 
um telegra.mma transmittido á :C1·ibuwt, em 
que se diz ter sido uma. cal'ta sua, dirigid:~ a 
amigos, viol<J.dn . 

Este facto torna-se tanto mais ~rave 
quando a sua correspondencia justamente 
por causa. dos <J.busos do Correio do Pará. é 
sempl'<! registrada. e, apezar de registrada, a 
carta. foi violada. Assegura á Camara que a 
violação não se deu no Correio desta Capital ; 
não tem a menot• 'recla.ma.ção a. iil.zcr n. re· 
speito de sua correspondencia no Correio desta. 
Capital; nem acredita que oJ. agencia do 
col'reio desta Ca.ma1·a a. carta fosse violada. 

A carta 1bi -violada no Correio do Pará. 
E:;pera., ra.zendo esta reclamação que lhe diz . 
re.>peito pessoal, mas que envolve assumpto 
publico, que o honrado Ministro da Viação, 
sollcito como e, escrupuloso cumo é e betn 
intencionado, tendo ma.is elo que n inguem o 
desejo de prestar á sua. administração o maior · 
cunho de seriedade e honestidade, tomarà. 
providencias para que jamais se reproduza. 
caso semellla.nte no Correio de sua terra. 

E' o que tem a. dizer. 
Em seguida é ap provada a. ach da. sossão 

antecedente. 

ORDEYI DO DIA 

O Sr. President.e-Não havendo 
numero para se proceder ã.s votações das mn.
terÍ<IS encen"ada.s, passa-se á materia em dis
cussão. 

E' annunciada.a discussJ,o única do projecto 
n. 2 B, de 1899, relativo <i. emenda do Se
nado :~o pt•ojecto n. 2 A, deste anno. que ftx.a 
a força. nava.l p<~.ra. o a.nno de 1900. 

O S~. Barbosa I,ima-Sr. Pre
sidente, não p21'Cf.bi lJem o que V. Ex. acab:\ 
de anuunciar. Pa.r-ece-me Q\te V. Ex. poz em 
discussão o projecto n. :?. B . .. 

O Srt. PREsmENTÉ-A emenda. do Senado 
ao projeoto n. 2 B. 

O Stl.. BARBOSA LL'11A-• •• que fixa a força. 
naval. • -

Sr, Presidente. segundo se v e do parecer 
dist1•ibuido e assignado pela. commissão de 
Marinha e Guerra, foi esta unanimemente de 
oninião que a emenda feita pelo Senad~ ao 
pÍ'<•jecto tle :fixa.ç.<io da força. na vai merec1a. a 
nppt•ovaçã.o da. C:~.mam dos Depu!-ados. 

Tanto quanto posso prever, COilJecturo qu~ 
esta disposição não so1Irerã combate o · ser<~ 
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ncceito o alvltre da Commissão de Marinha e 
Guerra.. Mas tendo um dos membros desta 
Commissão, o honrado Deputado :pelo Estado 
de :Matto Grosso, o Sr. Mello Rego. por oc
casião de tratar-se disto mesmo, dir·ighlo a 
sua. attenç\io para uma. questão que reputo 
da mais alta importancia. e haYenrlo sido o 
seu discur;o publicado muito ma.is tarde, 
qua.n.do já se nã.o nos deparava occasíão pro
picia pa.ra voltar ao assurnpto, julguei que 
era agora o momento azado para oppor al
gumas considerações ã. doutrina que ess:1 
honrado Deputado pareco ter queritlo sus
tentar. 

Com e.ITeito, 110 discurso a que me refiro, o 
Sr. Deputado por Matto. Grosso, que é ao 
mesmo tempo um provecto militar. um col
legn. cuja compet~ncia sou o primeiro a re
conhecer, levo.nton, ano.l:'i'Sando o reln.torio 
do ~linisterio da ~Ia.rinha, a questão r1e >a· 
ter-se si o militar,rn•Jrnbro (las assembleas lc· 
gislativas esta.duaes, tem immuni<l.s.des. ou 
si a';)ezar de investido desse mandato, con· 
timi.a como qualqner outro militar, sob a 
acção immecliata •lo Poder Executivo, atru.vez 

. da repartição do Ministerio da. Guerra. 
O Sr. Deputado por M:ttto Gro~so começou 

fazendo urna cli~tincção entre Deputados es· 
tad uaes e Depu ta.do~ (e,teraes. 

Felizmente-creio que po~so dizel-o feliz
mente-S, Ex. não contesto11 :1as militares 
com assento nesta e na outra caSt~ do Con· 
gresso Federal as immundades que lhes for·am 
con!eridas pelo art. 20. 

Entretanto. bem podia. ter-se lembrado de 
contestai-o, porque aqui mesmo nesta Casa., 
em tempo<: que não vão longe, jâ. vimos a 
pretcnçí'io de se. fa.zer uma distincçii:o entre 
Dr.puta.dos federaeE, q_ue são mi!it.:ll·es, e 
Deputado~ federaes, que não s~o militu.res, 
prejulgn.ndo-se a respeito de delictos que 
podem ser commettidos por uns e por outros, 
e, port:mto, coUocan•lo-se o Dr-putado mi
litar em uma sítuaç~o de inquestion[lvel in
íeriorid;Lde, n? tocante à ind.•pendencia de 
que preci~a ])ara exercer o seu mandt\to, ao3 
seus coll egus civis. 

Purece concluir-se do discurso proferido 
pelo illustrc: Deputa.rlo, cuja nusencia lamento 
dever;ls neste momento, que esse membro do 
COngresso Legislativo do Estado do Amazonas 
pode ser processado como qualquer outro ci
dadão, que não estins8e investido de um 
mandato legislativo. Nestas condições, e, se
guindo o processo os seus tramites, poderá 
esse Deputado ser posto em custodin. e ser-lhe 
applicada penalidade. em que fór condemnado, 
independentemente de qualquer consideração 
imposta pela situação especial em que elle se 
encon t1•a., pelo ma.ndato legislativo de que 
esta acobertado, tal é, p:\rece, o moílo de ver 
llo nobre Deputa.do por Matto-Grosso. · 

Ora, Sr. Presidente, é neste ponto que 
~~stou em profunda. 1liverg-encia com o nob1·e 
De)mtado. S. Ex. ha de convir commigo <1ue 
de alguma cousa s,~rviu o terem as antigas 
províncias pnssado n. Estados. Penso q_ue a 
mudanç;.1. de nome não foi uma simples mu· 
da.nça de rotulo, que a ~~sa novi1. ilenomioa
ção correspondem profundas modificações no 
nosso t!íreito rmblfco. O Deputado estadoal, 
mi lit3.r ou não, nã.o está, é verdade. aco
bertado pelas irnmuoidatles do art. 20 da 
Const ituiçiio Federal, porque essas referem-se 
clarnmente aos membros do Congresso Na
cionàl; mas o art. ô3 da Constituieiio e o 
seu art. l • pnrece que deixam ver de modo 
ineqnivllco o pensamento do Iegíslador 
constitllinte. que outro não pO!Iia ter sido 
si não aquelle rzue, a. priorí, jâ bem se podta 
fixar, dtlda a natureza do regtmen político 
proclamado peht revolução de 15 rlc noveril
bro e sanccionndo pela. constituição de 24 
de fevereiro. 

Imagine Y. Ex., Sr. Presidente, que a 
;loutrina ;Jo nobre Depuiado era ncceit:~, e 
ve.}:1mos n. uemonstra~'ão, por absurdo, que 
datli t·e~ulto. d,\ insustentabilidade desta oJ)i
nião. 

Um militar tem assento na Camara. dos 
Deput:1dr·,s do Atnttzoun.s; processado, pl'o
nuneiado, sem qne se tivesse solicitado li
cença prôvia dess;t as~emblea, era mandado 

Mas o honrado Deputado pnr Ma.tt.l·Gross;o 
conrordou que, em relação n. este~. ni\o ha 
questão ::~lguma. ;· mns, em rebç~o aos 
Deputados est:uluaes, S. Ex. contesta que 
tenham immuoidades analogos, similares 
áquelbs de que gozam os membros do Con-

prender pelo Ministro da Guerra. 
Julgue V. Ex. a hypothese para maior 

numDro de Deputados militares, com assento 
nessa Assembh~a., c serã levado a esta con
clusão: que bMtaV:l. a acção do Ministro da 
Guerra partt m odificar profundamente por 
processo, appa.renteroento muito juridico e 
muito correeto, a. composição das assembléas 
tocaes, nas qunes tivessem n.sscnto militares, 
invertendo- s~, consegtrmtemente, a política. 
nesses Estados. transforma.ndo-se a. maioria 
em minorb, afastando ~bsta.culos qu(!, por
ventu1.",l. estorvassem o Chefe elo Poder E:x:· 
ecutivo.· 

gresso Fe<leral. . 
S. Ex. foi levado a essa critica a proposito 

da ana.lyse que fez do rela.torio do Ministerio 
da Ma.r~nha., por uma reft.lrencia que julgou 
convemente fazer :L urna questuo que se (]e. 
bate no fôro desta Capital, entre um ex
senadol' f •Jrleral, militar reformado e um oíli
cia.l do exercito, membro do Congresso esta-
dual do Amazo:pas. · 

Agora. supponhtl. v. Ex. a hypothese ag
g:ravada que o Cllefc do Poder EJ.:cutivo era. 
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tambem militar, sujeito á. legislação de ex
cepção a que obedecem os militares, sem 
mais formali,Jade prévia de especie alguma, o 
Ministro da Guerra, ou porque tivesse man" 
dado subroetter õ.l. conselho de investiga· 
ção esse militar e o considera revel, visto. 
que, urna vez i ntimado, não comparece a 
esse conselho, e nessas condições fossa prcr 
cessa.do, ou porque, segundo as leis militares, 

· entendesse que não era mais conveniente que 
elle continuassee naquella comrois~ão. cha· 
masse-o ao quartel-geoeral, marcando-lhe 
um prazo, d<mtro do qual, sob pena de pas
sar a desertor, deveria comparecer ao mesmo 
quartel nesta Capital ; V. Ex. me dirá. 
si, verificada esta hypothese, a autonomia 
dos Estados ficava ou não completamente á 
mercê de um dos Secretarias do Presidente da 
Republica. 

Poder-se ·lla a.llegar que a conclmão tanto 
põde ser esta, q11e estou formulando, como 
essa outr..~; que taes inconvenientes, que 
taes perigos para a autonomia dos Estados 
nos leva. a. acceitar, como doutrina implicita. 
contida m~ Constituição, que os mílitar•'S, 
uma vez que estão sujeitos a uma. legislação 
excepcional como esta., ~o incompatíveis 
para o exercício de taes manrl.atos. 

O Sa • .A~rPHILOPHIO- Devhlm ser, mas não 
o siio pela Const1tuição. 

O SR.. B.ut:sosA LIMA- Mas a verdade é 
que não e;;tamos argumentado de jure consti
tuendo, nó.s estamos argumentanllo de jure 
constituto. 

A doutrinn. que está na Constituição foi 
muito m:ds longe do que a. consagmd:\ pela 
legislação do i mperio, porque a nossa. Consti· 
tuiçii.o contém disposição, pet·mittinuo que 
se,ia.m eleitores ate as praças d<J pret,uma vez 
que estejam matriculadas no curso superior 
das escol~lS militares. 

OS&. A~!PrnLoPmo- E' um dos pontos em 
que a Constituicão deve ser mo,lificada., para 
que se estabeleça., como se dá n;L França., que 
os militares não exerçam posições poli
ticas. 

o Sn. BA:a.unsA LJM,\.- A observação de 
V. Ex:. muito me anima.. ampara muito a 
minha arguroentaçiio, vindo de um profissio
nal tão competente e cuja opinião é tio re
speitada,_ 

A doutrina que a. Constituição firmou foi 
esta : primeiro- o militar não é incompa.· 
tive!... · 

O SR.. A~IPDILOPRIO- Parece. 
O SR. BARBOSA Lm.L •. -para. o exercício 

de nenhum:~. dessas funcções, quer legisla
t ivas, quer executivas, nos Estados ou na. 
União ; 2•, firmada. a. doutrina da autonomi:t. 
dos Estados, se1n restricção de · especie al· 

ClLIII~ra V. III 

g uma., na esphera em que elles· exercitam as 
at•.ribuições propria.s il. ~>ua vida local, nós 
somos levados a concluir que o Porler Ex
ecuti I' O Fedel'a.l n enhuma comp~tencia. tem 
para.. impedir que militares inv8$tidos no 
mandato de Deputados ou Senadores esta
duaes ou no de governadoras dos Estados 
t omem posse de~ses cargos, os exerÇll.Ill a.tá o 
fim do mandato e, s6 terminado este, voltem 
a. viver como tinham vivido até a. época da. 
sua investidura. 

De modo que a propri:.l. licença concedida 
pelo Poder Executivo a militM·es, para toma
rem. assento nos congressos estaduaes, n ão é 
tlmparada. pela. Constituição Federal, porque 
si se acceitasse es$a. doutrin:~. ter-se-hia de 
3.Cceitara doutrina contraria, segundo a.·qual 
o Executivo podel"ia negar liwl{:a a. militares 
para tomarem ass<3nto nas asemblé:l.s Iocaas ; 
e poderia tamhem, em consequencia. disso, 
negar lioenç:1 a militare!> que houvessem 
sido eleitos governadores dos Estados, po.,. 
dendo assim crea.r uma incompatibilidade de 
que a Constituição não cogitou. 

O SR. A:'IIPHILOPIUO dá um r~.pal'te. 
0 SR. BARBOSA LmA- Sob o outro ponto 

de vista, de jt.we constitu~do. não discuto por 
emquanto a quest;io. 

Mas o nobre Deputarlo por :\Jatto Grosso 
entrou em outra distincção. 

O SR. A!I!PfiiLOPBIO dã. um aparte. 
0 SR. BARBOSA LIMA - Este direito que 

assim somos levados a negar ao Executivo, 
não o terã o Poder Judicia.rio·~ Por outra, o 
Judicia.rio para processar um Deputado ou 
um governador de Estado p recisa ou não de 
licença da respectiva Assembléa Legislativa 1 

Diz o honrado Deputado por .Matto Grosso: 
precisa, qn;mdo o processo tiver que correr 
perante a justiça local; não precisa, quando 
tiver que correr perante a justir;a rcderal. 
Respondo eu: precisa em ambas os casos. 

Em relação uo governador, basta. dil.er que 
este não póde s~r prccess~tdo, sogun•1o o re
gimen e typn adaptado em todas as consti
tuições loca.cs. coro pequenas va.riantes, sinão 
depois de preenchidn a fol'malida.de rto em
peachment, E' preciso que a assombléa. local 
tenha prévia.mente conhecido da conveniencia. 
desse processo. 

Ora, essa disposição das constituiç1les lo
caes, dirá o honrado Deput ado, não tem. 
força que obri~ue a justiça federal, por isso 
que se trata ue disposição de um estatuto 
loca.l. Não ; tem a. força. haurida no art. 63 
da Constituição Federal, que diz que cada 
Estado reger-:;e-ha pela. constituição e J?Olas 
leis que adoptat•, respeitados os princtpios 
constitucionaes da União, e nmguem dirã: que 
os Estados nesse ponto tenham desres.Peitado 
tues prluci:pios, 

~o 
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. Jâ v~. portanto, o_ h<?nrado Deputado a. I Ninguem mais pedindo a. palavra., é éneer~ 
. q~e~ !.espondo, qu~ n~ e o art. 20 da Con- rada. a discussã:o e adiada a. vctação. · · 

stitu1çao Federal o _md1cado P?r aquell~s que. E' a.nnuncia.dt1 a 3"' discussão do prÓjecto 
sustentam a. doutrma que e.tou a.qm a de· 0 • 58, de 1899, autorizando 0 Poder Execu· 
fender, e stm o art. 63, bem como os a.r~s. 1•, tivo a abrir ao Ministerio da Guerra. o cre-
65, n. 2, e 7~, ,.que s~ re~e~em nas s~a.s hnhas dito de 39:352$500, supplementa.r a. varias 
gera.es ao 1e.,1men !ohtmo por n~s procla· verbas do a.rt; 19 da lei 560, de 31 de de· 
ma.~o. os que suffra,,am essa doutrma. zembro de 1898. 

Amda ha pouco tempo o Supremo Tribunal 
Militar, em resposta a uma consulta feita 
pelo Ministerio da Guerra, teve o~sião de 
firmar doutrina. a esse respeito ; sómente 
fazendo-o, resva lou para um outro lado 
leva.lltaudo uma outra. questão em que cel'cêà 
direito;; que nos são garanti•ios pela Consti
tuição Federal. Assim, diz que o De11Utado 
fe_deral ou. estadual no intervallo das sessões, 
na.o podera exerc9r nenhuma commissã.o. 

A Constituição não su!I'ragou essa doutrina 
o Executivo não pôde ser obrigado a lbe dar 
nenhuma commissão, mas ti o militiJ.r tõr 
proprietario, por exemplo, de uma cadeira. 
no magisterio superior, na.da póde impedil-o 
de, no intervallo dcSSJ. sessão, ir reger a. sun 
cadeira, da mesma forma por que o fazem os 
lentes eathedratícos das eõcolas de direito e 
medicina. . 

Parece-me que o criterio firmaria pela 
Constituição Federal e muito claro. A ver
dade é esta. ; e ainda que a verdade muitas 
vezes possa. produ zir o odio, todavia é :~. 
verdade, deve ser sempre dita, e o mais é 
e~ta.r~os a q~er?r. conseguir na pratica a 
v1ctorJa. de prmc1p1os que não puderam tri· 
umpha.r no. discussão do Congresso Consti
tuinte, que foram rejeitados ou que não !oram 
apresentados áquella Assembléa. 

O Sa. AMPiriLOPmo - E' reformar sem r e
formar. 

O Sn.. BA.J.mOSA LIMA - Essa doutrina. 
assim não pó de prevalecer, sej a.mos francos. 

0 SR. AMPHILOPIJio-Como eu SOU , 

O SR.. B ,\RBOSA. L l!ICA - Procederiam no
bremente, propondo, - aliás a Constitu ição 
prevê o mod~ de o fazer, - as rerormn.s que 
t~m em VJSta na Constituição :pa.ra esses 
d1versos pontos. 

Mas emqua.nto ella. fór tal qual é, absolu· 
tamente nenhum ramo tio Poder Publico 
Federa!, Executivo ou Judiciario, póde crcar 
obstacu!os dessa. natureza, ou de outra 
qualquer, ao exercício do mandato de Depu· 
tado estadual, ou de governa.dot• de qualquer 
Estado. . 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada a 
discussão e adiada. a vot .tção. . · 

Comp3.recem mais os Srs. Sil-verio Nery, 
Amorim Figueira.. Pedro Chermont, Viveiro:3, 
Anizio de Abreu, Pedro Borge~. Thoma.z 
Accioly. Torres Portugal, Fraoctsco Sá, Hel
vecio Monte, Tavares rle Lyra, Eloy de Souza, 
Trindade, A ppollonio Zenaydes, Ermirio Cou
tinho, Coelho Cintra, Malaquias Gon<;alves, 
Julio de Mello, Jo[O de Siqueira, Angelo 
Neto, Arthur Peixoto, Araojo Góes, Neiva., 
Castro Rebello, Manoel caetano, Ada.lberto 
Guimarães, Ronrigues Lima, Jeronymo Mon
teiro,José Murtillho,Xa.vier da Sil veira,Osca.r 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, Sã. Freire, 
Ai ves de Brito, Dencleciano de Souza, Bar· 
ros Franco Junior. Ma.yrink, José Bonifacio, 
Antero Botelho, 01lhviano de Brito, Lamou
nier Godof1•edo, August<J Clementino, Pa
dua. Rezende, Fra.ncis~o Glicer io, Ovidio 
Abrantes, Alves de Castro, Lniz Adolpho, 
Lu.uro Müller, Pedro Ferreira, Guillon, Fran· 
cisco Alencastro, Rivada.via. Corrêa e Campos 
Ca.rtier. · 

O Sr. Presidente-Havendo nu
mero legal, vae-se proceder ás votações das 
ma t erias encerradas . 

Em seguida é posto a votos e r<3jeitado por 
98votos contra 18 em I• discussão o projecto 
n. 54, de 181>9, desigaando o dia 14 de julho 
de ca.cl tl. a.nno pa:ra a reunião do Congresso 
Nacional na Capital Federal, jndependente
mcnte de couvocaç;ão, com pat•ecer cootrario 
da Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça. · 

O Sr. A.nlphilophio (pela ordem) 
ped<l ao Sr. Presidente que t<e digne de sub· 
stituil-o uu. Commissão de constituiçã.o,Legis 
laçiio e Justiç:1., de que se julga exonerado. 

O Sr. Presidente- Opportuna
meote a.ttenderei a. V. Ex. 

Posto a votos, ú approvado em 3• discussão 
e enviado á. Commissão de Redacçã.o o· se-
guinte · 

P ROJECTO 

N. 34- IS9g 

Esta. era a opinião ·que eu tinha necessi· 
d~e de tornar publica, em resposta. ao meu 
d1goo colle~a Deputado por M<mo-Gr~so, em 
con~equencta de apartes com que, por var ias 
ve<!;es, acompa.nhei o discqr,so do velbo a e- O Congresso Nacional resolve: 
neral. ·· ~ 1 Artigo unico. E' o Poder Executivo auto-
re~ho concluido~ 1 r!za.do t~< abrir ao Minii$terio d<~< Guerra o . 
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credito e:z:traordinario de 7:500$, para pagar 
á. viuva. de Mathew La:wrie os serviços pre
stados pela lancha de sua. propriedade Prom
ptus âs forças legaes que operaram em Ni
theroy. 

Posto a votos, é a.pprovado em 3• dis~ussão 
e enviado á Commi.ssão de Redaoçfi.o, o se
guinte 

PROJBCTO 

N. 47-.1899 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Neuhum commissario pôde ser 

promovido sem ter liquidado provisoriamente 
com a Contadoria de Ma.rinba. a sua respon
sabilidade para com a Fazenda Nacional, an
terior a.;gerencia que tiver a seu cargo, na
occasiã.o em que lha competir a promoção. 

Art. 2. o Ficam revogados o art. 25 elo re 
gulamento annexo ao decreto n. 703, de 30 
de agosto de 1890, e outras disposições con
trarias ao presente deereto. 

E' ann urmiada. a votação do projecto n. 32 B, 
de 1899, que autoriza o Governo a a.brir no 
corrente e:x:ercicio, ao Ministerio do. Justiça e 
Negocies Interiores, o credito extraordinario 
de 60:000$, sendo 50:000$ pe.ra auxiliar a 
«Associação do 4° Centena.rio da. Descoberta 
do Bra.~ll'>, nn. commemoração que ellt~ pro
jecta. realizar no anno proximo vindouro, e 
10:000$ para auxiliar o histituto da Ordem 
dos Advogados Brazileiros nas despeza.s com 
o Congresso Juridioo, convocado pn,ra, a cele
bração da mesma data por aquelle Instituto 
(3" discussão). 

~ Sr. Barbosa LiJD.a (pela ordem) 
-Sr. Presidente, a Oama.ra me relevara a 
insistencia com que me est'orço para de
movei-a de approvar este pro.iecto. Não ve
nho fazer um discurso.ma::~ quizera que V.Ex. 
me désse uma. ex pl iea.ção para enca."minllar o 
meu voto. l_lrimeiramente pergunto: trata-se 
de um credtto pedido ou de um credito officio· 
samente dado a quem não o pediu ? Seganrlo: 
dado elle, haverá nos cofres numera.rio :para 
esse fim ou não ha, como penso,tanto que não 
pagamos o juro e amortização suspensos por 
tres annos um e treze annos a outra t .. Ter
ceiro, não é verdade que o honrado relator 
do Orçamento da Receita. pretende apresen ta.r, 
em primeiro logar este orçamento, para ver 
o que, dentro dos seus limites, temos de gas
tar, ou o-qué devemos cortar~ 

Como, pois, de antemão, vamos votar uma 
despeza inoontesta.velmente supertlua ?! 

E', ne~tas condi9ões, que peço a. V. Ex:., 
Sr. Presrdente, se digne de consultará C amara 
si consente na votação nominal para este pro· 

. ·.··· 
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jecto, que tem tão alta signift~ação morai, 
nas actuaes condições ftnaneeiras da nossa , 
Patria. (Apoiados; mu~tt~ bem.) 

Consultáda. a Camara, é o requerimento do 
Sr. Barbosa Lima a.pprovado. 

Procedendo-se á votação nominal, respon• 
dem sim, isto é, approva.m o :projecto n. 32 B, 
de 1899, que autoriza o Governo a abrir no 
corrente exercício, ao Ministerio da Justiçe. 
e Negocias Interiores, o credito extraordina
rio de 60:000$, sendo 50:000$ para auxiliar á 
<Associação do 4• Centem~rio da Descoberta 
do Brazil», na commemoracão que ella pro
je!lta realizar no anno proximo vindoUI'o, e 
10:000$ para auxiliar o Instituto da. Ordem 
dos Arlvogados Brazileiros nas despezas com 
o Congresso Jurídico convooa.do para a <'..ele
bra.çã.o da mesma data -por acj_uelle .instituto, 
os Srs. Silverio Nery, Carlos Marcellino, Pe· 
dro Chermont, Augusto Montenegro, Serze
dello Corrêa., Viveiros,Anizio de Abreu, Mal'
cos de Araujo, Pedro Borges, Torres Portugal, 
llde(onso Lima, Tavares de Lyra, Fra.ucisco 
Gurgel, Eloy de Souza, Jose Peregrino, Trin
dade, Apollonio Zenaydes,Sil v a. Mariz, Ermirio 
Coutioho,Affonso Costa,Malaquias Gonçalves, 
Martins Junior, Cornelio da Fonseca., Julio 
de Mello, Moreira Alves, João de Siqueira, 
Angelo Neto, Eucllde~ Malta., Ara.ujo Góes, 
Arroxellns Galvão,Gerniniano Brazil, .Rodri
gues Doria, Neiva, Seabra, Castro Rebello, 
Milton, Francisco Sodré, Manoel Caetano,Eu
genio Tourinho, Paula. Guimarães, João Do.n
tas Filho, Adalberto Guimarães, Rodrigues· 
Lima, Tolentino dos Santos, Jeronymo Mon
teiro, José Murtinho, Xavier da Silveira,Raul 
Barroso, Nilo Peçanha, Alves de Brito, May
riuk, Calogeras, Carvalho Mourão, Ildefonso 
Alvim, Altredo Pinto, Alvaro Botelho, Leonel 
Filho, Lamounier GodofC'edo, Telles de Me
nezes, Ma.110el Fnlgencio, Lindolpho Caetano, 
Dico Bueno, Ovidio Abrantes, Hermenegildo 
de Moraes, Alvos de Castro,Leopoldo Jardim, 
Lniz Adolpho, Xavier do Valle, Alencar Gui
rnar5.t.!S, Leoncio Corrêa., Lanro Müllel';Fran
ClSCO Tolentino, Pedro Ferreira, Marça.l Es
cobar, Victorino Monteiro, Vespasiano de Al
buquerque, campos Ca1•tier e Cassia.uo do 
Nascimento (78). 

Respondem, ntro, os Srs. Albuquerque Se
rejo, Amorim Figueira., Carlos "de Novaes, 
Eduardo de Berrêdo, Thomaz Accioly, Fran
cisco Sá, Marinho de Andrade, Hetveeio 
Monte, Frederico Borges, Coelho Cintra, Bar
bosa. Lima, Arthur Peixoto, Galdino Loreto, 
Pinheiro Junior, Oscar Godoy, Augusto de 
Vasconcellos, Deollleciano de Souza, Barros 
Franco Junior, João Luiz, José Bonifacio, 
Henrique Vaz, Antero Botelho, Octaviano de 
Brito, Rodolpho Abreu, Augusto Clementino, 
Theotonio de Magalhães, Nogtteira Juail>r. 
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Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, Rodolpbo tivo approvado na. 2' discui!São do projecto 
P.a.ixiio, Padua. Rezende, Galeão Ca.rvalbal, n. 17!, de 1898). que estabelece regras para. 
Lui~ Flacquer. Costa Junior, Cesa.rio c1e qualiíicação rle jurados federaes e para a re-
Frertas, Lucas de Barros, Edmundo da. Fon· spectiva revi~ão. · 
se.ca, FranciscoGlicerio,'~aula. Ra.mo>,Guillo~, Veem a Mesa, são lidas, apoiadas e en
Dtogo . Fortul!a• FranCisco Alencastro e Rt· tram conjunctamentc em discussão oas se-
v.a.do.vta. Corrca. 4{3}. guintes · 

O Sr. l?.resident.e - O projecto 
n. 32 B, de 1899,foi approvado por 77 contra 
43 votos. · 

O projecto vae ser enviado á Commissão de 
R.edacção. 

E ' a.nnuucia.da a. votação da emenda do Se
nado a.o projecto n 2 A, deste a.noo, que fixa 
a. torça na.va.t para. o anno de 1900. · 

Posta a votos, é approva.da a. seguinte 

E~IEND .... 

(do Senado) 

Ao art.)• . 

mrENDAS 

Ao praj~Scta n. 36 A, de 1889 

O § 7•, do art. 4.•, redija.-se assim: -:- A 
urna. terá. dnas chaves, (la.s quaes uma fi
cará em poder do juiz federal e a outra sob 
a guarda. "o presidente do Conselho Muni
pa.l, como membro da junta. revisort\ . 

Sala. das ses;,ões, 10 de julho de . 1899.-
A.ff()flso Costa. · · 

Suppl'ima-seo n. 2. 
· Ao n. IX do mesmo artigo, suppriminclo

se as palavras:-si o requererem. 
Accrescente~se onde convi~r : 
§ ... ·de 260, no maximo, aspirantes 

. gua.rda·marinba.. 

Sa.la. da.s sessões, 10 de julbo de 1899.-Af
a. frmso ·costa, 

E' o projecto n.2 B, de 1899, enviado á. Com
missão· de Redacçã.o, o:fficiando·se ao Senado 
do occorrido. 

.Posto a. votes, e approvado em 3• discussão 
e enviado ã: Commiasão de Re<laccão o se
guinte 

PR.OJECTO 

N. 58-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I. • E' o Poder Executivo ~utorizado 

a abrir no Ministerio da Guerra o credito· de 
39: 352$500,supplementa.r às seguintes verbas 
do art. 19 da lei n. 560, de 31 ole clezembro 
de 1898, fazendo as necessn.rias operações de 
credito: 

Ao art. 4°: Onde se lê:-uma junta com
posta do juiz federal, como presidente, etc.: 
leia.-se:-uma junta composta do juiz federal, 
como pre~:~idente, presidente do Conselho Mu· 
nicipal e do procurador da. Republica. na :re· 
spectiva secção. 

Sala. da.s sessões, 10 de julho de 1899.-
Affonso Costa~ · 

O Sr. Antero Botelho (·)-:-Sr. 
Presi<lente, um dos signatarios do pro;~to 
n. 171, de 1898, no qua.l tive~ !lO~ de ~l
laborar de accordo com ó Sr. Alfredo Pmto 
e, temlo concordado com o súbstituti~o da 
Com missão de Constituição, Legí.sfação e Jus
t iça, julgo-me no dever de fazera.Igumas pon
derações acet•co. do discurso' do íneú mu:stre 
collega Deputado 'pela. P8.1 ahyba, o Sr. Trin
dade. N. 1. Admínistraçiío Geral da 

Guerra ................... . 
. .,~ S. Ex. começou combatendo o substitutivo 

18.191$250 pela. base, declarando qu~ o projecto era des
N. · 4. In tendencia Geral da neces&l>rio e não attendia as necessidades da. 

Guerra.................... 21:1131$250 'Justiça Federa.l. . . . . . . . . 
Art. 2.• R.evo!mm-se as disposições em Sinto muito ·esta:r e~ d.esa~~rdo CO!Il S~ 

ccntrar$o·. " · E;. Entendo que o proJe~to e um~ J?,eces:;~-
. · · d'!<de reclamada de }1a mu1to pelo~ Jmzes nos 

comparecem aínda. os Srs. Joã-o Lopes. José seus relatorios e, como sa.be a. Camara, a lei 
Maria.Iio, Juvencio de Aguiar, Torqua.to Mo- orga.tiica da Magistratu!'a. Federal e a lei 221', 
rei-ra~ Irineu Machado, Alctil.do Guariabara, de novembro de 1894 foram mui.to pa.rcas 
Fonseca Portella., Urbano Marcondes e Arthur quando trataram da qualificação e sorteio de 
~orr!ls: · · · · jurados. 

E' a.nnuncí~da a continua.Qão da 3• dis
ÇP.~O. dq p~Je<~~o ll· 36. ~e 1~99 (..s'l,lbs~tu- (•) Este discUl'SO niio foi re'!isto peolo orador. 
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Quanto ás diversas disposições do.projecto, 
mais uma vez sinto discordar do illustre 
Deputado, o Sr. Trindade. · 

O projecto, a meu ver, vem perfeitamente 
a.ttender ás necessidades da. Jui'Jtiça. Federal, 
estabelecendo regras pa:ra qualificação e re· 
visão dos jurados. 

No regimen actual a.s listas de juradO! são 
enviadas pelos juizes esta.dua.es aos !ederaes, 
cabendo a estes sómente a revisão . 

Ora, comprehende-se que a situação do 
juiz federal é precaria, visto como em casos 
de confiicto, que é muito ecmmum, entre os 
j uizes. estaduaes e os federaes.pódem aqueUes 
deixar de mandar á Justiça. Fe-:leral a lista 
dos jurados. 

O SR. SÁ' FREmE- E o juiz federal não 
poder organizar o jury por f~J.lta "de jurados. 

0 Sn.. ANTERO BOTELHo-Mesmo na. Ca.pita.l 
Fedilral vemos as ditnculdades que ha para a 
reunião do jury, sendo uma della.s a l ista ele 
jurados. 

Pelo decreto n. 3.084, do a.nno pa.ssa.tlo, 
art. 31, a. lista dos jurados em cada capital 
serve de base pura os juizes federa.es,deveodo 
ser remettida. uma. cõpia. authentiea, etc. 

Basta o inconveniente que ha neste regi· 
men, razão pela qual preferimos o aHstamentc 
eleitoral. . 

O Sr. Trindade disse que assim a lista não 
seria f01•mada pelo elemento popular, segun· 
do o historico de nossa legislaçi"I.O antiga e 
mesmo de legislação de :pa.izes europeus que 
S. Ex. fez relativi!Jllente á. qualiftro.ção de 
jurados. . · 

157 

o SR. ~o BoTELHo-Mais uma razão 
em f&Vor do projecto. compete aos Estados 8. 
lei processus.J. e os Estados pódem na sua le.;, · 
~isla.ção processual alterar os reqUisitos para. 
JUr<\dOS e a.ssimo Jmy da. Capital Federal ser 
di11'erente do de S. Paulo. 

Ha. ainda. outro al'gumento: dependencis. 
do juiz federa.l ao i uiz loca.J.. . · . 
. Não vejo que suspeição. possa. ter o juiz 
federal para funccionar na jtinta., ou seu 
substituto com o procurador. 

O art. 3" ;lo projeeto constitue a junta ~e 
tres magistrados. dous juizes e um repre~ 
senta.nte do ministerio publico, havendo re- · 
curso ·P.a.ra. o Supremo Tribunal. Havendo 
este direito pan a pa.rte, vê ·o meu "íllustre 
ecllega que o seu argumento não colhe. 

S. Ex:. ,depois de fazer a critica do projecto, 
demorando-se mais sobre o artigo que s3 re
fere á. junta :e revisão, passou a apresentar 
di versas emendas_ 

Qoa.nto ao a.rt. 2', apresentou S. Ex. uma. 
emenda que não é mais que a. reprod.ncçio 
do art . 2• e seus paragraphos. · 

À este artigo apresentou uma. emenda que 
é, como já. disse, a. reproducção do 'artigo·. · 

Qua.nto ao n. 3 do § I o do art. 2•, S. Ex • . 
mandou uma emenria excluindo os Senadores 
e Depüta.dos estadua.es. Declaro quê concordo 
COm est:J. emenda, porque OS motlVOS que lu\ 
p:1.ra. isentar os Deputados Cederaes ha tam
bem pa.ra. assim proceder com.os esta:dua.-es. 

Quanto ao n.4 do mesmo pa.ra.,o-rapho ·e &l'· 
tigo, manda. S. Ex . isentar todos os omciaes 
de terra e mar. Não vejo motivos para .iero. 

Quanto aos que estão em commissã.o, muito 
bem ; rnM desde que não e.stejam, &âo ci
dadãos como qu~uer outros e dev:em estar 
sujeitos a. este onus, ~orque o jury é um 
onus. 

Não colhe o argumento de S. Ex. contra o 
projecto, porquantu, sendo a base do alista
mento dos jurados o· alistamento federal , ahi 
~i.á o elemento popular perfeitame6te repre· 
seota.do. No n. 4, S. Ex. ex()lue a. inda. -os ca1'cere1ros, 

O que e de justiça. Por um addi ti:VO eXclue 
O Sa. TRINDADE-Elemento politico. igna.lmente S. Ex. os clerigos de qualquer 
O Sa. ANTERO BoTELHo-O alistamento_ e religiã.o, mas não concordo com isto por ir de 

feito por uma. junta., muitos membros da encontro no a.rt. 72 da. Constituição. · 
quul são de eleição· . O Sa. TRINDADE -Não vae 'de encontro 

Demais, acho a disposiç-d.o d<\ lei actual in- em co_usa alguma. 
constitucional. · 

Pelo art.60 e paragra.phos da Constituição, O Sa. AN!Eao BorELHO- O ·jury ~ - um 
não se póde delegar a. auctorida.des estaduaes (lnus a. .que todos .os cidadãos estio sujeitos. e, 
jurisdicção federal. ·noemt&nto, S. Ex:. ·manda. isentar todos os 

S. Ex. achou que o projecto não era de· · clerigos. · 
mocratieo. O SR. TRINDADE - Niio ficam 'isen.tados, · 
. O SR. TRINDADE-Porque na nomeácao dos ficam ·dispensa.dos. 
juràdos não ehtra o elemento popular. O SR .. .iUr:t:'ERO BOT.ELuo - A cli$pensa., 

O SR. ANTERO BoTELHo-Estou mostrando como V. Ex. su.be,só compete a.o ·juiZ. Nó~ .só · 
q ne no proj (lcto existe o elemento popular .podemos isentar· · 
mais ganu ino. 0 SR. TRINDADE E OU'l'ROS DEPUTADOS 'dão . 

o SR. TRINDADE-O elemento popular não a. partes. . . . 
entl.-a ahi para. a escolha dos juizes e sim O Sa. ANTERO :BoTELHo- Os ·clerigo,s·são 
como base da esColha. . cidadãos·como quaesquer ·outros, ·gosa.m de 
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todos os direitos· e estão sujeitos a. todos os seu substituto, e; na falta ou impedimento 
. deveres; e si ·elles, como cidadãos brasileiros, deste, pelo supplente lettra.rlo no Distdcto 

teem tod~ as vantagens, devem ter tambem Federal; e no município da. capital dos Esta- · 
• todos ·os onus. S. Bx.. acha que devem ser dos, observada a ordem da sua eolloca.Qã.o na. 

isentados, em -virtude do cargo, então, isen- respectiva lista. · 
temoS tambem os funcciona.rios civis. As sessões do jury federal serão convocadas 

U S D EU d · · pelo jui:z de secção. Para este fim, o mesmo 
· l'd R. EPUT.II.DO - es evlam ser JU· juiz convocara ofll.cialmente os demais ela vi-· 

rado3 porque são até uma. garantia. culal'ios da urna dos jurados, designando-lhes. 
O Sa. ANTERO BoTELHo - E' verdade, o dia e hora. da. reunião noedificio· em que se 

inspiram maia con.fiança ainda como saccr- achar guQ.l'i:lada. a. dita urna, e nessa dia e 
dotes que são. bor~ procederá ao sorteio, observando as for-

O SR. TRINDADE -Ao réo ou á justiça. ' ma.lidades prescriptas do art. 328 do regula-

oS AN B A, · t• menta n. 12.0, de 31 de janeiro de 1842. Can-
a. TERO OTELHO - JUS lÇa. c1UidO O SOrteiO, O jui:z; de secçãO O.nnuneiará 

O SR. TRINDADE -Pelo seu cal'aClter vão por editaes put.licCJ.dos pela imprensa official 
perdoar a todos os criminosos. o dia, hora e logar em que deverá come-

O SR. ANTERO· BoTELHO- No jury, onde çar a. sessão, indicando os nomes dos jurados 
ha juizes de consciencia, elles estão no caso sorteados para nella servirem e os convocando; 
de .terem entrad3. em primeiro Jogar até. bem· como as partes e testemunhas. 
(Apartes.) Acho muito justa. esta. emenda. . 

Ao n. 1 mandou S. Ex. outra. emenda. ; Jâ.vê V. Ex. que tenho sido imparcial. 
«os pronunciados ou condemnados em qual- Critiquei nlgumos emendas que nii.o estavam 
quer crime, e os que houverem r.umprido de accordo com a minha opinião, e vinham 
sentença por algum dos crimes de homicidio, mesmo destruir o plano do projecto, pelo 
roubo, estellionato, peculato, lenocínio ou que fui forçado a criticai-as, o que peço a. 
moeda. falsa.~ · V. Ex.. que me releve. 

Tenho concluído. 
Penso que esta. emenda é contraria ao§ 1<>, 

lettra B, art. 71 da. Constituição. Ninguem mais pedindo a. palavra; é encer-
O sa. TRINDADE-E porque 1 rada a discussão e adiada a votação, até que 

a. respectiva Commíssão dê :parecer sobre as 
O Sa. ANTERO BOTELHo - Desde que o emendas ofi't-recidas. 

individuo tenba cumprido a sentença. e 
rea.dquirido todos os seus direitos, é cidadão, E' a.nnunci<Lda a 1• dis~ussão do projecto 
e v. Ex. sabe que a funccão do jurado é um n. 48 A, de 1899, declarando remidas as di
direito civil. Portanto, desde que 0 conde- vidas p,1ra eom a Fazenda Nacional deixadas 
mna.do cumpriu n. pena. e rea.dquiriu os seus pelos ofiiciaes e pra.cas que pereceram na 
direitos, nilo póde ftcar tolhido de servir no campanha. de Canudos. · 
jury, porque isso seria a. continua.çã.o da con- Ninguem pedindo a palavra,. e encerrada a 
demnação, seria a.1>ena infamante e as pmas discus~ão e adiada a vota.çiio. 
infamantes não são admittidas entre nós. E' annunciuda. a. discussão unica do proJecto 

O Sa. TRINDADE dá um aparte. n. 513, de 1899, autorizando o Poder Ex.-
0 SR. ANTERO BOTELHO _ Como tal nã.o ecutivo a conceder ao 3° escripturm-io da. De· 

posso concordar com a emenda. legacia Fiscal de Pernambuco, Francisco Jorge 
de Souza, um anno de licen~. com ordenado, 

O Sa. TruNDAlll!l - A pena não é inra- pa.r·a. tratar de sua saude. 
mante. Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 

O SR. Al\"TERO BoTELHo-Perfeitamente. discussão e a.dbds. a -votação. 
Não pense o nobre collcga. que estou sys- E' annunciada a discussão unica do pro- . 

tema.ticamente contrariando as suas idéas: jecto n. 18, de 1899, autorizando o Poder 
já. concordei com 1ua.s das emendas, e lou- Executivo a couceder um anno de licença, 
vo-o pela ·que apresentou ao art. 6: · com 0 respectivo ordenado, ao telegra.pbista. 

Additivo ao art. 6; Os livros e papeis rela· de 3" classe da Estrada. de Ferro Central do 
ti vos á qualificação de jurados, ·bem como as Brazil, Procopio Marques de Oliveira Neves. 
petições, reclamações, recursos e documentos para. tratar de sua saude onde lhe convier, · 
que os instruirem, são isentos de sello e 
custas. · Nioguem pedindo a paL1vra, e encerrada&. 

O jury federal funccionarà ordinariamente discussão e adiada a 'Votação . 
em tres sessões annualwente, salvo não ha- E' a.nnunciada a discussão unica. do pro
vendo proceliso ajulga.r e serâ. presidido na jecto n. 80 E, de 1898, additivo desta~do na 
falta. ou i:m:pedimeDto do jui:z; de secção pelo 3• discussão do p:rojecto n. 80 B, desse anno, . 
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qoe fiXa; a despeza do Ministerio da · Fazenda 
pa.t'a. o exercicio de 1899, autorizand_o o ao~ 
verno e. re'l'er o i•egulameuto da Cai~ Eco
norilicà. ·e Monte de Soccorro . da Ca.pltal Fe
deral. 

Ninguem pedindo ã. palavra, é encerrada-a. 
discussão e adiada a votação. 

E' annuuciada a discllSSão uirlca do pro
jecto n. 20, de 1899, o,utorizan~o. o Poder 
Executivo a conceder ao machtmsta de 1_• 
classe da Estrada de Ferro Centn~:l do Braz1l 
Joaquim Jose Leite, um ll-nno U.e hcença.. com 
o competente ordenado; para tratar de sua. 
saude. 

Ninguem pedindo o. pala!ra, é encerrada a. 
discussão e adiada a votaça.o. · 

E' annanciad.:l. a discussão unica do pa.recer 
n .ZO;de 1899. que julga que nem a. Uniã.o, só 
por si ou por aec-:rdo com qu~lguer Estado, 
póde legislar sob a. fórma. de eleH;a.o ou nomea
ção do chefe supremo do Poder J!:>.:ecutivo ~e 
qualquer dos Estados da ~edel'açao; nem as 
legislaturas estaduaes a.ssrste qua.lquer auto
ridade para. fazerem leis, em virtude das 
quaes o Poder Executivo Municipal seja. exer
cido por funccionarios de nomeação do chefe 
do-Executivo estadual. 

O Sr. Presiden~e-Tem a. pa.lavr~ 
o Sr. Cornelio da Fonseca.. 

O Sr. Cornelio da Foneeea. (") 
-Sr. Presidente, em todos os paizes ba u~ 
certo respeito ás suas leis fuodamentaes. as 
suas ConstituiçOes. _ 

. Nessas leis, quando se trata de sua organt· 
za.cão, estabelece-se logo a formula de sua 
alteração futn~. ao que se chuna. relorma 
constitucional. 

exame seria, vil!) á tribo.oa. tratar do'parécer;· 
n. 20. que se refere á. indicação a.p-resen'Ça:~~ :.' .. 
pelo meu distin_cto companheiro de. ~a.n;:ada.. ·· _ 

Sei, Sr. Prestdente, que a Comm1ssa.o de -
ConstituiQã.o, Legislação e Justiça. e com-. 
posta dos nossos :mais dignos ~llegas_ :pela. 
sua competencia ; mas, apezar d1sto, enten 1.~ 
que devo exteros.r o meu modo de pansa.r a 
Camara, quando se trata de um parece~ sobre 
uma indicação que, julgo, não deviA Sel' 
apresentada. . 

Depois, Sr. Presidente, de· escrupulosa
mente ler o parecer da Commis.são, sei qu~, . 
não concluindo e lia por um proJecto de_ 1~1. 
entendia .que não havia utilidade na mdl
cação. 

0 -SR. ÁLv.a~ PINTO -Não apoiado._ 

o Sa.. CoRNELlo DA FoNSECA- Sr. Presi-. 
dente, não sou muito versado nas questi:SeS 
regimentaes ; entretanto, parece-me que este 
pare~r, alem de não poder ser resolvido pela. . 
Commi~são, não devia ser tratado em lei 
ordina.ría.. · 

Assim pensando, Sr. Presidente, julgoque 
a Camara não póde acceita.r o parecer refe
l'ente á indicação, porque trata.se de uma. 
qoestão que não deve ser resolvida pela 
fórma nel!e estabelecida. 

Fazendo, Sr. Presiden-te, uma ligeira. ana.· 
lyse sobre alguns dispositivos da. nossa. Con
stituiç--ão. nã.o tenho outro fim si não despertar 
a. attenção da C;~m:1ra. para esta. questão. 
como tem sido o meu proceder nesta Casa.. 

Mnis uma. vez peço desculpa á Caroara. dos 
Deputarlos por tornar-JM imprudente (ncro 
apoiaào.s), vindo tro.ta.r de uma questão de 
direito, 

Posso entrtlr com mn.ls ou menos vanta .. 
gem no estudo de uma. questão juridica, mas 
em uma. questi'to d•~ mais alta importancio., 
que u.1l'ecta. o direito publico constituciona.I, 
Só pos~o fn1.er o que estou fa.zendo - chamar 
a. nttençio da. CamarB. ••• 

Essa determinacã.o é sempre feira de ac
cordo com os princípios de prudeucio.,.modc
ra.ção e sciencia.; mesmo porque a socledade, 
umD. vez organizada, precisa da um certo 
tempo, de estabilidade pll.ra suas leis fun®- O SR. MARTINS JuNIOR-V. Ex. tem com-
mentaes. peteocia pura. ruzer tudo em mataria. de di.; 

E• por isso, Sr. Prasidonto, qne nüo ó pre· reito. (.4.poiaclos.) 
·cisa. uma larga demonstração para se chegar o Sn. Con.Nmuo'nA Fo:-;sECA- .. . para. que, 
á. eerteza ·de que essa determinação nas leis estudando o a.ssumpto, possa. dar o seu voto, 
constitucioll!l-es é uma necessidade de. direito de modo que fique respeitada. a disposição 
publico, é uma garantia. para as liberdades constitucional. . 
e para a vida social. A Constituição, tratando da. organizaç§:o 

· As leis orçarnenta.rias, Sr. Presidente, veem dos Esta.dos, diz o seguinte: cCada Estado 
como auxiliares ás necessidades :publicas; mas reger-se·ha pela Constituição e leis que.ado
todas ellas .de acco:rdo com-es~ pedra funda.· ptar, respcita.ndo os principio:; constitucio
mental que se chama C?nstitUJção •. _ _ na.es da União»; e tratando das municipios, 

sr. Presidente, hab1tuado a nao de1xar diz: c Os Estados organizar-se-hão de fórm!l 
passar uma só das deliberações destacamara, que fique ass:gura.da. a autonomia dos mUJU· 
-tendente a alterar a legislação. sem um eipios.» · 

{') Esie d iscurso niio foi revisto pelo oridor. 
Por conseguinte, parece que, si o legislador 

constituinte assim se exprimiu quando trato~ 
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da organi.za.ção dós Éstados e munHnp1os, 
achou que as leis tendentes á. organização 
dos Estados e referentes aos municípios de
viam :pertencer, como perteacem, aos Es
tados. 

Nestas condições, Sr. Presidente, o. indi· 
cação nã.o póde ser apresentada e nem pode· 
mos resolver sobre o assumpto da. mesma.. 
E' por isto que eu, pedindo a po.lavra, virn 
sómente, como aea.bei de dizer, desperta.r a 
attenção dos meus collegas e mostrar a. im
procedencia do pa.re.cer e improcedencia. da 
indicação . 

Acho conveniente, Sr. Presidente, que a 
Camara dos Deputados se manifeste por vo
tação nominal sobre e~te assum pto e, desde 
já, a requeiro,quando houver numero na Casa. 
para o pa.recer em debate. 

Nada mais devo accrescenta.r, porque os 
representantes dos Estados Unidos do Brazil 
devem respeita.r asses princifios que regem 
o nosso direito con.stituciona e publico, e que 
não devemos alterai-os, discutindo qaestões 
em assemblêa ordinaria. · 

Peço, pois, aos collegas que, prestando 
attenção sobre este ponto, decidam como jul· 
ga.rem de justiça.. 

O Sr. :XIdei"onso Ah.rim (')
Sr. Pr·esidente, Mho·me em completo des· 
acoordo comas palavrus proferidas pelo nosso 
collega Deputado por Pernambuco. E a pro· 
posito do parecer n. 20 sobre a indicação for
mulada por um collega., não menos distincto, 
ta.mbem Deputa.do por Pernambuco. c:lbe-me 
lamentar que a. Commissão de Constituiçã.o, 
Legislação e Justiça. não houvesse descii.lo " 
uma a.ua.lyse·mais profunda. sobre a. missã.o 
confiada. aos governos locaes em um regimen 
republicano federativo, qnal seja o baseado na 
Constituição de 24 de 1<wereiro. 

Entendo, Sr. Presidente. o.o contrario elo 
nosso collega que acaba. de ft~.lla.r, que ê 
muito seria, é muito melindrosa. n. posição do 
legislador quando tem de enfrentar a auto
nomia dos "'OVernos loca~ entre nós;e isso mes: 
mo ha sido compreltcodido pelo legi!!>la.dor to· 
dera! em sua missãomera.mcnt~Jcomplomcmt:lr 
ás d isposiçõas de nossa Constitulçã.o.Ha,dontre 
esses pontos que não fornm absoluta.mente dis· 
cutidos pela illustrada Commlss!to de Constí· 
tuição, Legislação e Justiça, um que a meu 
ver sobreleva a todos os outros: é o que está 
na estructurada. lei n. 35,de25 de janeiro de 
1890,-é a missão confiada ao governo local no 
qu~ diz respeito á fuocção de organização 
eleitoral, desde o seu ini~io do alistamento 
até o momento da or;..""aniza.çiio das mesas para 
qualquer processo eleitoral. 

(') E3lo dhetll'So uiio foi revi~to polo orndor. 

Si é verdade que, no que diz respeito nnossa 
divisão territorial, a .nossa Constituição nã.o 
cogitou de outro te:rritorío a não ser Estados 
e municípios, não é menos certo que precisou 
a. autonomia que cabia a cada uma dessas 
entidades na. organização de seu governo, ne· 
ga.ndo competencia à União para tnterTir na 
organização do governo d.os Est:l.dos~como tor
nando obrigátoria a. obediencia á. a.utonomia. 
dos municípios no que dissesse respeito ao 
exercício dos seus poderes. 

Em taes con•lições, Sr. Presidente, penso 
que o que a Camara. precisa, não em theo
ría, não em hypotheses, porem, em casos 
concretos, em casos que rnrem trazidos ao 
seu conhecimento,-Ei patentear o re.~peito a 
essa autonomia, o respeito ao exercício desses 
poderes. . 

O Sa. A LFREDO Pixro-V. Ex. quer uma 
lei interpretativa? 

O SR. lLDEFONSO ALVIM-Não quero uma. 
Lei interpretativa; o que quero é que a Ca
mara, com o seu voto expt'e.>SO, torne VÍ$ivel 
o respeito á organização desses poderes nos 
desdobramentos dasattribuições que lbes com
petem por leis votadas pelo Congresso. 
N~stas condições, eu entendo que não !la. 

absoluta.mente necessirl3de de uma lei inter· 
pretati va do texto constitucional. tanto mais 
quanto tenho metlo dessa faculdade conce· 
dida ás assembléas ordinarias para inter
pretar ou não textos constitucionaes . 

O que entendo é que basta. o raspei to por 
parte do Congresso ao exercício concedido em. 
leis orclinarin.s aos meml>ros do governo loca.!, 
paro que faça efr~ctiva. esta. a.utouomi:l. . 

E incidnntemento, referi-me a.o co.so defuo
cçr1eseleitornes conferitbs aos mamb1•os do go· 
verno local. 

E' ()SSO urn ponto importa.ntisaimo, uada. [1, 

nossa OI"ganiz!l(;ão eleitora.!, po.ru. o qua.l o 
Congresso precisa vol ta.r as sua.s vistns, ar
l'o.ncando r1o absoluto para. o concreto, o ro· 
spcitoque totlos nós IMillfestamos quotidia.ua.
mente sobre o oxet•cicio deste podar. 

Em taes con lições, creio qun nio ha. a.bso· 
lutameote nGccssitlnde de lei interpt•et.Miva; 
que. do que ha.. necassi~la.rle c da ·pratico. do 
regtmen que nos n.doptamos. e essa pra.tica, . 
estou certo, virá á. proporção que ella fôr se 
impondo, pouco importando que. por questões 
mais ou menos apaixonadas de momento, 
algumas vezes seja. deixada dt! lado para ser 
praticada no dia seguinte . 

Ta.l é o meu moôo de pensar sobre o pa
r~r ora. em ~iscmssão, repellindo qualquer 
let IateJ'preta.tJva ne.>te SBntido, espera.ndG 
que a. Camara. dos Deput;tdo3, á proporção que 
forem sendo trazidas a.o sau conhecimento 
fuctos, cnjo estudo importa desrespeito â. eco-

' nomia local, se manifeste, por . seu voto ex-
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pressa, q~ está. ~calmante possuida. do sen
timento dessa. autonomia e esta tambem dis
posta; a tazel-a respeitar em qualquer emer
gcncHI .. 

O SJ.O. Martins .. l'unior diz que 
em outubro do anno .findo, redigiu e envtou 
á Mesa uma indicação que pe!tiu fosse sub
me!tida au .estudo da. Commissã.o de Legis
laçao e Justtça. afim de firmar doutrinaria· 
!ÍJente o verdadeiro modo de ver õe um ponto 
Importante do nosso direito constitucional. 

Perguntou então á Commissã.o : 
. ·Dada·s as disposkões dos arts. 1•. 63 e 68 
da Constituíçã.o d.e 24 de f·~nreiro e na nu· 
seneia dos casos a que se re!'ere o art. G• da 
mesma Constituição, é p~rmittido: 

a} A' União legísla.r, -por si só oude accordo 
com qualquer Esta~o, sobre a fórma. de elei
ção ou nomeação do chere sul_)remo do Poder 
Executivo estadua.t ~ 

b) A's legislaturas dos Estados fa.zer leis 
em virtude das quaes o Poder Executivo mu· 
nicipal seja exercido por autoridade nomeada. 
pelo chefe do Executivo Estadual 1 

Foi esta na sua. nurlez a questã.o da direito 
constitucional que -por julgar gravis,ima e 
de importantes consequench1s pnra. o reglmen 
adaptado, submet~Ju ao canl1ecímento dos 
honradcs membros da. Commissão de Collsti
tuição, Legislação c Justiça.. 

Sabe a. Cnma.ra. que depois ele maduro 
exame e detido estudo da materia, a Com
missão elaborou um parecer negativo !h am
bos os pontos da. in.dic .• çã.o. isto é, declarou 
a Commissào que nem á Uuião, por si só ou 

· de accordo com qualquE:r· Estado, é ~rmit
tido legislar sobre a. fórmr~ de eleição ou 
nomeaçao do chefe supremo do Podel' Ex
ecutivo Estadual, nem, ~emelha.ntemente, ás 
legislaturas estadua.es compete fazer leis em 
virtude das quaes o Potler Executivo muni
cipal seja ex~1·cido por autoridade nl}mea.d~ 
pelo ch"fe do Pode;r Executivo estadual. 

publico que o municpio (J a base de organiza-
ção política. de um povo. · 

Deseja, em f11ce das disposições eonstitu.cio
na.es. conhecer o aleánce da. expressão -au~ 
tonom1a. municipal, isto é, saber-se sí o con
ceito dessa. expressão deve ser entendido de 
modo lato ou restricto . 

Vem inquerir dJ1quelles que com suas lu
zes contribuem para a resolução de questões 
tão import-antes, como esta de que se occupa., 
como se deve entender a.-a.utouomía. muni
eipal-de que falia a Constituição de. Repu· 
~~ . ~ 

Será egsn. autonomia. que a Constituição 
~sseguro aos municípios, de ordem adminis
trativa. e de bl sorte que nenhum aspecto 
politico tenha. a organização do munícipio? 

Ao oraoor tal não parece e para. corroborar 
sua opinião, aLLude ao ia.cta de se terem· ar· 
ga.níza.1o os ·municípios, "m quasi todos os 
Estadofl, com'··poderes politicos, isto é, com 
Executivo, Legislativo e Judiciario .. 

Respondendo a diversos apartes, tli:c; o ora
dor que estuda a questii:o em face da. juris· 
prudencia.; não vem argumentar ~om casos 
concretos qúe ·são excepções ante o texto 
constitucional. 

A um aparte do Sr. Malaquias Gonçalves, 
responde.; que etfectivamente, o parecer não 
tem effeHopratico ~ tem sim,etreito theorico o 
que, entre nós, é uma nece$sída.de, par:t que 
ca.da um saiba qua.es são os seus direitos e 
deveres. 

Que o parecer attende a uma. necessidade 
thcorica G futura.mente pratlca,e'Videncia.-se do 
facto • e estranhar o nobre representante por 
Minas Geraes que ha. pouco occupou a. a.tten
ção da Camara, não ter a Commissüo descido 
no fundo da questão, dando·lbe exactnmenta 
esse caracter pratico a. que o seu nobra cot·· 
lega de bancada. se refero. · 

Não estão brigado a fazer a. de Cesa 1l0 parecer 
por isso que não foi elle atacadontL sua essen· 
cia. Assim, limila-se a ~stas palu.vrns e para 
provar que julga. <;te granue valor a solu~.ão da 
q_ue\>tão, reserva-se o direito de voltar á tri
buna., caso o plrecer so:ll'ra impugnação. 
(1lltlito bem ; muito bem.) 

Assim· opinou a illustra.da Oommissão e 
pensa. o orador que a resposta neg.otiva. a 
ambos cs •tens da indicnçã.o, desafia contesta
ção, impugnação dos mais versados em di
reito ·constitucional, salvo si se pretende la
dear a questão, como o fizeram os digoos O Sr. ~Ioreira A.lves-Compre
Deputa.dos que a.ssignuram divergentes o hen!Ie bem V. Ex .• Sr. Presidente, o a.canha· 
parecer, isto é, negan•lo competencia. ás legis· ménto .q_ue de mim se apodera neste mo
latuns Ol'dinaria.s do Congresso Nacional para menta. tendo de sueceder na. tribuna ao meu 
interpretrar qualquer texto constitucional. honrado amigo, o illustrado representante do 
sinão para mo proprio. isto é,no exercicio de 3• districto de Pernambuco, de cujos talentos 
attríbn]çües suas. sou fervoroso admirador e cuja eloquencia. 

Não carece o ot>ador, fu.llando pal'a uma as· arrebata a todos os que teem occasião de ou· 
sembléa. douta, de estender-se ém considera· vil-o; vejo-me, entretanto. forçado, no cum
t,:ões sobre a. importancia. do papel que o mu· primento do meu dever, a oppõr irnmediata 
nicipio rep:·esenta nas federações, nem pre· 1\ contestação ás ideas emittidas por S· Ex. ,em 
cisa. repeti!.' o logar-comm'WD. de direito sustentação do parecer sujeito a deba.te. 

Ca.m&ra V. In 21 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:41 +Página 14 de 40 

- .. - .. ·. . -.. ~· 
-;...-:_: 

162 ANNA."ElS DA CAMA"RA 

Eu sei llem ci importantíssimo pa:pel q_ue 
representa o munícipío, que é. na pnrase de 
Tocqu~ville, o abc: da Federação, no regiffien 
dJ'imocratico, que actualmente nos rege ; eu. 
sei bem que a Constituição Federal impoz 
aos Estados o dever de respeitar a. autonomia. 
municipal; mas não me parece, e abi começa 
a. minha di-vergancia. com o nobre Deputado, 
que o fa.ctode ser o chefe do Poder Executivo 
Municipal de nomeação do governador ou 
presidente dos Estados, venha quebrar essa. 
autonomia., que póde ser mais ou menos luta, 
se.smndo a prop:r:ia· afflrmo.tiva de S. Ex., e 
sobretudo, Sr. Presidente, que venha ferir 
a.s disposiçõtls constitucionaes in-vocadas pelo 

· meu iHustl'e amigo. · 
Quando, na. ses~ão de 9 de janeiro de 1891, 

se discutia o projecto da Constituição, que é 
hoje a lei fundamental da Republica., o Sr. 
Meira. de Vasconcellos, então representante 
de Perna.mbuoo, apresentou, tratando da. or
ganização municipal, a seguinte emenda. : 

«Os municipios orga.uizar-se-hã.ode a.ccordo 
comas constituiçõ.:s dos E:stad.os respectivos, 

. observando us seguint~s bases : 
_2.• electívidade da ().dministração loca~, etc,» 
Esta. emenda foi rejeite.do., de oodo con~Iuo, 

e pa.rece-m~ muito logicamente, que o legis
lador constituinte não julgou essencis.l que, 
para ser assegurada a autonomia municipal, 
fosse condição indispenso.vel ~rem todos os 
~rgos do. a.dminiatracão municip:ll preen· 
cbidos pelo su.tfr·agio popular; e tanto mais 
se me a vigora esta conviccão, Sr. Presidente, 
quando é certo que, na of"gani::u.çao muni· 
cipa,.da. Capital da. ltcpublica, lei n. 85, de 
28 de setembrtl de 1892, o proprio Congresso, 
que votara o. Con~muiçil.o, e~ta.beleceu, no 
art. 18, o seguinte: 

<0 prefeito será. comendo pelo Presidente 
do. R.epubltca, com o.pprovo.r:ilo do Seml.(lo 
Federal, para servir pot• quatro a.nnos, etc.» 

N"'ao hn duvidu., senhores. que o Districto 
Federal eonstitue um munici(liO, embora., 
pela. sua im:portancia, pela. sua. população, 
tenha ta.mbem os seu!) representantes uo Con· 
greseo Nacional. 

O SR. AUGUSTO CLEMENTINO - Elle que 
envia. Deputados e Sena.dores ao Congresso 
Nacional é que !oi equiparado a.os Estados. 
(Apartes.) 

0 Sa. MOREIRA ALVES- Perdoem·me OS 
·· nobres Deputados. Jã. dei as ra.zões pel.as 
qnaes, em.bora constituindo um m11nicipio, 

. tem a Ga.ptta.l da. Republica o direito de con· 
correr, com os seus representantes, para. as 
du3S _Casas do Congresso Federal, e essas cau
sas sao a sua excepcional importa.ncia. e a 
densidade de sua. p()pula.ção, 

O SR. MA.R.TINS Jumon."'-Então v. Ex. 
acha que o criterio para. enviar represen
tantes ás duas Casas do Congresso é a :popu~ 
laçã.o do municip~o ~ 

O Sa. MoREIRA ALvES-Esse critcrio. não 
sou eu quem o estabelece, mas a propria. 
ConstituiQã,o no § lo do a.rt. 28. (Trocam·s<"-
muitos apartes.) . · .. 

Eu guardei o mais absoluto silencio durante 
a eloquente oração elo meu nobre amigo; .• 

O SR. M.A.R.TINS)uNion.-Sódei um aparte. 
O SB:. MoREIRA ALVEs-... e portanto eleve 

a.ssistir-me o direito de pedir aos meus hon
rados collegas qne me não interrompam. -os 
apartes continuados. dados assim de tropel, 
não traz.endo nenhuma. luz a discussão, atra· 
palbam ao orador', sobre tudo quando lhe 
í8.1lece, como ora succede, todos os requisitos 
indispensaveis. (Nc<o apoiados.) 

la dizer. Sr. Presidente, qua.ndo fui inter
rompido, que constituindo o Districto Federal 
um município, orgMizado, ·aliás, por lei 
votada. pelos proprios legisladores consti
tuintes, pouco mais de um anno após a 
votação do nosso Pacto Funda.menta.l, não se 
deveria. censurar antes a.:ppla.udir os Estados 
que tomassem por norma essa mesma. organi
zação, para a que houvessem de dar .aos 
respectivos municípios. Si os proprios 
autores da Constituição não julgaram des· 
respeitar as suas pre~cri pções, commettendo 
a. nomeação de chefe do Poder Executivo 
Municipal ao chefe da. Nação, p9rqrie negar 
as legi:;laturas dos Estados o direito de dal-a. 
aos seus presidentes ou governadores~ 

Que razão ha para se o.~seguro.r que o 
mesmo ructo e legitimo aqui e deixa. de sel-o 
n.lli, que a. autonomia Cio munic•pio é ferida 
em um caso e não é no outro 1 (Pausa). 

~Ias diz-se, e o illustre representante de 
Min:ts a.cu.b[l. de affirma.l-o, que o Districto 
Federal nã.o constitue um municipio, e, para. 
damonstral·O, atlega.:se, como principal argu· 
mento o facto de sua represent~:u;;ão nesta. 
Ca.mara e. no Senado.; mas é preciso não es
quecer que esse direito lhe assiste por uma. 
excepção estabelecida, em seu favor, pela lei 
eleitoral, que, para semelhante fim, o equi-
para, no art. 36, llOS Est;~.dos. · 

E a prova. Sr. Presidente, de que não pro
cede a objeção, é que a Constituiçã.o e8ta.be· 
Ieceu. no seu art. 34, § 30, a. competeocia do 
Congresso Nacional para legislar sobre a or
ganização 1nunic:ipat do lJ i!itricto Ferkral, e 
essa organização se fez e nella se deu ao 
comelho municipaZ a. arrecad<tção g ua com- . 
petia d Municipalidade pela. lei anterior, à, 
mais do que isto, os seus capítulos teem as 
mais expressivas rubricas. Assim é o cs.pi· 
tulO ll Se ÍDSCt'eVO do eleitorado munic~a' 
e àas incompatibilidacles ; o 111 do Poder ]4. 
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S. Ex:. e a illustre maioria da Commis.;:ão 
de Collslituiçã.o, Legislação e Justiç,-a., tão 
ciosos da autonomia municipal, querem no 
emtanto, e com o ma.ior desamor, extioguir 
de vez a autonomia dos Estado~, pois outra. 
cousa nã.o exprime dar a. esh. Ca.mara o 
direito de inter-vir nas leis votadas pelos Con· 
gre.ssos Estadua.es ! Pois que ! . . 

O meu Hlustre amigo tem. o mais supersti
cioso respeito pela autonomia dos 'm.unici pios, 
'não admitte que os Estados possam siquer 
intervir na sua organização, e, entretanto, 
quer que as !eis estadoaes sejam sujeitas a 
apreciação da Camar·a Federal, e isto do modo 
o mais simples, o mais summario, não por 
um prqjeeto de lei sujeito as discussões regi· 
meotaes e sobre o qual ~e manifestasse 
tambem o antro ramo do Poder Legislativo, 
mas por um simples parecer de Commis
são!. .• 

E de resto, qual se~á.. senho~s, o I'esultado 
que pretet:ide conseguir o nobre Deputado, 
com a. a_pprovaçiio deste parecer 1 Suspeitar 
a lei do Estado, sem que ella. rleixe por isto 
de figurar no cor.Po da. legislação, uma vez 
que não se podera sustentar que ellu. fique 
por e;se facto nullifieada ~ 

O Sa.. MARTINS JuNroa.-E' o meio que tem 
a Camara de fazer suspeitar. 

O Sa.. Monrn.A ALVES- Ma.s pnra que ~ ... 
Pareceu-me ouvir, ha. pou(l(l, em aparte, que 
este 1)arecer ViS<t apenas um elfei&o moral. 
Mas qual é esse effeito mor,tl1 
. Desprestigiar a.s leis estaduaes, que derem 
aos respectivos presirlentes ou governadores 
o direito de nomeação dos chefes elo executi· 
vo municipal 1 

o SR. rv1An:ru"'iS JUNIOR- Acha v. Es:. 
que eu não ti.-e em vista si não isto ~ 

0 SR. MOREIRA ALVES- V. Ex. sabe <1. 
considel'IV.)ão que me merece e o alto conceito 
que formo do seu cara~ter, :para. lhe attri
liuir intuitos tão pouco elevados. O que digo 
é que, embora V. Ex. desse resultado não 
houvesse cogitado, é o unico que podem. con
seguir, mesmo por que á Camara dos 
Deputados tallece competencia para conhecer 
da constitucionalidade ou inconstitucionali
dade de uma. lei estadual. 

Si o meu honrado amigo vê no flwto da no
meação do agente municipal, prefeito, inten
tente, on como melbor nome tenba, um 
grande perigo, uma, violação flagrante á Con
stituição da Republica, era seu dever, em 
logar de lev~ntat' esta. questão aqui, leval·a 
aos tribunaes competentes. Isto sim, seria. 
razoa.vel e pratico. (Pausa.).· 

Sr. Presidente, das observações feitas, pa
rece-me ter ficado fóra, de du"Vida que o pa.-:
recer d11. illustrada maioria da. Commissão de 

Constituição, Legislação e Justiça não estâ 
nas coildtçõea de ser approvado: primeiro, 
porque o fact.o de ser o Chefe do Poder Ex
ecutivo municipal nomeado pelos presidentes 
ou governadores dos Estao::los, a exemplo do 
que suceede com o municipio d_esta capi~al, 
não attenta contra a autonomia garantida 
pela Constituiçíio; se~undo, I:lOl'que esse pa
recer vae ferir do modo l'IJJl.iS formal a .auto
nomia. dos Estados, sujeita.ndo as suas leis 
ao veredic/Um desta Camar<t e, finalmente, 
por ser meramente pla.tonico, n~ trazer 
nenhum resultado pratico, que á o que de· 
vemos todos ter em -vista.. (Apoiados.) 

E esperando que assim aconteça,, eu sen· 
to-me, pedindo aos Srs. Deputados todas as 
desculpas de haver por tanto tempo e tão 
tlesalinha.vadamente abusado da a.ttenção de 
SS. EElr. 

VozK~-Discntiu brilhantemente. 

O Sr. August-o Clement.ino 
vem dizer que dá. o seu voto ao parecer oro. 
em discussão, porque está. de completo aooordo 
OOIIl a. doutrina. constitucional que alli se 
discute. 

Sem entender que autonomia sej'l. soberania, 
acha que a. nomeação do chefe do Poder Ex· 
ecutivo Municipa.l fere a liberdade que a 
Constituição garante aos muoiciptos em 
tudo qua.nto diga respeito a.o seu ~~ulíar 
interesse. 

O Distrícto Federal nilo póde ser trazido a 
esta discussão. Este não é um município, 
como os outros, e ainda. não c um Estado. 
Tem uma orga.n!za.ção provisoria, e já pela 
sua repr~entação na. Cama.ra., e sobretudo no 
Senado, é equiparado a um Estado. 

Explica. a situação provisorta. do districto 
de Bailo Horizonte, capitfl.l do seu Estado. 
Tem. ta.mbem uma org:miuçã.o esp~elal p(lr 
lei recenta do Congresso Mineiro, que sepii.I'Ou 
o seu territorío do município de Sa.ba.ra. 

E' contrario ao voto em separado que llCorn
panho. o parecer, porque entende que o Con
gresso or(linario tem competeôcia para inter· 
pr~to.r a Constituic;:ã.o. K como não ter, si o 
proprio art. 90 da. Cor::stiluíção lhe dú. até o 
direito de reformal·a ~ 

Accidenta.lmente tomou pa.rte nesta dis
cussão, declarando-se desde jé. pa.rWlario da. 
completa autonomia dos mumcipios, pugnada 
:pelo parecer, a que dará o seu voto. (Muito 
bem,) 

Fica. a discussão adiada pela. bora. 

Passa-se á hora. destinada ao expediente. 

O Sr. 4• Secret.ario ( sen,indo 
de 1• ) procede á leitura do segu,inte 
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SESSÃO EM ]0 DE JUi,ao· DE 1899 

EXPEDIENTE. 

· fficios : 
Do Sr. Deputado Silva Mariz, pedindo 

licença por tempo indeterminado e ser força
do a retirar-se desta. Capital, por motivo de 
molestia em pessoa de sua. familia.-A' Com· 
missão de Petições e Poderes. 
. Do Sr. Deputado Leovigildo Filgueiras, 

cornmun!cando que por motivo de molestia 
grave em pessoa de Slla familia é forcado a 
ausentar-se desb Capital por alguns dias.-
Inteil'811a. · 

Do Sr. l0 'Secretario do Senado, de 7 do 
corrente . remettendo um do5 autographos 
sanccionados da resolução do Congresso Na
cional, autorizando o Governo a ·manda.r 
restituir âO cidadão Agostinho Jo!!e Cat)ral a 
quantia de 3:000$, com que foi obrigado a 
entrar para. 05 oo!res publicos, quando thesou
reiro da Thesouraria de Fazenda de Minas 
Geraes, em substituição de igual quantia 
desa.ppareclda fraudulentamente do editicio 
daquella Thesouraria, onde eram guardados 
valores.-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, ttansmit
tindo um dos a.utographos devidamente sanc
cionado da: resolução do Congresso Nacional, 
autorizando o Poder Executivo a abrir o cre
dito extra.ordinario de 4:200$, ao cambio de 
27, para premio ao ex·a.lumno da Faculdade 
de M•l•licina desta Capital, José Antonio 

·· Figueiredo Rodrigues .-Inteirada.. 
Do Ministerio da Guerra., de 7 do corrente, 

enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional -
Tro.nsmittindo·vos a inclusa ex:posi~J.~ do 
Ministro de Estado da GueJTa, relativamente 
ô. abertura ao respectivo mi nisterio da. q unntia 
de 17: 164$517, pa.ra occorrer ao pagamento 
ao capitio de fralg&ta. Alrredo Augusto de 
Lim~~o Barros, ca.pitã.o·tenente João Maximi
lia.no Algt!rmon Sidney Schieffler, . major 
Alexandre carlos B;trreto e 1• tenente da 
ILl'ma.da Themistocles Nogueira Savio de Ot'
denado.s ·que deixaram de receber no período 
decorrido entre a data de suas demissões 
dC\9 loga.res de professores do Collegio 
Militar desta. Capital e o. de suas reintegra
ções nos uitos logares, p eço que vos digneis 
habilitar o Governo com o credito da 
referida quantia para attender ao pagamento 
de 4:314$996 · ao primeiro, 4:3~1$966 ao 
seguudo, 4:234$716 ao terceiro e 4:294$809 ao 
ultimo. · 

Capital Federal, 7 de julho de 1899.-M. 
Ferrai de Campos Sa.Ues, 

. . 
Da Associação Commercial de Santos, de 7 

do corrente, representando sobre á necessi
dade de ser convertido em lei o projecto 
n. 28, dest& anno;-A' Commissão de Consti-
tuição, Legislação e Justiça. · 

Do governador do Estado d:~. Para.hyba. do 
Norte, eovi•ndo a. petição da Parahybrt Water 
Company, solicitando isenção de direitos 
para. o ma.terial destinado á. canalização de 
agua pota.vel â. ca.pitll.l daquelle Estado.-A' 
Commil>são de Fazenda e Industria.s. 

Requerimentos: 
De José Olega.rio de Almeida Moura,' 

auditor de guerra do 4° districto Milit.a.r, 
pedindo equiparação de se~s vencimentos 
a.os da. Capital Federal pelos motivos que 
nllega.-A' Commissã.o de Orçamento. 

De Antonio Manoel de Azevedo Caminha, 
pedindo isencão de direitos de import'lção 
pn:ra o material destinado á illuminação d& 
cidade de Pelotas. -A' Commissã.o de Fazenda 
a Industrias. 

Vem á. Mesa a. seguinte 

DECLA.RA.ÇÃ.O 

Declara.mos ter votado a f&VOl' do proj~ 
n. 54, de 1899, transferindo pa.ra 14 de julho 
o dia do. abertura do Congresso. - Sala. das 
sessões, li de julho de 1899 .-Calogeras. -Am
philophio.-Antero Botelho .-Ilde{onso Al-oim. 
-A!oaro Botelho.- Pa.dWL Rezen<k.-Augusto 
Ctementint~.-B<wbosa Lima.-X~vi~r·àa ~
veira.-JostJ Murtinllo.-Nilo Peça.nha.-Cas
siano ·do N~Gscimento. 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃ.O 

N. 19 B-1899 

Redacçllo fllla.t do pJ.recer n. 1.9, clesu a.nno, 
gue modi{ICll ca!'ias disposiç6es do Regimento · 
Interno d4 Camar4 dos Dcpulados. . 

(Vi~o o. Indlco.çiio do ~r. Dop;tto.do Augusto Mo11t.enegro 
s . bre o. qao.l foi dndo o par.car n. 19) 

Art. 57. · Achando-se presentes Depu
tados em numero de um quarto, o Sr. Presi~. 
dente abrirá. a sessão, com as pala. vra.s
Abre·se a. se~são. 

Art. 118. Os projectos de lei ~a resolil~o 
que Yierem do Senado, o prOJecto d.3.s léiS 
annuas, os oriundos das Commissões· e todas 
a.s propostas do Po4er ·Execu~ivo, conver~ 
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ANN !ES. DA -OAM~R .. ( : 

··:·· 

_.:.) ' . . . - .. · ... -. 

· · . tidas ~· .proj~iQ de-:lei,· ter~~;-~111-ente duas 
diseussõe~, que corresponderao as segunda.. e 
terceira., . · . 

· Quando· se discutir o primeiro· ar.tigo po
dér~se-ha. foJlar em geral sobre a. utilidade ou 
c~nyeniencia ·do projecto. 

·· :Art. 1~2-, § 2.• A discussão dos orçamen
t(JS ~e farli. pelo seguinte modo: 
. Entregue pela· Commiss'ií.o, o projecto de 
orc;ámento será impresso e distribuído pelos 
Deputados. O Presidente da Garoara declarará 
que, est~do o projecto ~istribui<!_o. fi~a1•á. 
sobre a. mesa pelo prazo de cmco sessoes dLUr· 
naa,.afim de re~eber :ts emendas. 

·Findo cato prazo, o projecto com as emendas 
· voltará â. Commissii.o, que dará seu parecer, 

a.-p1,-eeentando · éntão as modificações que 
entender propor ao texto primitivo. Lido o 
parecer' e_ impres~o~ será_dado pal'a or~em do 
dia e abnr·se-ha. dtscu&:ao sobre o projecto e 
emendas. Nesta (liScÜl'são não se poderá mais 
~pr?Sentar emendas. 

= . ... -

Art. 131 .- Paragrapho unico. Nenhuma. 
creação ou suppressão de emprego, nenhum . 
augmento ou diminuição de ordenado póde~á 
ter logar nas leis annuas, . asaim c~mo ne
nhuma disposição de caracter permanente 
serà nella~ incluída.. . . 

Art. 133- ·Pa.ragrapho unico. Nos ultimos 
oito dias de sessão os projectos de·orçamento 
ou de creditas vindos com emendas do Se
nado poderão deixar de ir á Commi&sã.o .. de 
Orçamento, a jutw do Presidente da Cama.ra., 
ficando á. mesma.Comn1issão o direito durante 
a discussão de interpor verbti.Imente ~eu pa. .. 
recer. 

Dentro destes oito dias, em caso de. urgen
cia·, poderá o Presidente da. Camara consultar 
esta no .sentido ·de determinar a discussão 
immedíata dos mesmos projectoa ; si assim 
resolver a Camara, abrir-se ·ha logo ·a dis- .. 
cussão, ficando preterida a. ordem do dia., · 

Sala das Commissões, lO de julho de 1899.
Va~ de MeUo.-Carlos No-vae3.-SiZ1Ja Mariz. 
~Angelo Neto. · ·· · ·:·À votação terá. logar, consultando o Presi

. dente si a Camara approva. o prójecto, snhro 
as emendas, e assim sendo deliberado, serão . Vae a. imprimir o seguinte 
em seguida. votadas estas. 
. Art. 12í. Na 3• discussão deba.ter-se-ha o 

projecto t~m globo. podendo-se, comtudo, fa.· 
zcr · qua.esguer emendas, as quaes sõ serão 
submettida.s á discussão depois de apoiadas 
pela terça pa.rte dos membros presentes e 
votadas depois de ouvida a. commi~são raspe· 
cttva, exce;pto quando essas emendn.s fo~·em 
offerecidas pela maioria. da mesma commis· 
são·· 
· Pa.ra.grapho unico. Redi~?ido o pt•ojeoto dG 

. orçamento, conforme o vencido em 2 discus
são, será. de novo publicano e distribuído 
pelos Deputados, declarando o Presidente que 
o projectoftcara sobre a Mesa por tres sessões 

. diurnas afim de receber as emennas. 
Findo aquelle prazo, ·voltará o projecto com 

as emeoda.s á Commissão de Orçamento para. 
dar o seu pa.recet•. 

P~OJECTO 

N. 63-1899 

Parecer sobre emendas offtrecidas ~1a 3• clis
cussao, jd snc{Jrraçla, do p1·o;ecto n. 89, de 
1898, que reoroani:;a o montepio obrigatorio · 
dos empregados publicas, com wto em sep.t· 
rado do Sr. P aulino Junior. 

( Vldo projecto n, iãO- isgr;) 

A commissõ.o especial encarregada dn. reor
ganízacão do montepio obriga.torio dos func· 
cionarios publ icas ctvis da · União submette 
ao escl n recido exame dn. Camnro. o parecer 
que formulou sobre as diversas emendas, 
apresentadns em 3• discussão, ao projecto 
n. 89 A, de 1898 . Lido e impresso o pa.recer, serã. dn.rlo para. 

a ordem do dia e sobre o mesmo e o projecto 
se.a.brir1i. disouSSlí o. nn. qual não poderão ser Emenda substitutiva do Sr. Paqlino . de 
apresentadas emendas. . Souza. Junior: 

])os co:ntribuinre's 
Na 3• dísctlssão não se admittirilo emendas 

cr~ndo despe1.ns; si, porém, jâ. estiverem 
cre,,do.s, :pocl.erã.o ser diminuid~. sopprimi-
das ou resta.belecidas, neste ulti ·no caso de Art. 1.0 São obrigados a contribuir para .o 
.accordo com a lli'Oposta do Gover11o. montepio os emjlregados publicos da Uniiio, 
·· · t 128 T . t. , · à ·d. · - eft'ectlvós ou aposentados, que percebam or-

Ar • · an _o na 2 como na. 3 _1scussag denado mensal ou vencimento não discri-
~de q~:~lqner·proJecto, as emennas ou a.rt•gos minado . · 
.addit1vos creando ou augmenta.ndo despeza. • . . · . . 
~u reduzi.ndo a receita publica, não poderão I § 1.0 Aos já aposentados com ordenadó não 
ser admittidos ao debate e â. votação sem superior a 1 :200~ annuaes e aos empregadoS. 

· -:J;~r~vio· parecer da. Commissão ·de Or~amento.' de ·repartições e· logares extinctos, que D~ 
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·-. .. : ..... ·-.·-... -- _ .. ·- . - . . -· .... 
: teobam .. sido readmiffidos nas repar.tiç~s · : Art~ i2 . . Deixa~ pensiõ eorrespond~Íl~ â 
' publicae~ é licito contribuir ou não.. ·. . metade ·do respect\vo ordenado o. e~preg8.1lo 

§ 2.• .A. mesma. faculdade é concedida.' aos que se .tenba aposentado· nos termos_·::do 
qae · já pertencerem ao Montepio Geral de art; 198, primeira alinea n. 2 do decreto'.de· 
Economia dos Servidores do Esta.do. l de ·maio de 1890, ou o que houver Callec.ido 

em eonsequencia de alguns dos factos aht· 
Da contribuiçtfo 

Art; · 2.• A ·contribuição sera.· 
mensaes sobre os vencimentos. 

especificados, . · . · 
Art. 13. A' viuva, cabe1•â toda. a . pensio, 

si não bou ver filhos ; no caso contrario Ca.berá 
de 4 •;. meia ·pensão. Nenhum direito terà. a que, 

por occasião·do fallecimento do mari.dq; dell~ 
se acb.ar separada. judicialmente, salvo si fôr 
ella. o eonjuge innocente. . . 

Art . 3 .• Além da. contribuição ordioaria a 
que se refere o artigo anterior, haverá por 
oecasião de ser o empregado nomeado a joia 
ou contribuição , e:xtraordinaria. de 1/12 dos 
.vencimentos aunuaes·~ · 

Art. 4.• Quando se der o accesso, ajoia de 
1/12 será. cobrada. sobre a differenca entre os 
novos .vencimentos e os do cargo anterior. 

Art. 5. • O empregado demittido, que não 
· fôr reintegrado, mas nomeado para outro 
empre~o. pagará novamente a. contribuição 
de 1/12 dos seus vencimentos &:nnoaes. 

Art. 5. • .Quando o empregado faltar du
rante todo o mez e estiver no-goso. de licença 
sem venciD).entos, fa.r-se-ha., a partir do pri
meiro mez; em que voltar ao e:xercicio do 
seu emprego, desconto dobrado, até que re
gula.rise a soa situaçã.o. 

O mesm!) succedeni., si tiver estado enCerrno 
ou voltar ao cargo, depois de haver cumprido 
alguma sentença.· 

· .Art. 7. • As contribuições indevidamente 
cobradas pelo Estado prescrevem em seu 
favor no prazo de cinco annos, salvo os me· 
nores e os equtparados a elles, nos termos do 
art. 7• do decreto n. 857', de 12 de novembro 
de 1857. 

Da pensão 

Art. s.o A' familia do· fuoeciona.rio, que 
:fallecer depois de 30 annos de serviço, será 
concedida. pensão igual á metade da média. 
dos ordenados recebidos pelo empregado, 
desde o começo da sua. carreira. até a. época 
do fallecimento. . 

Art-. 9 . • A' ·ramilia dos que houveorem ser
vi~o por mais de 1 O a.nnos e menos de 30 
compete pensão proporcional ao tempo que 
tiverem servido na razão de 1/60 da média 
do .ordenado, nos termos do artigo anterior. 

Art~ lO. No cilSo de menos de lO ânnos de 
serviço não ha. verà direito a ~ensã.o . 

Art. 11 ~ A.' pensão _que rleixar o empregado 
que tiver mais de 30 annos de servic;o, ac
crescerá mais 3 °/o da. gratifleacão por anoo 
que excedet• âqueHe tempo. Este calculo sera 
feito sobre a. importancia. da ultima grati
ficação que tiver recebido o empregado. 

Art. 14. A·out'ra me'tade da. pen~o ou ' a. 
pensão integral, si não houver viuva .ou.Si 
esta não tiver direito ew-vt do a.rtigo a.riterior. 
serâ por igual repartida entre os filhos me
nores de 21 annos ou maiores invalides e as 
lilhas, emquanto se não casa.rem. 

Art. 15. Na falta de filhos, caberá a. pensão 
que lhes devia tocar, aos ascendentes seJ:age
na.rios qae Viviam scb o tecto e proteeçãó do 
fo.nccionario. 

Art. 16 . Si a vinva passar a. segündas 
nupcias, a mci:~. pensão que lhe couber, ae
erescerá à. dos filhos, e na. falta desses ã. dos 
ascendentes do funcciona.rio !ãllecido. 

Art. 17. Para os fins dos ar ti fiOS a11teriores 
são comparaveis aos ti.Lhos legitimo& os natu
raes, legalmente reconhecidos. . . . _ 

Art. 18. Em favor dos netos menores ou 
maiores inva.Udos e das netas solteiri!S,: ~ei;á· 
reconhecido o principio da represent~ção., 

Art. 19. Na falta. de descendentes e ascen
dentes terão direito à. pem;ão, por i~l _ re
partida., os irmãos menores ou invalidas e as · 
1rmii.s solteiras. 

Art. 20. As pen.sões podem . ser. acc4mu
ladas, comtanto que não excedàm e. 3:600$ 
annuaes. 

Art. 21. As pensões do montepio não po
derio em caso algum soffrer penhora, aresto 
ou embargo. nos termos da. lei n. 2.813, de· 
27 de outubro de 1877. 

Art . 22. Aos pensionistas que mudarem 
de resideneia. da.r-se-ha. uma. guia., da. qual 
conste o ultimo pagamento da pensão ou· o 
tem~o em que e. ella. tiverem direito, afim de 
poderem opportunameute recebei-as na re
partiçilo competente do Jogar da. nova resi• 
dencia. 

Art. 23 ~ A pensão deve ser requerida. ao 
Ministerio de que clapendia. o funccionario ; 
no ca.so de ser concedida, será feita commu
nica.ção ao Mioisterio da. Fazenda.. Os. int~r
essados receberão uma guia, com a. qual 
.se apresentarão ao Ministerio da. Fazenda. 
Liquidada a. pensão nos termos do artigo se~ 
guinte, ser-lli.es-ba dado t itulo definitivo •. · 

Art. 24 . ./4.;, liquidação das pens~s caberá á 
seeção ou sub-directoria do Tribunal de Con ... 
taa, incumbida dos negocies relativos ao Mi-
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· n.isterio da Fazenda.. Da decisão rroferida 
haverá recurso para o Tribunal, t'unccionando 
com maioria de saos membros. 
Art~ 25. As famílias das mulheres que 

servirem em empregos J!ublicos terão direito 
á {lensão, como as dos funcciona.!'ios, salva a 
exc:epção do artÍ/!'O seguinte : 

Art. 26. o marido sô terá direito á pensão, 
si ·fór invalido ou sexagenario. 
· Art. 27. A presente lei não ê applicavel 
aos que nn da.t:o da sua publicação ja tiverem 
direito :viqnirido. 

Art. 28. Fica. revo~do o regulamento de 
31 de outu bro de 189u. · 

Sala das sessões, i de outubro de 1898.
.Paulino de So1,1::q; .T~nior. 

A Commissão pede ã. camara. a rejeição 
desta emenda. substitutiva do projecto o. 89 
de 1898, adaptado em 2• discussão por grllnde 
maioria de votos, e solicita, Je novo, a sua 
preciosa attenção para a esposição de mo
tivos que o precede. 

De facto, a emenda. outr~ cousa não é que 
o projecto n. 150 de 1895, porquanto encerra, 
salvo ligeiras modificaçocs, no mesmo nu
mero de artigos e paJ'llgraphos, as dispo
siÇI.les que, em seu conjunto, foram rejeitadas 
na sessão de 23 de setembro proximo findo. 
Perfeítaroente iguaes são os a rts. 1• e parn
grapbos, 2". 6•, 7•, s•, 9°, 10, 11, 12, 20, 21, 
22, 23, ~4. 25, 26, Z7 o 28 da emenda e pro
jecto alludidos. o art. 13 dest e, de pouca im
portanci~ 'financeira , foi substituido pelo !9 
da emenda, que angment& o numero de her
·deiros, e os arts. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 desta. 
COl'l'espondem, GXactamente, aÓS nrts. 14, 
15, 15, 17,)8 e 19 daquelle. As alte
r ações relat1vas aos arts. 3•, 4•, s~ e 8• 
concernem a joia, que, em vez tle 10 •;. sobre 
os vencimentos de um anno (o o projeeto, onde 
se lé « um mez », dev(l·se ler - um onno -
conrorme declorou o seu mostre autor), desce 
1/u do3 mesmos vencimentos, e á entidade da 
pensão. que -passa a ser igual iJ. metade da 
média dos ordenados do funccionndo, desde o 
começo da sua Cllrreirs. á epoca do falleci
mento . 

discriminado x-.Portanto, serão inser i ptos. obri: ·. 
gntoriamente, quer os mocos sn~ios, quer o:> 
velhos in validos ou d~repitns, com desprezo 
manifesto dos princípios bal>icos das ·sacie· 
dades de seguros de vidll, taes como n vida. 
média e capacidade pbysico-intallectual. 

3." A contribuição mensal e n jr·ia, menores 
que a do prnjecto e emenda do relatôr deste 
parecer, são ca.lculad1s em fl!ncçã.o dos ven· 
cimentos do funccionario, por s.na. natur.;za 
varia v eis, em vez de o serem fuoccão elo arde· 
nado, que é fixo e, em r eg1-a, igual aos ~~~ 
daquelles. De sorte que o contribuinte pa
gará, ora mais, ora meoos, sem que -por 
isso se altere o qu<:~ntt'm da. pensão a. legar. 

4.~ Determina a entidade da pensão â. :fa
mma ·do fuocciooario que fallecer depois de 
30 annos de serviços, de accordo com a 
média dos ordenados recebidos por elledesde 
o inicio d~ sua. carreim até ·a epoca do 
fallecimento, disposicão esb\ por demais 
iníqua, porquanto colloca em posição inferiol' 
à quelle que maior somma de serviços pz·esta 
ao Estado em face do que solicitn e obtem ele
vado e rendoso emprego, de mera commissão,. 
com o intuito de fazer montepio barato. 

Considerem-se dous fuocciona.rios. um, 
que moço aiuda, aos 23 àllnos de iuode, seja 
nomeado 4•escripturarío do Thesouro Federal , 
e, de grào em gráo, suba à categoria. de 
director; outro, que, tendo a mesma idade, 
seja nomeado J>:tra um emp1•ego de commis
são com vencimentos igua es ao3 · de um 
director do mesmo Thesouro. Adapte m-se as 
actuaes tabellas de vencimentos e suppo~· 
nha.-se, hypotbese fu.voravel , que as joias são 
pagas uma só vez, no acto da nome:1ção, 
e que as mensalidades entram para. os cofres 
no }ll'inei pio de cada. semestre,l\diaotada.mente, · 
o que não acontecel"á. 
· F.- 23 annos de idade - Vida média 70 

semestres - 4• escripturario duranto 5 an
nos- s•, idem- 2•, idem- 1•, idem, sub
director, idem d ireetor durant(l 10 n onos . 

Crmtribnitit, menl!almente, e:c-'Oi do nrt. 2• 
da emendu , com : 

(48$000 (1,03) [ (1,03)l0_j))0 0 

A ooromissiio, conscia de que cumpre o seu 
dever, submette oo j11izo da Camara as se
guintes razoes, motivadoras do se11 P•~recer 
contra a emenda do illustt·e rep1•esentaote do 
Estado do Rio de Janeiro, Sr. Pau !i no de 
Sou·tn. Junior: 

0 ,03 + (72$000 (1,03)[(1,03)10- !J)GO 
0,03 + (96$()()Q( l,Q3J((l,IJ3)10-J))·IO 

0,03 
l.• A smenda não cogita dos fundos do 

montepio, ~alvo quanto às contribufc;ões men· 
saes e joias, ao passo que o proJecto adaptado 
em 2• discussão crea novas e a.bundantes 
fon tes de renda. 

+ (120$000(1,03)[(1,03)10-l])ao 
0,03 + (180$000(1 ,03).((1,03)'0- 1])'0 

0,03 + (240$000(1,03[(J,03)t0-l])= 2.• Abre as porias tl a pia instituiç-ão a 
todos os<.: empregados publicas da. Uniiio que 
percebam ordenado mensal ou vencimento não 

0,03 = 24:686$657 
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Joh\S -e dift"erenÇa.s, empregadas 
· ~s formulas precis:~s ..... ~ . . , 3:995$550 

Total da receita .....•.. .. ..• :. 28:682.)?0i 
que, durante os 70 semestres 
prova.veis da duração do bene· 
tlcio, produzirão, a juros de 
6 •;. ao a.nno, capitalisados 
semes~ra.lJ?ente, .a. quantia de. 227:105$715 

· A pensao, Jgual a. metade da 
média dos ordenados recebidos, 
desde o comel(o da carreira do 
funccionario até a época do 
fallecirnento ( 2: 100$. annu
aes) subirá., com os respecti
vos juros de 6 •;. ao auno, 
capltal!sados semestralmente, 
á importante ~omma. de.... 242:130$000 

Defi.cit deste funccionarío..... 15:024$285 
O 2• funccionario, entretanto, 

legará peusão igual :i. me-
tade de seu ordenado ; por-· 
que, havendo e~ercido um 
só emprego, não ha média 
a tirar-se: A despez::t com a 
pensão. • . . • . . . • . . . • . . . . . . . 3: 300$000 
anouaes montal'ã neste caso 
em....................... 415:080$000 

Drficit ... , .. ............. ; . • 187:974$285 

Portnnto, um funcciooario que, aos 23 
anuos de idade faz concurso, é nomeado e 
veoce os cargos ou postos gradualment<J, nté 
c~~gnr á prime!rn. catbe,zoria de sua repar
hçno, merecera. do Estatlo n protacção para 
sua f~milit~ col'respondente ao deficit de 
15:024$285, ao pa:=so que o nvmeado sem 
concnl'so, para cargo rendoso. no exercício do 
qual pouco tempo se poderà manter, con~e
guirà para a sua o gordo preseote de 
187:974$985, em 35 anoos l 

5... Coos:tgm a clamot'OSa inju~ tiça ue 
otil·a.r á. miseria. no::rra e fero1. a. familh\ rio 
funcciooario fullec•do antes de haver com
pletado 30 a.nnos de serviço, desgraç::t su
prema, de que e li e não é culpado, e que torna 
os eotes caros de que era arl'imo pnssiveis da 
dura pena dtt perda da pensão, quando, ao 
contrario, mais digaos são eltes ela protecção 
do Estado! 

E' uma extorsão, que pasmn, esse dispo
sitivo da emenda, pois que o fuocciooario, 
segundo a mcoma, contribuirá. sempre oól"iga
tariamente, ainda que sun. idade seja. (lVan
çada e precario o scn estado de saude. 

6. • Dispõe que a petJSão á família tlo func
ciona.rio que tiver mais de 30 annos de ser
viço. seja a.ugmeotada de 3 •;. da gratificação 
por anno que exceder àquelle tempo, o que é 
attentatorio das ttna.nças do montepio, as 

c:tl.ln~~~. v. lll 

qua.es . devem merecer dos po·d~res publicos 
todo o cuid<•do e vigilancia. · . 

7.• N:lo coosi;.ma a contribnicão menst\l de 
um diu. de pensão, que é factor importante, 
do 11atrimonio do montepio, porquanto 10$, · 
descont·c~.dos mensalmente, sem gravame para · 
quem r ecebe 300$, produzirão, no :fim de 70 
annos, a juros de 6 •/o ao anuo, capita.lisados 
semestralmente, a quaotia de 13:836$, que 
se nuo deve desprazar. . 

8. • Revoga o re:zulamento de 31 de ou
tubro de ISSO, omíttiódo, entl'etnnto, muitos 
caSC'S quo devem ser regulados pol' lei ordi-
naria.. · 

9." Não é clara quanto â. quest<io de di
reitos adquiridos. comquanto o seu illustre 
autor não os estenua. aos actua.es contri
buiutes, deixa.« o al!SUm~to no vago de uma 
pht'a.>e. que póde, se~uodo interpretações 
diversas, ser alargada ou não ,., como o disse, 
com toda a razão e franqueza., o Sr. Medeiros 
e Albuquerque no voto vencido constante do 
parecer n. 1:)0 de 1895. ' 

Eis as razões, expendidas com a maxima. 
sinceridade , que levam a COmmissãoa rejeitar 
a emenda do illusLre depntado pelo Estado 
do Rio de Janeiro. e o faz, pezarosa, l'Orque 
muita. consideração llie merece S . . E:t., que 
é, não ha. negar, um dos ornamentos desta. 
Casa.. . 

« Problema complexo, da maior relevancia . 
no momento a.ctual, que deve ser encarado 
soh o ponto de vista. 1\na.uceiro, tanto quu.nto 
economico, juricHco, administrativo, e até 
politico, uão se illudira a Commissão a.o en~ 
frentar n sua. clifficulllade extrema; por isso 
mesmo não se ufana de lhe h ;tver dado so· 
lução completa. » A Com missão repete este 
período do pnt•ecer· n . 89 deste anno, certa. de 
que cumpl'iu o seu dever, apresent<m•lo um 
projecto, si não extreme de defeitos, ao menos 
capaz de melllor<tr a situação preca.riaslo mon· 
lepio obrigatorio, preste:> a cabir no a.bysmo -
cavado pela impr·evJ oiencia e optimismo qu.o 
vresitliram à sua. fulsa e illusoria organi
sação. Certa niucht e!!tá de que cumpre o seu 
devct', aconselhando {~ Camara que rajeite 
a ementlu substitutiva aprcsent11da n~ 3"' dis· 
cussão do alludido projecto, o qual, uo seu 
enwoder , rr;elhor resolverá o magno pro· 
blema submettido uo ::eu estudo e exame. 

Emendas do St·. Irineu Machado : 
Aonrt. ::l5, do projec,to n. 89 A, de 1889: 
Art . 35. Em vez de - perdem a pensão em 

cujo gozo estiverem, revertendo a mesm:t 
para o montepio- di:;a·se: 

«Perdem a peusão em cujo gozo estiverem, 
revertendo a mesma para ::~.s viuvas, e, na 
fnltn. destas, para o montepio, etc. O m:\ls 
como est:i.. escdpto no art. 35.- S . . R.. 
lrineu },[u.dtad<?. 
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· 17.0_ .. -.: -- ANNA.ES _DA. OA'W.RA . . 

. Ao mesmo art . .35 do projecto n. S9 A, de
pois da letra d, àccresceute-se a . seguinte 
fetra e -As vi uvas d<Js contribuintes que 
se casarem •. S. R.- .Irineu Machado. . 

A commissãojulgaacceitavela 1" emenda; 
quanto á 2a, entende que só deve ser appro
vada com a seguinte restricção : si não e.xis· 
tirem filhos ou filhas nas condições dos §§ 
1° e 2• do art. 31. 

outros é. respectivos paragrapbos ou mime- • 
rosa phrase:-ou inspeetores de alfandegas. · 

::Jubstitua.-se o paragrapho uoico· do art. 5° 
pelos seguintes : · 

§ 1. o Os directores de contabilidade dos 
"Ministerios da Fazenda., Justíça e- Negocios 
Interiores, Viação e Ol)ras Publicas, o dire 4 

ctot• geral do Mioisterio dos Negocios E:rte· 
riores e os dírectores das contadorias . da. 
Guerra e Marinha constituirão o · conselho 

Emenda do Sr. Galogeras: director do montepio, que será consultado 
Aecrescente-se onde convier: pel~ junta a_dmiuístrativa so?re os. · casos 

. . . . . . . om1ssos da let, ou quando haJa duvtda. de 
Art. A JUnta ~mJUISt~atr~a do montepiO · Interpretação, e finalmente, em qualquer 

mand_a~ proceder a. orgamzaçao dos map~s circumstaucia q_ue exija. a consulta.. . 
est_atJshcos sobre a. vt~a médta. dos cootrt- § 2. • O prestdente do conselho di_rec~or 
bu1ntes, de m?9-o a appllcar constantemente a será eleito pelos seus membros, na. prtmelra 
ta.boa. gue mats de ~ccol.'\~0 e~ti.ver com a reunião que se realizar, e s~bstitnido tambem 
.mortalidade dos funccJooarlOS CIVIS . por eleição, em seus impedtmentos. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1898.- As suas funcções serão e:xerci~as durante . 
. Calogero.S. um anoo, findo o qual se elegera o seu suc4 

A C . _ .t t d . cessar. .· · . 
. . ~mm1ssa.o acc.el a es a. eme~ a,_ CUJO § 3. o o presidente do conselho director po· 

dispos1t~vo é .garantidor d~ cOJ?Soh~çao do dera ser reeleito uma ou mais vezes. . . 
montepio, desiàeratum que Jamais sara. conse-
goi~o, si desprezad!!- fôr a. formula (1") do Ao a.rt. 6• : 
proJeclo, em fu~cçao d~ ordenado ou soldo Diga-se: pela junta e conselho director. 
e semestres da VIda médm.. · A t 11 · ho un·1co ·~ ji·-e • o ar . , paragrap , ,,. " . 

Emendas do Sr. Rodolpho Paixão: 
Ao projecto n. 89 A, de 1898 : 
Ao ~rt. 30: 
_Supprimam-se os ns. 30, 4• e5•. 
Aon. 8•: 

· Em vez da-quinta. parte,-diga-so : a me
tade ; e accrescente-se, in fine : bem assim o 
saldo das consignaÇõeS destinadas IIAl pessoal 
civil _de todas as repartiç(Jes, verificado por 
occastão do eocorra.mento do exercício. 

Ao art. 4•: 
Em vez ·de - director geral- diga-se : do 

clirector da Contabilid:lde do Thesouro Fe
d.eral, que serú o seu presidente, e dos sub-di
rectores da Thesouraria Geral e Pagacloria. 

A<J art. 4°: 
Diga-se : O presidente da juntn será snbsti· 

tuido, em seus impedimentos, pelo sub-dlre
ctor mo.is antig·o e os outros membros, pelos 
esct•lpturarios da Directoria da Conto.bilidade 
d_o Thescuro Federal, respeitando-se os pl'in
Clp~os reguladores das sub.;;tituições no Minis
terJo da Fazenda. 

Ao art. 5• : 
Aos chefes ou directores de secção a cajo 

cargo ~ acha_ actualmente o serviço do 
. montep1o n<_>s diversos ministarios, compete, 
etc.-o meus. como no projecto, supprimin
do•se, porém, neste artigo, como em todos os 

Em vez de-Mio.istro da Fazenda-diga-se: 
pelo conselho director. 

Ao art. 12, §.1•: . 
Em vez de - 24 dias de ordenado ou soldo, · 

diga-se : 48 dias. . ·. 
Ao§ 2. • : Em vez de-mais 2 dias-diga.-se: 

mais 4 dias. 
A.o art. 13 : 

Sub3titua-se a fórmula (1'·) pela. seguinte : 
.. 

J f[o.os/0 
1 ] -~ [(l,03)Z2.1] 

o ou s= ( o,os x 7. 918 ) · ( 1 ,o3 )" 

29 [ n J Gõõ (1 ,03)- l 8. 64929 
0,03 (1,03) 4 (1,03)" -l, 611-11 ' 

Ao § 2•, do art. 13. 
Accrescente-se, in fl'tle : 

Nem âquelles que, mais tarde, sejam apo
sentados ou reformad<Js. 

Ao art. 32, in fine : 

Em vez de-iguaes à terça parte deste
diga-se : á. metade destes. 

A.o art. 41 : 
Em vez de~rectores geraes-diga-se : os 

chefes ou directores de secção. · 
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Ao art ; ·41 : ·. . . .o 

Em ·vez ·de-serão-diga-se : são; 
Sala das iessões; 7 de outubro de 

Rodolpho · P aizt1o. 
1898 • ...:.. 

A commis~ão aceita estas emendas, de
vendo, entretanto, ser assim redigida a que 
se refere ·ao art. 4•: Em vez de-director 
geral -diga-se : do director da contabilidatle 
do Thesouro Federal, que serà o seu presi
dente, e dos sub·directores da mesma . conta
bilidade. 

Emendas do Sr •. Aureliano Barbosa.: · 

Ao proje.cto instituindo o montepio obrign-
torio: .· · 

1. .. Supprimam-se os ns. 7 e 8 do art. 3•. 
!?. .a Supprima se o art. 12, que 1lcará substi

tuído -pelos seguintes ; 
1.• O montepio será facultativo, sendo 

admittid9s. á inscripção todos os empregados 
ao servico da Uniã.o que t iverem idade de 
18 a 40 anncs, sem exclusão dos que não são 
contemplados na classe dos empregados cha-

. · mados do quadro ; 
2.• COnsiderar-se~ha ordenado ou soldo, 

para os fins desta lei, quanto aos empregados 
que não são classificados de quadro, o totnl 
da somma. .do seu salario diario durante 30 
dias. "' 
: ?·· Em todos os artigos onde se diz-empre
gados effectivos - diga-se simplesmente -
empregados. 

4.• No art. 31 supprimam-se as palavras-e 
respectivo regulamento. 

5.• Ao § 1·· ·do art. 31: - accresceote-se 
depois da palavra. legitimados - e reconhe
cidos. 

.. ~ . ·.· ,'." 
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A . · co~mjssão e Contraria á 1:, emend~1 
porque os ns. 7° e 8• do art. 3° consagram 
disposições garantidoras dos fundos do mori.:. 
tepio. Quanto á. 2"'; não acceita. a. substi~ 
tuição do art. 12, porque a inscripção obri.: 
ooatoria. do:s funccionarios de 18 a 40 annos 
âe idade, além de ser· previdente e rrioralisa
dora, crea fonte certa de renda, necessaria á. 
instituição, cujo estado financeiro de dia. a. 
dia peiora. . . 

A condição rle etrectividade do (unceionario 
constitue medida salutar, oppooente á espe~ 
culação dos que solicitam commissões rendosas 
com o inluito de legal'em, mediante sacrl
ficios pecunia.rios quasi nullos, fart:~o pensão . 
á sua familla. 

Os jornaleiros devem ser excluidos do mon
tepio, pela. razão assaz ponderosa de que 
clifficil, quiçá impossível, será obter·lhes a. 
coot••ibuiç&o mensal, durante a vida, por
quanto, além de contrarias a quaesquer des
contos em seus salarios, mudam constante
mente de ocoupação. Pa.r:>. os operarias, mais 
ou menos e.ffectivos dos arsenaes de guerra e 
marinha, Iaboratorios, alfandegas, etc., 
devem ser f11ndados montepios especlaes nas 
repartições onde laboram, tendo-se em vista 
os princípios basicosde taes instituições,sobre
tudo, da vida média, que va.'rla. de profissão 
a profissão. A Commissão aeceita OS DS. 4•, 5•, 
6• e 7• da. 2• emend.a., mas rejeita os ns. 8° e 
9•, por serem contrarias aos interesses finan-
ceiros do montepio. . . 

Sala. das sess1!es, em 11 de Novembro de 
1898.- Frederico Borges, presidente.- Ro
dolpho Pajq:llo, relator .- Pa~la Ramos. 

VOTO EM SEP .ARADO 

ô.• Do § 2• do art. 3•- supprimam-se as Tendo de apreciar o projecto n. 89, de 
palavras ~cuja quota sara recolhida aos 1898, que reorgMnisa o ·montepio obrigatorio 
cottes do montepio e diga~ se- cuja. quota re- dos empregados publicas, peço venia para. 
verterá para a viuva e fllho até a época do ·fazer :\lguroas considerações de ordem. geral 
nascimento. · sobre o assumpto . 

. 7. • Ao § 4° do art. 31 - accrescente·se- Quem estudar attenta.mente a. legislação 
e.reconheeidos. dos povos cultos, que•· no seu estado actual, . 

8.• Onde convier (modificando 0 art. 34): quer n!ls te~tativas de reforll!n. que até hoje 
. . te em s1do fe1te.s, só encontrara dous systemas 

Art • .A.. pensão permanecera mtegral em- ou dous typos, pelos quaes se teem · orga.ni
qua~~o 'VlVer um qualque~ dos membros d~ sado, ou 59 teem proposto organisar, as pen" 
fa~nha. dv emi?regado qu~ a mesma tenh~ d1· soes dos empregados publicas, tanto os deve· 
re1to naftcondiçõe.s prescr1ptas por est~ le~, re· lhice ou invalidez (entre nós aposentadorias) 
vertendo P!oporC!ona.lmente aos penSI<~mstas como "o que chamamos montepio e são p~nsões
que sobreviverem as quotas dos :que fa)le~e· concedidas as famílias dos empregados por 
rem no gozo ou que tel!bam perd1d~ o due1to fallecimento destes. 
a eJla, na .fórma. prescr1pta pela le1. os do11s systemas, segundo os quaes póde 

9.• Mod1fiq!le-se o § 5• do a_~t. 31 -:- para. o ~er organisado o montepio obrigatorio, são : 
11m de consiue~at:·se . a ma! solte1ra como 1., 0 systema mutuo ou tontinario; 2<>, o 
tendo sempre dtreJto a pen~ao. systema d<!S contas individuaes. . 

Sala das sessl:ies, 7 de outubro de 1898.- No systema mutno ou tontina.rio entl·am. 
Aureliaf!O Barbosa. dons elementos : o I• e a. contribuição paga 
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pelo cmJlrogndo e accumulada por um certo 
numero de annos; o 2", elemento \)ropria.mente 
toutlnnrlo, ó constituido pelas contribuições 
doll ~mprogn.doi! quo morrerem ou se reti
raram o.ntc11 elo l'caliza.das as condições de 
tampo o 8(•rviç•J exigiü;ts para deixar pensão. 

Sil.11 p11l~ •hu>..~ as cundiçOO.> : 
Jft, o"ntJ•II.Julçiio; 
2n, ijlll'\'iço pot• deter:1 i nado ~spaço de 

i.orupo. 
E' pr(lf'!go, repetirei, p~ g-11' uma contribui

ção ; mrur rtlótn úisto, é preciso que essa.;; con
trlhnh:Oas lo11bnm sido -pagas por u m certo 
nuurnro de nnuos e que o empregado tenf:Ja 
ch r•l{rulu n um minimum de serviço ou de 
ldudo p~r·n appar((:er o fl ireit o á pensão; 
Jl!ll'l\ quo, no c:l.So de velhice, obtenha a 
l'ctmil~ ou n1Jtl$CI'Itado;·í" e no caso de n.orte, 
tc11luL n. tlUO. liunilia direito a rec ~be1' uma 
cci'Ln. o dctrlt•minada. prestacão. Si perCI'lr
'l'c : m-.~ n ll';.:"i!llaç• o elo outros paizes, veremos 
IJU() r\ 1'.\t.o o l!.l'~tcmn. geral, Ei não u niversul
urent.u lttloptudo. 

1\tn lrr·;~u()~t o empregado é obrigado a uma 
conLrii.Hikllo ( ' 'elt.muc ) de 5 "/o sobre todos 
oa V(lllclru"nloll on emolumentos, além de 
I f 1:: tlu11 m~11mos \'cncimentos por occssião 
d1L nomr1~~·1ío, rointegraçào ou augmento, e 
outra pol' oncasiü.o de qualquer licen~ ou 
JJI('Iti)tl(~ rlf~oll •linl\1'. 

1\fn~. tLpc·r.u1· elo ser essa contribuição obri
~:n.L• · I'In., •1••rt1o r\ nomeação, o empre:.rado sõ 
tl(IJitll~ 1lc :JO nnnos de trabalho e tendo che· 
~n.do 1\U!ll ou do hlnde, tem c\ireito á pcn&ão 
uo volhlcu, ou no caso de morte, a de1:xar 
um nuxlllo t'L sun familia.. 

NuA ~1'11'\'l<:os chnmarlos activos, em vez de 
:lO •ilu :.orJ ILIIno~ elo trabalho, e em vez de 60 
ri6 ltlu1111 ~ll.n r,ti. 

N" lllLllu In mbom prevalece o systema ton-
Llnru·lt•. · 

A conl.r•ibulçito Yaria 2 ,4 "f• a 7 ,4 •; • • 
Apc~·tl' tlc :;or oltrigatol'it\ a. contr ibuiç;1o 

clo~tlo n tu·luu•lro dia, o E'mpreg:1uo só tem 
<lln1ilo un ri1mw o sú deixa. pensão á família, 
IOU!Ionoutr·lbul,!o pdo menos 25 a.nnos. Si ti,.,,,. cou Lribnldo u.pe.nas I O annos e se inva. 
lld~r no a;orvico ou si o emprego ttver srdo 
supprlrultlo, rccehe de uma sõ vez uma 
pcquunn. aomrna. lixada. em lei . Entre nó3 o 
Pl'Ojcolo ~pt· r•scntiLrlo em 1883 pelo então 
Miui6ti'O tl!\ Fuzonu1\, o S1•. Marqucz de Para.-

. naguà. - o muls cotnpleto dC>5 que a te hoje 
tecm elolo np1·o~cntanos- tambem obedecia 
ao systcm1~ toatlnnrio. 

Cada. ompro~111lo deveria concorrer com 
4 •j . dC•S seus \'eucimeutos ; só depois de 25 
annos do servi~,~o, e tendo attingído os 50 de 
idade, 1°, te1•ie. o direito á aposeutudoria; 
2", caberh {1. fümilia. do mesmo, no caso de 
fa)lecimen to deste, direi to a receber pensfu:l, 

Varias caixas, n!to só no estt•angelro como 
entt·e nõs, se teem organisa.do sobre esto.s 
bases. Cit<1rA a Cai:ta tle Pensões do. Im· 
pt·e·nsa Nac:ionnl, estabelecida. no capitulo !X 
do Decreto n. 1541 C de 31 de agosto de 1893. 

Para ter direito á pensão, e necessa.rio que 
o empregado tenha;'\)elo menos, 15 aunos ~e 
serviço atrectivo, isto é, 15 annos de contrl
buição (art. 55). A contribuição é de um dia c!e 
vencimento. Quanto aos empregados de entao 
(ao tempo do decre to) gualquer. q~e foss~ o 
tempo d~ serviço não ter1am dire1to a pens.1.0, 
sem contribuir pelo menos 4 aonos (art. 57). 
O Re!rula.mento de 31 de outubro de 1890, 
feito por uma commissão de empregados P,U
b:ico9, a.ceito ~ vromul 11;ado, sem m:nor 
exame, llelo Mioísterio da Fazenda, orga.
uisou o montepio, mais ou menoll, pelo sys
tema dominante em [•'rança. e ltn.lia, exa.gge
raudo exorbitantemGnte os favot•es conce · 
didos aos empre;;n.•los e Hupprlmindo o ele
mento - t:mpo de sorviçoede contribulção. 
Oesnalurou-se portanto o. institu1çii.o, tor
nando-se demasiado oneroso pn.r" o Tllesouro 
o encarno das peosõc;;. Siio pensões qua.sl d() 
todo o ponto gr ,lciiJsJ.s. 

A organisação proposta no projecto n. 8!) 
do corrente nnno não se fil in a este typo de 
pensões ou de montepio. Niio e preciso de
monstra.r, porque basto. ler o projecto po.ru. 
se verificar que o systema chamndo mutuo ou 
tontinarío nã:o foi adaptado no projecto. 
O seu illustre autor será. o primeiro a con~ 
firma. r esta. affirmativa. 

§ 

O segundo systema. é o das cont1u indi·oi
duaes. 

Constitue-~e o capital desliuado a for· 
oecer a renda para. a. pemão por meio de con
tribuições deduzi1as dos vencimentos elos em
pregados , de subvenções pagas pelo Estado 
e dos juros accumu1tdo5 a essas contribuições 
e subvençoes. Ess.-.s quantias· são mensal· 
mente 1anÇadns a credito do empregado, em 
uma r.aderneta. de sua propriedade e ca.pitaJi
sadas no fim do semestre ou anno. 

Decorridu um pel'iotlo mnis ou menos longo 
(25 on 30 annos), em sendo chegado o empre
gado a uma certa idade, liquida-so a ca.der·. 
neta, porlendo optnr por uma. l'enda vitalic:ía. 
ou por uma renda. perpetua, corn reserva 
para n. fumilia, no caso de morte do t itu
lar. Qu<1si todos os projectos, recente menta 
apreseott\dos nos pn.r1amentos dns nações 
mais cultàs, gyram em torno tleste systema.. 

Do mesmo modo se estão org:tuisando M 
ca ixas de previ\lencia de car,:cter parti~ular. 

Em França foi lembrado em 1833, em umo. 
commissão nomeada IJelo Governo, para estu
dar \!. reforma das pensões; em 1835 pelo 81•. 
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Gouin , Deputado, em uma. commi~si:'o paria 
mentar cooetituida. para o mesmo fim ; .fi· 
nalmente em 1877 pelo Sr. Léon Say, Minis
tro das Finanças e em 1891 pelo Sr. Rouvier, 
tnmbem Ministro das Finanças. O 11rojecto do 
Sr. Léon Say (apresentado a Camara aos 18 
de dezembro de 1877) propunha. a organisação 
de orna. caixa de previdencia sobre as seguin
tes bases ·: 

l.• Os recursos ou o fundo da caixa se 
constituiriam por meio de contribuições dedu
zidas dos ve11cimentos dos empregados e de 
sullDençoes (oroecidas pelo Estarlo, pelos de
partamentos ou pelos estabelecimentos publi· 
cos. (.~rt. 2•.) 

2. • A contribuiçao deduzida. dos Yencimentos 
deveria ser, em regr<t, de 5 '/• sobre quael>· 
quer vencimentos ou emolumentos pessoaes 
e de 12 •;. sobre os mesmos vencimento~. 
por occasião de nomeação. reintegração on 
a.ccrescimo dos mesmos vencimt>ntos, alé m de 
outl"as por occa;;ião de liceoça. au5<.>ncia ou 
applicação de medida. disciplinar. (Arts. 3•, 
4"- e 5•.) 

3.• A sub-r;ençâiJ do Estado seria de 6, 8 ou 
10 •;., co·nrorme n. natureza dos serviços e 
de accordo com os quadros nnne:r.ns ao pro· 
jecto. (Art. 6•.) Cessa.ria a subvenção desde 
que ns contribuições e sul)\·enções reunidas 
na. conta de um empregado nttiogissem a im
portancia de 70.000 francos. (Art. 7°,) 

4.• A cada. empregado seria. aberta uma 
conta indit>idual, em que, mensnl ou tri
mensalmente,seriam lançadas as importanc.·ia.s 
das contribuições e subvenções . Em uma 
eolumna illEc~eYer-se-hiam as contribuições e 
os juros, que fossem produzindo, em outrt\ ns 
. subvençnes e os raspectivos juros. A caixa 
bonit1caria juros de 4 1/2 "/o as quantias 
inseri ptas. 

5. • Os fundos da caixa de previde11 c ia seriam 
collooados em títulos publicos ou em outros, 
propostos pela Direcção da Caixa. e appro
vadqs pelo Ministro dns Finanças. 

6.• fi. conta, constituiria pelas conh'ibuiçi'Jes 
capitalisadas, só seria adquirida pelo empre
gado depois de dous ·aunos de servi~os . Si o 
empregado morreose antes dos dous nnnos, 
reverteria a importauci(l. para o fundo de re
serva da Caixa. (Art. 17.) 

. 7. > A conta consti tnida pela capital isaçlio 
das subvenções só seria adquirida pelo em
preg<~dó"que chegasse a. certa idade ao cabo de 
um certo numet•o de annos de s er viço. Para 
Q serviço chamado sedenta.rio seria oecessario 
que o empregndo tivesse pe lo menos eincoenta 
annos de idàâe e vinte de serviço ; no serviço 
chamado aclivo Eeria. necessario ter o empre
gado, no m1nüno, quarenta e cinco anuos de 
idade e q uioze de serviço- A pezar desses limites 
Q.e idade e de ~erv lços, nã.o teria direito uo 

capital- subvenção o empregado que tiYesse 
sido demlttido. (Art. 18.) . . 

8. • O emprPgado ao n poscntur-se ·(re: 
traite) na.s \:ondições acima, pocLri;t escolher 
- collocar o cnpita.l em titulas publicos de 
renda ou, si preferisse, s9r-l!u adj Ullieada 
uma renda ou peosri.o vitalícia p:iga pela. 
Caixa. 

Poderia mesmo diviulr o capital e empre
gar parte de um modo, parte de outro . 

9. • Si fosse casado um empregatlo e Ol>lnsso 
pela rendn. óu p~nsão vi ta li c in, esta. seria 
calculada c e mollo a. ficlr gar•unlid;l, â vi uva, 
no caso de morte do mesmo empregndo, a me
tade da dita. renda ou pensão vitalícia. Si 
opta~sc por uma reuda em titulo:; publlco~. o 
usufructo, mor·to o empregado . caberia ó. 
vi uva.. (Art. 29.) 

10.' Si o empregado morresse, em n.ctividade 
depois •l<l tlous :mnos de servi~:; e clcixasse 
viuva. o filhos, a importa.ncia das <lu <~s COll · 
las de contribuições c ele suuvençõos ~et·iam 
con~·ertida.s em uma rcndn, em t ítulos do 
Estado, ca bando á vi uva o usurt•ucto e a(S 
lilhos a. oúaproprieda.de. Si só deixasse viuva, 
em thvor de:~t a e :i. sua. escolha se;·i:llll iiS duas 
contas coovertidas em rend.- perpetua ou 
vitalícia.. (A:·t. 30.) 

li. o. M:o-rteuclo o empregnuo sem deixar 
viuoça. uem filhos, sermm beneficiados os 
ascendentes ou descendente;;, segundo as 
regra.; de successão abinrcstato. 

12.• A caixa devel'ia ter umi\ or g-:J.Disação 
especial, s endo dirigida pelo di L-ector g eral 
rhs caixas dos deposites e consignações e da. 
amortização, debaixo da fiscal!sação de uma 
commissão constituída uos termos da. lei de 28 
de abril de 1816 . 

13.• Em favor da Caixa. de1eria. ser constitui
do um fundo dere:;erva. composto: 1 •, da impor· 
tancia das contribuições ou reservas ( J'etcmues) 
efi'~ctuadas pot• !fc:mças ou por m:!di1las disci
plinares i 2•, das contas dos em p1·ega.dos que, 
nos termos expressos de outros artig-os do pro
jecto, tinsscm perdiclo o seu direito i 3•, dos 
juros das convenções e contribuições desde a 
data em que estas tivQSl;em sido eff11ctuadas 
até a da. inscripção llas contas iodividuacs; 
4•, dos lucros realizados na venda de valores 
pertencentes à Caixa. Com o recurso do i'u n<~O 
de reserva assim formado attender· se-hia. 
ás despezas da. admioistraçi!o a nns prejuízos 
que podesse haver (art. 16). 

Adopta.ndo ·o systema das contas indivi
duaes, es ta.lleleci(lone projecto Léon &ty, mo
llilica.odo·o porém em alguns pontos, q11e 
haviam desper tatlo a. critica da commissão da. 
Camara dos Deputados, o Sr. Rouvier . Minis
tro das Finanças, apresentou t. Camara fran
ceza, na sessão de 27 de junho de 1891, novo 
projecto, cujo conhecimento, como o do ante
rior, imiJorta. ao nosso a.ssum:pto. 
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Pelo art. 1° désSe projecto a C!Lisse Natio
flale des Retraites er& incumbida de receber 
as importancias destinadas a consLituit' a.s 
pensões dos empregados poblicos, deventio 
apresenta:r ca.d& a.ono um ba.l'e.nço especial 
das operações relativas a esse serviço. 

O fllndo destinado a esse fim. seria consti
tuído: 

1 o, pelas oontriõuiç~es ou reservas ( retenues) 
deduzidas dos vencimentos, de accordo com o 

. art. 3• do p.rojecto; . 
· 2°,pelas suln;ençües do Estado, departamen
tos, commuoas ~ estabelecimentos publicos. 

A cont1·ibuiçao sobre qualquer vencimento, 
salario ou emolumento pessoal seria de 5 p . 
100 para os de ·4.000 francos para baixo, de 
6 p. 100 para os de 4.001 a 6.000 francos, de 
7 p. 100 para. os que excedessem 6.000 
francos. Além desta, haveria. uma contri
buição de I/12 por occasião da. primeira no
meacií.o, reiotegrar;ão ou qualquer posterior 
a.ugmento de vencimentos e outras cootribui
çõ~s especia.es por motivo de licenr;a. ou de 
medidas disciplinares nos casos previstos pelos 
regulamentos dos di:fferentes serviços da 
administração publica. 

A wbvençéto do Estado deveria ser de 8 p. 
I 00 para os vencimentos de 2. 000 francos 
para baixo, de 6 p. 10 1 para os de 2.001 a. 
4.000 francos, de 5 p. 100 para os de 4.001 a. 
15.000 francos. Não seria. dada snb.venção 
aos empregados que tivessem vencimentos 
superiores a. 15.000 francos. A carla. empre· 
gado seria. aberta. na. dita Oaisse Nationcde des 
Retraites uma. conta individuai, comprehen
delido duas partes distinctas, em que seriam 
lançadas : na. primeira. as oontrtbttições e juros 
que se fossem accumulando, na segunda as 
$ub-oenções e respectivQS juras. 

A titulo de subt)enção supplementar deveria. 
la.nr;a.r-se, no fim de cada ano o, na. conta de 
cada. empregado a quota que lhe coubesse na 
repartição do fundo cvmmum, formado espe~ 
cialmente pelas contribuições pagas por occa· 
sião de licenças e de medidas disciplinares, 
por uma dotação de 500. 000 Craocos- pa.gos 
pelo ~tado durante os dez primeiros anoos 
e pela. importancia. das contas ou ca.dernetlls 
dos emprllgados, que tiV'essem pet-dido o di
reito a. ellas, nos varias casos estabelecidos no 
projecto. 

9uanto 1t propriedade ela conta,· distinguia 
o projecto Rouvier a conta das contrilruiçci:;_~ 
da conta. das suliuenções. A propriedade da 
primeira. sô era. adqUirida pelo empregado 
depois de dez annos de serviço ; pela. familia 
porém. era adquirida no caso de fa.l!ecimento 
do empregado titular de caderneta,.desde que 
este tivesse ·cinco annos de servioo. 

Si o titular da conta., depois de dez annos 
de serviço, deix3.5Se por qualquer causa o 
emprego, ser -lhe-hia entl'egue uma ca.der-

neta com a sua. ·conta individual, da. qual 
viria a gozar, .quando quizesse; desde que 
comple~asSe ciucoent.a annos de idade. · 

« Quand la 1'onctionnaire ou l'employé sort 
d~ fouctions apres.di.x · ans de services. ?ar 
ailite de démi$siOD, revoc.:"\tion ou suppreSSlOU 
d'emploi ou pour tout autre motif, il. lui est 
remis uo livret individuei portant le même 
numero que son cornpte et sur leque! fl
gurent ses retooues et les rentes corre
spondnntes liquidees à son choix a.vec jouis
sance à. uue annêe d'àge accomp1ie à partir .!}e 
cinquante ans ~ ( l.rt. 18) 

O empregado poderia dispór desse capital 
como entendesse. Si quize:>se, poderia, aban
donando o o,1pital, obter ama r&nda maior, 

A segunda conta, a. das sub~nções, só de
veria ser adquirida pelo empregado, quando 
este reunisse as eondi~ões de iilil.de e temJ?O 
de serviço necessarias para a aposeotador1a 
( retra~te). Essas condições, sal v o os ca.sos 
de excepção ou favor mencionados nos arts. 23 
( in fine ) e 24 são de sessenta nnnos de ítlade 
e trinta, de serviços ( cbama.dos sedenta.rios). 

Neste c:1SO, isto e, quando o empregado re· 
unisse as condições necessari<lS pu.ra.ll. a.posen• 
tadoria, ao liquidar a caderneta devia decla..;. 
rar si preferia que o seu capital Casse calloca.do 
a fonds reseroé on a fonds perdu, isto é, si 
renunciava :~.o capital, pa1-a ohter uma renda · 
maior, oa se preferia uma renda. menor, res
el"Vando o capital, e portanto o direito delle 
dispôr em favor da sua familia. Se fizesse re
serva do capital receberia: l •) ama renda vita
lícia calculada.segundo a importancill:docapi
ta~-subllenção e {ttndo commum t'eUnJdos aos 
i uros que a. caixa paga pelas SO!llmas c_ollo
cadas a fonds r eseruti; 2") outr-<\ renda vi ta. li- · · 
cia calculada segundo a ímportancia das coil· 
tribuic;ões ( retemres) capitalisad.as aos juros 
dos fundos collocados a fonds resBrllé. O ca
pital das contribuic;ões, por morte do empre
gàdo, caberia aos seus herdeiros,. o das sub
venr;ões servtria para. crear uma pensão para. 
a. viuva e filhos, r evertendo ao fundo ·com
mum, si uii.o houvesse viuva nem filhos. 

No caso do empregado abandonar o capital 
p~~ora obter uma reada vitalicia maior, isto é, 
no caso de preferir a collocação dos fundos ac· 
cumulados a fonds pcrdu, deveria.receber: 1°} 
nroa renda vitalícia ca,lculada segundo a im
portancia do capital-subuençcío e fundo com
mum reunidos aos jaros dos fundos colloca.
dos a (ond.s rese"'ê; 2•) outra renda vita.licla 
calculada segundo a importa.ncia das suas 
contribuições capitalisadas uos juros dos ea.
pitttes collocados a fonds perdu. . . 
·· Na ltalia., onde o mesmo problema tem sido 
htrgamente díscutido a est11dado por homens 
do valor de Mínghetti e Magliaui, o uLtimo 
projecto apresentado ao Parla.men1o consagro 
o principio do· systema. mutuo ou tontiuario 
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para :.'1 s pensões de velhice ou nposen tadorias 
-e_ o systema das contas _iodi-viduae5 para as 
pensões ás -viuvas e orphãos. A Commissão 
da Camar~ dos Deputados, porém, modificou 
neste-ponto o projecto do governo, applicando 
mmbem as pensões às vinvas e orpl!ãos o 
principio da tontina. Zammarano, no seu 
conhecido opusculo - La ri{~rma delle pen,
sioni ed il nttO'IlO disegno di legge, um dos 
mais notaveis trabalhos, que se publicaram 
sobre o assumpto, encarado especialmente 
pelo lado juridico, diz: . 

« Lo scopo del disegno di legge sulle pen
sioni presentato in obbedienza delle prescri
zioni della legge 7 aprile 1881 era duplica : 
impedire inrianzi tutto !'aumento del debito 
v italício. alleggPrendo anzi per qualclle tem· 
po il bilancio della spesa e riducendo-gli as
se~ni di bilancio in una cirra costante; mi
gl1orare ),lOi l'ordinamento dei nostri servizi 
amministrativi. Vedreroo in seguito fino n. 
quel segno tale scopo possa dirsi rag-giunto. 

Intauto é debito di giustizia. notare ebe -al 
relatare della. Commissione pa.rlam~ntare non 
manca-va ii ooncetto preciso della pensione e 
dellu. sua funzione in rapporto allostipendio. 
« Quando sarà pro-vveduto al pagamento dei 
debiti che hanno origine dai diritti acquisití 
dagli impiegati in servizio,. nllora sarã pos
sibile, diceva l'onot•evole Simonelli, di resti
tuíre le pensioni alia !oro vera fllllzione di 
assicurazione e di ridurle a rappresentare, 
per cosi dire, il frutto vitalizio dei preleva
menti fatti sullo stipendio e posti ad interes 
se. Una volta provveduto ai debiti creati con 
gli anti chi sistemi, questi nnovi assegni di 
büancio, messi a parte in una cassa speciale, 
andraono a mano u. mano accumulandosi e 
seguiranno l'impiegato per tutta b dur:•ta 
dei servízio, di guiza. che la. pensione non 
sarâ 'l-Itro che !'interesse del capitale forma
tosi i,n qnasto perioilo con le ritenut e degli 
impregati e col concorso dello Sta.to. Cosi 
questi · assegni annui di bilancio per le pen· 
sioni potranno essere c;onsirlera.ti quali '!ler~ 
corrispetti~i di serliiqi attuaU,quasi che {ossero 
aumenti di stipendio . ., 11 nuovo disegno di 
legge determina adunque che gli elementi i 
quuli teoricamente costitjliscono la pensione, 

· eioe la ritenuta. sullo stipeodio e il concorso 
dello Stato, la. formino di fatto, onde la base 
della legge proposta. puó dirsi una vara a 
propria a55icnrazione. 

La pensione per tal modo non e -piú una 
continunzioue di stipendio all'iropiegato cbe 
esce dal servizio, ma é formata da uoa seria 
di prelevamenti sullo stipendio,messi a frutto 
tanto da poter costituire il ca.pitalCJ della 
pensione vita.lizia da corris_pondere all'im~ 
piegato ... 

, .Ammesso clttn.qu!l U sistema dell'assicura
.none, restav_G cl~ sceglie1·e {ra Z'assicurazione 
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muwa e queUa individuale. E' noto in- che 
consistano : la pl'ima considerll. tutti gl'izn· 
pieg;tti ~orne membre di una $ola famiglia. che 
g!!odagano per la premorienze di qnelli 
della. stessa classe ; per l'altra invece si apre 
un conto ad ogni impiegato che entra in ser
vizio, conto in cui si notano le ritcnute e le 
quote di concorso, e si capitalizzano gl'inte· 
ressi a scadenza· nssa. Quando l'impi!!gató 
esce dal servizio, o gli si consegna il capita1e, 
ogli si corrisponde la rendita riservando il 
capitale agli eredi, o gli si attribuisce una 
pensione vitalizia che exa.urisca il capital e. 
11 pNgetto del Governo da la preferenza alia 
!arma mutua ou tontioaria per la semplice 
ragione che in questa il concorso dello Stato 
é minore. Infatti, per formare col sistema dei 
conti individuali una pensione clle aggua.gli 
presso a poco quella attuale, sarebbe neces-
sario, fra ritenute e concorsi, cil'ca il 15 o;o 
dello stipeodio, mentre con la forma tonti· 
naria puó bastare 1' 11 •fo o poco piu. 

Ecco ora le piil generali disposizioni del 
disegno di legge. 

Il diritto a pensione sorge prestissimo, dopo 
soli 5 a.nni di servizio ; ma il concorso del!o 
stato, che costituisce la ),liu gran parte 
dell'as~egno -vitalizio, non si ottiene cbe dopo 
20 anni di servizio, e per due terzi cerca 
dopo 15, mentre fra. i 5 e i 15 anni di se:r;
vizio l'eró piegato ha soltanto dil"itto alle rite· 
nute versa te alia cassa. 

In caso di dispeusa da.l servizío il concorso 
dello Stato é ridotto alia metà, se il servizio · 
dura da piu di 10 a.nni e :meno di 20; a1 due 
terzi si e maggiore. 11 limite mínimo della. 
p;msione e abouto, ma. il limite massimo à 
rleterminato dall'ultimo stipendio. L'im_pie
gato ba poi diritto di essererollocato a riposo. 
e di consequire la pensione dopo 20 a.nni di 
servizio : il Governo ha la facoltã -di .collo
care a ri poso in seguito a loro a·omanda. gli 
iropiegati clle abbiano soli 15 anui di servir.io. 
Per 1<:~ vedove e gli orfani vanne poi scartato 
il sistem~ tontinario perche non si avevapo 
elementi sufficienti pei calcoli e adotta.to in
vece íl conto iOtJividuale. L'impiega.to paga 
una piccola ritenuta suppletiva per costítuire 
questa pensione e lo Stato vi concorre con 
una somma cguale al triplo, ín modo da ri
manere poco al disotto della misura. attuâJe· 
della pens1one per le vedove e-gli orfani. 

Le conseguenze giuridiche derivanti dal 
conto indi-vidua..Ie sono strettamente osser· 
vate. La proprietà. del ca.pitale cosi accamu·' 
lato apparteuendo alia. vedova e ai ~gli del 
defunto, cessano le limitazioni dell'e!à mag
giore pergli orfani e il divieto di ma.rita.rsi 
per la vedova.. 

Oltre a.lle ritenute obbligatorie, l'impie
~ato potrà fure dei rila.sci · fa.coltative alia 
Cassa. tanto per accre.scere il capitale deU" 
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:p~oprin. pensione, quan1o quella dei suoi 
eredi, rilasci cbe formano un c•·nto a. parte. 
U servizio ulile p er la pensione decorre solo 
d&l giorM che sia. stato nominato ad imp:ego 
retribuito con stipenrlio o coo aggio, esclusi 
guindi gli anui di servizio non puga.to: é 
cor:nputato pero par l'impiega.to civíle il 
temp·, che ha. passato sotto le a;rmí, e per 
l'ufficlale proveniente dai gradi lnreriori il 
primo stlpendio ~oggetto a r;tenota. si consi· 
dera.·come st ipen•lio iniziale. 

Le modi.ficazioni -proposta dalle. C:.mmis
sione pal'la.mentare :U disegno di legge mi
nisteria.li !:OOo l ievi, e 110n si puo neancbe 
clire che Jo migliorino. La. ritenuta. media 
che e-ra ragguagtiata. ai 2.60 % sull'arumon
ta.re complessivo degli stípendi per gl'ím
piega.ti celibi, e al 3,50 % circa per quelli 
ammoglia.ti ~ elevata dalla C:ommissiooe 
per gli uni. e per gli altri al 4 o/o dello sti
pendio medi o. 

Si toglie inoltre sgl'impiegati che abba.n
donino il servizio prima di avere acquista.to 
H <hritto alla pensione, o che ne siano dis
JlenSll.ti ptima. ui dieci anni, h\ restituzione 
delle ritinute -versate alla. Cassa. li n,ut."l.
mento piu not evole si riferisc~ a lie vedove 
edagli orfani, peí qua.li. si forma. una. tontina, 
eliminudo per consegueuze tutti i rapporti 
gimiliici cha sarebbero derivati dal conto 
2ndividuale, e pdma d'ogni ultra cosu la 
libera disponibilità del pa.trilnooio accumu
lato. 

La Commissione parlamentare crede in tal 
modo di poter accrescere :ll le v e Jove e agli 

· orr;~ni, seoza maggiore aggravio deli<L ti
nn.nza, la pensione che sarebba riuscita. troppo 
teuue accoglicn•lo il ~i::stema proposto uel di
segno di legge del Govet'llO. Pcro Jn. stessa 
Commissiooe nvrebbe dovuto n.vvertil'e che, 
non sen.za · fondnti molivi , sí u.dotto per le 
vedove etl gli ot•fani ll con to individuale a 
preferenza. del sistema. tontiuario, che si pr~
sentava a prima visto. cc•me meoo onct·oso 
per la fioa.oza. Mu i dattí raccoll i non d,, vauo 
atcon uffida.mento suHa. sicurezz•~ dai calcoli, 
tan!D. insomma. tia evitat·e la. po:;siiJilità. di 
gmvi errori . Da. questo lato, piil clle l'avviso 
della. Commissione, nt n sareiJlJe stato inutile 
il paret·e di quafclle matdmatíco di va iare 
su\lt\ possibilita lli una tont:na per le vedove 
e·gli orfttni coa gli elelllenti st t1tís líci cne si 
possiedooo. ~ P11gs . 20 :J. 23. 

Nessas pa.ta:vrr.s o cih1do escr-íptor traçn. os 
lineumentos gemes dos projectos italianos; 
nas se~uintes estabeleC'.l a. pt•ocedencía tless<l.l; 
idéas aos projectos apresentados em ~rança.: 

« A teotati \'a italia.na., emuora bonro~a e 
original a. certos respeitos, t em entretanto 
aDtecedentes , particularmente em França. 
Um systema de seguro foi proposto por uma 
corumissão parlamentar em 1834 e po1• Gouin 

em 1853. Desse syste!llll. se constituiu n os 
s·2us escriJ>tos fervoroso opostolo o Sr . .JL de 
Cc:,urcy, admicistratlor da Ccmpagniede.~ ÂSS1-(

•·anccs grineraZes, ctue applico•1 nos proprios 
emJ>reg:.\dos o systema das contas individuncs. 
Mas só em 187i:! foi essa. questão de novo pro· 
posta á. Assemblél pelo :•lmirante Mootagn<lC 
por meio de um projecto de sua iuiciatíva.. 
Sobre as mesmas b:lS<.lS o Con:>elho de Estado 
foi encarregado pelo Governo de formular um 
projecto de lei , que foi apresento.do em lBn, 
e approvado pelo Senado em 18i9, após um 
notavel parecer do senador Gouio.l> Pa.g. 2·L 

Os escriptores ihlhmos, como os francezes, 
apregoam o systema · dus contas i ndividuat>s 
como o capar. de substituir o actual e de har
monisar os interesses e direí!os dos empre· 
ga.d·os com os do Tllesouro. 

..: l!:mfim, para dizer em poucas palavra~, 
as vantagens da conta individunl são tnes que. 
ainda os que propeodem parJ. uma tootina, 
entre todos os empregados e rn servieo, não 
trazem outro argumento mais que a menor 
despeza que d~se ultimo sys:t>ma decorre 
par<l o Estado » (obra cit., p . 54) . 

Luigi Ravn (dell' Uuiversit i1 <11 Sieoa.) na 
sUtL monographia La pensione nello Stato e 
oelle ammi~tr;~zioni locali, diz : 

« Estn.helecidas estas premissas, dns quMs 
a primeira ta.mbem, admi •tida. por ·wagner e 
l·wscher, representa. um irmega-ce& emp~rismo, 
dous systemns se a presentl•am : o do 
segv•1·o muttto - a conhecida tontiaa. - e a do 
seguro individttal. O projecto frnncez, 'II'Otado 
p·.,loSeuado, t inha. convenientemente seguido 
e;;ta ultima fórrna., que consiste em abrir a 
cada. empreg:L(IO, que entra em serviço, umo. 
conta inctit~iáual e entregar-lhe uma cader
neta (libr6t to), em que se inscrevam annual
nDnte as suas contribnições e as quotas de 
sua subvenção {guote d~ cJ;tcor$c) com quo 
entr:~ a a.dmioist!'ação, como complemeoto do 
estipeudio, para form ar a pensão. l!::>SlS 
quo tlls são capit;llisa.dlls com os juros, e 
qu,mdo o empregado deixa. o serviço se lhe 
entrega o capital , ou uma renda correspon
dent e, reservando·Se o capitul para o; her
deiros ou SJ lhe da uma. peusíto • ítalicia, 
que cxgota o capitalaccumnli.ldo duraole sua 
vida ou, como se disse, com a. reversibilidade 
para a viu v a e os Jil h os. · 

O systemn d<L cadernet~ individual enca.rno. 
todos os p·lstula.dos da equíd;1de e do <lireito 
civil, torna-se peh~ morte do in testado pro
pr-iedade d<b t.unilia (:;al~·as certas rcstri
cçõe!:.) ex ige apeu"s uma fucillirna adminis
tração, não crea divida.s latentes o nít.a sup
põe viaculos de duração e idade etc .... » 
pags. 50 e 51. 

O proprio Conti Vecchi (o mais completo de 
quantos na Italia se occuparom do· assumpto 
sob o pouto de vista techoico), apezar de pre-
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conísal' o system·a 'n•utuo ou tontinario p:~m 
as aposentadorias, prefer~;o o das cont(Z$ indi
vidWLu para. as pensõ~s ás vi uvas e orphàos. 

Diz n~ !lUa monog.-aphi..'l. intitulada - Le 
pensioni civill e militari ; a proposito <lei 
nuovo projetto di legge : . 

Atà agora as pro!'ostas feitas referem-se 
unicamente aos empregados e não as suas 
famílias ; quanto, por-ém, á. pensã9 à vi uva e 
aos orpbãos, só poderei repetir o que jâ disse 
na. primeira parte deste trabalho . · Creio 

. que, o unico modo e!tlcaz e digno é excluir 
o. empregado com fa.milia. da associação ton
tina.ria. Logo que um empregado se casasse, 
deverit~. a. caixa. liquidar o capital-pensão 
até então por elle accumulado tontinaria
mente, abrir uma. conta corrente a seu favor, 
onde fosse inseripto esse capital e succeilSiva.· 
mente as contribui1,;-ües (retenute) e a sub
venção (concorso) do Estndo, segundo as en· 
tradas effectivamente reali7.adas trimensal ou 
mensalmente, capitalisando-se tudo depois 
a 4 1/ 2 "1 • . , •• , Desde o momento da abertura 
da. conta ~ot·rente o empregado casado (lei:xa
ria. de pertencer á tontina; perderia por isto 
as vantagens decorrentes du. morte ou da 
eliminação de alguns socios, mas não per
deria. a familia, no c~so delle morrer, o qne 
estivesse ioscripto na caixa como sua proprie
dade. A coosequencia de sa.hlr da tontina, em 
resumo, cousistír ia ?~ ra o empregado ent uma 
diminuição do C<'tpitll-pensfio em caso·rle vida 
e, em caso de morte, em um. seguro des:;e 
mesmo capital em ra.vor da família ........ . 
..••.. Ao retirar-se do serviço o empregado 
com fa.milia., poder-se-hia conceder-lhe ou 
simplesmente lt renchL do Ca!Jitul inscripto :1 
sen f<tvor, ficando o capital como propriedade 
dos filhos ou uma renda vitn.licia regulada 
de modo a se poder reserv~r uma. parte p.ara 
a vi uva e filhos menores depois de sua m~rte ; 
modalidades essas que cumpriria fo ·sem lleta.· 
lha.d.amente estudadas. Como vantagens e~
senciaes do systema. apontado, indicarei a de 
herdarem os ftlhos qunnrlo o p~i houver ac· 
cumulado com o seu traballlo e economia, e 
a de receberem sempre a mulher e filhos, 
quando quer que succerla :~ morte do m::\
rido ou pa.i, um aU:'I:IUo propot·cionado á du· 
raçcio dos ser viços dú emprc;.:-ado e á impor
ta.ncia do emprego. Ce:Jsa deste modo a illo
gica e cruel severida1le das leis actuaes, que 
negam de um modo absoluto por espaÇO de 
25 annos o que depois concedem ; de modo 
que em determinado caso póde depender o 
bem estar ou a miseria de uma família. de 
um dia mais ou menos na vida. de um ho
mem.» Pgs. 182, 183 e 181. 

ra~ces GéneraZes, a Companhia · Estrada de 
Ferro {le -Q-.-Ua.t~s, o Bu:nco Pop14la>· de Milão, 
etc. (.Hfred de Courcy, ob. cit. ; Zamma
rano, ob. cit. pg, 55.) Em todas ellas essa. 
fórma. de pr·avideocia rem correspondído am· 
plaxnente a e$pectativa dos seus fundadores. 

§ 

Já !oi dieta que o projecto n. 89 A não se~ 
gniu o sytemamutuo ou tontina.rio, isto e, 
nada teem de commum com a. le~islacão ilos 
outros pa.izes cultos que, na orgn.ntsaçã.o geral 
dessa instituição, consagram todos esse sys
tema; não :se inspirou, pois, na legislação 
estrangeira. Condemnado porém como tem 
sido, pelos mais ootaveis publicistas e eco
nomistas o systema da. tontina, póde-se com
prehender que a ill!lstrada. maioria da Com
missão não o acceita.sse, ao formular o seu 
projeeto. Conjectura-se logo que o novo proje
cto procurou acompa.ithar o movimento ini· 
ciado em França por Gouin. e a corumissão de 
1835, tão brilhantemente continuado por .A. de 
Courcy, nos seus tral!alhos e tentat ivas, mais 
tarde desenvolvido por Leon Sa.y éRouvier, nos 
seus projectos, finalmente aceito pela. ltalia, 
- a. outra nação que na Eu!'opa. se preoccopa. 
vivamente com a. soluc;ão desse problema.,
e já realizado, com b1·ilhante exito, em muitas 
empreza.s particulares. Nada disso 1 A Ulus
t ratla maioria da COm missão sem duvida teve 
escrupulo em copiai , ou siqlter imitar alheioo 
p:·ojeetos ; nã.o quiz, pois, acompanhar a cor
rente tla op\niâ.o neste sentido. O projecto 
n. 89 A de 1898 não consagra o principio das 
cautas individuaes. Não coohecendo até hoje, 
além destes,outrossystemas applicaveis no caso 
vertente, corno venho de demonstrar tão lar· 
ga.meote, devo l''!COnhecer em primeiro loga.r 
que é nova a. tentativ<~ do project.o. 

Tratando-se de um problema, em gue como 
já tl7. ver, e~ttão empenhuda.s outras nações, e 
das mais cultas do muodo, e p&m cuja sc.lução 
teem coucoJ•rido os seus mais illustl'eS esta.
dlsto.s, seria, na verdade para a. illustmda. 
maioria ua Commissão justo motivo de des
va.necimeotosi houvesse resolvido o problema, 
encontramio n. dcsejad11 incognita, fóra de 
todos os caminhos <\té hoje batidos por leg-is· 
!adores e orgaiiisadores de projectos. Veja
mos, porém, o valor dessa teotativa. 

Deixo de lado os detalhes ou desenvolvi
mentos ; o que se deve estudu.r é o pl'incipio 
a.doptndo, isto é, as idéas ruadamentaes sobre 
que repousa a. orgaoil::ação. 

§ 
Tanto em Franca como ua Italia o systemo. 

das contas iflc.Utriduaes tem. sido adaptado Apreciando o projecto substitutivo que 
pelas arlministraçõês de importantes empre·1 tive a honra de apresentar e que, não só nos 
zas particulares, como a. Compagnie des Assu- principies geraes como nos pdncipaes de~-

C=lllm v. rrx !l3 
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lhes, é o mesmo que foi apresentado em 1895 
por uma. commissão especial desta camara., 
á. qua.l pertencia, e no anno proximo p::.ssado 
foi aceitó e recommenda.do ao Congresso 
peló illustre Ministro o Sr. Bernardino de 

. Campos (Relatorio do Ministerio da Fazenda., 
. 1898, pa.gs. 202 a23~), apreciando esse 

-. projecto, diz o parecer da. honrado. maioria da. 
Cómmissão : · 
· « Abra as · portas da pia. instituição a. todos 
os ampregados publicas da União que per
cebam ordenado mensal ou -vencimento não 
discriminado. Portanto, serão inscriptos, 
obrigatoriamente, quer os moços sadios, 

· quer os velhos invalides ou decrt:pitos, com 
despre;;o maai(esto dos pr-incipios basicos das 
sociedades de seguros de vida, ta.es como a 
vida média. e a. capacidade physico-intelle· 
ctual.:o;. 

Esta. déclaração e mais a seguinte, que eo• 
celntrá.mos no parecer ri • . • de 1 898 - o 
primeiro que a illustrada ma!orh~ da Com
missi>o apresentou sobre o nssumpto- nos 
dão o ponto de partida, para a exposição dos 
princípios fnadamentaes do projecto da Com-
:ttiissão. Diz o citado parecer (pag. 16) : · 

«.Estes dispositivos salutares são salva
dores da instituição, que defendem e mol'a.
lisam; e o principio dO. 'l>ida mlidid., que mais 
ou menos fica respeitada ; é a barreh·a ante
posta. aos que solicitam empregos para. fa.z~
rem montepio barato .» 

9 que a maioria. da Commissão propõe é, 
pms, a. applicaçã.o ao Montepio dos principias 
do seguro. Não devemos, porém; tomar abi a 
expressão seguro em um sentido geral, Jâ. 
Yimos que os eseriptores italianos, tanto os 
que propõem o systema tantinario, como os 
que propõem o systema. das contas iruUvi
duaes, Cbamam de segi""O OS prÍDCÍ piOS SObre 
que assentam esses systemas, desde que as 
bases dessas instituiçõ~s nã.o sejam estabele
cidas empiricn.mente, mas sobre da.{los esta
tísticos relativos ao assumpto; capazes de 
determinar uma perfeita. equação entre os 
recursos e os onus das projecta.da.s Caixas de 
Previdencia. A honrada Commissão não usa 
poréJ? dessa. expressão gera l ; propõe o vet·
dadetro seguro de vida1 o seguro de vide. typico, 
como chama Rava. 
., ~nmpre inda.g~r éomo applica. esses prin

Cip!Os ao Montepto. 
Pelo projeeto são estabelecidas duns classes 

de empregados - os que teem menos de 
quarenta annos de idade e os que teem mais 
de quarenta annos. Para. os primeiros e 

. mon~pi~ é obriga.torio. «Serao obrigados a 
contrtbmr mensalmente com a importancia 
de dons dia~ de ordenado ou soldo os empre
gados publicas elfecti vos pertencentes aos 

quadros do.s díver,;as repartições federaes, 
que t.ivel'em direito á aposentadoria "6 idade 
de 18 a 40 mmos. ». Para os segundos é livre 
a. inscripção no montepio : vê-se pela dispo
si~ão do art. 13, q11e não tem a fórma obri
go.toria., roas permissiva. '!(Os empregados elfe
ctit:>os maiores d~ 40 annos ••• nci:o poderão con· 
t1·ibui1·, sal!lo si •• • concorret•em no primeiro 
a.nno integralmente ou em duas tres ou quatro 
prestaçües com a seguinte joia, etc.» 

Para os primeiros, os menores de 40 annos, 
cotitmüa. o systema. actual do Montepio com 
pequenas modíft0ações. Contribuirão com 
dous dias de ordenado, mais uma joia igua.l a. 
24 dias de ordenado; independentemente de 
qualquer condição de idade ou de tempo· de 
serViço, dei.:tam pensão à família, logo qne 
fa.llecam. 

Aos maiores de quarenta. annos, além da 
contribuição de dous dias de ordenado, é 
imposta. uma join. calculada segundo o orde· 
nado annual e os semestres da vida media. 
Com a devida veoia, transcrevo a fórmula 
que, no entender da. Commissão, deve salvar 
o Montepio . . Os que ti-verem mais de qua
renta annos pagarão a seguin te joia: 

. J 1 . 10 1 
o ou s = T L ( 1•03 ) -IJ 180 

70 

[ (1,03) -I] 

(0,03 X 7,9!8) ( 1;03} 11 

I [ ( 1,03 ) n- I]_ .5,8032 l,-
30 

Para os maiores de quarenta annos, além 
da joia estabelecida, e:xige..ose o exnme me
dico. «A capacidade pl1ysica. e uso pleno das 
faculuades intellectunes, próv·a.dos por o.cta 
de inspecç;.í.o de saude, regulo.rmente consti
tuídO.. serão indispensnvefs á inscripçiio, como 
contl·ibuintes, dos empregados e1Tectlvo.s 
maiores de 40 andoS.l> Art. 13 §S. o 

E' preciso accrescqntur que a pensão, tanto 
no caso do empregado ter li'ie11os como para. o 
caso de ter mais de quarenta anD.ós é igual á 
metade do ordenado ultin:io, quer o empre· 
g:i.do tenha 30 ou 40 atinos de servico, quer 
tenha 30 ou 40 dias, quer tenha oitenta. annos, 
quer t rinta de idade: o quatitum da. pensão 
é sempre o mesmo. 

Vejamos, porem, para comparar, quaes os 
-verdadeiros pr·incipios do Seguro de vida • 

O ~rincipio fu.ndamental do seguro ê que o 
prem~o de_ve ser rigoros<tm:ente propOrcio
nado ao rtsco, 
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q il'e n 'emploiêrai goeres a•a.r~ürneotS 
ftouveail.x; éeui: que je viens de présenter 
P,le_ suffiront, ca.r les j>ríiici pês de l'assurance 
~o-~t l_larto~t .les mêines ; cril"i · gtt~ dilmin~ 
t~r,t~ l~s _aulres ~~e q,~e la· prime cfo it . íJtre l' ex-: 
flresswn du rugue: ,. A; de Courcy Essat 
sin' les li:lis ~ u hll.Sàrd stii vi d'êtudes' sur les 
ãSsuronées, p: 1713. 

E mais adia.tlta : 

· . •d'ai honte·d;iosister Ies sur des choses 'l} 
~videutes, .Je veux pourtant rappeiet• encore 

-~ le I>t'incipe. général, que j'ai déjà proclamá, 
et (iUl' leque[ j 'au:roi à revenir à chacune des 

· di visions de ce tra vai! : c' e:lt que . dan' t e~ut e 
pestion d'assurance, la prime doit Btre l'ex
pre1sion du risque, '? P , 190; · 

« Ella (l'a.ssüranêe) e8i lé mécanisme u. 
l'áiâ~ düqü.el s'opére Id partag~ des -pertes 
de d1verse na.ture que pe'Ut subir le páti.'i~ 
moine de l'homme. La. forca qu'elle met en 
j~ü est lá. sblidarit~ hümains Sóüs l:l fórine 
dê la fuütüalité : ce méêá.nisme o'béit à, des 
ipis. prêcisàs qti.ê" la st:ltistiqu~ détermirie. 
:fÃ Zoi (óiidáméiitnle; é'est que lei prime doit 
ê~_re e;êactément prõpdriiónndé àii . ;:isque. ;, 
Chaürton, Les asscirancês. 1, pag. VI.. 

E ainda i 

t Le gra.nd prtiblbme qu'elle (l'assurances) 
ê!1iéfche à; résoli~re; c'est de mesurer Ies 
risques afio de déterminer la presta.tion de. 
chaque assuré conformément à lo. just ice, 
c'est-à-dire, à la vérité.:. Eod. loc pg. IX. 

« L'ég:tlité des primes !loit, en conséquence) 
ê tre coosillérée comme destructive de l'assu
mnce; puisque l'as~urnrtce & justement pour 
<ibject l.'l~ppreciation sdentitlque .de l'ioég~
lité des rJsqU83 n.uxquels il. y a lieu de pro
portionner les primes. • Eod. 1oc• 

O p1·tmio d()ve pois ser := ao risco ~ A OIJe
ia.çi"i.o do so~niro ri!to 1hz m;~!s do que estabe
li'lcor css:i. equaçilo. Pal':~ oslnbCJlecel":L, porêin, 
ó prllciso, om pr imeiro fog:Lr, deterfultts.i' o 
rlsco . Como se o 1letortnin:.t ~ Oií\ Cha.tifton, 
obt':l. eit~:hi., p~g. 106, que o risc<? é o prO
düt!to dos ttes seguiiltes _ractores : 1•,- ímpor
tarici:i. do séguro;. 2•, pro11•~umaade do 
siiilstro; 3ci, intén:~idadê pró'l'u.vel desse si
nistro, ou, eirl outrbl! termos, importaricia 
j:trova fel dO dati:ii:id. Nos. ségurtis de vidà. só 

- i fltervêem os ddtis pdmeiros tactõr~: Suppo
i1l11:i.rrios qüe sé ti'&tà a~ segtífnr uma casa; e 
~ué os tres !àctores à; multipliéàr sejam 
fespectivamentc,represetitados pelas seguintes 
eirras: 
lmportauci.a. -prova~l do damno.. 5/8 . 
P robabi.lldade de sinistro .•.•• , • . 3/1000 
liirpôrtanêili. do següró . .. .• • ... •. 211,0ô0 trs. 
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ô riséo seria d;) 

{zo,oõo x ~!o x +)- 37,5o 

.. Sii pporthai:nós ó ue se trate de um segU.ro uê · 
v1da., na importancia de . 20.000 feito por 
um. ~~ínem de SO a:hnos . Nessa idad~ à.. i>l:'O: 
babllúlade de morrer dentro do annó é de 
21/loilo; 

O risco é de 

( 2ô,ooo x 1~~0 ) -= 22'0 fr. 

. A probabíildà.dâ do siôlStro a detefmiii:id~ 
pela estatiStica;; nos seguros âê :vida: peláS 
ta boas de moL'talldade, 

« ds r.lli.dos estatlilticos de ttue s~ sez·ve ô se
g?ro de. vida se apresentruil sob a fõrriiá de 
ta.boas ehainatlas de mortalidade, riiiis qüé 
ser·i:>m com maior lii:actídãó cba.madáS t..i.bõas 
tle sobrevivencia... Parece com efieito, que, ao 
organizai-as, os estatistietis se inspiràrain na. 
!a.mósn. definiçãd de Bicliat ~ il vida é o 
eoujunto das fuol!Çõ~s que i'ésistem ü. niorti:i; 
o methodo dessas taboas consiste em ~é~uil', 
nnrio por nnrio; o coojuoto de úma. gemÇió 
tlcticia., desfalcando sti.coossi'Va'ineútê do nu;. 
mero tott\1 Ul:!s üascini.entos o riuiriero dos · 
mortos. 

Á primeiraiioha. da. ta.boa; representa. o nu~ 
mero total sobre que ~e opera; a segunda, esse 
n 111:Dero, menos a. !Jiorta.llnade de uni anrio. ; 
a terceira, esse mesmo nnmet·o, diminuído da 
mortalidade de dous rumos e assim :por 
diante.» Cllau(ton, loc~ cit. p, 12 . 

Aléin das prôbabllidadés cl~ sobre~ivencia, 
fÇJrnecidas pelas tn.boâs .de friort::tiidade e que 
variam coororme ::t idade do individuo sobre 
cuja cabeÇ~ se f:~.z o seguro, o.intla se exige, 
como conrlir;ão prellminar, a. sclccçiiomedicá. 
Isto é, w em ihuividuos recoobecidrimente 
sãos dão resultado seguro ns taboas . de so:.. 
brevivencia.. E' inclispensa.vel, pois. o .exame 
medicó. 

N'o seu interessante trabaiho - De t'assu
r~nce pa~· l'E~àt:..... c~pi~lo ~p (L~ _as~~tcin~s 
~~~ l.L u :e); d1z A. de Coilrcy: c. Ic1 d~ mo1.11s 
l'E'tat possêderait toiis les ê'l'êritêriti:r d'ájlpré
ciirtión ; les tábleli dEdilõrts.litã, là stã.tíS~ 
t iqúe ll.dniiilistrat ive soot b. lia dis!)llsltioli.; 
Ies tarifs d'assüranoo sur Iil. v1e sont ~itl· 
culés en J.'::üson des â.ges á;veé une précision 
qu'on ue reilcoutre t.lâ!ls oticdn.l autre riíi· 
ttixB d\i.ssiJrance. Oúi Sn.ns ao ti te. mais rassu
tanée ~ntre ra. i:J:ior ta-lité suppose necéss.'lír~
meiit qüe l':tSstii'é est ~ii botina Si.Wté au 
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jour oú on la contracte; il est manífesw 
qu'un homme a.tteint d'unrJ m•tlndic grave 
n'est pas plns ns::;urable CJU.l'hl navíre en per
dition au miiieu des ecuei!s. Les assureur~ 
maritimes exigent que lo n:..vire soit re
connu en bon état de navig·abilité au dépar:, 
les assureurs conlre la mol'talité doi vent 
exiger de mêm~ Ja constatation méllicale du 
bou état de santé de leurs clients. Autrement 
ils seraient bientót ruinées, ils auraient ponr 
clients empre~scs tous les intirmes et tóus 
les malades.» p. 190. 

Assim, pois, pela selecção medica e peln. 
applicação das taboas de mortalidade se deter
mitta no seguro de vida. a. probabilidade elo 
sinistro : do concurso dos dons factores- 1° 
probabilidade do sinistr·o ; 2•, importancin. do 
seguro, se determina. o valor aori~co, isto é, o 
premi~. 

Para confirmar esta verdade, peço licença 
ainda. para citar as valanas do Sr•. Fontaine. 
tratando ela applicação do seguro as so
ciedades de SO·~corros mutuos: 

« :Oe toutes les ?YJgles IJ.~.t:r.qv.elles 1.loi11ent se 
conformer les associJ.tions mv.t,,elx formees en 
11Ue des assur.tnces sur la vilalitd htcmai~,e, la 
plus importante pr:ut se {ormule:1· ainsi : la co· 
tisalion de la. primtJ, pay.ti:Jlc; par chaqw; a.s
sure, pour chague cspece d'o.ssurmlce, doil 
fJtre proportionnelle à Z:~ probabitied rl.u sini,·lre 
contre tequell',lssw·e 'llet~t se ga1·at1tit· et <i l'im~ 
prrrtance de t'indemnítd stipul6e en ca< de si
nistre. Po\lr preci~er la por•tée d~ cette rcgle. 
il ne sera pas i nu til e de passe r en revue q uei
ques systómes •le pr·imes.» 

( Ministere du Commerce, de l'fndustrie ct 
des Colonies- Expo~ition nniv~wsolle intcr
natíonale de ISS'J iL Par·b- HApports uu .Jury 
loternational pnbliés sons la dircction de :'1:!. 
Alfred Picartl ( présirlout de section a.u Cf•ll· 
seil d'F..t•tl. ). Ecrmolll ie :;ociale. Sectious V 
et VI. Rapport de M. Louis Funtait1c ( mf'lm
bra ag-rógé do 1' lns tit u t 1les Actnai res Fr:m
çais ) p:•g. ·10. 

O pr•ojecto n. 8\J, ulio ~pplica. esses priu
. cipios a.o Montepio. 

Em relaçií.o a.os empregados menores t.le 40 
annos nem se exige exarno medico, nem so de· 
termina pelas tabo:Js du mortalidade a irnpor
tanci<t do risco; tanto é aceito e tanto paga o 
homem são como o uoeote, o que tem vinte 
annos, como o que tem trinta e nove. Não 
:póde, pois, entrar no calculo, scientificamonte 
e~tabelecido, o elemento probabilidade do si
mstro. Quanto ao outro elemento- impor
taucia do seguro- como tomal-o em linha de 
conta, si é até desconhecido~ A importancía 

do ~eguro feito sobre a cabeça do empregado 
é r·.~pn:sentad~ pela p'Jnsão, que, no caso rle 
fàllecim"nto, deixa a. sna. f;tmiha. Mas essa 
pensão é igua.l á metade d? ultimo 01·deuad~; 
~ci·1e a torlo momento v::~.nar : basta. que se]a 
pro mo• ido ou nomeado T><Lra outro logM. Em 
outros termos, emquanto niio fallecer o em
pregado não se poderá dete1·minar qual será 
a imporhncia da pensão a pagar á sua fa
milia..Applicando a technologia do seguro de 
vida, o elemento- importancia do seguro
não entra e não póde entrar no calculo. Logo 
não ha, nem. póde haver adaptação desses 
príncipios ao Montepio. Em relação aos em
prega.dos de menos de quarenta annos o pro
jacto não exige pois uma só das condiçuesdo 
seguro de vida. O que estabelece - contri~ 
buição de rlous dias de ordenado, pensão igual 
a metade rlo ordeoado, etc, fal-o empirica
mente ou antes a esmo, sem um funda.mento 
scientifico qu:üquer. 

Quanto aos empr~gados de mais de qua
renta annos, exige o projllcto o exame me
cUco e o pa.gameoto de uma joíu calculada 
pela formula (l ') « ou por outra equival10nte, 
em funcção do ordenado ou soldo annu<\l e 
seu1estres d•t vi•la media». Já t!cou estabe
lecido que a importancia da pens;;o e elemento 
indispensavel par•a se estal.Je!ecer scientirl
camente a impor·tancía. do premio. Ora., na 
formula (l",) não estó. comprebendiuo esse 
elemento, como não podia estar, pelos motivos 
q11e já expuz. Que valor tem, pois, ess..-. for
muhl'? 

Que importa entrar em Fnha de conta. o. 
ur<lenndo, si amanhã, promovirlo o empre· 
guàu, ter<i. ordcooauo superior, devendo por 
este, em caso Lle tallecim•·nto, ser calculada. 
a. pensií.o ~ E a contr·1buiç.ão, que relação 
gua.r11u corn a r•cnsâo 1 Nenhuma, pela. mes
ma 1·:w.ão .ió. dnda de que est."'l é desconhecida. 
Em qwdq1u.w orJeraçii.o de ::;eg•H·o a. primeira. 
cuuSt\ a saber é a impo1·1o.11 ciu. do seguro. No 
:vrontepio dos Servi•lores doEstaclo é possível 
o. a.pplíce.~·ilo rlot>te principio, porque a p~nscro 
net•ltuma rolaçiio tem com o orden[).uo ou 
vencimentos, nws depende do 'IJ(I.{Or da ·inscri
pçl1o: t.lm\.Jcm lÜii, como na~ demais insti
tuiçUes de seguro de vid:l., a primeira. base 
vara o calculo u a importancia do segu,-o 
(oalor da in.<cripçllo). A annuidade é ele 15 °/0 
sobre o valor da inscripção. lllude-se, pcis, 
a illustruda mt~ioria da Commíssão, sup
pondo que applicou aos empt·egados de mais 
de 40 annos os princípios do seguro: os re~ 
sulta.dos serão na pratica. desastrosos, porque 
faltou ao ca.lculo um elemento indispensavel 
e que do nenhum outro modo póde ser 
supprido. · . 

Demais, por que escolheu a idade de 40 an~ 
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ção da. formula (I•) ? 
1.000 individues que nascem vivos 

sobrtlvivem 
nos para exigir o exame medico e a. appliea-, Sobre 

· Pela. exposi~.ão de motivos parece estabe- -----------:--- -...,.--
lecer-ae que essa é a. vida media ; ctalli a 
con:otituição de dons grupos de emrre;<ndos, 
um de mais e outro de menos de qu;'i" renta. 
a.nnos. «E' o principio da vidct media. 1ue 
mais ou menos fica respeitada», diz o projecto. 

A noção que tenho da. vida mêllia é 11. de 
Deparcieux e outros, aceita por Chaurton, 
ob. cit. p. 32, nota 3 : 

« Nous entendons par vie moyemte lc nom
brc d'annees qtte vivent encore les uns par
tant z.es autres, les personnes de l!tig.; cone
spondant <L ceue vie moyenne. C'est la d·!tiui
tiou donnée par Deparcieu x. 

M. de Serbonnes, IA vie ?Yroyen~te de la 
ta'úlc Jimf. i11oniteur des Asstcrances, 1875, 
p . 346, dít en termes plus clai rs: 

« La vie moyenne à chaque ã.ge est le 
temps que dev;lient vivre tous les indivirlus 
de cet !ige si la totalité du temps qu'ils 
auront à. vivre étuit également répartie entr·e 
eux: .» E' preciso não confundir ciJm a. vüla 
prov,t-cel. « On nppelle uie probo.ble, dit M • 
.Oormoy (ob. cit. , n . 126), à. un âge qnel
conque et d';tpres une taole de rnort.,líté 
determiuée, h~ ditrerence qui ex!st.) ontre 
cet àge et rãge auquel le nombre des vi
vants est rédttit. à moitiê. Aussi clans la table 
d e mortalité de ueparcieux , le Jlotnbre rles 
vivauts à. 30 aO$ est 734 e;; c~ nc>mbre est 
l'éduit à 380 à 66 ans et à :3(H à 6i nns; ht 
'Vie proba.ble à ::lO a.us est douc de :-l6 ans et 
10 mais_ . . Ln vie moycnne ne p~ut pas 
être egnle h, la 'llie probo./Jle, ni avoir :n•ec 
elle aucun m pport fixe • . . » Eol.l . loc. Cada. 
idade tem, portanto, um;\ vi•la. media.. A que 
v ida médi:• rerere·se pois n expo~l\·ilo de mo
tivo>~ E que outro princípio lm sob t·c a vida 
media, senlio CJ.IIe, em qua.lque t' itla,lo que se 
queira fazer um seg-11ro, deve-se ftlZHr entr;w 
no calculo a -cida media d ;l ~oa. sobre cujil. 
cabeça. se faz o seguro '? R' justa.ment•l o que 
não faz o pr ojnct•'. como ficou dito . Ttd v e ;o; a 
exposição de motivos tomo a paln.\•ra vida 
mc'dia para. significar a dur ação commum da 
'Vida. l.Jumana, aquelle momento da. existcn
cia, em que as prob:•l>ilidades da mor te são 
iguaes as d 1\ v ida., em que sobre mil pessoas, 
tomadas desde o nascimento, quinhentas ja 
morreram e sobrevivem apenas quinhentas. 
Mas quem diz que esse momento é aos qua
renta annos1 Sera isto ex:1cto, seg-undo al;fU
ma taboa consultada péla Commissiio; nãu 
o e segundo muitas outras. Transcrevo o 
seguinte quadro da obra citada de Cham
pton : 

< -< o - gz I" ,. 
< 8 <O 
E'<::l t-<l!? 
<~ <-<: ..: 
o C:: oz 
l"! :il ~~ ~:.::; 

NA IDADE DE 

;::>l'l 
/;;l~"~ 

;:lr.J 
OA 
r.:! 

"' "' 

I.. .......... .. '745 804 981 
768 965 
736 952 

2.-.. .... . .. ... .709 
3. .. . ........ .. 682 
4. . • . •. .. • .. . .. 662 709 941 
5 ••• ·- ·· ••• •• •• 647 688 931 

10 .•. · - . . •.. . . . . 600 639 900 
20 . . ............ 556 584 843 
30.. ........ . . . • 500 507 755 
40·- · ·· ···· · ···· 449 432 672 
50... . ... . . .. .. . 396 362 592 
60. •. .. . ...... . . 319 273 490 
70... .. . ... .• 211 175 350 
80-·-········ ·· · 81 72 1!58 
90. ...... • .. •• . . 8 8 37 

Vê-se por esse quadl'O que, segundo Depar
cieux é aos 30 annos que se equilibram as 
proba.bilidlldes de vida e morte; porque nessa 
idade, sobre 1.000, jà morreram 500, r estando 
501). Segundo a iaboa de Kerseboom esse mo
mento da. vida humana está mais proximo dos 
30que dos40; finalmente, segundo a. ta.boa de 
Finh1ison, se approxi ma mais dos 60 que 
dos 50. O principto da. vina médta, a.pplicavel 
no sl"guro tle vida., não e esse, nem póde ser. 
mas o que <'Cima. tica indicado. 

Si, o que nunca se viu nem se ha de ver, 
fixando-se em uma. idade certa o que a ex
posição de motivos ehama <lc virla média, se 
pndf:'sse segurar todos os que nii.o n.ttinl(iru.m 
oss:~. ido.de, independentemente 'le qualquer 
outra cnncliçii.o - importo.ncio. tlo ~egut·o, 
probt~.lJili!la•lcs do risco - O!ltnrla. sub!!t ituida 
tOfln. a cloutl' ina. do Sl'!jUl'O: posso. porém, 
nssegurnr que as nov1lS institukões,f'undo.dn.a 
sobrã ess~ principio, não tct•iam longa 
existencio. . 

E is as ideas fu ndamentaes do projecto da 
Com missão e como foram a.pplico.dos «os prin
pios basic,Js das sociedades de seguros de 1Jida , 
taes como a 'llida med ia e a capacid<lde physiC()o 
intellectuat » ! Do seguro de vida nã o ê nem 
umt\ sombra, nem um simulacro imperfeito. 
Tem tanto de sefll!ro de vida, como de 
Banco de emissão, ~e credito agricola ou de 
qualquer outl'8. instituição .financeira, poli 
tica. ou administrativa, que possa. ser lem
brada. ~o acaso. 
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Além disto o projecto não resol~eu o por-
blema. proposto. · · 

Este é 3. organiSação do Mamepio obrig:J.Iorio, 
de qu'e façnm pal'te todos os empregados pu
blicos; ora, o projecto só o fa-z obrigatorio 
para os empregados ue menos Lle 40 ;.wnos . 
Si . o Montepio dei:tar de ser obrigat<,rio. a. 
sulução e facil, porque será então possível a 
spplleação dos princípios do seguro de vido., 
nã9 esses que acabo de a.ualysar, mas os ver. 
dadeiros, os seguidos pelas companhias de 
s~ggro ~ p~~~rm.i~e o empregado. o qttantum 
ao seguro, calculem-se as probabilidades do 
risco, faca-se a. seleccã.o m~ica. e pague o 
ernprega~o o }lrem.!o nssim de!ermln~ilo; 
qu~ndo moprer dcix~r.à à. pen!'?~O, qJie tiver si4o 
e~ipula.qa. Mas si ha. institui~ part:culares, 
qne se propõm es~e mesmo t1f!1, nas mesmas 
condíçõe~, não se justifica que o Gov!lrno fome 
a si essa. ta.refa.. os propr~os empre~ados 
pablicos não têm, organisacl~t sobre as bases 
seientiticas dp seguro de vid~. ~ssa. grande e 
nobre i!lstituição depomin<!-d::l. - Montepio 
Gera~ de Economia dos StJr.,idores elo EStado 
..,.., a cuja sombra, desde 1835, têm encontrado 
amparo as vi uvas e orpbãos 4e varias gerações 
de empregados publicas ~ Si nã.o se tmtá~se de 

· fundar um Montepio o7n·igatorio, mas nma 
instituição modelada pelas de seguro de 
vid&, o poblema jâ estava resolvido desde 
1835, com a creacão da Montepio dos Ser,.. 
viclores: nada mais tel'iamos lio que extin
guil: o novo Montepio chamado obriga.torio 
e fundado em 1890 p~lo Governo Provi
sorio. Si porem o problema, como já. disse, é 
crenr um Montepio obr.iga.torio, rle que filçam 
parte todos os empregados, é scientiticamente 
impossível irmos pedir. aos principias que 
re~ula.m o seguro de vida as bases da insti
tUição. Como fa1.er seguro sem a SP.lecção me
dica~ E a selecção medica ha. de forçosamente 
e:xcluil' 11rn grande numero. COmo Eegurnr os 
empr~dos de corta ida.de, quando, peh\ 
probaliilidade do risco, teriam de Jlagn.r um 
pr.emio elevado, incompatível com a relativa. 
oxiguidade dos vencimentos ·~ Na organisação 
do Montepio obriga.torio. é força recot•rer, 
como jâ ficou d(lmonstrado, ao systemo. 
mutuo (da tontina.) ou ao dns contas indivi
duacs. O St•. Alfred tle Oourcy, quealló.s era. 
administrador de uma. Companbia de Seguros 
e entre os que ultimamente teem escripto 
sobre os seguros de vida, um dos mais por
feitos conhecedores do assumpto, tendo de or
gunisar a Caixa de Providencia. dos empre. 
gados da. mesma. Companhia. Geral rkl Seguros 
recorreu a.o systema das contas individuaes, 
como o \mico a.ci:eitavel. Aque!le adminis
tr<\dor e eseriptor,- verdadeiramente beoe
merito, porque vulg.a.risou uma gmnde idéa e 
a realizou, dant!o o exemplo â.s outras grandes 
emprezas de caracter particular, que o têm 

adoptado.-teria se~ duv~$1. sorfilfo !;i ~}gql)m 
lhe propuz~se orgaoisar a. Cai;ra. dos e~pr~
gados pel< princípios do seguro de vida ; 
teria sem o.uvida. respondido que, a ser i,sto 
possível e si fosse esta a. questão e este o pr.o· 
blem1., era desnecessaria a Caixa, pois seri~ 
melhor que os empregados se segurassem na . 
propria. Companhia Geral, que era de se
guros. Deixemos portanto essas concep~ões 
erroneas e aüendamos ào que t~!Xl i;!jcJ.o :feito 
é pr0po~to pelos q~~· c9~ vagar t~m ~~I!.,. 
dado a questão. 

§ 

Tenho para Il!il!l qll!l ~ ~luçii:Q definitiv{lo 
do proQle!)la ~s~ _li'!; fqp~~~Q qe ~~P. 
Caiza de Prev1de»c1a co~ v1da e adip.l!llS· 
tração propria, embora regulada e .fiscali
sa.da. 1Jelos l>oderes publicQ!i. ~a ~ixa. 
d~verá tom~J.r !l si todo o servi~ ele pen~P!'l1> 
dos empreg;~dos publicqs. n~o rso as do Mop,
tepio, como · tambem as pensões aos velhos e 
invalido$, que chamamos aposentadorias e 
entre nós. ao contra.rio do qu~ geral
mente succede em outros paizes. tem sido 
a.te hoje graciosls. 

o capital, necess~rio para. Q nagamento 
das pensões. será constituido 1•, po~ conçr.~:-
buiçDes rleduzid.ll!i elos veqcimen~ps dos em.
pregados; 2•. por supvençqes p!lgas pelo 
Estado. · 

As contribuições e sqbven.;:ões sl'!rãq j!a.p~,.. 
talisa.das trimensa.l ou mensalmente. 

cada empregado terá uma cl!ode~e~!lo. e 
nesta a. sna conta individual . 

Na conta. serão lançados separa.dalllente. 
em columnas di.ll'erentes o capltal-contri
buiçãu e o capitnl~subven~ão. Mqrrendo o 
empregado, notes de dez anno~ de serviço, li
viu;::~. c orphãos (un falta destes os ascen
dentes) só terã.o direito a :receber o CGpilaZ 
C011tribuição. Depois de lO a.nnos de set•viço 
morrendo· o empregado tem a fMnilia clesta 
direito não só ao capital-contribuição, como n. 
uma renda. vitalícia calculada. sobre o ca.pita.l
subveução &ccumula.do. No caso de a.posep
tadoria, o emprogndo podellin. optar pPr 
um dos dous systema.s : o da. r~sE!l'va l}p 
capital para a. fll.milia, depois du. sun. morte, 
ou o do abandono do ca.pital, após' a. auo. 
morte, em favor do. caixa. ; o quanfum dn. 
pensão, si se tratar de UPJa. ou de o'!ltra 
dessas hypotheses, devera varin.r de aecor4o 
com a.s tarifas que forem estabelecidas. 
Haverei um fundo de reserva. constituído com 
o capital que, em casos determinados, tenha 
de reverter em favor da. caixa. 

As qu.,tàs d:ui cootribaiçõcs e bem assim as 
subvenções do Estado serão determinadas a. 
vista de dn.dos cstatisticos, que estabeloç~m, 
com a. possivel a.ppro:rimação, ·os futn~ 
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onus da Caixa, quer com as pensões de mon- Cohn Junio~. ~~~olculos que foram transcriptos 
tepio, quer com as aposentadorias. Courcy, no relatorio do mesmo Minísterio do amw 
no seu livro- Les Caisses de Pré,oyance des proximo passad.o. 
employés et des ot!11Tiers et les p:msions de EstO!l, poi5, convencido de que a verda
~'E'tat (pags. 213 a. 215) sustenta. que, om deil'a. solução do problema proposto será um 
França, serà mister estn.belecer·se annual-· dia encontrada na. app!icação do systema rt~!l 
mente, em favor dn. Cai~a. uma. enlrada de contas indi-viduaes. · 
15 •;. (contribUição e subvenç:ão) . Vejamos o l Nadt~o tem de novo o que propo11ho; accúto · 
raciocínio do iiiustre escriptor. 1 a.s idéas de Gouin, Courcy, Leon Say, R,ou· 

« 11 y a pour enviran 242 mill ions de trai· vier, Zammarano e tantos outros. 
temeots eivils, répartis entl'e li6~000 fon- A a.p-plir.nção, por4m, clest:~ system!l> !l.e
ctionnaires, actua llement soumis à. .Ia rete- pend~ de grande numero rle dados estatt~ti
n~e. On a vu que la cht~.rge du service des cos e muito minuciosos, os quaes ainda ~ão 
pensions est d'envit·on 35 millions, attenués possnimos e bem assim de nm estu!io me~i,.. 
de 15 millions par les retenues. culoso dos detalhes da organisação, qu!l pao 

C'est une proportion, 1es retenues com- peide de prestes ser levado a etreito. . 
prises, de lJres de 15 pour 100 de la m~sse des A' vista dest:l. difficu\dade e da. urgeneJa 
traiteineots, et, les retenues déduites, de 8 ·com que se p retende resolver problema ta.o 
pout• 100. Les pensions coàteut clone aujour- complicado, entendi que convinha, ao mepo;~ 
d'hui à l'Etat 8 pour 100 de 13. masse des e como mooida provisoria, modificar alguns 
traitements. · pontos do actua.l r eg.ulamento do mont~pio. 

Supposons qu(il soit possibie de faire table Essas modificações limita.m,.,se a augmentar 
rase · des droits acquis et des enga.gemeots a contribuição, a exigir, .P:I.l'il. deixar pensão, 
contra.ctés . Là est la grosse uifftculte, et j'a- que o empregado tenha. concorrido uqt 
jouterai la. senle . ll faut l'~carter hypo.théti- certo numero de aonos e chegadQ a UlllP. 
quement, ou du moins la réserver :pout• bieo certa.· idade ; a limitar os casos de pen~o e 
étudier la. question en elle-même. ll est clair diminuir a importancia desta. Com o :pro~ 
que rEtl!,t ne s'imposera aucune charge nou- ,iecto, que npresentei, só ti>e em V1sta 
velhi en fondant ·une Caísse de právoyance melhorar, em favor do Thesouro e quanto 
et en y versant chaque année, soit S pour possível no momento, as condições onerosi;>-
100 des traitements ou 20 millions, en sup- simas, estabelecidas naorganisação do :Monte~ 
primant les retenues, solt 15 pour 100 des pio de ]890. A substituição desse systema 
tra.itements ou 35 millions, en continnant por outro mn.is seguro, que p<,JSSa ser dQfini
d'e~ercer les :retenues. 11 aura le choix entre tivo, deve coutinl!ar a ser estudnda., espa
ces deux: partis à prenure, dans l'intérêt gé- cialmcnte no que diz respeito aos dados esta
néral de ses fonctionnaires. Les fino.nces y tisticos indispensaveis á. sua solução. E' tra
sont désint éressées. OO.lho longo e minucioso, que não póde ser 
· J'incline à croire que si l'Etat ne veut pa~ feito de momento. · 
a.ugmenter ses charges il !era. bien de dêbu
t.er par I e second ·parti, en conservant tran· 
sitoirement l 'usage eles ·retenues. Pour que 
la Ca.!sse de právoyance rempl it convenable
ment son but, une subvant ion de 8 pour 100 
eles trnitemants scra.it un peu exiguc; u.vec 
une subvention de 15 pour 100 la. Caisse se
rait extràmement florissa.nte. Or, c'est cc 
iiui im.por~ essentiellement i\ l'Elat, pout· 
nt~irer ot r etenir danflles Jbnctions publiques 
des sujets d'élite et· rendre attrayaotc la 
earriére administrative. Je pense donc qu'il 
conviendrait de fondcr tout d'a bord la 
C~jsse sur· catte base définitivn de 15 pour 
100, a~ (}e la fa.ir~ frnctiuer rapidement 
d~s les. pr~mieres o.nnées et produire tout ce 
gt~'on doitatteud,re d'elle. » 
·. Ze,mmarano, na sua. obra citada, tambem 

c;\-lcula. e:rn 15 % dos vencimentos dos empre~ 
gados a imporlcl.ncia necessaría para. a.limen· 
tn.r a: Ca.ixa de Previ(lencia. · 
···No ·r elo.torio do Ministerio da Fa7.enda, 
fllÜ'~~ent:l~~ em 1879, ach::1m-~e os calc:ulos 
1~~t<?~ ~lo§ §rs: Jo;~quizn do ~osn.rio e 

§ 

Posto isto, seja-me permittido tomar em 
consideração, uma a uma, as criticas 1eitas 
peb honrnd•\ maioria da commissão, no seu 
parecer, ao projocto JlOr mim apreaenk'\do. 

« A emenda não cogita. dos fundos do Monte
pio. salvo qr~anto às contriõuiçõts meniajl.! 
e joiaS, ao p :.l.SSO que O pi'Ojecto adoptado em 
2" discussão orea novas e ab"ndantes fontes de 
renda.. :.> · 

E' "ci-dade que no projecto substitutivo, 
que tiYe a honra de apresentar, ~ão d~s
tin:;:-ui os fu;rtdos do· !iontepio dos recursos 
ordioarlos do Tllesouro, como faz o projecto 
da. Commissão - razão por que diz o citado 
parecer que o primeiro desses projectos não 
creou fontes de receita, como o segundo . A 
verdatle e que, emquaoto o Montepio não 
tiver uma. existencia. de t odo o :eonto &~to
noma.,-e não o terã. em quanto nao fór or.ga
nisado sollre dados estatísticos seguros ..:. e 
v~dadeirJmei!te i;Dutil e illusol!io ~~ng,uir 
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os recursos do Montepio da-· receita gera,!, 
do Estado, de que fazem rja.rto. 

Nós não temo;;, nem teremos pelo projecto 
da honra.da maioria da Com missão, um ver
dadeiro Montepio, com viúa proJ>ria e intle~ 
pendente, provendo ás suas desper..as com os 
recursos ordinarios da. sua receita ; temos e 
teremos ~penas um ~ystema de pensões, 
deste ou daquelle modo org~nisado, pagas 
pelo Estado. O Estado, que é respon~avel pelo 
pagamento das pensões, recebe, co.mo coru
llensação e faz entrar para os seus corres, o 
que pagam os contribuintes. 

Por isto não consignei em um artigo espe· 
cial que o fundo do MontE-pio deve ser com;ti· 
tuido com taes ou tll e:> recursos; porque repito 
esse funtlo não tem existcmcia independente: 
como tal não existe. Ma.s, perguntf', a não 
~erem as contribuições: e joías (art. 3• n. 1), 
de que tamoem co~itou o projer.to substilu· 
tivo, como reconhece o parecer da maioria 
na::~ IJalavras sal~o. etc .. etc., quaes ::~s abun
dantes fontes creadaspelo citado projecto da 
Commis~ão ~ Emolumentos por titv.los e certi· 
dões {art. 3" n. 2) ~ Mas, pelo projecto substi
tutivo, entram tambem para o Tl.J.esouro. 

Si _pela lei da receittt o Thesouro está 
autor1sado a cobrai-as e o projecto substitu
tivo não lhes dá nenhum outro destino, claro 
está que esses emolumentos entram para o 
Tbesouro, concorrendo para tornar mais 

. Jeve o encargo das pensües. 
As pensões extinctas, pres~ript(IS e as não 

appUcadas~(art. 3o ns. 3, 4 e5.) 
Mas pelo projecto substitutivo tarnbem re

vertem em favor do !besouro. De~de que 
esse projecto não dá destino ás pensões ex
tinetas, prescriptas e á.s não ap-plica.das, oa
turalmente deixa.as no Thesouro mesmo. 
E' preciso uma disposição especial e expres~a. 
para não se pagarem as pensões extinctas 
ou prescriptas, nos termos do proprio pro· 
jecto 1 

Os legados, doações, su/;scripçõe$ e quaesqu~r 
beneficios promollidcs pelos pode,•es pubticos, 
pelos interessados ou est"l"anhos (art. 3" o. 6)1 
Illude-so a honrada mnioria da commissão 
sobre os recursos que o Thesouro vni haver 
dessas subscripções: quanto a mim, não os 
-posso comprehender entre as abundantes 
fontes de receita, n que se refere o parecer. 
Como chimem, não ha mais candida. 

O Estado, abrindo subscripcões em favor 
dos empregados 1 Os empregados que têm o 
seu Montepio seguro e garantido, occupan· 
do-se com os recursos que devem indernnisur 
o Estado! 

Os estranhos I ! 
O producto de loterias (art. 3• n _ 7) ~ Em 

·primeiro lagar, o projecto da Commissão não 
determina. quaes as loterias que devem ser 
extrahidas, em favor do Montepio ; essa ren-

da. ülnda fica depenr:endo de novas leis, 
que autorisem o Gove1·1o a la11~ar mão della 
., uetel.'minem as condições da. extracção. Ora, 
o pr-ojecto snbstitutivo não impede qne, na. 
distribuição, qoe a lei da receita costuma 
f.,zer, da rentla da loteria, seja comprehen
dido entre as instituições beneficiadas o 
Montepio, que qtter diz.-r o proprio Thesouro. 
Em segundo logar, al~m de condemnar esse 
recurso, o que me impede de propol·'tf. não 
confio em que, explorar.!o como tem sido e o 
está sendo em larguissima escala, possa pro
duzi!• resultados aprecir.veis. Póde-se admíttir 
que as loterias sejam conserv-adas em ra.vor 
das instituições que têm vivido sempre com 
esse recurso, que com eUe contam e delle já. 
niW podem prescindir, dados os encargos que 
assumiram, D<\ espect:;.tiva rlesse bene1\cio, 
assegura•1o pelo pouer publico. O que não 
devemos, porém, admiT,tir ê que se creem 
instituiçõ:~s novas, contandó com esse exre· 
diente, além de aleatorio, nltamente condem
nado. 

A quinta parte do imposlo arrecadado sabre 
os vencimentos de todos os empregados inscriptos 
como contribuintes ( a.rt. 3<' n. 8 ) ~ 

Não é um !"ecurso novo ; é um recurso que 
se tira do Thesouro, para dat• aa· Montepio. 
De:;te modo seria facil abrir ao Montepio 
fontes de receitas ainda mais aiitmdames : 
podia. ascender á importancia. total dos im
po;;tos cobrados dos empregados publicas ou 
mesmo r1 e todos os impostos. 

E, na. verda\le, esta renda já esta atrect.'\ n.o 
Montepio; não saben:i de outro lagar os re
cursos necessarios para o pagamento das 
pensi:les ; ou não sa.hirão pa.r•a saldar os de
ficits. 

Não tendo o Montepio vida. independente 
do Tl1esonro, nem poder.do ter com a rerorma 
pr·oposta, tirar parte dos impostos para (!ar ao 
Montepio, é tirar do Tb.csouro vara. d::~,r a.o 
proprio Thesouro. 

l?malmeote, os jt1ros de 6 <i o u.o anno, ca
pitalisados semestralmente, dos sa~cl_,os de cada 
ea:ercicio, que ser~ro escrip,-umdos no Tlu:sov.ro 
Feder-al co mo di-vida passiva da U n.ilio ~ 

Mas esses jllros pelo projecto substitutivo 
tam bem pertencem ao Thesouro. Desde que 
é este q1rem recebe as contribuições tl as con
serva, tem e1fecti vameo te os juros desse ca
pital, ao menos o uso delle, o que equivale 
aos juros. N<io é um recurso novo. São pois 
illusorias as no'll ts ~ aóundt:m,es fontes de 
receita propostas pela Commissã.o. A unica 
real não é oova, e t.•mbem, comv confessa. o 
parecer, foi adaptada no projecLo substitutivo, 
e vem ser as contribuições e joias. Ao con
trario do que affirma o parecBr, os recursos 
propostos pelo projecto substitutivo são muito 
mais largos que os do projecto da. Commissão. 
O projecto substitutivo exige como condição 
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que o empregado ter;ha. concorrido por espaço 
de dez anaos; as contribuições, portanto, de 
todos os que conc?rr(•rerp por menos t.l~ dez 
annos, e bern ass1m as jol~s. rever·tem no 
caso de morte em Ctvor do Thesouro. O pt·o
jecto substitutivo ~briga. os empregados 
aposentB;_dos . a contribuir; pBlo proj:Jcto da 
eommissao so contribuem os empre<>aúos em 
actividade. "' 
. Alem disto, ~im_inue, muito mais que o pro
Jecto da CommiSS~lC?, o~ enca.rgos do Montepio, 
o que, pnra o equ1hbr10 da despeza e receita 
produz o mesmo resultado que um augment~ 
de renda, 

E' ve:rlad.e ~ue pelo projecto da Commissão 
a pensao e Igual a. uma terça parte do 
ordenado e pelo projecto substitutivo e 
igua~ á metade. Mas em primeiro lo,!(a.r é 
preciso notar qur. o projecto da commissão 
N~er~·S_e ao utlimo ord~nwlo que, dáào o 
~rmc:pw g~ra.lrnente se-guido da pr<lillOção, 
e muito mais elevado que os anteriores. ao 
passo q'.!o o projecto substitutivo refere-se 
á media d~ todos os ordenados, que o em
pregado tl ver vencido, no correr da. sua 
carrei~a._ Em. segundo lagar, o projecto <la 
Commissao, da. a mesma pen~ão a. familia de 
qualquer empregado, embora este não tenha 
contribuído mais que um anno ou mais que 
u.m mez ou mais que uma semana: póde ter 
Sido nomeado homem, si tizer a sua inscri
pção e fallecer amanhã deixará uma pensão 
igual á terça parte do ordenado. Pelo pro
jecto ~a pom~ssão, o ~mpregado que houver 
cootrrbmdo trinta ou quarenta aonos àeixa 
a me~u.a pensão que o que tiver contri\mido 
tr~nta_ ou_quarep.ta di:ts. Pelo pi·ojecto snli
stltuttvo 1~to nao se da, Si, ao cabo rle trinta 
annos de contribuição, a pen~ão é igual á 
metade do ordenado, autes d'isto, ell<\ é pro
po~c~onal ~o tempo de serviço e de contri
bUI~ao. Basta ler o art. do pr~jecto snbsti
tutlvo para ver que a import:10cia. d:~.s pensões 
na generalidade dos casos, é muito meuor que 
a estabelecida pela commissão: 

«Art. 8. 0 A' fa.mili:J. do tunccionario, que 
fallecer depois de trinta anno~ de serviço, 
sera concedtd<t pensão igual a metAde da 
media dos orden<tllos recebidos pelo em
pregado desde o começo da sun. carreil•a até 
a epoca do I'all<;!cimento. 

Art- 9. 0 A' f<tmilia. dos que houverem 
servido~por mais de lO annos e menos de 30 
compete pen~ão proporcional ao tempo que 
tiverem servido na razaa de 1j60 da media 
do orderwdo, nos termos do a1·ti~o anterior. 

Art. lO. No caso de menos de 10 annos 
de serviço não haverá direito á pemão.» 

Assim~pois, em conclusão, são illusorias as 
nouas e a~undant8S f ou tes de receita creadas 
pela commissão ; o projecto substitutivo crea 

C::llllara. v. IU 

maiores recursos que o projecto n . 89 e, além 
disto, diminue os encat·gos do Thesouro ••. 

Contimh. o parecer: 
« Abre (o projecto subs~itutivo) as portas 

da pia instituição a «todos os empregados 
publicas da. União que percebam ordt!nado 
mensal ou vencimento não discriminado. » 
Portanto serão inscriptos, obrigatoriamente, 
quer os moços sadios, quer os velhos inva
lidos ou dec1·epitos, com desprezo manifesto 
dos principias llasicos das sociedades de se
guros de vid11., taes como os da vida média 
e cn.pacido.de physico.-intellectual. » 

Ja fiz ver o que valem os principias basicos 
do seguro de vida consignados oo projecto da 
Commi~silo. No pro,ie~:to substitutivo não 
jlretenrlí organbar o Montepio sobt·e os prin
ciptos do seguro de vida, pelas razões que já 
expuz. A hont>ada. ma.ioria da Commissão 
teotoll, mas não couseguiu. Não tormuei a 
esta demonstração, que supponho ter desen· 
v o I vi do eon venicn tE:men te . 

Amda o parecer da. cowmissão, referindo-se 
ao projecto substitutivo: 

«A contrH.uição mensal e a joia, menores 
que a rlo projecto e emenda. do relator deste 
p .. recel', são calculadas em (uncção dos venci
mentos do fur.ccionario, que sito 'Variaveis, em 
ve.:; de serem em (uncçãa do ordenado, IJ.Ue ~ 
fixo e, em ~·egra igual aos % daqueUes. De 
sorte que o contribuinte pagara, ora mais, 
ora menos, sem que por i~so se altere o 
quantum da pensão a le:;,'11r. » · 

Os vencimentos são fixos ; não é pois exu.cto 
o que avança o p<trecer. Quem abrir as ta
bellas Ol'çamentaria.s ha de convencer-se 
d1sto. vendo estabelecida. e fixada tanto a. 
importancia dos or·denatlos como das gratifi
cações, As gra.titicações lixadas por lt·i e por 
tanto invuriaveis, salvo lei em contrario que 
os moditique. (o que tambem 11óde succeuer 
com o ordenado), es~as gratificações é que se 
comprehendem, juntamente com o ordenado, 
na designação gernl de "'encimemos, de que 
se serve o projecto snbstitutivo. 

O 11roprio parecer, no trecho citado, rliz que. 
em regra a gratificaç<<o ti igual a % elo or• 
dcnada. Em regra, portanto, é Hxo e certo, 
pois uão se comprellende que uão seja ccrt.\ 
uma parte cert.1 de uma importancia. certa. 
.Mas nã.o é só em regra, o que já b<~sturia para 
a1·gumentur; a-sim é se111pre,salvo lei f:'ill con· 
trario. Em tod<t a parte as contribuições 
são calculadas sobre a totaliuade dos ven
cimentos. 

Continua o parecer da Commissão: 
« 4.0 Determina a entidade da pensão á 

f..t.milia do funecionario que fallecer depOJS de 
30 annos de set>viços, de accordo com a média. 
dos ordenados recebidos por elle desde o inicio 

!li 
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da sua. e11-rreir~ atã !1. época. do fa.llecime!lto ; I ps que fa.llecere:qt antes 4e lQ annos de ser 
disposição esta JlOr demais ioiqua, porquapto -viço. QUe'! o empre~dQ tenha contribuídO 
coUoca em posição inferior o quo mais somrua por um certo numero de annos, antes de !ler 
de serviços presta ao Est<ldO em face daquelle 1 reconhecido á fa.milia., que deixar em casa de 
que pbtem elevado e rendoso emprega c.le morte, o beneficjo dil pensiin, ~ princip,io 
mera. commissão, com o intuito dà fazer 1]lon- e~sencial do ::ystema. mutuo ou tQntinario 
tepio barato.:» adaptado no projecto, como. jà ficou demons-

E1 justamente o contrario. Sendo a pensão trado. De outro modo as :pensões ~e t,orpa
propordonal á mêdih. de todo! os or.d.enados riam de tal fõrma onerosas que o. TbesQuro 
vencidos pelo empregado em todo a correr da publico difficilmente as -poderia manter. 
sua carreira (eomo propõe o projecto substitu· · « Pertanto, nollo scopo di non stabilire 
tive) guarda-se perfeita relação tllltre o bane- eontabilitá. di lunga. du~;"ata ller piccole somme 
:fi cio da pensão e não somente a importancia puo conveníre allo Staea senz(L percia ledere 
das cootl'ibuições pagas com9 a importancia e sensioilmente alcun diritto, di staóiZire che 
duração dos serviços prestado3. O que é in- nessuna: pensione sia accordata p~ una durata 
justo c calcular a pensii.o ( como faz a. Com- di serTJízio minore dei :tO a.ru1i. E' questo il. 
·missão ) pelo ultimo ordenado, porque não se limite stal:tilíto :1nche dalle leggi di pensione 
guarda. a proporção, a que venho de me re· austríaca e germanir:t, ció che dimostJ·a che 
ferir, e porque dâ lagar a que muitas vezes essa flon é pur-amente casuale. Riassumenrlo, 
seja o empregado nomeado ou promovido si puó a.dunque COJ:Icludere essere conveni
para um caFgo mais rendoso, com o unico ente che il diritto u. pensione sia stabilito: 
Iito ~e se o protegei.' e~!l sua _familia: na ~rs- a) DoiiO. ~O anui di ~ervizio, ~p. caso ~i 
pechva de uma pen,ao ma1s avultada. · é 0 inhabilitã a continuaria· 
que Alfre~ de Co~rcy chamav:J,- « avan- b) Dopo 2;? anui di ~ervi~to nel caso qi 
cements m extremt~-» . _ retiro voluntario,» Conti-Vecchi. Ob. cit. 
Comba.ten~o a. le1 de 9 de JUnho de 18;:>3, 12 · · ·' 

dizia o citado Courcy (ob. <:it., p. 155): P· -
« Den:x employés a.uront chemine pendant E Orlando, no seu livro- P-rincípio di 
trente ans dans la. même a.dministration avec Diritto Amministrativo, pag. 127: 
des fortuoes dive11ses. L'un, ·Iongtemps plus « Esposto cosi in generale il concetto e il . 
beureux, admis plus jeune 1J, des fooctions í'ondamento gl]íridico della. pensione, passi
mieux rétribuees, n'aura. r.eçu dan§ le:õ! si~. a,mo ora a diré, stando solo dal -punto ·di 
dernier~s années aucun a.vancement. L'a.utre, vista teorioo, deU 'ordinamento di tara· isti~uto. 
longtemps reta.rdâ, aura réussi, vers la fin E;~ se · dovre~be · procedere cotla · licorta dei 
"e ~a .c~:rriêre adminis~~~~e1 a. obtenir un principi ;;;egue:qtii I·~ 1~ dirittQ alia llensioqe 
~lllPlOJ eleré. Tqus M~lJÇ !tqUldent ens~mhle no:p ~I acq~ista senon scorso un certo nu~ 
le~ p~nsion_. 1l pourra, ~e faire q'ue ~!) P,re- IIlero di anui d\ se;-vi:?;ío pu)>~ico etfettiva
mler a.1t .subl (!es r~tllllll~~ dou})lea, et que le mente prestato, Q!Ian~o minore é H nUillero 
s~4 recl;J,eille une p~nsion double. Je ~oute di anni richiesto, tantq píó-la. pensione :J:'iesce 
qP,e VO~ parve~!ez jl. P(::l'SUa.rler P,U pr!lmiel' f<J,Vorevole all'impregatO e af bUODO ordt
~~ 'VO~~ P,fl parviet~dre~ ::pa~ .à me persqader> oamento dell'<!-m)DinistÍ'azi0!1e, perche

1 
s'en

~ mpl mem~ qqe ~;~ :>?J.t JU~hqe:~ tende non a~ Çlisotto 4i un minimo çhe potre~be 
./pnda Çl]are(;~r Cl'!t\cantlÇ) p projeçto sqb.. ess.erc di dieci anni cirça.~ 

!!titutj'vo. · ·· · Depois de lO anoos de s~n·iço e ante~ de 
~ f,.•. PAl}~~l'<lo a clamorosa ipj~~.ti9~ de 30 & • pensão se,rã · pro:porciqpafa9 tempo qe 

attra~ a. mtser1a. negr~ I;) (~roz íl. f~miha. d(l servtço na. ra.zao de 1/60 da. médta dos orde
:C~ncclO-qario f~~;lle~ido antes qfl ha.Yer com- na.dos. 
pl.etado :ao ap~os de ~rYicP, (l.e:;;gr!I-Ci\ · ~upr!l· E~ o principio seguido em todos os pa.izes, 
ma. de q-qª ell~ nii,p á. cul.Jla,do ~ que totna os onde, condemnadas as pensões meramente 
entes !la,tt ... ·OS., de q11e Ell'-1 o:~rrimo, passíveis da graciosas ou de {aoo1·, tem-se procurado eq_ui
d~ra.peo,q. Q~ pet'da, d:~t p~n~~ÇJ, qqa.ndo, !1Q libra.r a renda e a despezo. do servii)O de pan
®1\tta.rio, m~is ~igi)P§ ~ EllJ~s ~~~; pr(JtecçliQ ~P sões. Ainda· assim não se teqt conseguido e 
Estll.\lO. · - os deficits extraol'dioarios teem em toda a 

ÇQnsa.gl'~_Ulllílo ~xtorsão cs~a dispositivo da. parte alarmado os qne dirigem as vistas 
emenda, pms GWl o fuocciona.riq, ~J;lgundo !i. para. esse ramo da administração. 
~asma, contri~tiirà sempre oõrigat.,riamente, · Poderíamos citar o exemplo da frnnça, 
a.mda. que sua_lda.de seja. av~rpçada ~ precario Italia e outros-pa.izes onde alias as disposições 
o seu egt11.do de su.ude.» das leis que regulam a.s pensões são muito 

Nã.o é ex:a.cto que o projecto substitutivo mais rigorosas quo as propostas no projeeto 
a.tlre ã. 11egra. o f.:.ro:: miseria a. fa.milia. do em- substitutivo. 
pi'eg-a.do J!lOl'to a:ntes de 30annos de serviço ; Sem duvida.osystama. seguido nesses paízes 
:pelorefar.tdo proJeeto só não deixar-ão pensão e bem assim aceito pelo pr.ojecto substi~!l-
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t}VO te:ql g:rand~S i~CODVaQientes ~ de llS. póde acontecer qne UID morra del'OÍS ~e haver 
mqit9 tew.-lhe !!ldo feita.& flS ~a,is :rn.~r~cidas· contribuido q1,1atro me~es, o outro deP.oiil de 
çriticas. A diffiçutdade SJ.lrge qua!!-dO se haver contribuído quarenta annos: a. familia 
~;-a.ta. de Q ~ubstituir. Como ~u-pponho ter de~ do primeiro,. pelo J:ll'Q}eeto d:l. Ccmmissão, 
monstra~o apenas o. systema clcts CO/Zt(l.s i}~di- receberá. a. mesma. pensão que a do segundo. 
'llidrm~ -pód,e s~r. es~belEJcido em ~e11 logar. Isto, sim, -pa.rece-me, e iniquo 6 1.\"entator~ 
Enij.o n!io ]laverà injustiça, po~qu~ cad{!. v.m das finanças do Montepio. 
rec;eberá ;tqlJ.ill9 a que tiver rigorosap:~ente Diz ainda. o p3.recer: 
direitQ. 9 que. :qão quer dizer que os que « 7,, Não cõpsi~~\l: ~ contriln~içl'lo ?MI1~!!~ 
mq:rrerem !'ntes de U!p. çerto D!J.J:p.ero de .> d ~ c " t · t i-
&I!llQ;> ~e seryiçQ ~ da accurnu)a.ç~o de ca.pi- de ~nt ,.~a e .z<Çnsao, qqe .· ~aq or ~mwr a.n~e 
t~es, no!l~m .. d(:lixa.r .. á.s. re_•.,.,ect.iv_p.s fa.tnilias. do patrimonío do !JlOf\tep~o, p!)rqug,-qtÇt !Q$, 

" ".t' clescontad,os mensa,lmente, sem gravame para. 
:P~P,Sões ç~:P~!l§ !i~ f!!> n~guf\rdªr qa ~4eria que"{ll recebe 300$, produzirão no fim da 70 
?ffl{{rt:t !'l [er(l~. M~~ de qqem a ct4p~ !leste · · d 6 I ·tar d 
~asp ~ Nãg seri; dq emprf'lg~o, corno diz 0 annos, a Juros e • .• ao anno, cap1 .1sa os 
p~recer, !Ill!-~ tªwbeq~ pão será do legislador semestralmente, :i. qiJ.antía. dé 13:836$, que 
qna ter~ sido previd~nte e beneficente, se nqo deve despi·eza.r ,;o} • ' •. 

QUP.+ato os int~resses g~ríl,e~ da socie~ade a r-ião e faeil alcançar o verdadeiro sentido 
permittiam •. CP~.o. dizrnqit_o bem RaY. a, t:lO da. critica. que se encerra no trecho c~tM,o. 

d ( A que dia. de pensão se refere o parecer ~ Si 
seu livro cita o . pag. 55) - la vara difesa. se refere a contribuiQão da -qm ~ill. ou dous 
contra una. morte improvisa non puà esse11 de ordenado (art. 12 do :projeoto da. QQffl
data se non d<tlla assicura;;iGne ~ipica , c\J.e missão), á faail a. resPDsta: 0 projeato suP.. 
:fino dal primo giorno garantisce una data, stitutivo, em vez de úouíõ dias de oD:IenB.dc, 
somma o una data pensione, ma costa -:ara estabeleceu a contribuição de 4 "i· sobra .as 
e speEso, Jl6t' cbi campa a ~ul]go, rappr~enta vencimentos, mensalmente. Segqit1 n&ll~e 
una jncompletn r~tituzione delle So!llme pal'ticular 0 exemplo da. legislação qe Otltros 
vers!lte. :.> • • d 

· Para 0 t;Jsbbelecímento. noréru dP .. ll.l.l11..dido paizes. Si se refere f!. oontrlblllção os /lPO-
" sentudos, para o montepio, ~inda é mais 

systema. Qíl.s ~antas individuaes sfio nece.ll~ facildesfazer a critica do :parecer, porquanto 
~rios estudos, que aiqda. não for!l-m feitos. 0 :projecto substitutivo estabelece que os 
For emquanto teremoª, pois, 41! ~a.1}ter o aposentados, do mesmo ~odo qua os _etrEj~ 
systejll;:t mqtpa , ctivos quanto aos venctmentos, po.g11.r1W a 

Continúa. o par~cer: contribuição de 4 q/o sobra 11. pensão, que llB-
~ p.a Di~põ~ (o projecto suq~tjtqtivo) qne caberem em c:onsequeneia da a.posentadflllia., 

~ peDS~Q á familia rlp fDP,Çpion:q•iq QJ.l8 ~iyei' ao passo que O projecto ~a. .C~mmisSãO. isenta. 
mais c.ll'l 30 annps de ~rviço ~eja augmen- os aposentados da contl'lbuu;ao para o Mr:mt'i'· 
taâ& ~e 3."/o 4~ gratifiçaç&:o ppr ~imo· que pio. 
e"+cader ~qnelle tempo, o qU!'l é at~en,tq~oriq . Co?.timia o pn.recer: 
aa~ fi.~ançqs r!o mprttepiq, ~s quaes ~evcm ma, « s.a Revoga. o regulam!)ntg ~e 3{ 4e. Q~~ 
recer dos poderes pub1icos ~ado Q ~uidado ~ tubro de 18{)0, ÇlmiWn4o, cmtret[).n~o. ml,litos 
vjgil!!-ncia, ,» · cas~s, q11e de'l~-?ID ~et- re~li!-qÇls JlOJ' ~~i Çlrdi· 

Tendo o projecto substitutivo estabelecido a, Dí\I'ta. >l' 
pt•oporciona.lir~a.de entre a pensão e o tempo . To(los os !?aS()l\ que d~vem ser r~q~\),dOS "P.Qr 
de seDviço, de modo !JUe só tem direito a deixar lei ordina,t'i~ foram campreqenqido§ l\ÇI prtr 
a pensão completa. (isto é, a rp.otElde do. média jecto substitutivo. o parecer dev~ria diz~r 
dos oDdenadas) o que tivel' chegnuo á idade quaesos omittidos. propí:le-se 11- reyog'l-çiq ~o 
de trinta a.nnos,- o que foi chamado iníquo Rllgula.mento de 3t dtl out~bro d<! 18~Q, por
pela maioria. da commissã.o no seu parecer- que, have~do lles=le +Gg~Iamentp muitas 4i~· 
entondeu o seu autor que. o mesmo princJgio posições que o projer.tp at-tbstit~Uvq l'll'\'~S"a 
obrigava a. conceder um pequeno e propor., implicita ou tncitamente., pqr meiq de ~Qv~s 
ciona.l augmento ~essa pensão as famiJias do~ di~I!o~iç15es in(:ompa.tiV!'lis ~!ll as -primaire.s. 
que tiverem mais de trinta annos. Longe de pu pCilo s\mpl~s facto g~ não .n§ cciilJiM~A-r 
ser attentatorio das finanças do l1lontepio, é de :qpyo, e facil que ~llr:ta:rn. duv1dase Sjl q~~1ra 
justo e sem inconvenian~e, pais é pequeno o fazer prevalecer disjlosiçQe~ pp. a.nt\gQR~~lll!L· 
augmento estabelecido e 11aros os casos dos menta, que o novo projeç~o tem em -vi.ii!ta. 
que excedem e rarissimos os que excedem à e revogar tacitamente, isto j3 não a.se;ara,ndo 1JO 
muito o max:imo de trinta. aonos de serviço. seu te~to. Tornava-se pois necess~ia. a re"VO· 
O pr:ojecto da maio~la. da Commissão concede g&.~ e~pressa do citado ftll~Uiam~nto, 9 q1,1e 
a. masma. pensão em todas casos, qualquer qne não aprese11tn, inco~ven.iell,ta, :pomu~tntQ aps 
seja o tempo de serrviQa. E~ as~m QUE! de daus ca~t;~~ ~uu detJ~ Sf/1" r(lgt~lac{~~ _pq~ ~~i or!!i· 
empregados, que tenham o mesmo orl!.eJ:!.;Ido1 _ ~(frftt n.mh'!'?ll fgi o~i.fti~o~ 
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Finalmente, eis.ahi a ultima critica feita 
pelo pa.rectr ao }lt·oje:cto substituti~:o: 

-« Não é clara quanto iJ. questão de direitos 
adquiridos .; comquauto o seu illustre autor 
não os estenda aos actuues contribuintes, 
deixa « o assumpto no vago de uma. phmse, 
que póde, segundo interpretações diversas, 
ser alargada ou não », como o dis~e. com 
toda a ra.zão e franqueza, o Sr. Me•leiros. e 
Albuquerque no VútO vencido constante do 
parecer n. 150, da 1895.» 

Que aos actuaes contribtlilltes não podem 
ser reconhecidos direitos adquiridos não é 
opinião sóroente do antor rio prqjecto sub~t:
tutivo. Assim t<Lmbem entende o digno r·e
la.tor no parecer da m:üoria 1la Commissão ; 
di~ia. S. Ex. n a sessão de 21 de setembro 
de 1898: 

«Ainda mais, não se ferem, absolutamente, 
direitos adquiridos. Os nctuaes contril•uintes 
não teem direitos adquiridos, porque v. Ex. e 
a camu-a sabem que o direito a.dquiriuo sô 
apparece quando são cumpridas todas as obri· 
gaçlles, quando são satisfeitas todas as con
diçoes que a lei impõe áquelles que desejam 
adquiril-os. Ao empregado iosc[·ipto no 
montepio a lei manda que (·oncorra, ctor<1nte 
toda sua vida, para pod-.1· fo rmar um capít<•l 
capaz de fazer face ã uespeza com a pensão ; 
portanto, só depois de SU;L morte é que surge 
o direito adquirido pelos seus herdeiros. To
davia, são respe,itndos os direitt>s adquiridos, 
verdadei:rarnente ndquirirlos pelos actu<1es 
pensionistas ; porque esses es<ão no gozo da 
pensão, são herdeiros de um contT·ibuinte que 
c:umpriu com lodos os seus dever-es e qne sa
tlsfez a todas as condições d:~ lei; elles estão 
no gozo pleno da pensão, (tue lhes deve ~r 
garautida integralmente.» 

E' a unica. oplnião ~:>vstentavel perante os 
princípios do direito. Pr~to isto, perl{unto: é 

. :preciso fazer na lei a declaraçilo, que o illus
tl'e relator do p<-re~er da maioria. fez perante 
a Oamara., ou basta declnrnr que :ficam resal~ 
vados os direitos ndquiridos ~ A noção do 
direito adquirido jâ. esta. perfeitamente for· 
~ulada na sciencia juridic;l; não se póde 
d~zer que é O 'f!agn de uma phrase . c:• QU;ISÍ 
tao absurdo avançH e repetir essa proposição, 
como se alt,'1lem dissess<~ ao illustre relu.tor 
do parecer da maioria, distinctissimo mathe
matlco,_ que S. Ex. quando resolve os pro
blemas da algebt·a, deixa a ~ua solução no 
flago e no indeci(ra'l!el de~ Jg-uma:; formuh1s ma
thetn<ltiC~S. s; Ex. responderia, sem duvida, 
q~e pm• Ignorar al;,"lletn uma verd:ode, ella 
nao _detxa de existir e de ter uma noção tão 
Pl't!Cisa, que apenas a devem nomear, sem 
mais discussão e sem m:~.ior desenvolvimento 
os que conhecem a. scieucia., ;1. cuja esphe1-u 
IJertence essa verdade. Porque muitos nii.o 

cl)nbecem a noção do direito adquirido, ella 
não deixa de ~xistir e tle ser nãu uma phrase 
vaga, mas uma noção p<>rfeit.amente preci~a e 
determinada.. Direi mais, nã.o só é desueceS· 
sario flefinir na. !ei o que se entende por 
direito a•Jquirido, como poder·se·hta até sup
primir ess.1. parte do pro,jecto, em que se diz 
que ficam resalvados os direitos adquiridos. 
Em toda o. lei se subentende essa clausula, 
desde que o. Constlto.ição os garantiu como 
parte do patrimonio do cidadão e os collocou 
sob a gm•rda do Poder Judiciario. Si alguma 
critica, portanto, pudesse merecer o projccto 
substitutivo, neste ponto, nuncn. seria. a que 
fürmulou o parecer, mas a que ·.enlto de 
tlizcr. Entretanto, como é co;;tume vir ex
pres:;n. essa clausula de reserva dos di reitos 
adquiridos, o autor clo projerJto substitutivo 
julgou conveniente não omittil·a. 

Tenho analysado tanto o projecto n. 89 
de ! S~S.como o parecer da illustrarla maioria 
da Commi~são relativo ao projecto substitu
tivo, QUe tive a honra. de apre;entar. 

Em relação ao pa recer, julgo ter demons
trado que não proc.ede a critica. da Commissão ; 
em r elação ao projecton. 89 que não resolve 
o problema da reo r·ga.nisação do montepio obri
ga.torio, que não segue os p1·incipios sobre 
que até hoje se tem assentado ou procurado 
asseutar es.>a instituição de previdencia, final· 
mente, que são inteirau.ente falsos aquelles 
s~~re que repousa Mrganlsnção propo$tn. Devo 
drzer qne, naapreciaçã•Jdes:;e projecto,limitei
me ;1 estudar e comba.ter os sf:lu:; principios 
tundamentaes ; não podendo aceitai-os, se 
toriU~.va. iuutH entrar na apreciação dos 
~etalb~s. A n o ser por esta razão, es~es 
netalhc:s mereceriam alguns reparos. Darei 
apenas um exemplo. O cit.a.uo proiecto 
n. 89 de 1898, no art. 2", diz ' que 
o montepio é dos « empregados publicas ci,is 
da União»; no entanto refere-se sempre 
tanto a ordenado como a. soldo, tanto o. apo
sentados como a re(o1·ma.d·>s . Citarei os arts. 
12 e 1.5. _Diz o primeiro: -«Serão obrigados a 
contr1buu~ mensalmente com a impot·tancia 
de dous d1as de ordena<to ou .!oldo o:; empre· 
f;.• dos publicas effecti vos per tencentes a.os 
q uatlros das di versus repartições federaes, que 
tlverem direito á a!Joseotadoria e idade de 
18 !1. 40 annos . » Diz o segundo dos citados 
art1gos: 

« O empregado que fôr aposentado ou re· 
formo.ao com ordenado ou soldo inferior as 
que perceliia, ·por não ter completado, con
forme a lei, os seus annos de eJiectivo ser· 
viço no ult1mo e1uprego, poderã. continua.r a 
coutrtbuir na propol'çao do ordenado ou soldo 
deste, pura legar .:~ sua. fa.milia pensão mais 
va.otajolla. :. 
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nicirml seja. exercido por funccionarios de 
nt•m~açã.o do c,htofe do exacuti.vo estadual ; 

Os deta:hE>s podiam. t>ntretanto. ser conve
nientemente emen!lad.::s; o· que pot·óm, não, 
se pó:le, sem projurl.i~ar toda a ec,momia e :-s
tructura rlo p"!'ojccto, é toca1• nos ~eu~ pTm
cipios funrlamentaes. Este~ ci que a meu. ver 
são inacceitaveis, do que estou tã.o conven
cido quo, apezar de contrario, muito con

. tra.rio ao systema do Regulamento de 18\:lO, 
julo-o preferível rnantel-o a adopf.ar-se o pro: 
jecto da honra~a m!l-iol'ia da Commis_sii.o. S1 
fór aceito, set'a mars um erro e o mats grave 
de todos, que se terá. commet~ido na soluç!io 
do difficil problema. de orgamsal' o momep10. 

3" dis•·us8ão do projecto n .. l33 B, de 1895, 
(nova discussão) com o pal.'.-cer sobre as 
eu•endas otrerecidas em 3• discussão do pro
jacto n. 133 B3

, fie 1893. que classifica em 
quatro cathegorias as repartições federaes e 
equipara os vencimentos dos respectiYos 
funccionarios. 

Sala das Commissões, 9 de junho de 1899. 
- Pauliao de Sou~a J'!lnior. 

O Sr. Presidente-Não havendo 
orador~s na hom do expediente, designo para 
amanhã., a seguinte ordem do àia: 

Votação d~.s seguintes mateeias: 
Do projeeto n. 43 A, de 1899, declarando 

remirias as dividas Jl&l':t com a Fa.zend:L Na
cional tlcixad!ls pelos officiaes e praças q":le 
perelleram na campanha. de Canudos ( L• dJs-
oo~ã~; . 

Do projecto n. 56, de 1899, a.utor1zando o 
Poder Executivo a conceder ao 3" escriptura
rio da Delegacia Fiscal de Pel·nambuc~, Fran· 
cisco Jorge de Souza, um a.nno de hcençu., 
com oràenado, par&. tl'a.tar de sua saude 
(discus>:ão unica) ; 

Do projecto n. 18, de 1899, autorizanao o 
Poder Ex:ecuth"o n. conceder um anuo de 
licença , com o respectivo ordenado, ao tele
graphista rle 3: classe da_ Estrarla de Ferr_o 
Central do Braz1l, Procop!O Marques de 01!
veira. Neves, para tratar de sua S<LUde onde 
lhe convier· (discussão unica) ; .. · 

Do proje:cto n. so E, ue 1898, add!tlVo des
tacarlo na 3~ di:scu~sã.o do projectO ':·. 80 J?. 
deste anno que fixa a r1espezn do MtnlSterJO 
da Fa.zenüà. para. o exercicio do 1899, autori
zando o Governo a. revel' o regulttmento da 
Caixa. Ecooomica. e Monte do Soccorro da 
Capital Ferlex·a.l (t.liscussão unica) ; . 

Do projecto n. 20, rle 189~, autOl'IZ3!J.r~o o 
Poder ExecutiYo, a conce•1el' ao macbmrst<L 
de I• classe da. Estrada. de Ferro Central do 
Bra.zil, Joaquim José ·Leite, um anno de li· 
cença, com o competente _ orden~do, para 
tratar de sua saude (discussao umca) ; 

Continuação da discussão unici do par~~er 
u. 20, de 1899, que julga que nem a Uma.o, 
só por si ou por accC'rdo COJ?- qualquer. E_s
tado, póde legislal' sobre a for ma de eh:nçao 
ou nomeação do chefe supremo do Porler 
Executivo de qualquer do~ E~tados da Fe
deração; nem às legislaturas estaduacs ~s
siste qualquer auto,·idade pa.ra fazer~m lets, 
em virtude das quaes o Poder Execut,...-o Mu-

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 10 minu
tos da tarde. 

50" SESSÃO EM i 1 DE JULHO DE 1899 

P1·esidencirt dos Srs. V azo de Mello (Presidente, 
Urbt~no Santos (:t" Vice-Pr·esi4ent-:), Va.:; de 
Mello (Presio'ente) , U1·uano Santos (:t• Vice
Preoidente), .Julio rle Mello (2• Vice-Presi
dente) e Carlos de N()1):.tcs (1.• Secret.J.rio). 

Ao meio-dia procede-se.ã chamada, à qun.l 
respondem os Srs. vaz de Mello, Urbano 
Santos. Julio de :vl:ello, Cari<JS de Novaes, 
Silva. :vrariz, Angelo Neto, Albuquerque Se
rejo, Augusto Montenegro, Viveiros, Euua.rdo 
de Berrêdo, Marcos de Araujo, Pedro Borges, 
Torres Pot·tugal, lldefonso Lima, Marinho de 
AndrAde. Tavm·es de Lyra, Eloy de Souza, 
José Peregrino. Trindade, Appolonio Zenay
des, Ermirio Coutinho, Affonso C<'sta, Coelho 
Cintra, :Malaqui.as Gonçalves, Martins Ju
nior, Cot•nelio da F(•nseca, Joií.o de Siqueirll., 
Rocha. Cavalcante, Neiva., Jayme Villa.s-Boas, 
Seabra, Milton, l~raocisco Sodré, Manoel Cae
tano, Joãll Dantas Filb.o, Pinheiro Junior, 
Oscar Godoy, H.a.ul Barroso, Fonseca Por
teli<L, Deocleciano de Souza, Barr·os Franco 
Junioi', M!l.yrink. Calogeras, J0ão Luiz, Car
valho :Yiourão, Ildefonso .Alvim, H(lnrique 
Vaz, Antero Blltelllo, Leonel Filho. Rodolpho 
Abreu, Telles de Ment•zes, Theotonio de Ma· 
galhü.es, Nogueira. Junior, Arthur Torres, 
Manoel Fulgencio, Lindolpho caeta.no,Eduar
uo Pimentel, O!eg-ario Macid, Padua Re
zenrle, Luiz Flacquer, Casimiro da. Rocha.. 
Dino Bueno, Ceza.rio de Freitas, Lucas de 
Barros, Francisco Glicerio, Hermenegildo de 
Moraes. Leopoldo Jardim, Luiz Adolpho, 
Alencar Guimarães, Paula. Ramos, Francisco 
Tolentino, Pedro Ferreira, G:uillon. Ma.rça.l 
Escobar, Diogo Fortuna., Appa.ricioMa.rieuse, 
Francisco AleocastTo, Victorino Monteiro, 
Vespasiano de Albuquerque, Ca.mpos Carlier 
e cassiano do Nascimento. 

Abre--se n sessão, 
Deixam de comparecer com causa partici

pada os Srs. Heredia de Sã., Enéas Martins, 
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Theo.l!onio ~e Brito, Pedro. dh~rmón~; . Mai.tâ. 
Bac~ll&r· Rodri<>ues ]'ernande.s, Guelé1ha 
Mou1'ãl:l_,'Eli~s n~:rti!!s,José A velii:tó, Teixeira 
d~ Sã.; João 'Vieira, Pereir;). de Lyr_a,; Pedro 
'Perilatnbu~, OlyJ!lpio campos, AflS~l.de~ _de 
Queiroz; 'Vergne, de Abreu, .A,mJ.>bllop~~o, 
Leo-vigildo Filgueiras;_ P~ranh9s M.ontçne~r!>, 
Belisal:'io de Souza, Nilo Peça.nha, Pere1ra· dos 

·Santos, Erico Coelho, Leon.et LoreLi, Er!lestó 
Brá.iiliô Silva casti'ó, Jüliti Santós, Bertiar
des mas', Paulino de Souza. Junior, Cáfupo-· 
lína Almeida. Gomes, MonteirC> de Barros, 
GonÇalves Ramos, Jaç_Qb da. Paixão, Fran
cisco Veiga, Ferreira Pires. Ma.tta. Machado, 
Rodol:Pho Paí:xão, Lama.rtine, Moreira da. 
Sil va1 j\1 va.~es l,tub~ãq. OH veira. .. Br~ga. G':JS· 
ta.vo Godoy, Domiugues de Castro, Ella.s 
f.a.ustoj AP.ol_pho Gordo, ,Alfredo .Ellis,.:~?a.du
lino Garl9s1 .Cincin~ Braga,_. Arthu~ 01e e
ri~hsen1 RpdolphQ. }.!iranda,. Ca.~cciolo, _ Bra
zjlie dá Luz1 . Plin.i9 Casado, Possidomo da 
Cunh8.1 A.u~liano Ba.Tbosa., Py Crespo e 
Aze;rooo sodre. 

E sem can;:a os Srs. Gunba Martins, Rer
uularlõ Ba.Jideira; Arthur Pei:iwto, Felisbello 
llreire, Eduardo Ramos; Sã Freire, Alves àe 
Brito; Antunió Zacharlás; Bueno de Andrada 
e Alves de Castrei. 

E;_lidá. ~ sém debate ápprováda â. ada da 
Sêssãfj àfitecâdt!nta. . 

i'a.ssa.-se ao expediente. 

o·sr~ :1° Secretario p:rOéede ár lei
tntli dti seguinte 

EXPEDIENTE 
- .. 
Offieios~ 

í5o sr~ i o §ec:fetàr!o ao Senalló, àe 10 do 
<:lli'rentê, ililiiitlttélidó ãs proposiÇões desta 
tliiihài'à., ma;â6a.i:ldtl qlle cqhtiniíé a reveftár 
4:llti béileficiô da. AssbciáÇãéi Gerà.t,~ê AU:ri
lills :Mtltüoll àa Estrada de Fsrrci Central do 
lí~azli, a.S mtiltus imp_ostá.s aós émpregàdos 
<13. iliêsi:tii:t esttadâ; cmi.l'orme d. dectéto li. 7v7, 
d5 3d d!l ágosto aa)890, e igualando às vén
éifll_liútos dós esêrivães tl.a. Côrte de A.P.Pel
lação db' Disti'icto FédeNU aos fixad,ds o li que 
;vieréõi.ã. ser fixados Pãrã ós !isêrivães ~o Tii
li'ti"Çlâ.1 do Jfuy e dã Rílj:iartiçã:o dà Póiicia. do 
~.esmo distticto, proposições. ltqiié o senàdo 
J:J.ruJ poud~ aàr ô séu assentimento; = Iiitei
ridà •. 
_ Do mesmo sEmbor, de ~guai d.a.ta, remetten• 

· do ~ proposição desta Ca;mara, marcando os 
vencimentos do pessoal das . sub-administra• 
ções dos Correios, com séffe :iía!i cidades da 

· Gaiíl.p~nba, Dialnt\ntina e Uberaba., propo• 
iiiçã:o à qu!l o Senado não paú.de dar o seu 
assentimento. -Inteirada, 

. . 
. ·-·---···-·--··-... 

R.eqiia'ciínlilito : , . 
be Antonio Alvares. Penteado, .í.léd.Üi.âõ o 

restabelecimento das ta~ifas de 1896, telã.
tivamente aos tecidos de lã. - · A' CoimiiisSão 
de Tarifas: 

o Sr. Luiz AaoipÍío..,...sr. Pré$i". 
dente, ainda: é a. situaÇão anorrnàl dq Está.él.ô 
de Matto ~i'ósso, que· iilê obrigá a '(iir ã. tri..
buna. afim de chania,r a áttehçãõ da. Cá.fu.àra ê 
do paiz p4i'a o es~do àtltid~ vó em. q a e â pii~, 
litica. do ~i'. Preài.dénté da Rêpübli~!l- êolló
cou _aqliêlla p~r,:té dó ~rritorió .. ~ra.Zilàifõ. 

Um telegra:mma, hda liàntt=mt nd Sen~do, 
obriga-me mais utna véz á axpor à' esta. ca~ 
mara a situaçao verdadeiramente anarchica, 
ein que se acha. aquella parte do 'territorio 
bra.zileiro, 

O Sr. PresidenLe da Republica, que negou 
toda a especie de apoio ao coronel Antonio 
Cesario, prê$identelegititii.amente elEíito, pre
sidente lega.li::nénte reconhecido como · :poder 
coil.stituido da.quelle Estado; S. E:s:.; que 
deixou 03 poderes constituídos do meu Es
tado snram sitiados e; por assim dizer; de
postos, S. Ex. apena.s acaba de mandar · re· 
conhecer como presidente daquelle .l<Jstado, a. 
um vereador da Camara Municipal; o que é 
cootl'a. a. respectha. Constituição, apressa-se 
logo em reoommendar ao comma.nda.nte. do 
districi.o; qúe preste apoio a essa. autoridade 
e, como a. camara municipàl . protestasse . 
contra essa illegalidade, s. Ex. telegraphou 
áquella. corpol-aQã;o, dizendo que colisideraTá 
legitimo o exercício do governo actual; ao 
qual garantia apoio em suas funcçl'íes. . 

E' Íl'IIla exoi'bitàacia. do Poder Executivo ; 
o Sr •. Ptesit!ente da. RepnbliC!lJ _não podia de 
ma.ueira. alguma ai'vorar"se em poder reco· 
nhecedor de direitos dó presidente do Estado 
de Matto Grosso, 

AqueUe JlTesideúte, que Ia estã.j é um ·pre
sidente espri rio ; tr-a.ta.:.se de nm gover.tio 
illega;l; illegitimo, ao qual S. E:!:. Iião podia 
mandar diier que recônhecia a. legitimidade 
das suas funct;ões. 

Mas, Sr, Presiden té, todas as vezes que me 
levanto nesta Casa e todas as -vezes que; na. 
<mtra. Casa. do Congresso, 1lilgum memb:r6 da 
representação de Ma.tta Grosso se lévanta. 
para :Pr<lfligar os a.buso3 cómmettidos pelo 
Sr. Presidente dli. R-epubl.i~a.. naqu~llr. parte 
do terri.torio bl:Rsileiro,_logo. surge um .outro 
representante de outro Estado; p.o intuito de 
defender o Sr. Pi:esidetita da. RepubUca._e _de 
mostra.r que o seu procedimento roi perfl'lita-
llielite correcto. . . . , 

Entretanto; todas as . no~icias ;rindas, 
quer do. Estado, quer dê Buenos Aires;· 
cuja. imprensa. está bem informada dos acon
tecimentos, todas ella.s .attestâm q_ue o 
procedimanto do Sr. Presidente da Repu~ 
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blica. tem sido õ mais iMorr~etô, que se . j~ déíii8ô.stre.i quêHlesdé 29 d~ niáfêB ejr 
possa. imaginar, nestã. questãõ. tinlla. levado âô c()hheeiilieilto do Sr: Pres!

As autoridades federaes, em obedlenda ás dente da. R.epübÜca. ttüegra.nün:J.s da. iná.iOi'. _ 
· ·ordens emanadas de S. EX:.. fazem causa gravidade, dehótãi::tdó o estàdô de àgita.çãó ·. 

commum com os revoltosos 9 .fizeram pressã.o em q,u~ .éstav~. J\btt~·G!95!3o,_ ni~§.trando tj.ull 
sobre o governo local, afim de conseguirem o. Ca~;ut~ !)sta!!1. a.mea~ailá. _dê .s~r jnv~tli~a 
annular, não só as eleições como . todas as por. ~~il~s_ . ar:ma.~!)s. t? -~~~ as~~m telégt!l~
medidn.s tomada.s pelo governo legitima-- ~pas _em . 9-u_e ? ~res~d~nte ~~._li!~.tlcj :P~drli. ~ 
mente constituído; tendent.elil a ga.raptir .a or- S. Ex_. ~rovid~~mes :1:1:1111 tle Im~e~~.ttiiãlqu~r 
dem e a tranquillidade publica. no Estado, de~~~o. ~ -~'!-a..au~6):'Jdade ~à assemlli@a. qn-e 

· t· -- da . . f 11 - dev1a renrur-se a 10 de alml. 
.. Ja.. tve occn.s1ao,_ .. pr~metr. a. vez que .~ SI Pois liêfti; depois do telegraiiiJ!íâ de !W de 
:qes_~a. Casa, quando tra.t~t. d~s aasnm~_Eos re- itlé.r~o fôilâiii dirigidos a s. Ex: outr6!1 e, 

.. l~trvos a. .Mattlo Gl:'Osso.; Ja t1 v e occasJa.o; _re- fiiiàli:ilente, quaodQ ti Gi:J'Vêrho de !liiitto:tJrbssb 
p1to~.de ler ~1gun~. top_Icos_de uma. co~r_espon- percêbeu qi.tl:l s. Ex. Iião prbviMiiêiãtii, di
d.e_llcia., esprrp~a. ll.e cuy~~;bo., pelo C4prtão Do- ri ""ÍU-me uni telegrariima c6iii datá de 6, iím 
nn.II:~os Yit•gtlro do Nascutleu to, sellretarlo. d_o q;i'e pedia prd'videllcias tifO.erlt~s Uô sentido 
general Camara e testlmlunha dos aconteer- dé impedir a lutá iriliiii.tJ.égte é õs aésál!attls 
mento!l. . . . . . . . . . . . . ab mesmd Governo, põis que câDaos íl.i'iliãtlbs 
. ';J.'ellho agoi'~; tletLnte de -~m, uma. !ie~únda ma.rcha.vam sobra a. Ca.:pítal, quê estli.'Vá. 

COl.'l'eS_pandeUC!I!; dessa . dJStlD é to ?ffiCJ3,1 • e, ã.fuélaçada. de Si tiO. . . . . . . 
comquanto o mesmo fo~e; desta fe.Ita;, mu1to . AI1l~p,e1i.$a desde abril e A Notféià. do 
caute~oso, comtudo de1::ta ~ranspa1:ecer, :nas mesnió dia publicaram tll~cgramiliâs· elii. 
suas lmb:l;S geraes, .o. proced1men!p Irl,'egular det~ dà Sr. Miiiisti'o da: Fàzaildâ, ·4!!élá• 
~~s au~orr~ades .m~!lta.t.:,es. daqu,lle ~.atado, rando que s.- Ex . . havia. aconselhado como 
procedimento or.rtinãode ~rdellS ~ma~_a.das do sdluçãó a. a:ó.hullàÇão di!-9 élElióõe!i; 
Governo.ledera!, pf~oo~lmentolj_ne~mha P'_or Pois liam. pa.sm~ â càmãfa! . · 
a.rn CQl\glr a a.Ss~,m~léá; e-o p_o~er .. E~~cutml Ajiezár da reclamação. ao jire~ldedU! de 
d~ .Estado a:_~ccelta.z:em ~.medrdà.S_ I?JP?Sf3S Mattó-Uràssó, à..Pezar dds hi1egráftrmas expê
pelo Sr.· Mm1stro. tl_;t Fazen_ua.e q.ue - ~onsta.fu dldos parii. ~ta Cà.pi~a.l~ o .• sr: JSrêsi~ll?:tê tia 
do tel~pa~ma da~ de_àbr~ ~o corren~.. • Republica nao tomou pro~denc•a. a~günii:l.; a. 
. Eu Ja. disSe! I\està. Casa, que o Sr. Pres1- iião ser declarar t;lm data de 8 à.6 Sr. _com-

dente da RepubliCti., qli~ndo de'riã. tOniár .pro- manáanté dó distt'icto q1;1.c já. sà.biâ. que 113-v~a. 
vi.dencias _sobre faêtos oceorridos. em Matto proposta. d.é so_lü~o .:Pac:iflca pará. . a. _q~-~stão 
Gr~sso, d~Jlxou de tomal-as. e, quando. S•. E1\'. de M.a.tto-Grosso,J?ro,vementâ da. recomm.enda-
sa.bJa.. que a. assemhiéa dev1a. ter ea.p1tula.do, ção dos chefes daqUl àds de lã... . . .. 
mandou alguns telegr 11,minas.. que .1iea.i'am Orà, á. uilica recoiniíiend.açã.o . qü.ê 1l.otive 
na ultima. estação tele,"Tà phica. ; s. . EX. foi. d.<i Sr. M.inisti:o dti. F~~Xecida, eiigii'i.d.õ ca
~ão procurou i~dagar si ess~s. telegrami;riá.S tégoric~menta ~- aiititillaçã.ó da. . ~í_eiÇ~b~. _d_e 
chega.va.m ou nao ao seu. destmo, porque o modo que o PresrdEinte da. Republ!êá., aâqüe
que se queria fa.ze!' era entregar o Estado, ceodo-se da. alta réspaitabilidá.dê . itõ seu 
manietado, ao Sr. Ministro da. Fazenda., o curgo, insinua.ya. a.o commandanta do distfi-
que i;e pretendia fazer era que aquelle Es- cto o. arinilllltçã.ó dá. .eleiçlio. . . 
tado -perdesse o seu direito de Estado li vre,da O êotiillla.ndan tê Uti di.Sti-ictd, 1ioiiiàhi ih
Estado a.utonomo, po.ra. ser _in_cor.POL'ado ã. télligente, general veliio e ta.lvoz babittiá.~ 
Uni~o .como feudo do Sr. 11Lmstro. da Fa." á. estas empreitido.S (rião itpoiê.i.dos), deu calJa.l 
zéndâ! _ . . . . . ~ , . . . . . .. desemp~nho a essa recommendáç~_o ..... 

Tudo 1sb esta. patente, o no so ~os ãocumen" Vou móstra.r cotrt _n. cort·espondencla. do 
tos ofil.ciaes, que j;i. fôra.iii litlos·e examinados secretário do general Câfuafli. que este géiié· 
nestu. Casa, mas ainda de üme. correspotlden- ral foi uni verdàdeirb iiitermediario, exer
cia; cujôs tópicos peÇo licençà. para ler, mésmo cendo pressão sobre. a Assembléa. e Governo de 
porqu~ e precisti qi.le_ó paiz ooilne~à, :em to.~os M:alto,,G_t~sso l)ii.Jt_ã._~rr~ücar::lh~~ a.. à.ó.n_ul:là.c!i.o 
os seus detalhes,_ esse attenta_do,. qUe se :pra- . da eleição. Em. vez de defend~ras .. autor1da· 
ticóil. ei;ti Mã.ttó Gróssõ. das (lôilstitilidas, ooüió.erã. ao seu aev~:r. -~ 

Emquanto o Sr. Presidente da República Virtude dó n. 2 do à.i't. B" ~ .C.~~sti~üi~o, 
não estiver convencido de que andou mal, de llrest<?u ~-~~neJ."al.9aJ?la:a ~3:? . . tor.t~ .~?~ re
que d6'Ve cor~igíro erro q~epratico~, ~ão d~i- voluci.onarlOS, afirii iÍ.e ext_p~q~~r d~ ~m~ AS• 
xarei esta tribuna, defendendo os direitos do sem~Iea.cpacta -~ annullaça? da el~IC~'?· ,(Lê) 
meu Estado, d,efendendo o meu partido e a po- - :qevo dlZ~_r q_ue -~. ~~nh~~ correspondente 
pulação de Cuyabà; tratados por s~ Ex. e j esta. nest~_l)Dn_t? ~!ll ,mfor~ad<!, .. , ..... , • 
pe~as .· tropas . f~der~es~ como se fossém os ja• . 9. _ offiCI~-- l'~~1,g1do pêl~ ~~n~~~~-~ronel 

. gunços no arraial de Ca.nu.<los. ·· Paüla êastro, em. da.tã de to dii'rg1á:~ ã. às-
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sembléa. de Mo.tto Grosso, ii<>Trionstrava qu~ 
S. Ex. sabia que a 10 a linha lel!!grn.phica. 
ainda funcc_iúnava.. tanto que S. Ex. p:..ssava 
ao Gov~ruo Federal um telegr-a.mma. com a 
nota. urgente pedindo providencias. 

Ora, é e:x.traordina.rio que, tendo o governo 
de Matto Grosso pedido providencias em .6 de 
abril e tendo levado ao conhecimento do 
·Sr. Presidente da Republir.a. nesse· mesmo dia 
um telegra.mma. de Cuyabã, só a 11 S. Ex. 
se lembrasse de dar ordens catlleg-oricns ao 
commandante do districto ! ( CmHinüa a ler •1 

Já mostrei que o tenente-coronel Paula 
CMtro passou o telegramma com a nota u r
gente e agora chamo a attençã.o da Camara 
par a a. interru~o do telegrapho . 

Diz-se que o telegrapho esteve interrom
pido sete dias, entretanto é sabido que nesse 
intervallo expedia telegra.mmas para o quar 
tel-general ! 

O telegrapho não pôrle r estabelecer-se 
durante ~te dias, entretanto, logo que a· as
semblêa. capitulou,começou logo a funccional' 
pn.ra. communicar ao Governo tão grata noti
cia.. 

O Governo precisa oxplic:~r como se !leu o 
immecliato restabelecimento d~ li oba. telegra
phica. e como foi qun a 10, quando a política 
do Sr. Presidente da Republica. parecia ter· 
mudado em relaç;lo <~ Matto Grosso, a l inh(l. 
logo Jicou interrompida. 

Todos estes fMtos, longe de constituírem 
defesa. do Governo. pelo contrario, depoem 
contra a sinceridade das suas int'3nções . 

Devo notar que o regulamento do t ele
grapho estatue em u m dos seus at·tigos que 
os chefes de districto devem requisitar uns 
autoridades milihres protecção a~ linhas te
legf'S.pbica.s que, sendo proprio nacional , 
estão collocadas sob a gunrda. e protecçã.o tias 

. autoridades ferleraes, responsaveis pela sua 
conservação. · 

Por que o Governo não tomou providencias 
em relação á linha telegraphica, cu,ja interru
pçã.o teve rogar nas immediações de Cuyabá. 
sem que nin~uem tratasse rte restabelecei-a ~ 

Estas interrog:tções surgem naturalmente 
ao.eepirito, ainda o menos provenido, que ~e 
de1• o.o estudo das informações pt·estada.s ·ao 
Governo pelas autoridades r~dera.es do Es
t ado. 

A verdade é que a linha. estava tão só
mente destina.dQ a transmittir o que fosse no 
sentido de favorecer aquelles que pretendiam 
assaltar a cidade de Cuya.bá e o Governo de 
Ma.tto Grosso • · 

As instrucções de 9 de abril eram de abso
luta. neut ralidade. 

Ora, já li os telegramma.s anteriores a. 9, 
-passados pelo pr.)siden te do E~tado ao da. 
Republica. relatando as circuinstancias graves 
de Matto Grosso ; e , â vista disso, pergunto: 

pod.i'l S. Ex. recommen,lar as tropas fede
r .. es allsnl ,lta neutralidade~ · 

Não queria S. Ex., com esta pretendida 
rloutrloa inte~pretativa do art. 6", entregar 
a sanha dos revolucionarios o governo de 
~-Iatto Grosso, pl'ivado de todos os r ecursos 
de defesa? · 

Eis, Sr. Presidente; a absoluta neutra.
Jio.ade que foi logo garantida. em Ma.tto 
Grosso como protecçãopor parte da. União aos 
que queriam exercer pressão sobre a assem-
blé<1.. . . 

Chefes revoltosos e officiaes do exercito 
el).travam em amistosas confa.bulações e tudo 
isto prova á. ·evidencia :t homogeneidade de 
vista entre as tt'Opas federaes e os revolucio
na.rios, e que aquellas estavam alli não para 
proteger os poderes locaes ma.s pa.ra fazer 
causa commurn com os capangas do Sr. Mi
nistro da Fa.zenrta que queriam impor a an· 
nulbção da eleição realizada a 1 de marQO, 
cuj~ a puração ia. ter 1oga.r a lO de abril. 

0 SR. JoÃo DE SlQUEIR.A.-V. Ex. esti~ fal
lando apaixonado. 

O Sa. Lmz ADOLPHo-Outro que não ti
vesse essa P'.>.ixTI.o nã.o .estaria. n(l. altura ·do 
seu mandato, pois tinha a obrigação de de
f~ndc~r aqui os eeu:; correHgionarios e os 
intel'CSSr>s da União, c..1.lcados ao$ pés pelo 
Sr. Presidente da Republica. 

Não sou eu quem faz essas accusaçõe.S; 
ellas resultam de documentos fornecidoo pela 
propria a.utorid,1de da União . 

Chamo a attcnção do Ulustre Deputado e 
da. Camar!l pa.r:L os documentos que reuni à. 
indicação que formulei ua sessão anterior. 
Destes dllcumentos só dons potlem ser dados 
como susfieitos de pnrtidarismo e os outros 
são todos offici"~. sendo os demais extrahi
dos ele partes officiaes das autoridades mili· 
tares. 

Não argumento nesta. Casa sinão com a 
opinião dos adversa.rios pa.r;t provar gue a.inda. 
que se queira. esconder a verdade ello. surge 
inf.dlivolmente. 

« Quanto á. a.ttiturle do Governo Federal, 
devo dizer que falton-Ihe apenas previdencia; 
isto ó, as i.nstrucções devi(~m ter sido dadas 
no dia 9 e niio 110 dia I I. 

Aconteceu qne, DO dia 10 oom cédO, já. O 
telegmpbo estava. interrompido e · não era. 
mais possível o commanda.nte do districto, 
tenente-coronel Paula Castro, entender-secam 
o Guverno. 

· · N~- di~· i i·~· $~~é~~i · ca~~· ·ã~ri~· · õ 
commando e cmgfu.-se ás instruceões em 
vig-or . 

Segregada do resto da . União, a força 
federal, alérn de reduzida. a. pouco mais de 
100 homens, viu-se na contingencia de res-
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guardar õ' Arsenal de .Guerra; · La boratOrio 
Pyrotec~nico, a.t-reca.da.çã.o do s• batalhfi:O _de 
inhntar~a, casa da polvora., reparhçoe9 
·rederaes, etc., a.Zim de .que tinha. as instru:c~ 
ções do dia 9, que er-am de absoluta neutraU· 
dade. · 

Si o tclegrapho Dão fosse interrompido .e 
tivessem cheg&do os telegramroas do Presl· 
dents da Republica, de 11, 12 e outros, talvez 
tivessemos evitado scenas tão degradantes 
como as que se deram de I O até 18. » 

De .maneira que o Governo Federal assiste 
a. scenas degradantes, e V. Ex. vae ver 
quaes são ellas; vae ver que são scenas de 
desrespeito, que os proprios .re:Presentantes 

· das tropas federaes eram presos pelos revo
lncíona.rios quando suspeitavam de suas in-

. tenções. 

Ponce, Deputado; Salomão, chefe de Poeoné, a 
outros.» -

O vapor t,{)zipó, do Lloyd-Bra.zileiro, linha. 
de vapores mantida pela. União, com contra.~ · 
cto para conducçiio de .molas do Correi~, foi · 
aprisionado pelos revoltosos e só medla.nte 
reclamação .;o General Camara pôde seguir 
via9em até o Itaicy, onde esteve sob a guarda 
e vJgilancia. de 50 homens armados. . 

Completou a. viagem, levando unicamente 
a. correspondenc1a do Commando do Dlsnicto 
e um passageiro de Cuya.bá, o Dr. Metello. 

Dia. 15 - (lB): Em virtude da Continuação 
do estano an<m.nãl e aínict1vo, sem terem 
appareeido até agora instrllcções do Governo 
Federal, etc., o General tomo~ uma re:so~ução 
saloodora • 

Essa resol ucão salvadora consistiu, Sr. 
Presidente, em escrever S. Ex. duas ca.rtas 

o Sn.. LUiz ADOLPHo-Eis as notas diarias: do mesmo teor, uma dirigida. M presidente 
do Estado sitiado e outra. dirigida. ao chefe 

· Dia. 13-(lê):«Revolucionarios~crusa.m todos dos revolucionarias qne aitir.vam a. Ca.pit8J, 
os extremos da. cidade. e, Sr. Presidente, cousa. notavel, o que o 

o SR.. Jo.Io n:s: SI~UElR.A. da um aparte. 

Os sub-chefes revolucionarias abusam das Sr. general Xo.vier da. ca.ma.ra aconselhava. 
ordens dadas, .pc.h impedem aos proJJrios ao presidente do Estado sitiado e sem meios 
!;l.judantes de ordens de tran~ita.r em serviço_ de defesa, appellando para o seu !Jatriotismo 
São retidos o capitão Eduardo Silva. e 1• te· e para os seus sentimentos. de repub!í~no, 
nente Chrysanto, e sómente foram solt~s d~- era justamente 0 que daqn1 o s:r. MmJStro 
pois da reolamação do com.mando do dJst~J- da Fazenda. tinha aconsel.b.ado em telegram• 
cto· ~ma '11erdaáei-ra anarchta, u:m desrespe•to ma 00 dia 'B, telegra.mma qne foi reforçado 
fo~l ás autor!clades {eder'aes. . _ pP.la. iosinuação_f~ita pelo Sr. Pre"$i.dente da. 

Esperam-se lllStrucç!ies para \)rov1dencla•· Republica em telegra.mma ãqaelle general: 
energicamente; mas nao ha me1os de com· era. a. annullação da. eleição. 
m.unicar-se com o Governo Federal." Mas, Sr. Presidente, os revolucionariosniio 

Esta communicação telegraphica. Sr. Pre- queriam. sómente isto; elles exigiam nada. 
sidenr.e, restabelece·se como p~r miiae-re no mais nada menos elo que a. renuncia do vice· 

~r- dia 17. Quando 0 governo premsou rea.tmente presidente, a renuncia. do coronel Ponce, de 
da.· linha., a interrupção . imm.ediatamente presidente e· deputado á Assembléa.; a elei· 

ção de presidente á Assembléa, recahindo 
desappa.receu. esta em um membro da minoria; a. annul· 

nía 14-(l6}: A artilharia revolucionaria !ação da eleição de I de ma.rço, e, em. 
ll.'!lsestada. no morro, a. 500 metros de palacio, quinto lagar, Sr- Presidente, indemnização 
ê dirigida pelo ca-pitão reformado Ray~undo das despezas de guerra.. 
Po:r Deus, de artilharia, antigo e distmctis- Ew vista das exigencias dos revoluciona.
simo a.lumno do Escola. Militar, hoje agr~- rios, ri comma.nda.ilte do districto retirou a 
mensor. Trabalha. sem alça, a olho, e fabn- sua. proposta, não aeceitando as condições, 
ca.m-se projectis de chumbo e estanho interes- declarando que· nada. ll:t.via feito. · · .. 
santes. Taml.Jem os leg-c~.listas que teem.pouca Nisto chegam telegrammas do Sr. Presl
mnnição extra.hern a. espoleta servtda. do dente da Republica que estavam retidos na 
cartucho Comblairi, colloc.&.m espoleta. de estação. Em virtude desses telegrammas, o . 
caca e prepa.r3tn novos cartuchos. Que en- Sr. commandante do districto mudou de 
genho! opinião, deolar!l'nd,o: não e ~ssi"vel fa.zer-se. 

Só mesmo a necessidade no tempo da guerra! mais a deposiçao; eu quero somente a. a.nnul
Commanda. a di visão revolucionaria. ( 4.000) la.çã.o da eleir;ão. 

homeDs, o coroDel Antonio Pa.es ~e Ba:rros o SR. CASSIANO no NA.sCIMENro-Onde en
(Totó Paes), moço ~fortuna.do, mmto estima- controu isto 1 
do e senhor de U!lla importante usina. O .3 ) • 

coronel Ponce, em pessoa, com manda. as íor- O SR. Lurz ADOLPHO (mostranao - A.qtu 
ça.s do governo estadoal, dent!'~ das li.nba.s de está.· , 
fo:rtificações. Tem bons auxxhares, coronel OS~- CAssz~o DO NAsCIMENTO-Quem é 
Masca.renhu.s, chefe do Sul, tenente Pedro que d1z 1 

Çaman. · V. l!I 

.• 
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O Sa. LUiz ADaLPlla-E' do seeretario do 
General Camara.. 

0 SR. CASStANO DO NASCIMENTO-E' O 
mesmo documento que já leu aqui; já esgotou 
a remessa. 

0 SR. LUIZ ADOLPIIO-Não; é da segunda 
·remessa; e esses documentos eu hei de ler a 
Casa. 

Os remoques do nobre Deputado não me 
demoverão deste intento (lendo): 

«Estavam as co usas neste pé, eram 11 horas, 
quando, pruvidencialmente, apparece um es· 
tafeta de Capim Branco, trazendo telegram
mas atrazad.os do Dr. ca.mpos Salles, dando 
:providencias no sentido de serem garantidos 
os poderes constituido.s do Estado e que a 
forca federal intJrviesse :para repôr o go
verno, caso fosse deposto,]} 

Esses telegramm.as datam de 11, 12 e 14. 
0 SR. CASSIA.NO DO NAScmENTO-Isto é co:r

rooto. 
0 SR. LUIZ ADOLPHO (com energia)-Sim; é 

oorrecto assistir s. Ex. á formaçã.o de gru
pos armados, assistir impassível ás imposi
ções que eram feitas ao Presidente do Es
tado; deixar de passar telegrummas quando 
a linha estava desimpedida., e providenciar 
quando esta. não fuoccionava. deixando ficar 
os telegra.mmas na. ultima 6sta.ção sem 
que ninguem com elles se preoccupa.sse, e 
de!Jois de tudo isso, Sr. Presirl.ellte, se vem 
dizer â. 1ace desta Ca.mara, que deve conhecer 
e!tes assumptos, porque não é a primeira. 
vez que os levo ao seu conhecimento, que 
este prooodimen to é correcto, quando Sr. 
Presidente, o Presidente da Republica., po· 
dendo providenciar perfeitamente, nã.o o fez 
porque queria de rue to, propositalmente, con· 
scientemente, entregar o Estado ao Sr. Mi
nis,ro da. Fa.zenda.. 
. ~ta é que é a verdade e vou provai-o. 

O SR. CAssiANo no N11.scmn:NTO - Vamos 
ver. · 

0 SR. LUIZ ADOLPHO -Por telegramma 
posterior passado por s. Ex. ao Sr. general 
comrnandaote do districto, depois dessa vio
lencia. praticada contra a. assembléa, S. Ex. 
acha muito natural a annullação da eleição, 
tendo por base aquellea considera.ndos da. As
semblea., considerandos vergonhosos, consi de
racdos extorquidos de uma assem bléa que não 
tinha a i~ençã.o de animo para deliberar que 
estava completa:nente coacta ! 

Pasme a. Camara! Depois rlesse attentado, 
S. Ex. o ·sr. Presi<lente da. Republica con
gratula-se com o general commandttnte do 
districto pela solução paciftca. que teve esta 
questão de Matto-Grosso. 

Não, Sr. Presidente; emqua.nto o Sr. Pre
sidente da. Republica. não sej ustificar destes 
factos pera.ote a Nação, eu tenho o direito de 
pôr em duvida a sinceridade de S. Ex. 
quando fornecer ao Sr. Senador ·Rodd,g-ues 
Alves aquelles telegramm11s para serem lidos 
no Senado em sua defesa. 

Sr. Presidente, nesses muitos telegramma.s 
foi que encontrei a prova de que S. Ex. que· 
ria realmente entregi\r n. situação politica e 
governn.mentat de Matto-Gro,;so ao Sr. Minis
tro da Fazenda; nesses telegrammas ve:n 
ela.mmente estatuido o facto de que S. Ex:. 
não ignorava a imposição feita pelo Sr. Mi· 
nistro da Fazenda. ao presidente de Matto
Grosso. 

Os telegrammas que S. Ex. publicou na 
Noticia, as noticias publicadas por toda a im· · 
prensa não deixam a. meno!' duvida de que 
o que S. Ex. queria era a annullação da elei· 
ção. 

Ora, eu pergunto: si o Sr. Presidente da 
Republica,passando esses telegr·a.mma.s ao Sr. 
general com mandante do distrieto, e aquelle 
general executando-os, si SS.Exs. não atten· 
tara.m clara e abertamente contra. o regimen 
republicano federativo, garantido pela. Cons
ti tuiçiio da Republica DO D. 2 do a.rt. 6°. 

Pergunto mais: não é attent:tt' contra a 
rorrna federativa. sitiar uma assembléa para 
extorquir della urn acto contrario a convicção 
e consciencia dos seus membros~ Pergunto 
mais: não era isso dar mão forte aos revolu· 
cionarios, que pretendtam o mesmo fim? 

0 SR. CASSIANO DO N.UCI;\tENTO-E' o que 
resta provar. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO- E' isto, Sr. Presi
dente, que se conclue dessa correspondencia, 
rle tot\os os factos que tenho nwrrado á Ca.
mnra. 

O meu intuito, Sr. Presidente, é que n. 
Nação inteira eonheça esses documentos ; que 
a Nação inteira. juLgue do procedimento do 
Sr. Presiriente da Republíca, e ma1s do que 
isto, que n Camara. examine um por um esses 
papeis. E. nesse intuito, peço a V. Ex. que 
coosint.a que a correspondencia, cujos topicos 
aeabam de ser lidos, seja publicada no jornal 
da Casa., em seguida ao meu discurso. 

Tenho concluído. 

o S:~~. Presidente- O :pedido do 
nobre De:putadoserá attenuido. 

DOCUMEl'!TOS A QlJE SE REFEltE O SR. LUIZ 
ADOLPHO 

Mauo Grosso-Cuyabá., 22 de abril da 18~9 
-Eu não sei si lograr-à cheg>tr até la a pri
meira correspondencía. que lhes enviei, da. 
tada. de 13, sobre os gravíssimos aconteoi. 
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mentos que se desenrolavam nesta capital, 
da;,; de o dia lO. 
· Para. bem orientar aos meus amigos dahi, 
embora a todo momento tivesse de suspender 
a penna. para exeeuta.r providencias urgentes 
de caracter militar, entendi prestar bom ser
viço, narrando os factos com a. maior isenção 
de animo, procurando ser o mais fiel possível, 
de maneira que os leitores da Repttblica 
·rossem os primeiros a saber da vel'daúe do 
que por aqui se ia passando. E fil-o com 
felicidade, embora com grandes sa.crificios . 

Hoje terei apenas de completar a narrativa 
dos a.oontecimentos que . affhgiram esta popu
lação durante ·oito longos e ;~ngustiosos dias, 
fazendo apenas ligeira;; rectiti.ca.ções á. minha 
primeira carta., para que a verdnde seja 
completa. 

Essa. carta a que alludo tem uma. ligeira, 
mas interessante histeria. Como sou corres
pondente litterario de tres jornaes, em Porto 

· ·Alegre, em Floria.nop(Jlis e em Curítyba., 
tive de escrever uma ca.rta e pedir ao alferes 
Janseo, que seguia para o Rio a. 13, a bon· 
dade de, em viagem, tirar cópi:1s e envial-:J.S 
a seus destinos, com uma. explicação do meu 
punho, seguindo o original para a. RepubUca 
de Santa <Jatharina. Creio que o digno moço 
teria ~átisfeito o meu pedido, e uma dessas 
cópias deve em breve chegar ás mãos de 
Ala.rico Ribeiro, redactor da. Ga;eta da Tarde, 
de Po~ Alegre. 

Nessa. correspondencia asseverei : 

1.• Que a. assembléa.legislativO., ao meio-di:~. 
de 10, havia. apurado as eleições e reeonheci1lo 
o Dr. João Felix, presidente do Estado ; e 
que a. essa. hora romperam as hostilida.rles, 

2. o Que a. força. federal a.oo o dia. 3 estava 
de braços cru:r..a.dos, pr,rque assim o Governo 
havia. determinado, em vista elo «ultimo" 
telegrarnma recebido no dia. 9, ordenando 
completa neutralidade. 

Qllero, ~ bem da verdade e da justiça., ex
plicar esses dous topicos de minha corres
pondencia.. 

Ao começarem as hostilidades no dia 10, 
a.chando·me a dous kilometros da nssembléa., 
!ui informado de haver sido atucndo o go
verno do Eiltado ·pelas forças revolucionarias, 
por ter sido a eleição apumda favoravel
mente ao partido do coronel Ponce. 

Não roi exactamente isto ; a assembléa, 
e:fl'ectivnmente, reunira-se (os deputados go
vernistas) ao nieio·dia; mas o. eS:la. hol".>. as 
forças revolucionarias occupavam a. cidade, 
nas immedia.ções daquella. casa; então, a. 
assembléa, ante aquella attiturle hostil, con
servou-se em se:;são permanente, deixando 
de fa.zer a. apuração ; e só a faz~ndo nos d1as 7 
e 17, com a suspensão das hos_tilida.des, como 
exporei adea.nte. 

Quanto à attitude do Governo Federal, 
devo dizer que falto11-lhe apeoas previdencia; 
isto é, as in~trucções deviam ter sido dadas 
no dia 9 e r:ão no dia 11. · 

Aconteceu que no dia 10 bem cedo, já o te.
legrapho estava interrompido e não era mais 
possível o commandanto do districto, tenente
coronel Paula. Castro, entender-se com o Go
verno. 

Passou muitos telegra.mm.as, narran·do com 
n. ma.ior fidelidade os acontecimentos e não 
tinha meios de fazer efft!ctivas essas commu
oicações, pois a linhi\ não só listava destruída 
em muitos pontos distantes, como ao longo 
da estrada. passeava um regimento de cavai· 
la.1•ia. revolucionaria impediudo o serviço de 
r·ecornposição da. linba, e ate atirando sobre 
os pobres empregados. 

Apeza.r das provu.lencias tomadas, fül'a · de 
todo imrJossivel reeompol·a. at é o dia 17. No 
d1a. 11 o general Ca.ma.ra assumiu o com
mando do distt·icto e cingia-se ás instrucções 
em vigor. · 

s~gregado. do r,:~to da União, a força. fe· 
dera! além ue reduzida a pouco mais de cem 
homens, viu-se na. contingeocia ue resguar
dar o Arsenal de Guerra, Luboro.torio Pyro· 
teehnico, arrecadação do 8" batalhão de infan
taria. casa da polvora, repartições federaes, 
etc, etc; além de que, tinha us instrucções do 
dia 9, que eram de absoluta. neutralidade. 

Si o telegrapho não fuase interrompido, e 
tivessom chegado os tele:,rra.mmas do Presi
dente <la Republica. elo li, 12 e outros, talvez 
ti ve~semos evitado sceuas t<1o degrlld&ntEs, 
como a.s que se dclrn.m de lO até 18. Demais, 
o assanhamento dc ambos os grupos era tal, 
que só aprlldencia c o alto ti !lO do general Co.· 
ma.ra e a. providencia do. sun chegada. o. e.o;to. 
capital momontos depois de haverem rompi~ 
do nshostilída.dcs é quo conseguiram ovltar 
maior ca.l'llill.cin<J. c out1·os tantos ma.les ó. 
Republica. Neste ponto ambos os partidos lW.o 
accoJ•des : o. chegada do gnnero.l C11.mu.ra. fôm 
providencial. O tenente-coronel Paula castro, 
estimndis::imo por amuos os grupos, fõrn. 
incausavel no seu pa.tl'iotico intuito do resta
belecimento da. ordem dentro dos limites que 
lhe forem traçados; . mas, infelizmente, não 
conseguiu approxima.r os dous partidos para 
um accordo honroso. O general Camara. foi 
mais feliz; e elle mesmo con(essa que fr.~-\1'& 
milagre a sua obra. de pa.z, ta.l a odio5idade 
recioroca. entre governistas e revoluciona-
r ios: · · · · 

A narra.ção dos factos, dia. a. · dia esclare• 
cerá a questão. 'Eis as minhas notas día.rias·: 
Dia. 13- Ràolucionarios crúza.m todos os 
extrémos da. cidade. éottem boatos qn~ o 
Arseoal de Guerra, que tem grande cópia. de 
armamento e munições, vàe .. ser ata.ca.do; 
fa.Ua-se em tentativa da. celebre ca.valla.ría. dO .. 
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P.oconé, commandsda pelo coronel Fajardo . dro Ponce, deputado; Salomão, chefe de Po
Não se acredita.; · mas é bom prevenir; e, coné, e outros. 
por isso, maniciei alguns canhões Krupp, Paes de Barros tem, por sua. vez, unia brí
gname_c~dos por alumnos amnistiados da. Es· lhant9 pleiade de companheiros distinctos e 
<:?la MillttLr, ~xcellen~es ~azes; forte con- figuras salientes no partido. Mornl e mate~ 
tlngente de mtmtar1a VJr~ tódo_s os an~u- rialmente as duas forças se equilibram. 
los; o general, o c_oron~ Ze~ob1o e ma.Jo: o vapor Co:cipo,. que nos tinha trazido de 
~oraes ~astro p:ondenc1~m , ha ~ons offi Corumbá, logo aiJos 0 nosso desemba.rqne tol 

.. ei_aes de mfantarJa. d~ serVIÇO. COntinuam as aprisionado e só mediante intervenção do ge· 
~~ldarles no serviço ~Jlitar ; as trans- neral pôde volt:lr hoje, afim de levar as ma- . 
m•~s . de ordens se dJffi.cultam cada vez las. Foi escoltado por 50 homens; isto sou
J?.Il.!S, pols s6men_te co!D €passe• d~ gen~l hemos horus depois. O coinmandante Oli· . 
e que os revolu~Lon:Jrios. e os .legahst&S de1- veira, dizem, ia receioso, pois é muito poli
xam atra.vessat: su~s triUche•ras .. Qua.rtel ·tico e pertenci} ao partido ne Ponoo. os re
~eneral._ Delea-ac•a. Flscal, enfermaria, 8 d_e volucionarios · estão senhores de todo-o rio. 
mfantar1a e t~legrl_!:pbos estão dentro das h· A's pressns escrevi correspondencias para 
n)la.s ~e t'ortJfteaçoes. Os sub·cheres r~v~lu· Porto Alegre, Santa catbarina. c Paraná. 
cxonal'Jos a.busam_ das ~rdens dadas, pols lm· Procurei ser o mais fiel e (!lxacto; entretanto, 
pedel:!l aos proprxo~ &.JUd_!-ntes. de ordens de tenho a fazer pequenas rectlftcações em di
t;anattar ~m serv1~o. Sao ret1dos o cap1t~o versos detalhes. (P:ssas correcções são ãs 
Eduardo S1lva e l tene~te Chrysa.nto, _e so- .que me referi no principio desta) 
mente foram soltos depms da reetamaçao do · 
commandodo districto, uma vel'da.deira. anar- Dia. 15-Em virtude da continuação does-
chia, um desl'espeito formal ás autoridades ta.do anormal e affilctivo, sem ter a.ppa.recido 
fede!-'8-eS! ·o.s chefes são attenciosos, mas os até agora instrucções do Governo Federal, 
commandantes de contingentes que sitia.m pois se ache. ainda. interrompida a linha, 
querem sar mais realigtas do que o rei... a.pezar de esforços ma.ntidos,não ~e conseguiu 
offi.ciaes de ronda evitam peiorar a situação restabelecel-a.; o general Ca.mara mandou 
e dão parte de não poderem fazer o serviço passar os telegra.mmas retidos, a 30 leguas, 
regularmente. O general reclama, atten- no Capim Branco, por uma escolta,sob o com
dem-n'o, logo depois novos abusos. mando do alferes Heron Keller, pedindo pro
.. E<>peram·se instruccões para. providenciar videncias ur_gentes._ Mas a. sltu:~.ção peiora.v& 

energicamente, mas não h:~. meios de commu- cada. v~z mats. Enmo o general tomou umn 
nicar-se com o Governo Federal. resoluça.o sa.tvadora.; esc~veu duas no mes· 

. • t · - - - mo sentido, uma. n.o prestdente do Estado e 
A nou e .P~quenos tlr_otexos. As ;-epa.rttçoes outra. ao chefe revoluciono.rio, concita.ndo·os 

federaes pr1va~as _elo hvre. excrclcJo, fazem a entrarem em um 11ccordo honroso e dando 
suas commuOJc~çoes, especialmente o tele· como solução a annulln.çã.o das eleiçõos Esta 
gra.pbo e o chef.:~ do corpo de sa.ude. O ca.· · · ~ · · · 1 
nhãosinbo continúa a. espant'lr a popula.ção carta esta. ~r•_pta nos termos os. ma1s a e-

d d • vo.ntados, d mgmdo-se ao cor• ção rlos conten-
~m seu ronco sur 0 e 89 suas balas e dol'es, oJTerecontlo os seus bons officios como 
humbo • me~llador, em aa.rn.etlar parttcula.r e decla.-
Dia 14-A a.rtilharh rev\llucionaria asses· rando com \lignlthule a. sun. posição .em face 

tade. no mot•ro, a 500 metros de pa.lacio, é dos acontecimentos e do desrespeito formal á 
dirigida pelo C3.pitão reformado R\\.ymundo neção do. 1111ministração millt&l'; que nii.o se 
Por Deus, de artilharia, antigo e distlntls- envolvendo na. lutn. das paixões po.rttdu.ria.s, 
simo.alwnoo da.E!cola Militar, hoje agrim~n· tambem nio podia tlcn.r coa.cto no seu livre 
sor. Trabalha sem alça, a olho, e fabricam-se exercicio ; plilla.-lhes quu suspendessem a.!l 
projectis de chumbo e estanho,intet•cssantes. hO$tilídades para providencla.r com emco.cia • 

. · ~mbem os legalistas que teem pouca mun· Attendendo a. esse appello, immediata-
-~ça.o, extra.b.em a espoleta servidado cartucho meute respondeu o chefe revoluciona.l.'io, a.ca.
.;.:~Na.in, collocam espoletas de caça e pre- tando as deliberaçlles do general, dizendo-se 
param novos cartuchos. Que engenho ! Só solicito a. tudo envidar para. que prompta
mesmo a nece38idade no tempo da. guerra.. mente cessasse esse estado de con~as. O pre-

. Commanda. a divisão revolucionaria (4.000 sidente do Est&do E6mente no dia seguinte 
homens) o coronel Antonio Paes ele Ba.rros respondeu, convidando o general a ir conf;3· 
(1'otó Paes). moço afortunado, muito esti· renciar com elle em palacio, vi!lto não poder 
ma.do e senhor de uma importante usina.. O duhi sair sl>m correr risco; o que era natu
coro_ael Ponce, em pessoa, commanda as ral, pois a. cidade estava. bam cercada e os 
forças do governo estadual, dentro das linhas governistas não JlOiiiam esperar garantias de 

·de fortificações. Tem bons auxiliares: coro- vida dos revolucionarias, nem estes confia· 
~el ·Mascarenhas, chet~ do sul; t:mente Pe- va.m por sua vez naquelles. As hostilidW.~ 
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foram· suspensas e· o general acompanha.do 
pelo se~ secretario e pelo maJor Moraes c.ary 
tro, dirigiu-se a. palacic, ás 9 horas da manhã. 
Recebido pelo Senador Ponce e !eitas as 
apresentações do estylo, entrámos em confe-
rencia.. · 

O presidente Cesario é um homem maduro, 
magro, pallido, typo sombrio, ar sereno ·e 
severo. Estava bastante doente. "Generoso 
Ponce Dão mostra ida.de, · pa.re~ bem moço, 
vivo, gestos desembaraçados-uma pontinlla. 
de autoridade, aco3tnmado a. dar ordens e n 
tazel-as executa-r. Typo sympa.thico. cabello 
ondeado, trajando vestes muito singellas. Ha 
oito nout3s não dormia.,ha oito dia.s não des
cançava., percorrendo as trincheiras, orde· 
na.ndo o fogo. animando sua gente. · 

Fa.llou o general. Ia. particularmente eomo 
. republicano brazíleiro, prestar seus ssrviços 
a ambas as !a~õe3 em luta. ; lamentava ta.n· 
tos desacertos e desastres, e essa criminosa 
lute. arma.da. Queria ouvir o Governo do Es
tado sobre a. paz desejada por todos. Fal· 
IO!l o Senador Ponce, responde[](lo, explicou 
a situação. Disse que a interruwoo da linha. 
era causa dessa. delonga em receber ínstruc· 
ções leaes do Governo Federal. pois não acre
ditava que o chefe da Nação nem o Dr. Mnr~ 
tinha cruzassem os braços. Ma.s, na situa.ção 
em que se achava., estava prompto a tudo 
ceder, que desde a hora em que appareceu a. 
palavr.~o pa.cHlea.dora. do Sr. general ca.mara., já 
enviados ~eus entendiam-se com os revolu
cionarias sobre a pacificação; que os revo· 
lucionarios fv..iam grandes exigencia,.s , mas 
que um ultimo recurso não exitaria.. Os re· 
volueiona.rios exigiam: 

~~. renuncia dos viee·governa.dores; 
2•, renuncia. do coronel Ponce de presidente 

e deputado à assembléa.; 
3°, eleição de presidente da. assembléa, re· 

cabindo em um mero bro da. minoria.; 
4•, a.nnulla~o das eleições de 1 de marco i 
5°, indemniza.ção das despezas de guerra . 
Accresceutou que tudo isto era um absurdo; 

mas que forçado pelas ciroum.sto.ncias, com
quanto D.inda tivesse recursos para. resistir 
durante alguns dias mais, estava disposto a. 
tudo acceitar. · 

O geuera.l declarou que efi'ectiva.mente não 
tinha. outras instrucções do Gove.rno Fe
deral,. além do. neutralidade; que não tomava 
nenhuma outra medida de caracter militar, 
sem o consentlmento do Presidente da. R.epu· 
blica; mostrou, porém, a inconveniencia 
desse accordo, pois importava em uma. depo· 
siçã.o com .o qual o Governo Federal não se 
conforrilaria. Prometteu entender-se com os 
chef.,s revolucionarias atim de accordarem 
apenas na·annullação das eleições, já. que era 
~e o unico movel do CQnfl,icto, conforme 

esp~lharam para. justificar · tanta a.ttitúde · 
host il; o· que poderiam os dous grupos· -de 
commum accordo consentir, na. melbor har
monia e evitar novas complicações. 

Assentado isso, o general partiu immed~ . 
tamente, a cavallo, com os seus auxiliares, 
para juoto da.s forças revoluciona.rias; e a.lli 
foi recebido com toda.8 as honras do seu 
cargo. · 

Não me admirou isso, pois os batalhões 
tra.ba.lbar:am regularmente, com boas regras 
militares. · 

A Ui, em presença de um numeroso estado
maior revoluclona.rio, ogeneL•al expoz os 11.ns· 
de sua visita, tratando do. topico do desejâdo 
a.ccordo. 

Responeeu-lhe o Dr. Metello, dizendo que • 
agradeciam a i1itertJençdo paci~cadora'do ge.' 
mlrat·; acatavam os seus patrioticos conselhos 
e excellentes deliberações i mas que antes do 
general alli chegar haviam receoido por in
termedio de Pedro Celestino, media.dor, uma 
nota declarando que as bases por elles ante
riormente esta.belecidu eram ·acce1tas pelo 
governo do Estado. Depois de haver o com
mandante do distrícto mostrado a inconve· 
niencia. de tamanha exigencia,que importava. 
em uma. deposição e de demonstrar as cone-e:. 
qaencias desse acto illegal, retirou-se para o 
Arsenal de Guerra, dando por terminada· a.. 
sua intervenção, pois fôra-lhe dito que a~ 
ao meio-dia o tratado de paz estaria· assi" 
gn::l.do. · . 

O general, deante dessa resolução doá con
tendores, nada mais tinha a fazer sinã.o da.r 
parte do occorrido ao Presidente da Repu
blica, enviando um proprio a capim Branco. 

Estavam asoousas neste pé,eram 11 horas, 
quando, providencialmente, apparece um es· 
tafeta de ca.pim Branco trazendo telegra.m
maa atrazados do Dr. C&mpos Sa.lles, iJa.ndo 
provideneias no sentido de serem garantidos 
os poderes constituídos do Esta.do e que a 
força. federal interviesse pa.ra. rep.>r o gover
no, case fosse deposto. · 

Esses telegra.mmas datam de 11., 12 e u. 
Immedia.tamente o general Camn.ra mandou 

notificar aos cheres dos dous exerci tos as in
strucções recebidas e determinou que cessas-
sem por completo as hostilidades. · 

Então Generoso Ponoe (este chefe é quem 
põe e dispõe das cansas governamentaes de 
Matto Grosso, e o seu prestigio é real, embora 
tenha inimigos resolutos e :~umerosos) man
dou ficar sem e::treito o tratado e declarou que · 
só a.cceitaria a. annullaçã.o das elei~15es. 

Os r evolucionarios responderam ao general . 
Camara que a.ca.ta.vam ás ordens do Presidente · 
da. Republica. e ficavam satisfeitos com a. a.n
nullaçãó . dúS eleições, ponto primordial. 

Dia. 1~-Apezar da suspensão das hostili
~l\lles, ne.da. ~tava decidido. Qstentaçã.o de 
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forçM de parte a parte, prisões, amea~as. 
Deante de um officio do commandante do tlis· 
tricto ·notificando as providencias que tinha 
tomado y1ara ~vitar que se reproduzissem as 
hostilidafles, os grupos-serenaram; e ao meio
dia. o governo do Estarlo enviou um otflcio ao 
general, declarando que no. dia seguinte a 
assemblea Jegislativt:. decretaria a annullação 
almejada. 

Estado, levando as suas armas e muni. 
ções. 

Apezar ào abandono do sitio, novas tro· 
pelias se dão, prisões, provocacões - um 
mundo de encommodos r 

Felizmente, com a. paciencia e o tino do 
g-eneral Camara volta. a confiança e as perse· 
guiçõesteem cessado. 

·E desceu o panno. 
· Foram tomailas ])rovidencia.s energicas e 

activas para que a diminutíssima força. fe- Agora uma opinião ·minha. O Governo 
deral ~e interpu:o:es~c entre os dous oume- Federal deve ter· aqui uma força respeitavel 
rosos exercites de cinco mil homens e não para poder manter o prestigio de sua auto-
consentisse mais attentados. ridade. 

Est"a.vamos dispostos a tullo sacrificar; mas Ha espalhadas pelo Estado :para mais de 
as ordens do Guverno da União ~eriam cum- 2.000 armas de guerra e muita munição: di· 
:pridas rigorosamente. como soldados da lei versos typus. Esse recurso bellico é uma 
e· elemento conservador na Re:puhlica., s-em ameaça constante á tra.nquiJidade. Não ba 
nos importarmos com as razões allega.das por uma pessoa de senso que ouse confiar nesta 
ambas as pnrtes. pacificação fe1ta a golpes de muita diploma~ 

Dia 17- As forças se conservaram em cia, taetica e :p~n~encia:. _ _ 
sitio e nas trincheiras, mas eífectuavam pri- As novas _eleições cre10q_ue _serao emJunbo. 
sões de lado a. lado. o commandante do dis- O que estara. reservado amd,, a este pobre 
tricto interveiu por vezes acalmando os Est8:.do? . . ·- · 
animas apaziguando grupos que se provo- Nao se,. Que o~ pod~es da. Umao !em-
cavam.' brem-se de que e :pr~Clso ter elem~nt~s de 

"Depois de uma delonga affiictiva., em que torça ba_stante para. cv1tar um sacnfic1o ou 
ja seotiamos extremo cansaço em conservar um. desacato._ _ _ 
os partidos á. distancia, appa.receu afinal a S1 fomos !ell7.eS desta vez-fo1 causa de IID· 
almejuda declaração da assembhia, annul- lagre. - . . . 
!ando, por U11animidada de votos, as eleições A correcçao ~ !1_: ~ISClp~ma das forças fe
de 1 de marco. cessou a nnciedade; e 0 ge- der~es foram I~Imitaveis; apez!l'r das exp~
nera.l, se felicitando, enviou saudações aos racoes q_ue soffrlanJoS a ~odo mstante, nao 
dous exercitas pela conclusão da. luta. fra- houve s1quer uma nota. d1ssonante da parte 
tricida. de· no8sos C?mpanhe1ros. Todos nos se.us 

Mandou immcdia.ta.mento pedir quo os gru- postos cum:pr1ram os seus deveres com multa. 
pos S•) dissolvessem, abandonassem a cidade, lealdade e.· .sorte! 
p<m!. trn.uquilisar a populuçilo, o visto como Reina tranquillidade. As famílias voltam 
Jlo.vill odios o vinganças pessoaos mal con- aos seus labores.-.Domingas Nascimento. 
tidos, on·ercccu mais uma vez garantias 
ti.qualleij que uiio se julgassem livres de qual
qual' o.ttento.rlo. 

Determinou om seguida o pllolrulhamento 
Ull. Cillacle C tomou outras :providencias. 0 
cl1elc revolucianario d~clm·ou logo que pela 
inunhii. nü.o exlstit·ia força de seu com mando 
nos arredores, e determinou promptamente o 
levantamento t1o sitio. As forças governis
tas, porém, insistiam em permanecer nCJs 
trincheiras, com uma impertinencia c um 
capricho sem qualificação. Dizia o coronel 
Ponce receiar uma traição, pois tinha. inimi
gos que ameaça va.m sua. vida.. Isto deu mo
tivo a mais alguns conflictos, resultando 
mortes e ferimentQS. As trincheiras se con
serv:a,ram intactas até o dia 20 e até hoje 
'veem-se muitas que ainda não foram man
dadas demolir. 

Dia 18 - As {01•ças re'Oolucicmarias, sim
plesmente para attender ds ordeJ!S termin(m
tes do genera~ Camara, internavam-se pelo 

O Sr. Xavier da Silveh•a
Sr. Prl·sidcnte, venho trazer â. con~irleração 
do Congresso Nacionai e submetter desde já. 
~ apre,·iaçào e julgamento da Camar:1, um 
projecto de lei que não pódc deixar de sel' 
llavido como rigorosamente in~piraclo :por 
altos motivos de ortlcm :política. o social. 

E' um projecto que regula o alistamento 
de eleitores do Districto Federal e estabelece 
reg1·as sobre as · eleições lo caes respectivas, 
isto é, sobre as eleições do mesmo Districro 
Federal para cargos electivos da administra
cão local. 

Acredito, Sr. Presidente, que, nas suas dis
pasições capitaes, este projecto resolve em 
boa parte o problema da moralização dos cos
tumes irregulares e incorrectos e praticas 
eleitm•a.es intror'luzidos no Brazil desile longo 
tempo, e tenho mesmo confiança em que pelo 
menos algumas de suas disposições pos~am ser 
aprovoitadas em trabalhos de maior folego e 
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extensão, pois o projecto foi estudado . com 
certo escrupulo e cuidado. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que · deixei de 
consultar alguns illustres collegas, membros 
da Ca.mara dos Deputados, cujo conselho cer
tamente seria do maior proveito, traria as 
maiores vantagens á elaboração do projecto, 
deixando até <le ouvir os meus illustres 
amigos companheiros da ba.nca.da, represen· 
tantes do. Dístricto Federal, cujo concurso, 
entretanto, espero que opportunamente se 
torne effectivo, pois o· assumpto reclama as 
luzes e a cooperação dos illustres Deputados 
em condições que revestem o mais imperioso 
caraater. 

E pois que a materia. do projecto nã.o póde 
prescindir do concurso dos illnstres Deputados 
e que me venho referindo ; e que em tempo 
cpportuno me será dada. a s<ltisfa.çã.o de vel-o 
tornar-se effectivo, envio â. Mesa o projecto 
que venho o!ferecer á flsctarecida consideração 
do Congresso Na.ciona.l. 

Attendendo, Sr. Presidente, á natureza do 
assumpto do meu pro,jecto, requeiro a. V. Ex. 
Gu~ l!eja. elle encaminhado de preterencia á 
CoiDmissão Especial, nomeada. pa1-a. dar pa-· 
recer sobre a reforma eleitoral, a sel-o á 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus
tiça, que se a.clla muito sobrecarregada. de 
traballlo, como é notorio na. Camara. 

Isto posto, poço a V. Ex. que submetta o 
meu requerimento á. Camara.. 

PROJECTO 

N. 64- 1899 

Dete-rmina. gue os supprenees dO$ substitutos 
dos jui:;es seccio-naes sejam nomeados p~lo · 
Gcrocrno Federal, independ~nte de propostu. 
dos juizes sece:ionaes. 

O CongTesso Nacional decreta: 

Artigo unico. os· supplentes dos substi
tutos dos juizes seccionae3 serão nomeados 
pelo Governo Federill sem· dependencia. de 
proposta. dos juizes seccionaes, ficando por 
essa. fórma alterado o § 2• do art. 3• da. lei 
n. 221, de 20 de novembro de 1894. 

Snla das sessões, 11 de julho de 1899.
Galdino Loreto. 

E' lido e julgado objecto de deliberação o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 65-1899 

Pro1Jidencia sollre as eleiç/Jes nnmic~es do 
Districto Federal· 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. I.• As eleições municipaes do Distrlcto 
Compareceram mais os Srs. Silverio Nery, Federal sorli.o foitas por moio do su1frn.glo 

Carlos Marcellino, Amorim Figueira, Sarze· directo dos eleitores alisto.úos d" conformidndo 
dello Corrêa., Luiz Domingues, Anizio !la com o. lJrOst>nto lei. 
Abreu, Henrique Valladares, Thomaz Accioly, Art. 2." Parn os r.a'eitos do ollstn.manto, 
João Lopes, Fr-ancisco Sú., Helvccio Monte, !lco. o Dlstrlcto Fo•lernl dividido em tres seo. 
Fredel'ico Borges, Augusto Sevot•o, Ft•anclsco ções, a.s~lm dlscrhnlnlldn~: 
Gurgel, José M:~ria.11o, Morelro. ,\I vos, Juvcn· te) a prlmeh•o. quo oomprr.•hanflora os p.'lro· 
cio de Aguiar. Eu()lid .. s Ml\lta, Arau,lo Góes, chiiiB do l~ngenlto Novo, En!l'Ollllo Valho, Es
ArroxeU:ts Galvão, Gemini;tn" Br<ll:il, Ro(lrl~ pirita Santo, santo Antonio, s. JOIIÓ, Gloria, 
gues Daria, Castro Robollo, Ttl~to., Eugauio Lngo:~ e Go.vet~. com aéilo om s. JO&ó; 
Tourinho, Paula. Guimarães. Adulborto Gui· b) n. RHgundo. que comprebondtm\ na pt\rO· 
mariies, Rodrigues Lima, Tolontioo dos Su.n· chias dn canrlel~~orla., Saoru.monto, So.nl'Annn, 
tos, Mtwcolino Moura, Gttl•lino Lorato, Jern- Sn.n·ta Rito.. s. Chri!ltovilo, Jlho. do Govorno.
nymo l\lonteiro, Torquato Mot'OÍI'B.t Josü dor 0 Pa.quetü, com séfle na Ca.ndolario.; 
Murtinho, Xa~ier da Sil\'aira, ll."ineu Ma· . c) o. terceil'O. quo comprehenderó. as paro
chado, AlcincloGuana.bnr1l.,Timotheoda. Costa. chias de Jac:~.repuguó., Inb!lúma, Irajó.,Cn.mpo 
Augusto · de Vasconcellos. Ago~tinho Vidal, G•-ande. Santa cruz e Guarat iba, com séde em 
José f:!onilà.do, Alfredo Pinto, Oct.aviano •le Inhaúma. 
Brito, Alvaro Botelho, Lamounier Godofredo, 
Cupertino de Siqueira., Augusto Clementino, Art. 3.• Em cada. umn. dM tres secções, 
Galeão .Carvalha.l, costa Junior, Edmundo funccionarà uma commissão de alistamento 
da Fonseca., Ovidio Abrantes, Mello Rego, co~posta. de cinco membr?s dos qua.e~ dous 
Xavier do Valle, Lamenha Lins, Leoncio Cor· s~rl!-o no~ea.dos pelo pt'es1dente do Tribunal 
rêa, Lauro Muller, Rivadavia Corrêa. e Pinto Ctv ll e Crunma~ de?tre os pretores e sub
da Rocha. pre~ores do D1str1cto Federal. sen~o um 

des1gna.damente para exercer as runcçoes de 
·E' lido, julgado objecto de deliberaç.1o e lpresidente da com missão, dous serão elei~ 

envia.do á Commissão de Constituição, Legis- pelos intendentes municipaes e seus imme· 
!ação e Justiç&, o seguinte diatos em votos, nos termos da. lei·n. 35, de 
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26 de janeiro de 1892, e um será. nomeado 
pelo presidente da Junta. Commercial. 

Art. 4. • A eleição e as nomeações dos 
membros das commissões de alistamento serão 
feitas no dia 5 de abril de cada anno, obser
-vando-se em relação ·aquella. o disposto nos 
arts . 3•, 4•. 50 e 6° da lei n. 35, de 26 de ja
neiro de 1892, no que lhe fol' applica-vel, e 
·sendo declarados . eleitos os dous cidadãos 
que obtiverem maior numero · de votos ou 
que, no caso de empate, forem de.-ignados 
pela. sorte. Serão considerados supplentt·s 
os immedia.tos em votos, aos qua.es, na ordem 
da votação, cumpre substituil' os membros 
effectivos da.s commissões nas respectivas 
ta.J.ta.s e impedimentos. 

Paragrapho unico. Os membros das com· 
missões seccionaes ou seus substitutos que, 
sem causa. justifica.da, deixarem de com:pa.

· recer aos trabalho$ do alistamento pagarão 
a multa de 500$, ~ será. recolhida aos 
cofres municipaes e cobrada executivamente 
a requerimento do representante competente 
do mioisterio publico. 

Art. 5. • Dez dia.s depois da eleição e das 
nome~ões a que se referem os arts. 3 • e 4• 

· retmir-se-hã.o os eleitos e nomeados no local 
que para. o !uncciona.mento de cada uma das 
cornmissões for designado pelo Presidente do 
Tribunal Civil e Criminal, por rnP.iO de edi
tal expedido na mesma data da eleição e das 
nomeações a.ci.Jna declaradas. 

§ 1.• Reunidos os membros da. commissão, 
far-se·ha a installação desta, procedendo·se 
desde logo á eleição do secretario. 

§ 2. • Em seguida o presidente, por editaes 
publicados na imprensa. e affixados á porta. 
do editlcio de!'ignedo para a commissão, an
nunciará que se vae proceder ao alistamento 
municipal, e, deelarando o .Prazo, o local e 
&S l1oras em que !uucciona:ra. a cornmtssão, 
bem como as parochias ~:omprehendidas pela. 
secção, convicará os cidadãos que se acha.· 
rem nas condições da. lei a apresentar seus 
requerimentos devidamente instruidos. 

Art. 6. o Os trabalhos do alistamento co
meçarão no din. 21 de abril de cad11 anno, du
rando 30 dias consecutivos contados do mes
ma data, e serão feitos em sessões publicas 
que se realiza.rfi.o diariamente, principiando 
ãs lO horas tia. rnanhil e terminando ó.s 3 ho
ras da ta.~de . 

Art. 7. o O -presidente será. nos seus impe
dimentos substituído interinamente pelo mem
bro da commissão que conjunctamente com 
elle houver sido nomeado pelo presidente do 
Tribunal Civil e Criminal. No caso de impe
dimento de ambos, assumirâ. a.s funcções de 
presidente o mais velho dos membros da. 
eqmmissão, e no caso de falta de qu,,Jquer 
delles ou de ambos, dar-se-ha, com urgencia, 
COliUll~nicaçio ao presidente f;lo Tribt!l).al 

Civil e Criminal para que este providencie, ·· 
nomeando substituto ou substitutos efl'e-· 
c ti vos. 

Art. 8.• Noftm de cada. sessão diaria., la· 
vrar-se-ha. circtlmstanciada. acta contendo 
todas as resolu<;ões tomaclas pela. commissão . 

Art. 9.• O a listamento e as actas dia.rias 
serão lançadas em livros especiaes a.bertos, 
rubricados e encerrados pelo presidente do 
Tribunal Civil e Criminal. · . 

Art. 10. Na falta desses livros, servirã.o 
quaesquer outt•os abertos, rubricados e en
cerrados pelo presidente da. commissão. 

Art. lL Para ser alistrtdo eleitor,e preciso 
que o cidadão requerente prove perante a. 
commissão : . 

a) que tem maioridade civil, servindo de 
prova a certidão de idade, a. de casamento ou 
qualquer outro documento babil , a juizo da 
commiE.são ; · 

b) que tem residencia ma.ior de .seis mezes 
na pa.rochia em cujo alista.mento eleitoral re
quer a inélusão de seu nnme; 

c) que sabe ler a escrever, servindo de pro
va. o reconhecimento da. lettra. e firma. do re· 
querimento por notario publico on pela pro
pria. commiS!lã.o no caso de comparecimento 
pessoal do requerente. 
·Art . 12. Nenhum requerimento será re

cebido sem que delle conste o nome por ex
tenso, a. idad..1, a. filiação, o estado, a profis
são e a. resideocia. do alistando . 

Art_ 13. A cada requerenttl se passará re
cibo do requerimento submettido a despacho 
com expressa. declaração do numero dos 
locumentos instrumaotaes e da. natureza 
destes. 

Art. 14 . Os requerimentos recebidos serão 
impreterivelmt>nte despacuados dootro do 
prazo de 24 horas, e dos ôespachos p1·oreridos 
se dará conhecimento a qualquer cidadão que 
o exija. 

Art. 15. O alistamento será organizado 
por secções parochin.e,o de mil eleitores cada 
uma. observada sempre a condição do. conti
guidade das resideuclas dos eleitore s de cado. 
sec<;ã.o. 

Art. 16. Termino.dos os trabalhos, o a.lis
tl•mento ser á lançado em livros regularize.· 
rlos nos termos do art. 9•. sendo . urn para. 
cada pa.rochia. e todos ~ignados pelos mem
bros da commissã.o. 

Art. 17. o alistamento geral de cada uma 
das tres secç~s do Districto Federal será pu
blicado separadamente, por :parochias, no jor· 
nal official da municipalidade. . 

Pa.ragrapho unico. Coojunctamente, e em 
seguida. ao alistamento de cada. pa.rochia, 
publicar-se-ha a relação dos requerimentos 
indeferidos. 

Art. 18. Dentro do quinze dias depois de 
terminado o prazo estab~lecido _no art. 6•, o 
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presidente ·da. commiSI'ão reinetteci á secre
ta:ria do Tribunal Civil e Criminal os livros, 

•. requerimeritils e mais papeis que tiverem ser
vido para os trabRlhos do alistamento ou 
houverem sido sujeitos ã r.ommissão. 

Art. 19. Da.s decisoes das commi5SOOs ha
verá. recurso para. o Conselho do T1·ibunal 
Civil e Criminal ; sendo necessario o recurso. 
é interposto ex·otficio pelos presidentes rla.s 
commissões sempre que os despachos forem 
de não inclusão no alistamento. de elimina
ção de eleitores ou em geral de indeferimento 
de quaesquer pet1ções, sendo volunta.rio nos 
outros casog, e especialmente no de inclusão 
indevida em que poderá ser interposto por 
qua.lquel' cidadão. 

Art. 20. Os recursos voluntarlos serão in· 
terpostos dentro do prazo de cinco dias con
tados da data da. publicação do alistamento 
da pa.rochia nos termos do a.rt. 17 da pre-
sente lei. · 

Art. 2!. Os tre.balhos de revisão começa
rão no dia 1 de junho de eada. anno e deve
rão realiza.r·se em sessões publicus do Con
selho do Tribunal Civil e Criminal, as qua.es 
encerrar-se-hão no dia 20 do mesmo mez, si 
antes não estiverem esgotad0S aquelles tra
balhos e julgados todos os recursos que se
jam para o mesmo conselho interpostos. 

.Art. 22. Findo et~~e prazo serão lançados 
em a.ppeodiee ao a.listamento de CS(la paro· 
chia as alterações que lbe ·forem relativas e 
resultarem das clec1soe-.s do Conselho do Tr i· 
bunal Civil e Criminal. 

Paragrapbo un!co. Estes laocameotos, bem 
como a.s actas diaria.s dss sessões do Con
sel!lo que dever·iio ser lavradas ern livro pro
prio, aberto, rubricado e e ncerrado -pelo pre· 
sit1cmto do Tl'ibunul, ftcnm Incumbidos a um 
eecrívão acl l1oc nomeado velo mesmo presi
dente, o qual poderü. designar outros n.uxi· 
liarcs. 

Art. 23. Não pOlleJ'IÍ. o Conselho do Tri
bunal Civil o Criminal mandar incluir no 
a.li~;tamento quem nãt? haja requerido origina
riamente perante ns commissões seccionaes, 
deve11do limitar a. ordenar· ~e a inclusilo 
dos cidndã.os que, tendo tido despn.cho nega
tivo, provaram perante o Conselho que estão 
n. s cusos de serem alistados. e a eliminação 
dos que houverem sido illegalmeote in
cluídos. 

Pal'agra.pho unico. As alteraçi:les do alista
me nto que decorrerem das decisões do Con· 
selho serão publicadas pela. imprensa, em 
edita.es . 

.Art . . 24. Oito dias depois de terminado o 
prazo de. revisão, serão os livros remettidos ã. 
secreta.ria do Conselho Muoicip<:.l, onde extra· 
hir·se·hã.o os títulos dos eleitores alistados e 
far-se-ha o art'olamento geral úos eleitores 
do Districto Federal~ por ordem numerica. 

ClllllllrA V, lli 

não interrompida.. do primeiro eleitor -da. 
1" aecçã.o até o .ultimo da 3• secção, em vinte 
um livros. sendo um para cada. parochia. e 
todos ruoricados pelo Presidente do Conselho· 
Múnicipal. 

Paragrapbo unico. Cada. um defSes livros, 
além da numeração da. ordem geral do alista.. 
mente conterá o da ordem especial da r es· 
pectiva parochia. 

Art. 25. Sessenta dias depois de finda.a re
visão, ser-âo os títulos enviados ao Presidente 
do Tribunal Civil e Cri mina.! que os assignará 
e os remetterà, dentro dl) 30 dias, ás eom· 
missi:les saccionaes para n. necessn.ria distri· 
buição,' 

Art. 26. Por editaes publicados na. im· 
prensa serão convidados os eleitores are· 
ceber seus títulos designando-se nesses edita.es 
o local em que é feita a distribui~ão, a qual 
deverá começar oito dias depois da remessa 
dos me.-;mos títulos pela secretaria do Tri
buna.! Civil e Criminal , e durará trinta 
dias successivos, entrega.ndo·se os títulos 
diariamente entre 10 horas da manhã e 3 da. 
t<trde. 

Paragrapho unico. O local da distribuição, 
salvo caso de força maior justificada, será 
sem pre o mesmo em que houver íunocionado 
a Commissão seccional no período do alista
mento. 

Art. 27. Os titulas não rechmados serão 
devolvidos á secretnri:\ do Tribunal Civil e 
Criminal, entregando·os o presidente do 
mesmo tribunal aos alistados, quando estes 
se :1-presentnrem e o requererem. · 

Art. 28. Cada eleitor, ao receber seu ti
tulo, assignal·O·ha na. presença da commissão 
ou do presirlente do Tribun:1l Civil e Cri
minal e passar;\ recibo no livro proprio ru· 
bricarlo pGlo mesmo presidente . 

Paragiapho unico. Os eleitores que não 
podsam comparecer para. receberem seus ti· 
tulos, terão a raculdade de constituir pro
cura.dores com poderes especiaes a exepressos, 
devendo ser reconhecida..!! a.s tlrmas quando 
forem do proprio punho cs i.nstrumentos de 
procuração. 

Art. 20. Os eleitores, depois de nlistados, 
só poderão ser eliminados em caso de morte, 
de perdas doa dirélítos de cidadãos bt'llzi.leiros 
e de murhtnça. devidamente provaaa. 

Art. 30. Os eleitores que desejarem Eer 
t ran!eridos de uma ·p.ra. outra parochia de· · 
verão requerel·o na ê_ilocha propria, provando 
a nova. residencia.. 

§ I.• Si a transrerencia · fôr àe uma para 
outra parochia da mesma secção, b:1stará o 
requerimento ucompa.nha.do da prova da. mu
dança; si, porem,fôr dé qnnlquerpar()!)hia.dc 
uma secção para. parochia de secção diversa. 
o eleitor deverá apresentar o requerimento 
primeiramente á commissão de sec.;ão que 

!16 
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eomprebende a pa.rochía. em que está alistado 1 III. Os livros ê mais papeis, á. 'Proporção 
para os fins de direito, e depois que o presi- 1 que fol"em dando ent"':l.da. na secrewia. do 
ilente da mesma commíssã.o puzer seu visto ! Conse!l10 Mmiicipal, serão registrados em li
não sô no requerimento, como no documento · vro especial rubricado pelo director da mesma 
da prova. da. mudança, serão estes a.presen- secretaria. sendo o registro verificado e as.si
tados pelo eleitor á. Commissão da secção que gnado por umn. commisão composta de dous 
comprehende a parochia para onde deva. ser pretores ou sub-pretores nomeados pelo pre
transterido. sidente do Tribunal Civil e Criminal, dons 

§ 2-• A' vista do requer imento e da prova intendentes ou supplentes de intendentes no
da mudança, o eleitor, no primeiro caso, meados pelo presidente do Conselho Muni
terà, sem mais formalidades, baixa. na }la-! cipa.l e um cidadão nomeado pelo presidente 
rochia em que esteja nlistado, e ser·á inscripto ! da Junta. Commercia.L · 
no alistamento da p:n•ocl!ia para onde se 1 IV _ A apuração se farâ pelos livros das 
tenha mudado ; no segundo caso, só na. hypo- actlls, sendo egua.lmen1e presentes á Junta 
tbese de estarem o requerimento e o do- de Pretores os demais livros e papeis a que 
cumento de prova de mudan()ã COllveuicnte~ se r eferem a::: disposições anteriores. 
mente visados, poderá ter Jogar· a. inclusão V. Feita a apuracão, o presidente da. Junta. 
do nome do eleitor no alistamento da pa- dos Pretores expe<lirá. odita.l annuncia.ndo "
rochia. para. a qual tenho sido requerida. a restituição dos t itulas e con vitlando os elei
tra.nsferencio.. tores a r ecebei-os na secretaria. do Conselho 

Art. 31. Em caso "'lgum poderão as com- MunicipaL 
missões seceionaes alistar cidadãos ou trans- · Os eleitores poderão receber os titulo~ por 
ferir eleitores sem requerimento dos interes- si ou pnr procuradores, observando-se ne..te 
sados. caso o disposto no ar t. 28, pa.ra.,."l'S.pho uni co, 

Art. 32. Nas pa.rochias em que, por qual- e pa.ssa.rão recibo em livro propr io rubricado 
quer circumstancia., se não houver procedido pelo presidente do Conselho Municipal. 
á. revisão do alistamento, ou em que os re- Ar t . 35. As despezas com o alistamento 
spectivos tr-abalhos sejam annulla.dos pelo estabelecido por esta lei correrão por conta 
poder competente, serão admittidos a votar dos cofres do Districto Feder:tl, consigna.n· 
os cidadãos qualificados de accordo com o alis- do-se para. esse nm o necessario credito no 
fu.mento anterior. futuro orçamento municipal. 

Art. 33. Trinta dias depois da sancçã.o da Art . 36. Revogam-se as diSllOSições em 
:presente lei, far-se-hão as designações con- contrario. 
st~ntes do art. 3" ;para o eft'e.if:o do primei~o so.Jll. das sessões, 11 de julho de 1899.-
al!sta.mento de ele1tores mun!Clpaes do D1s- x t:h• ela Sit'l1e'rct Junior. 
tr1cto Federal. a ~ 1 

Art . 34. As eleições mu nicipa.es do Dís
tl·icto Federnl effectua.r-se-hii.o,de ora avante, 
na conformidade da legislação em vigor, ob
servadas as seguintes modirlcações: 

I. Cada eleitor, o.o ser chnmaclo, entrego.rà 
seu titulo á mesa, devenrlo o presidente de~ta 
in coHtiner•ti da.tar e ru IJricar o mesmo 
titulo no verso. Em seguida será o eleitor 
a.dmittido a votar e u~signarú seu nome no 
livro propt·io. 

11- Os titulas dos eleitores, que houverem 
votado, serão remcttidos pelo pre~irlent.e da. 
mesa. eleitoral il. secretaria do Conselho Muni
cipal, no prazo de qua.rcnla. e oi to hol'as jun
tamente cnm os livros das aeln s 1J nssi;.ma
turas de 11leitores, e demais iJUp~:~is e lei lor·aes ; 
serão consi1leradns nullns e de nenhnm ef· 
feito as eleições das secções cujos livros e 
papeis forem rcmettiilos fÓ!'a. desse prazo. 
Os membros dns mesas eleitorat>s que deixa
rem de fazer as a.llu·.lidas remessa~ no prazo 
r eferido, pagariiL· :~multa de 200$ c:tda um, 
que ser·â. recolhida aôs corres munici pa.es e 
cobrada cxecuriva.mellte, a requerimento do 
representante competente do ministerio pu-
blico. · 

O Sr. Presidente-O Sr. Deputado 
Xavier lia. Silveira, por occasião da aprcsen
taç;"io do seu projecto, que a Cumara acaba. 
d~ julgar objecto de del iberação, requereu 
que este fosse á. Commi~são Especial, enCil.r· 
regada da reforma eleitora.!, em vez de ir ó. 
Commís,;ão do Constituiçiio, Legislação o Jus
tiçn. . Não qnerendo a. Mesa por si só cleliberar 
acerco. deste requerimento, resolve submet· 
tel o n apreciação ua Ct~mara. 

Consnllada a Co.mara sobre o reqnerimunto 
ofTerecido na sessii.o de hoje,pelo Sr . Xavier da. 
Silveil~•. :para que o pr·o,itlcto o!l'erecitlo pelo 
mesmo Sr. Depnto.do fosse remettido á, Com
missão Especial encarregada. d;~ r d o1·ma de 
Jegi:slaçã.o eleitoral, a. Cttmttra r esponde affir
ma.t iva.mente. 

E' posta a votos e sem debate approva.da. a. 
reda.cçií.o final do projecto n. 19 B, de 1899. 

O Sr. Paula RaJDos (pela ordem.) 
-A Ca.mat•a acaba de approvar a. reda.cção 
definitiva. das emendas otrerecidas ao Rt:gi
mento da Camara e approvadas. Como ae vê, 
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o Regimento está completamAnte modificado 
com a serie de reformas que teem sido f.;itas 
ultimamente e acha. conveniente qoe a Mesa 
mande tirat: uma nova edição do Regimento, 
fazendo a consolidação de todas essas a.lte
rações ultimamente soffridas. Para isso, 
manda á. Mesa um requerimento nesse sen
tido. 

Consta-lhe que a edição que existe está. quasi 
esgotada, du maneira que a Mesa. terã. de 
fazer uma nova edição e assim o fará por 
todas as razões. 

Vem a Mesa., é lido, apoiado e sem debate 
approva.do o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que a Mesa. da · Ca.ma.ra faça a 
consolillação da.s disposições do Regimento, 
que so:fl'reram modificações, e mande tirar 
com urgencia uma nova edicção, em folheto, 
d" mesmo Regimento. 

Sala das sessões, 11 de julho de 1899. -
P m4la .Ramos. 

Consultada. a. Camara sobre o requerimento 
do Sr. Ampbilophic, offerecido na se5são de 
hontem, pedindo dispensa do logar que oc
cupa na. Co111missão de Constituição, Legis
lação e Justiça, a. Camara pronunciou-se 
negativamente . 

O Sr. João de Siqueira (pela 
ordem) - Tendo o Sr. Deputado pela Bahia. 
Amphilophio se retirado rlesta. capital por 
motlvo Imperioso, dando·se assim a falta de 
um membro da Comrnissão de Constituição, 
Legislação e Justiça, razão pela qual, terido 
aquella. Commissão muito trabalho a consi
de1·ar, pede a nomeação de outro membro 
para substituir Interinamente a.quelle nobre 
Deputado. . . 

O Sr. Presidente- Dada a vaga. 
do Sr. Adolpho Gordo na Commissão a que 
pertence, em razão de S. Ex. estar na Eu
ropa, nomeio interinamente para substituir 
aquelle Sr. Deputado na sua commiss1i.o o 
Sr. Adalberto Guimarãe~, e para sub~tituir, 
tambem interinamente, o Sr. Amphnophio, 
visto a Cama.ra. ter negado a dispensa soli
citada. por S. Ex:. , o Sr. Rivadavi&Corrêa. 

·oRDEM DO DIA 

E' o.nnunciada. a votaçã.o do projecto 
n. 4S A, de 1899, declarando remidas as di
·vidas para com a Fazenda. Nncional deixadas 
pelos officiaes e praças que pereceram na 
campanha de canudos (1" discussão). 

Posto a. votos, é approvado em 1 ~ discussão 
o seguinte 

PR.OJB:CTO 

N. 48 A-1899 

O Congresso Nn.ciona1 decreta.: 
Art. I . • Ficam remidas as dividas paTa 

com a Fazenda Nacional deixadas pelos otfl
ciaes e praças que pereceram na campanha. 
de Canudos. 

Art. 2. • Ficam revogadas ns disposições em 
contrario. 

Posto a votos, é a:pprovado em discussão 
uoica e enviado á Commissão de Redacção o 
seguinte 

PROJ!i!CTO 

N. 56-1899 

O Congresso Naciona.l resolve: 
Art. l. o Fica. o Poder Executivo autorizado 

a conceder ao 3• escripturario da Delega.eia. 
Fiscal de Pernambuco, Fra.ncisco Jorge de 
Souza, um a.nno de licença., com ordenado, 
para tratar de sua. sa.ude. 

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

Posto, a. votos e a.pprovado em discussão 
unica. e enviado á Commi~ de Redacção, o 
seguinte 

P.ROJli:C'IO 

N. 18- 1899 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. • E' o Poder Excutivo autorizado 

a. conceder um a.nno de licença., com o re.pe· 
ctivo orden11.do, ao telegraphista de 3• classe 
da ~trada. ile Ferro Central do Bra.zil Pro
copio Marques de Oliveira. Neves, para. tratar 
de sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. • Revogam-se as disposicões em 
contrario. 

Posto a votos, é a.pprovano em discussão 
unica e cn vindo á Commissíio de Redacção, o 
seguinte 

PROJECTO 

N . 80 E-1898 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art . L o O Governo fica auto1•izado o. rever 

o regulamento da Caixa Economica e Monte 
de Soccorro da. Capital Federal, observadas, 
entretanto, as seguintes condições : 
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a) fica. liVre de Pel!lhora, até a . quantia de 
4:000;t;c deposito que tiver mais de seis mezes 
d~ data e houver sido realizado por pa.rcellas 
inferiores a 500$000 ; 

b). prescreve em favor do estabelecimento 

· ·· .. ·. : -

Leite, um a.ono de licença, com o eompe-. 
tente ordenado. para. tratar de sua saude 
(d1scussão unica). · • 

O Sr. Pre!i~tldent.e-Devodeclara.r á 
Camara que a Mesa. se acha . offlcialmente in-· 
formada. que a pessoa. a quem aproveita este 
proj ectoja. é fa.llecida. 

o saldo proveniente do deposito que perma
necer sem movimento por parte do deposi
tante e não tiver sido reclamado dentro de 
30 aonos, contados da data em que o dono 
da ca.derneta. houver adquirido capacidade Em seguida. e posto a. votos e rejeitado o 
para delle dispor; projeclo n. 20, de 1899, autorizando o Poder 

c) os prazos fixados pelo art. 14 do regula.- Executivo a conceder ao ma.chinista de I• 
mento de 2 de abril de 1887 serão reduzidos classe da Estrada de Ferr·o Ceutra.l do Brazil 
á metade, e as retiradas superiores a 4:UOO$ Joaquim José Leite, um anno de licença, com 
não terão logar, em circumstancias extraor· o competente ordeoario, para tra.ta.r de sua 
dina.rias, sinão mediante avisó prévio dado saude. . 
60 dias antes ; 

à} S'(l!'á. confeccionada. uma. tabella uova O Sr.· President.e-Estão flnda.S e.s 
relativa ao numero, classe e vencimentos dos votações. Conttnúa a discussão uniea do pa.
empregados. substituídos os Cl)llaboradores recer n. 20, de 1899, que julga que· nem a 
:por pe~soa.l fixo ; União, só por si ou por accordo co!ll qualquer 

e) quaesquer emendas ou a.lteraciles feitas Estado, póde legislar sobre a fórma. de eleição 
nas cadernetas pelo dono ou possuidor serão on nomeação do cbefe supremo do Poder Ex
punivels com a pena de um a. deus annos de· ecutivo de qualquer dos Estados da. Fe
prisão cellular e a multa de 5 a 20 •f o deração;nem áS legislaturas estaduaes assiste 
d.o damno por elle causado ou que poderia qtlalquer autoridade Jlara. fazerem leis, em 
causar. virtude da.s quaes o poder executivo mu
. .Art. 2. • Para fiscalizar as operações da nicipaL _seja exercido por f_unccionarios de 

caixa e resolver 33 questões que d~ momento nomeaça.o do chefe do exP.cUtivo estadua.l. 
surgirem, cacla um dos membros do conselho 
fiscal permanecerá no estabelecimento, nas 
horas do expedtente durante uma semana. 

§ 1.• Ao:s membros rl.o conselho fiscal dar
se-ha. uma rett•ibuiçã.o modica., devendo a 
quantia destinada a esse tlm ser deduzida do 

·juro das a.polices que constituírem o fundo de 
reserva.. 

§ 2. 0 Dls decisões dos membros do con
selho fiscal · relativas á aposentadoria dos 
empregados da. caixa, tel'IT.o es~es recurso 
parn. o Ministerio t.la Fazenda. 

Art. 3. • As ca.íxa.S aconomicas dos Estados 
poder-lo ser ~mbem reorganizadas sob as 
clausulas já. enumeradas e .nais sob as se
guintes: 

a) f:erão organização a.utonoma. e pessoal 
proprto; 

b) haverá. uaitormidade ou equiparação 
:nos vencimentos dos, respectivos empre-
gados; · 

· . c) quando o conselho fiscal não pudeL' tunc
ctooar, suas a.ttribuições, at~ cessa.r o impe . 
dimento, serão exercidas pelo gerente ; 

d) e, neste ultimo caso, das decisões desse 
empregado poderão os interessados recorrer 
pe.ra. o ;Vtioisterio da Fazenda.. 

E' annuoci~ a votação do projecto n. 20, 
de 1800, autoriZando o Poder Executivo a 
conceder ao ma.chinista de 1• classe da. Estra.
lia de Fe;rro ceutral do :j3razq Joaqui~ ,José 

O Sr. Xa"ier da Silveira 
sante não ter ouvido as opinioe.s, que, na 
sessão de hontem, foram emittidas contra. o 
parecei" e não ter lido tempo de ler o Dia.rio 
do Congr~sso, onde estas devem estar inseri· 
das. Apenas, JlOr inrorma.ção, conhece algu
mas dessas opm1ões e é com eesa base que vem 
á tribuna combatel·as . 

Começa o ora.<lor perguntando o qoe é au4 
tonomia, e, depois de examinar este '\"OOil
bulo, sob o seu aspecto etymologico e histo
rico. de citar Xenophonte e Thucidides, 
couclue que o verdadeiro s!gnitl.cado dessa 
pa.lavn é a faculdade que teem a.s diversas 
circumscripções politicas e administrativas 
de um pa1z de gerirem livremente os seus 
interesses e elegerem os seus mugistrados ; 
isto é o mesmo que se acha exarado no pa
recel' em discussão. 

A um aparte que aponta. o caso do Dis
tricto [l'ederal, responde o orador que este 
caso constitue uma excepção expressa na. 
Constituição, um municipio dotado de uma 
organização provisori&.. 

A Constituição estabelece para os munici
pios uma autonomia que não pótle ser des
truída por lei est3.dual : é a conclusão logica. 
do seu art; 68. 

Depois de contestar a opinião do nobre De
putado pelo Maranhão, o Sr .Luiz Domiugues, 
expressa em seu voto divergente ao parece\' 
em debate, sobr~ a. compete~ci{lo do Co~gresso 
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para interpretar qualquer texto dn. Consti
tuicã;d, sinão para uso proprio, em contrario 
às disposições. do§ 34 do art. 34 e ás de n. I 

. do art. 35, que dão <tO Poder Legistativo at
tribuição de decretar o.s ·leis o'!'ganicu s para a 
sua execnc;-ão completa, ~ velar na guarda 
das leis e da propria Constituição, termina o 
orador pedindo ao seu nobre collega eschre
cimentos sobre a materia. (Muito uem; muito 
bem.) · 

O Sr. Luiz Domlngn.es diz que 
é tão grande a honra que, tenha pacieucia. 
a camara, cor re a corres-ponder ao a.ppello 
do honrado Deputado, seu distincto collega, o 
Sr. xavier da Silveira. 

Um dos acontecimentos que mais lhe teem 
mortiflca.do a alma, qu~l o fállecimento sllbito 
de um amigo estremecido. privou-o hontem 
de ouvir os debates da. camara. e por isto se 
acha nas mesmas condições tia S. Ex. sobre 
a.s objecções oft'~reeidas quer ao parecer lumi
noso de que S. Ex. foi relator, quer de seu 
humilde voto divergente. 

Pouca causa, porém, á. vista da publie&Ção 
feita pelo Dia rio d? Cong.-esso, lhe cumpre. ao 
que parece, dizer, para. mostrar á. Camara 
que oseu-votojá ê vencedor, mesmo pela 
opiniãu dos proprios nobres Deputados que o 
combateram. 

O distincto Deputado pol' Peroambuco, o 
·seu amigo, o Sr. Martins Junior, foi o pri· 
meiro a reconhecer e a proclamar que a su~. 
indicação não tinha. effe1to nenburn pratico. 

Uli SR.. DEPUTADO - E' claro e evidente, 
mas póde transformar-se em projecto de lei. 

0 SR. Lun DOMINGUES - E' questão di.fCe· 
rente. Diz S. Bx. que pó·la ser convertido 
em projecto, m n.s, para apresentação do pro 
jacto, o distincto Deputa.âo por Perna.mliuco 
nã.o tinha necessidaáe da opiDião prévia <.la 
CUmara.. Apresentava o seu projecto, este 
iria á Commissão de Constituiçõ.o, Legislação 
e Justiça e a qnestão ~erla debatt.la então. 

A indícacií.o é que, com razão dii!sa S . Ex ., 
não t em atreito pratico. 

St>ja. approvada ou l'ejeitoda, o resuttl.do é 
nenhum. 

Oril., pargunb, pôde a. Ca.mo.ra, sobre tudo 
nas condiçoes diiliceis em que está. o pa.iz, 
estar a perder tempo com discussiio de theses 
cujos resultados praticas S. Ex. mesmo 
amrma serem negativos ~ 

O Sa. XA.vmR DA S!LYEI&A - Póde h a.ver 
um resultado posterior. 

0 SR. MARTINS · JUNIOR-E' muito utilittl.· 
.rismo por parte de V.~ .• que é homem de 
espidtl). · . 

O SR. Luiz. DoMINGUES-(Len.do) «A um 
a pa.rte do Sr.. Malaq llias Gon~a.l ves resJlonde 

que o parecer pão tem effeitos praticas, tem 
theoricos, o que é uma. necessidade para .que. 
cada um saiba. quaes os seus direitos e de~ 
veres.» 

Respondendo a este accrescimo de S. Ex. 
na resposta ao a parte do Sr. Mal o quias Gon· 
çalves, o orador responde á impugnação que 
no seu voto fa~ o seu co!lega. o Sr. Xavier da 
Silveira. 

Pareee ao orador que estes direitos e de· 
veres Eão definidos para todo o Congresso Na. 
cional. para todos os p odere.> estaduaes e po· 
deres muoicipa.es pela constituição ou pelas 
leis prganicas. 

0 ·Sa. MARTINS JUNIOR- QUe ainda . não 
estão feitas e puderiam ser accrescentadas, 
si a. Commissão se pronunciasse. . 

O Sa. Lun DowNGUEs-Scria razão para 
fa.zel-as, e não para, evitando-as, dar a Ca· 
ma.ra. sobre cndn·caso uma opinião sem re
sultado pratico. 

Será. razão pora . fazel-as, ma> n.a. ausencia 
das leis organica:; entende o or &dor e foi o 
que exprimiu E.m seu voto, f'IS Estados e 
municípios exercendo suas nttriboições, in
terpretam a Constituição. 

Esoa faculdade nã.o é pr:, va tiva do Con
gressiJ Nacional, sinã.o dos E~t~doa e d()s mu
nicipios no exerciclo de su:~.~ funcções. · 
u~ SR.. DEPUT.A.DO - Já deu o direito de 

legislar. 
O Sa. Luxz Do~nNGUES responde que no 

seu voto, isso lá está expresso. 
O que nega é que o Congresso tenha a 

competenciade interpretar a Coastitui~o para 
uso de outrem, p:1ra dizer a cada Estado 
qua es as suas a.tt ril>uições . (Apoiados.) 

No c:<ercicio de suas attribuições, o Con· 
gresso tem competencia- lá. e:~tá no seu pa· 
r~er,-para. int erpretnr a. Constituição. O 
propriu :o rtigv cit·•do pelo Sr. Xavier da. 
Silveira diz: «decretando leis organicas, 
pa.ra execução completa uu Constituiç&o.* 

Por consequencia, diz o orador, a. propria. 
let tra da noasa. lei fundam~nt!\l dá impli
citamoute no Congresso a faculdade de com
plfto.r a Constituição por meio de leis or~ 
ganicas e não de ioterpretn.l-a por mofo ele 
ia<.l ica.ções. 

O Sa . MARTINS Jv"'roR - Da modo que 
V. Ex. diverge do parecer, sómente porque 
elle não termina por um projecto de lei, 
porque seria uma lei realmente organica. 

O Sa. Luxz DomNGUEs- O que nega no 
seu parEcer é com petencfa no Congresso para. 
in terpreta.r a. Constituição de modo a u tbentico. 

)Ma.s admitta.-se a bypo~hese de que a. indi· 
cação do nobre Deputado seja. vietoriosa nestn. 
Camara, que ella seja approvada.. . . 
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Neste caso, pergunta qual a consequeneia? 
Os prefeitos que forem de nomeação do Go· 
verno, os chefes do poder executivo municipal 
s6 pelo acto da. Camara, serão declarados ille
ga.es~ Nã.o, o e certo. 

Continuarão a exercer as suas funcções ; 
qual o meio que tem a Ca.mara dos Deputados, 
depois de pronunciar-se sobre a indicaçü.o do 
Sr. Mal'tiils Jnilior, para afastar dos seus 
cargos os cheres do poder executivo .munici
pal que forem de nomeação do chefe do poder 
executivo estadual? 

O SR. MARTINS JuNroa- E' o seguinte: 
uma vez manifestado o juizo da Camara., tra.
ta.r-;;e-ha. da constitucionalidade do facto, rlo 
principio coDl!ticucional, base do parecer, e 
será. muito mais facil á. Ca.mara. legislar a re· 
speito. 

O SR. LUIZ Doll:li'!GUES - Tra.ba.lha.rá daa.S 
vezes e ainda. assim não responde á. sua 
coruiderac;io que é mo~tra.r que tanto a .Ce.
mara não tem competeneia para interpretar 
de modo obrigatorio a Constituição que não 
h& saneçã.o para essa. in ter:pretaçã.o. 

·No caso de ser inconstitucional a. nomeação 
ao Chefe do poder executivo municipa.l pelo 
chefe do poder executivo do respectivo Estado 
ha o recurso já <.>,stabelocido na. p~opria Con
stituição, o nobre Deputado sabe perfeitamen
te, si é inconstitucional, não ha necessidade 
da Camara se pronunciar a respeito; o seu 
acto será declarado nullo, pelo poder compe 
tente que a Constituição declarou e o agente 
do poder executivo afastado do exercicio de 
suas funcções. 

0 Sa. MARTINS JUNIOR,- Observo a V. Ex. 
o seguinte: Um cidadão de um Estado pro
põe Ulll& a.cçã.o contra o município, fundan
do-se na. illega.lidade da. parte;esta. parte sendo 
o prefeito, porque foi nomeado inconstitu
cionalmente, não paga os impostos que deve 
ao muaicipio, por exemplo. Esta questão 
"Vem, em grão de recurso ao Supremo Tribu
nal, e como o Supremo Tribunal só póde de· 
cidir em especie, declara que o individuo não 
deve pagar taes impostos, porque o prefeito 
foi nomeado illegalmente. 

Pergunto: qual o remedio~ . 
O mesmo que se dá com esse inuividuo 

succederá com outras pessoas do Estado. 
E' uma. anomalia que não deve predominar 
neste regimen. 

O SR. LOIZ DoMI.NGUEs- Mas que tem o 
·seu correctivo na propriaConstituiçã.o. 

O nobre Deputado tenha. pa.ciencia, só ha. 
um recurso, é votar-se a lei orga.nica. 

OS&. MARTINS JuNioR- Perf~itamente. 
Estou quo.si do accordo com V. Ex. 

O SR. LuiZ Dolr.I!NGUE~-'-Já vê V. Ei:., 
Sr. Presidente, quejà é muito, e se já. não 

devesse muitas finezas a.o seu distinoto co !lega 
pel_a. capital Federal,S. Ex. agora se teria. tor· 
nado seu credor, de muita gratidão, provo
cando essa, declaração do nobre Deputado por 
Pernambuco. 

ci nobre Deputado por Miuas Gera.es, fa
zendo considerações hontem sobre o seu voto, 
estranhou que o orador ilega.sse ao Congresso 
competencia para dar io.te1·pretação à Con· 
slituição, quando .•• 

0 SR.. AUGUSTO CLEM!\NTINO - Ainda h& 
pouco V. Ex. deu. 

O Sa. LUiz DOMINGUES-Deu no seu 'proprío 
parecer, á. vist:l. do artigo da Coo.stituic;io que 
determina que o Congr·esso ... (Lê·) 

O Congresso só pó<ie completar a Consti· 
tuição, Interpretando-a no exercício dessa. 
prel'ogativa por meio de leis organicas; 
mas, na &usencia dessas leis, o Coograsso não 
pórle, a. titulo de interpretar, restringir ou 
ampliar attribuições que a Commissão tenha. 
dado aos Estados e aos municipios. 

O Congresso recorra ao meio que é consti· 
t)lcional, e resolva a. questão que o nobre 
Deputado propõe legs.Imente, constitucional· 
mente. 

0 SR. AUGUSTO CLlilMENTINo-Mas funda.n· 
do-se no parecer da camara, póde pel•feita
mente apresentar proj ectos. 

0 SR.. LUJZ DOMINGUBS-Mas, O nobre Depu· 
tado por Minas, d1z o orador, estranhou que 
este negasse competencia, em termos, porque 
essa competencia está na. Constituição, e está 
reconhecida. no seu parecer, para. interpretar a. 
Constituição no e:x:ercicio de suas &\tribuições, 
como a tem os Estados, no exercicio das suas, 
porque é :preciso não esqueeer que as a.ttri
buições dadas aos Esta.11os veem da mesma 
fonte que as nossas, são iguulmente valiosas. 

Os Estados teem a mesma. auiorid .. de, lia 
esphera. de suas attribuições, que nós, na. 
nossa. 

De outro modo, chegaríamos até a. servir 
de tutores dos Estados influindo na confecção 
de suas leis. 

UMA. voz-Não seriam mais autonomos. 
O Sn.. LUIZ Do:ml'iGUlila- 0 nobre Deputado 

estranhou que o orador nt-ga.sse essa compe· 
teocia a.o Congresso, q ua.ndo pela Constituição 
o Congt·esse> tem competencüt até para. re· 
formal-a. 

0 Sn.. AUGUSl'O CLEMENTJNO-Quem dlz não 
sou eu, é o art. 90 da. Constituição. 

O Sa. Lmz Do:WNGUES ...:.... Mas, de que 
modo1 

0 SR.· AUGUSTO CLE~IEJ."qTINO-Por meio de 
um processo especial. 

0 SR.. Lmz DOMINGUES-.Ah! por meio de 
um processo especial. 
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~~e. sim. reformar a Constituição: mas é 

1 

Respeitados os princípios .constituciona.es 
o p~oprio no.bre Deputado_ QU•lm o dir., Pf?T ~a União, é um _limite que~ ~onstituição põe 
me10 de processo espec1al que a propna as nos,;as propr1a.s attr1bmcoes; nas leis que 
Constituição consagra.. O nobre Deputado ha. a•loptámos, temos que r espeitar os princi
de concordar com o orador desde que faça pios constitucionaes da União, essa peiu. é 
victoriosa a sua doutrina., nenbuma necessi- nossa tambem. 
dade tinh•\ o Congresso de re!brmar a Consti- Dentro deste circulo de respeito aos princi· 
tuiçã.o; teria o r ecurso da interpretação. pios consti\ucionaes da. União, os Estados se 

O SR. AUGUSTo CLE"'IENriNo-Interpretar e reg~m pelas leis que bem entenn~re~ . 
reformar são duas cousas d1versas. Na.o e, portanto, por essa restr1cçao que se 

o Srt. LUiz DoMINGUEs-0 nobre Deputado pód! admittir_ sem~lh~ote superioridade do 
b:~. de acreditar que o or<tdor sabe fazer a. Con.,resso NacwnallSobre os estaduaes. 
distincção. . O_ no~re JJepulado em vez de ap~esentar a 

A titulo de tnt~rpretar, o Congresso re- mdlcaçao ~ue nao _tem effel~ pratico, com_o 
formaria a Constituição (apartes) sem ne- S. Ex. foto pro~rlo a. contes~a:r. S. Ex._,cUJO 
cessidade desse processo eepecjal. Mas dada ta.le_nto esta. Ca.m,,ra tod~ admtra., (apo•ad~s) 
a inconstituciooaUaade de uma. lei, não ba de:-na. a.pre~en~r um proJec~o dl!- lei organlca 
necessidade que 0 Congresso a interprete ~etxanl\o por e~te modo, nao se1 . sl_o t~rmo 
para ser .decla.ra.da a sua inconstitucionali- e cor~. de pro~ellar com esta. mdica.ça.o a. 
i:lade. · votaçao dessa. ler. 

0 SR. AUGUSTO CLEMENTINo-Então o Con- 0 SR. MARTINS JUNIOR- V. EX., que é 
gresso não véla. sobre a guarda da constitn.i· aliás tão amavel, podia. corrigir este senão no 
ção das leis ~ seu vote em separado, apresentando um sub· 

O SR. LUiz DoMINGUEs- Não é uma. facul- stitn.tívo. 
dada privativa do Congresso; é delle, como é O SR . Luiz DoMINGUES -O nobre Depu
dos congressos estaduaes, dos magistrados e tado não carece de resposta nesta parte, por
do proprio cidadão brazileiro. que confio no bom senso de todos que reco-

0 Sa. XAVIER DA SILVEIRA-Todos teem, nhecem a minha iucompetencia..(.N,1o apoiados 
mas o Congresso não deixa. da ter. geraes · ) 

O Sa. LUIZ DoMINGUEs -Si todos teem esta Sr. Presidente. póde ser extra:vagante a 
.faculdade de velar pela execução das leis, doutrina, mas affirmo á .Ca.ma.ra que é ain~ 
pergunta: com que d1reito se vae restringir cera.Estouconvencido de quefalleceâs legis
por meio de interpretações as funcções de !aturas ordina.rias competencia. pa.ra firmar a. 
um outro poder, que, como nós, tem a facul- interpretação da. Constituição, maxime por 
d d d 1 1 d d c t·t - - meio de indicações. 
chs ele~Yva ar pe a. guar a. a. ons 1 Ulçao e A Camara, acreditando na sinceridade do 

meu voto, me relevará que não continue a 
O Sa. MARTINS JUNIOR - V· ·E:x. esquece a discutir ma teria. já por demais elucidada , 

que no regim~n federatiVO a União tem pre- incorrendo assim na. censura de augmentar a 
domina.ncia sobre os Estados, tanto que os sua impaciencia. por me ver sentado. 
Esta dos são obrigados a. ía.zer com que as suas o distincto collega. peh~ Capital Federa l 
leis se submr,tta.m ás leis da federação. Logo discutiu com o brilb.o do costume a questão. 
ha. predomina.ncia e preeminencia.. s. Ex. pensa. que é de competenci~ dos 

O SR. Lutz DoMINGUEs- Em termos. municípios eleger o che re do Poder Executivo 
O SR. MARTINS JUNIOR-E' a verdade con- local. O orador precisa accentuar que não se 

stituciont~l. Não estão no mesmo pé de igual- martifestou a respeito. Pela terceira vez foi 
dade . cha.marlo n. prouunciaJ•-se sobre o co.so o o 

O SR. Lurz Doz.tiNGUEs-Diz a. Constituição. 
«Cada Estado reger-se-ba. pela Constituição e 
pelas leis que adoptar • . • 

O SR. )/IA.'B.TINS JUC\'"Ion.- Veja. a. !'estricção 
que se segue. 

O SR. LUiz Do~IINGUES-••• respeitados os 
p rincípios constitucion:tes da. Uniãe». 

0 SR. MARTINS JUNIOR- Ahi está a. predo
minancia. da União. 

O SR. LUIZ DoMINGUES-A predominancia 
não é do Congresso nem de. União, é da Con
. ;dlituição. 

seu voto foi este : que íiLllecia com petencia. á 
Camara po.t•a. dar interpretação a.utbentica. e 
obrigat.oria it. Constituição. A unica. opportu
nidade qu" ella tem de interpretar a Consti
tuição é votando a lei orga.nica. ; não sendo a 
indicac;ão um projecto de lei organica., o seu 
voto é que a. Camara rejeite. (Muito óern. ) 

OS r .Ildet"ouso Lima (1)-sr. Pre
sidente, de tudo quanto li e oavi, conclui que 
nada quasi do pra.tico :se poderá. conseguir no 

(i) Não foi ravisto pelo orador. 
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pa;recer d~ honrada. COmmissão de Constitai
tão. Legislação e Justiça.. 

De f~cto,a. illru;trada. commissão, arast:lndo
se, a. meu "'er, do caminho pratico, daquelle 
que poderia. .oppor uma resistencia. effica.z aos 
abusos commettic1os em alguns l!:stados contra 
as liberdades locaes. que ~ão, como sabeis, o 
íuoda.meuto das liberdades individuaes, ter
mina por um parecer, é verdade que lucida
mente elaboredo, mas que, seguodo a opinião 
dosjuri~con:3ultos, dos abalizados na. materia, 
não terá atreito obrigatorio. 

O SR. MAL~QtilAS GoNCALVBS-E' um re 
medio que não produz e:ffeito. 

0 SR. TLDEFONSO LillfA-POI' outro lado, 
Sr. Presidente, é o illmtrado autor da indi
cação, moço cujo talento respeito e cuja 
tenacidade reconbe~o, que vem dizer tam
bem que na.na de pratico se poderá colher do 
assumpto, mas que o parecer tinha n van
tagem de atteoder, pelo menos, ao elreito 
moral. 
· Entendo eu, porém, Sr. Presidente, que no 
e!.tado a que chegámos, qu:tndo as lérii!as 
provocadas nas iustituiçõ~s municipaes são 
tão fundas e tão corrosivas, não ~erão simples 
cataplasmas anodynas que poderão remediar 
e curar.dorcs tão cruciantes. Des~iaria. que 
a honrala. Commissão, compenetra.odo-se 

· desta verdad.-, tendo em vista que o muni
cípio é o obc da. feder.1çã.o e não o filho espu
rio desta., apresentaa~e um projecto de lei que 
attendesse a este e outr•·s pontos que por a.hi 
além estão sendo nesvirtuados, desmorali· 
zando o regimen, alià.s injnl>ta.mente responsa.
bilizalio pelas massas ignorantes que, por 11es
conhecerem a histeria e as suas lições,respon
Mbilizam o regimPn pelo erro dos homens,em 
vez de responsabilizarem a estes pelos seus 
proprios erros ; sendo, entretanto, certo que 
os princípios democr·aticos vão encontrando 
obstaculos no espírito desss.s massas igno-

. :rantes e que os inimigos do regimen vão re· 
sponsa.billz:mdo a este pelas desmoralizações 
que QCCOrrem. . · 

Por outro lado, Sr. Presidente, a que vem 
limitar-se a. competeocia. das nssemlilP.a.s es· 
taduaes para legislarem sobre o segundo 
ponto da. indicação, quando a. nenhum Depu
tado desta. Casa. é 1icito ignorar que os males 
são-mais fundos, que o remedio não é este, 
porque nada. conseguiremos si nito cortarmos 
o mal pela raiz e a raiz, a fonte, a. origem de 
todo o mal, todos o sabem, esta nesta attri
buição que se teem arrogado as assembléas 
estaduaes de fazerem as suas lei eleitoraes. 

: excluindo. os eleitores federaes de tomarem 
part$ nas respectivas eleições cstaduaes. 

Ora.; Sr. Presidente; si assim é, si o presi-
· dente do Estado nomeia. o chefe do poder 

executivo municipal, si este faz o eleitor, 

si o eleitor faz o .Deputado, si o Deputado fa~ 
a lei e si & lei revoga. a Constituicão, como 
poder concluir que o parecer da nobre e illus· 
trada Commissao poderã. remover as difficul
dades, os escandalos que se snccedem em 
~lgucs Estados e que são a cauk dõs ma,les · 
quo estão aftligindo a Republica, como todos 
v<is o sabeis'? · 

0 SR.. Au::-rCA.R GUlllARÃES-No Ceará é O 
intendente que faz o eleitor 1 

O SR. TLDEFo~so LI:r.rA - E'. Não desejo 
neste momento discutir esta questão sioão 
de modo ge1'al. absolutamente não quero 
descer a parthutarida.des para não diminuir 
a importa.ncia do assumpto; mas, por de· 
i'erencia para. com o illustrado collega que 
me hoorn. com o seu aparte, devo direr que 
o chefe executivo municipal no meu Estado 
ê nomeado e demittido ad nutum pelo presi
dente do Estado e e quem f11z o eleitor ·e o 
~urso do alistamento é ainda pa.ra o mesmo 
presidente do Estado, de onde se vê que não 
ha. absolutamente parn. onde fugir. · 

Ora, é nestas condições que a. illustrada 
Commissão vem apresentar um correctivo 
que, à semelhança. de uma tarraf~ de malhas 
largas,deixa:rá passar verd:.l deiros camaleões, 
(riSo) quando o mal é outro muito di:ffe
rente 1! 

Dcst'arte, SI.". Presidente,. tendo prestado 
a devida. atteoção ã. palavm autorizada do 
autor do voto em separado, o u.eu nobre col~ 
lega e amigo Sr. Luiz Domingues, que com- · 
pro ,;etten-se a trabalhar no seio da Com
missão pnra. rormulo.r um projecto, caso a . 
indicaçã:o voltasse ao seio da m~sma Com
missão, vou apresentar um requerimento 
para que a. indicação volte ã. Commissão e 
esta, com a. competencia. e capacidade que 
todos nós llle reeouliecemos, apresente um 
projecto remediando, não sómente os males 
constantes da. indicação do nobre Deputado o 
Sr. Martins Junior, como tambem aquelles 
que, a meu vet·, constituem a origem, a 
fonte. a raiz dos ma.les que estão affiigintlo a 
Republica e atacando a federação por suns 
bases. 

O .requerimento é o seguinte. (l8,) 
Confiado na. justiça. da. illustre Com

missão, · na responsabilidade que a. todos 
nós assiste de velar pela guarda. da consti
tuição e moralidade do regimen que adoptâ.
mos, entrego á Cama.ra o requerimento, se
guro de que. uma vez por todas. essa ques
tão será. resolvida em seus fundamentos, em 
suas origens, pois não são só os no:;sos direi
tos poiiticos que so:trrem dia a. di&, mas a 
propria. Repu~licc~. que esta cercado. da muitos 
males que urgem solução immediata.. (Mui~q 
bem. }rfuito b1!m.) · 
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Vem á Mesa e é lido o seguinte 

REQUERll\lE:'\TO I 
provavel que tenh~mos uml\ lei o1·ganica., 
daquellas cuj:1 falta o nobro Doputo.do pelo 
Maranhão acaba de ta.mont.n.r, u.ttribuinclo a 
esta. defficiencia grande pa.t·te uos mnlt-.!1 ana-

Requeiro" que o parecer n .. 20, de 1899, I Jogos áquelles a que .o po.l'CCet• ! (> rorllre. 
volte :i. Commissão ile Constituiçii.o, Legisla- I Uma vez snbmctt1do h npl'cCII\cilo da Ca
ção e Justiça, nftm de que esta formule um ma.ra. este projecto ue lei orgon!co., sor-me-ba. 
projecto de lei coo.substa.ociando os pontos dado pronunciar-me no oxet•clclo tlo meu man
da indicação do Sr. Martins Junior. dato o mais de accortlo com ns obsorva~ões 

M<1is os seguintes :-Si as legislatmas es- que nesta quest.ão d1zem respoltt.l o.~ intet·-
taduaes pódem: esses do Estado de Pernambuco. 

a) commetter ao Poder Executivo Esta- D:~. me!!ma. fórmc; por q~e mo pronunciei no 
doRl a attribuir;ão de, por simples actos, pri- caso da mtervençao no bst1ulo du Ama~ona.s, 
'Var dos seus cargos vererLdores municipaes a~uardo 0 momento_ opporluno p1~rs. ptonun
nome •dos por el,}icã.o popular e legalmente ctar-me nesta q_uesta~. . .-
empossados, ma.ndando procedel' em seguida Des.ie l~go um~ observaçu.o posso ;;u~eanta.r, 
a nova. eleição para. substituil-os; e é ~s~.- que, c verdu.9e qu~ infringem á 

b) privar do direito de Yoto. na.s eleições C?astt~mçao Fe.leral v:mos ~st:ttutos da Ia
<~staduaes, o eleitor alistado de conformidade gxslaçao local do . meu Estado • ó verdade, a 
com a lei federal ~eu ver, I:_!Ue !i-11' s~ tem. loglsludo sem o de-

• . v1do respetto as eX!gencJo.s maxlmas doEs-
Sala. das sessões, 11 de JUtho de 1899. - tatuto Federal. (Apoiados.) 

ltdefonso Lima. Assim, por emqun.nto, ,\elxn.nclo de Indo n. 

O Sr. President.e-Attenção. Ore
querimento apr~enta.do pelo iUustre Depu
tado tem duas part~s. Em -primeiro logar re· 
CJ. uer que o parecer volte á CommiS5ão e na. 
2• parte apresenta uma verdadeira indicação, 
pois requer que a. Commissão ·· diga sobre di-
versos pr,ntos. . 

A 1• parte, o requerimento, vou submetter 
a. apoiamento e quanto á 2" parte, a. itldica.· 
ção, vae ser enviada. à Commissão de Consti· 
tuiçã.o, Legislação e Justiça.. 

Em seguida é submettído a. apoiamento a 
seguinte l ~ parte do reqnerimento do Sr . . Il· 
dcfonso Lima :-Requeiro que o parecer n. 20, 
de 1899, volte á com missão de Constituição, 
LtJgisla.ção e Justiça, a fim de que esta for
mule um projeeto de lei consubstanciando os 
pontos da indicaçào do Sr. Martins Junior. 

questão de illegalit.lnt.le uo cllolu tlo Podêr 
Executivo municipal, n. qunl rol til.o contro
vertida. no deba.te honll\m trrw11do ntsta Ca.
mara., limitar-me-hei :L aponto.\' mnn cspecie 
que occorre naquelle Esto.(lo c n. rospeito de 
cuja illega.Jidade mnn i festa. ca~ou certo, nin· 
guem poderá pôr em dnvhlo. . 

Refiro-me á nomonciio, n[o s6 ''" prelbitos, 
como ainda. de vereadore.-1 c con6clholros mu· 
niclpaes, (apoiados) membros do poder Iegis· 
!ativo local, como se fez po.t•n o município elo 
Cabo. 

O Sn.. MALAQUIAS Oo:-tçAt, vtcN- Na. f:L!to. de 
vereadores eleitos ó quo tL~ llomnuçõ;,s !oram 
lei tas. 

O SR. BARlilOSA LniA- N1L fiLi tll., nito, mas· 
porque o resultado da clci,,ilo ullo Jlcon n.o sa.· 
bor dos directores dn. polítlctL do Pernam
buco. 

o !!;r. Barbosa Lima (l)-Sr. Pre· O Sn.. MALAQUI.\.S Go:-~çllt,YK:l (ló. um nparte. 
sidente," á. 'Vista. do que tem occorrido nesta. O SR. BARBOSA. LDIA- Louvo esta zelo· 
Casa. a proposito do llllol'ecer em discussão, fui pelo direito da. opposiçii.o o oxu.\ú. que ollc 
levallo a redigir um requerimento que para. produza todos efrositos quo sito pnrn. de~jor; 
o caso me p:uece a melhor soluçio que no m3.s emfim não quero mo emiJI·oo har no na· 
momento podemos dar. sumpto •.. 

Meu requerimento visa fazer com que o O Sn.. Moru>tn.A. Ar.ves- !In. t!Lmbom o re· 
parecer em dlfcussã.o volte á bonrada. Com·[ cu1•so da eleição lJál'\l. o govarull.dot• o que foi 
missão de Constituição, Legislação e Justiça feito por V. Ex. 
para q':e CO~lclu!i por um projecto de lei, si, o SR. BA.RB05.\. LmA.- Pcrr~it:l.mente, mas 
bem en L~DdJdo,Julgar que. o co~ cabJ em_ a.l· naqo.ella época o governo nunca nomeou con· 
guma le1 que possa remediaras mconvemen· selheiros municipaes; mandav:\ procedet• n. 
tes !'lle~ados no Dlt:Sll!0 parecer.. . _ outra. eleição, continuando a. funcciun:Lr o an-

. S1 a._ d.gna. Co~mtsliao. de Constlt1llç;LO, Le· tigo c-:nsolbo. Além disso, nunca contribui 
g1~~açao o Just1ça ?-CqUlescer às ~bser\:acõe! .para. que se fizesse resurgir o celebre l'egn-
feltas pelo signatar10 do voto em ::>epar,\do, é "lamento Alvim. · -- . I Mas, emfim, permittam ss. EE~s. que me 

{1) Est.o àisuurso não foi ;revisto polo or.tdor. • honram com .seus apartes, que lbes apresente 
Cam::t~ v. lii 't7 
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um outro aspecto de questão e embora lamente 
esses mu.Jes, ·um outro mal que me parece 
maior, que cansa mais receio, e vem a ser 
aq uelle que estã. no facto tle se commettor 
ao COngresso Nacional, em legislatura ordina· 
ria, a competencia do conhecer e n.nnnllar as 
diversas leis Jeitas nos Estados, declarando 
qunez: :.\S que ofrendem á consti.tuiçã.o. (.1poia
dos). 

Mas, a respeito das opiniões que tenbo 
emittido, hei de pronunciar-me quando, J>Ol' 
occasiã.o da. -dis::ussão · da lei organíca, me 
embrenhar na. questão que reputo de ma
xirno ale<~.nce para. a ver<1ade d(l. federacã.o. 
( AJlOiados.) . . 

Mando â. Mesa o meu requerimento. 
(Múito bem, muito bem.) 

Vem ã Mesa, é lido, apoi:tdo . e posto con
junota.mente ern discussão o seguinte 

Roqueiro que o p:ll'ecer em dis~ussão volte 
á. CommiEsüo, para que est11- conclua por um 
J>~ojecto de lei, si julgar que no caso tem ca.· 
bimento esta. providtJncia.. 

Sn.la das sessões, ll de Julho de 1&99.
Barbosa Lima. 

O Sr. Xavier da Silveira 
comque.ilto mantenha o ponto de vista. do 
qual considerou a que:; tão ao el~ borar o pa· 
rooer em debate, isto é, de que il que.stão e 
incontroversa em !aee dos :preceito;; consti· 
tucionaes, decla.r;~. no seu nome e no de 
<1lguos membros da. Commisaão, com ·os quaes 
se entendeu, que a.cceita o requerimento 
que vem de ser apresentado pelo nobre Depu· 
tad<? pol.' Pernambuco. 

_Ninguem mais pedindo a :pa.IavrJ~., é encAr· 
ra.da a. discussji.o e adiada a votação. 

E' a.nnunciada. a 3• discussão do projeeto 
n. 133 B, de 1895 {nova discussiio). com. opa.
recer sobre a.s emendns otferecidas na 3" dis

.;_ cussão do projecto n. 133 B', de 1893, que· 
· classifica em quatro ca.thegorias as repartições 

:federaes e equipara os veneimentos dos respe
ctivos funccionarios. 

Trata-se 'p:resenternen te de um. projecto r e.· 
lati ço a unu~ class8 que não raro á a ta.cada 
de desidia e até de desllonestidade, ol vídados 
os que ussim ~e externam de que, si ha. des· 
idiosus e deshonestos, é porque aquelles não 
são devidamente instiga.Jos ao cumpri- · 
mento do dever e porq_ue estes não soffrem o 
mel'ecir1o castigo dos que, :presidindo os ne· 
gocios publicas, não tratam de pôr desta arte 
o prociso termo a eSS;\ desídia. ou a. essas des· 
honestidades. · . • 

Trata-se, neste momento, da malsinada 
cla.sse, sem a qual. não póde este paiz, no em
tanto, .fonceionar perfeíta.mente; trata-se da 
classe. de onde taem-sahido muitos para occu·· 
par posições elevadas, tt>ata.-se da. classe, . 
sem a qual, talvez, não pudessemos legislar, 
visto que ella ê quem arrecada os impostos, 
uma. varta de cujo producto é destinâda. ,. 
para. o subsidio dos legisladores. 
~te projecto foi a.presen~'\do em épocas 

que já. vã.o longe, quando o homem que con
correu, pelo seu prestigio e pel& sua. ener
gia, para que esta Republica não cahisse ou 
nas mãos da. ana.rchia. ou nos braços <1;3. mo
oarchía; quando o mn.rechal Floriano Pei
xoto, em uma das suas mensagens, recla
ma-va. da Ca.mara, então, o a.ugmento pre
ciso para que o !unccionalismo publico fosse 
devidamente cõinpansado. 

E', Sr.Presidente,que esse illnstre militar, 
que s~ dizia guarda vigilante das portal! do 
Thestmro, bem sabia que não ·havia de 
ser _a.penns com. os SQlda.dos. que o gua.r
dDria.; elle sabia que h~v1a uma sua.rda. 
morn.L e inteHectual, isto é, a. formadà pelos 
funcci.onarios publicos, em sua maiorja za. 
losos e -probidosos. ' 

Mais tarde, di versos ministros do Governo 
passado rec!&ma.ram, em seUs relatorios, a 
necessidade de augmento . de vencimentos 
para essa. classe, mesmo para que o pro
gramma. de economia se tornasse uma reali
dade, para que a arrecadação fosse bem fetta, 
per f e i ta.meute fiscalizada. 

Sr. Presidente, venho â tribuna apeoa.s ' 
para decl<i.rar que este :projecto foi desentra.· 
nhado da poeira do a.rcbivo, quando elle 
poderia continuar a. dormir o somno-que dor
mem tantos. outros de não somenos impor· 

O Sr. Nei"a-Sr. Presidente," o pare- tancia., ~talvez de mais urgeneia, m11s que, 
cer cuja discussão V. Ex. acaba de annuuciar no entretanto, não encontram o amparo 
e da ordem daquelles que -oodiarn ser deba- vivitlca.ute daqpelles que se presumem ou 
t idos apenas com a preseÔ.ça da. Mesa, uo se reput<lm supremos árbitros dos destinos 
orador e do ta.chygrapho, quero dizer, é da· legi~la.tivos desia terra.. Arranca.m esse pa
quelles a. que não se costuma li !!ar a impor· recer d~ tr~vaa e veem trazel-o pa.ra. a h,tz; 
tancia que ti d ispensada. ás questões t:m que mas luz que não aquece, porque vae . ser a. 
a paixao política predomina. as questões que .chamma que abra.za.ra. 
assurn~m. um ca,r,~cter ir~ita.nte, às qu~stões . ~e pa.re~r vae sei.' ~este momento. ~obre 
que dizem ·respeito aos mteresses pa.rttcula· VJ.ctUDa sacrtficada no altar do incondictona-
res. · · Usmo. · 
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O S.a. Al:'."TERO BoTELHo- V. Ex. está princípios de ca~idade, tantas vezes aqui in~· 
prompto para o enterro. vo~ados, que o projecto dormisse o somoo que 

O sa. NEtVA.- E' de"Ver meu de ·religião ate a.gor;t gozou a que sa deiJLa.sse passar a 
acompanhar os defuntos, e no caso yer- situ~o presente que a.ffiíge o paiz, porque, 
tente, fal-o-hei com maís.convicçã.o, porque em prazo nã.o mui remoto, há. de surgir 
parece que o ca.ixão não serà só por mim car· uma a.urora. rldente de esperanças, onde jó. 
regado, visto o nobre Deputado esta. r tambem diviso os fulgores de uma. manhã. brilhante, 
vestido de preto. fulgida de fortuna e bem-estar. 

Eu já estou habituado a ouvir dizer,quaodo Pois be:n, p'Jdemo> aguardar eose futuro 
se me quer in~repar, qae estou sempre -q-es- não muito longínquo para en~ão ser discutido 
tido de preto, afim de a.companhal' os enter· o projecto, pois e incontesl;avel a justiça que 
ros. Ponhamos â. p;trta essa original increpa- a eHe preside. . 
cão I Um espirito culto, nota.vel litters.to braziM 

M11.s ..• Sr. Presi·lente, -q-olta.udo ao assum~ leiro, que bonron esta Cama.ra, o Sr.Medei:ros 
pto de (}ne fu1 desvia.rlo .para. attender ao e Albuquerque (·Lpoiad<.ls), estudioso, o que 
aparte do nobN Daputado,devo declarar que, não podem nega.r mesmo os seus inimigos, si 
so uo chegar aqui hoje, é que tive conheci- acaso os tem, aprofundou, na sua conscienoia 
men to de que este pa.recer figura v a na ordem correcta., a. sua. co o vicçã.o e e!a.boron esse pare
do dia, a que a imprensa. havia. dado es:m cer, rebatendo o substit~ttivo do ex-Depu-. 
noticia, e de modo especial a çhamar a. s.tten· ta.do Augusto de Freitas, e devo notar que o 
çã.o, o que nã.o tive QOOaSião da lar, visto ter Sr. Medeiros e AlbuquerqTie não era então 
cumprido um dever de b11hiano, indo á. func~iona.rio publico e mmto menos federal, 
bordo do Clyde receber o illustre ministro como eu tambem não o sou. 
a.merlca.no. que na mioba terra tôra acolhido Com fundados argumentos, elle ·combateu 
com demonstrações de apreço, indo declarar a.s impugnações ao projecto; e opinou fra.n~ 
a. S. Ex:. que estava de pleno accordo com ru> camente sobre as emend&S a.o mesmo apre 
homenagens que os meus con~rra.neos lhe sentadas, demonstrando que ellas só tem por 
Tenderam, ás .qu-u~s elle se confessa. nimia- fim impedir que a Camara realize este sonho 
mente grato e .muito enthu!;liasta, da Bahia. dourado dos pobres funccionarios. 

o Sa. MoREIRA ALvEs-V. Ex. e um pro" Em relação ao substitutivo de Sr. Dr. Au-
longamento'da. Bahia.. (Apoiados") gusto da· Freitas, eis como ae expressou o ·re-

O s.a. NElVA-E' 0 caso ~e dizer 11bi Pe· htor, o Sr. Medeiros, no seu pa.recer aS1!i· 
trus ibi ~ccZflSiu;: onde estou eu estará. a Ba.- guado tambem pelos Srs. Manoel Caetano, 
hia. ~ (Riso.) ~mo presidente, Agostinho Vidal, Çupertino 

de Siqueira., 03car Godoy e Cavalcanti, tódos 
O SR. LuiZ DoMINGUES- EUa prolonga-se os qua.es, á excepçáo do ultimo, fazem pa,tte 

muito. · desta. camara. 
O t:;a. NEivA-Como dizia, tive de compa- «O substitutivo do Sr. Augusto de Freitas. 

recar muito cedo a bordo do Clyde, e p!)r 
essa razão nã.o pnde ler os jornaes, como é não póde ser app!'ovado. Elle não é completo, 
meu costume .todas as ma.ntlã!!, trabal h 0 a pois que n~o inclue um certo numerO de re-: 
que me imponho voluntariamente, pre~cin- partições; nem é justo, porque mantem com 
dinrlo de repetir a ti.rnra. usada por um dele- os vencimentos aetuaes repurtições que ha 
, do de 1'\(\licia •.. (Riso.) longos a.nnos não s.'lo eleva.da.s, ao pas~o. ql:!~ 
.,a );;'- . . ele'Va outras que, mesmo neste exerctclo, Ja. · 

UM sa. DEPurADo.- A 1m prensa é a. toalha. foram equiparadas. . . . 
eo~ que o povo enxuga o rosto todas as ma· varias cargos veema :ficar, por forca das 
nhãs. tabellás a.dopta.das pelo autor, diminuidos em .. 

O S:a. NEtVA-- .. soube, porém, que o pro· honorarios, quando os já pequenos que perce
jecto entrava hoje em discussão ; estou ou- bem ~ão insnffic:ientes. 
vindo a. tuba. clamar ser hoje o dies irre. I'{ a. Ol'denação por classes, a .Corp:arlssão at-

Mas qual o objectivo dessa. discwsão ~ Ma- tendeu ao critario de vencimentos ignaes. O 
tar o projecto ~ . mesmo :não succede ao substitutivo. · 

Não ha. neces~idade de assim proceder-se. Para. cit_a.r .um exemplo, basta. dizer q~e p.a.· 
·o Governo sabe a. dedicaçiio e ap:JíO que 4" elas~~ do Ministerio do Interior estão o 

todos, todos, todos nó3 lhe prestamos. (1·isn) e, Gymnasio Nacional, o Pe~ogium, a Escola 
portanto, não havia necessidade de màis estiL de Bt.Ua.s Artes, os Institutos de Musica., dos 
prova. . .surdos ~udos e Benja.mtn Constant, ~andal;l-

Pam provar amor ã econQmia?! Deem ou- do, porem, o autor conservar os vancunentos 
tras ! · de tod<Js os funccionaríos. 

Era mais curia.I .• justo e consentaneo com Ora., como por um lado esses 1'encimentos 
os bons princípios, mais de a.ccordo com os variam dentro de limites larguissimos, quer_ 
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para. o pessoal administrativo quer pafil o 
1tocente; cC\mo, por outro lado·, a importn.ncia 
desses estabelecimeato.;; é muito di!r..,rente de 
um para. outros. não se compr•ebende a que 

· corresponde a sua reunião em uma só cn.the
goria. 

Demais, ha. iujustlças evidentes: porque 
elevur os lentes das escolas superiores civis e 
:não i'azer o mesmo para as militares 1 

Porque collocar o Ar:>enal de Guerra. desta 
Capital na 4• classe e o de Marinha na. 3", 
quando suo estabelecimentos absolut.•mente 
congeneresf 

Porque dispor na 3• as escolas militares 
e passar para & z~ a Escola. Na.va.J1 

Porque eliminar o Museu e a Bihliotheca 
de Ma.rinha.1 

Como estes, outros la.psosexistem. 
Comprehende-se que o autor do substitu

tivo, reduzindo as t a bellas e creando um:~. 
5" classe, teve em vista uma idea de eco· 
nomia.. 

Na. pratica., porem, sentiu a impossibillrlade 
de conformar-se com os seus propriosqua.dros 
e deixou sem alteração um granrle numero 
de repartições. 

·A Commissíio, o.ue teve todos os papeis a.tt.i
nentes (), este u.ssumpto sub:nettidos a seu 
estudo por cerca de dous l\nnos, já tinha. 
examinado toda.g as llypotheses que o autor 
do substitutivo nelle suggere e reconhecidc a. 
sua injustiça.; a.cba, portanto, que elle não 
póde ser aeceito.)) 

Ao projecto põdc-se applicar o conceito 
tantas vezes citado: sera uma victoria de 
Pyrrho, si o matarem. 

E a qnelll se va.e ferir1 A' pobre classe que 
tanto so.trre; e ma.ta·se, emqua.nto dá. -se vida 
a.qui (e eu tambem votei,levado pelos impulsos 
do coração) a.o projecto de despe~..a de 60:000$ , 
para. os festejos do Centenario, como have
mos de vota.r mais tarde, si fôr preciso, ore
ditos extraordina.rios, não de 60:000$, mas de 
eOO:OOO$. de tres vezes seiscentos tal vez, como 
prova de franqueza ;:ocial, de tuu·monia entre 

· os povos, muito naturaes, como nn.tura.e:, 
legitimas, preciosas e precisas são as idéas 
COOtidas DO projecto que se intenta ma tal'. 

Pal'a. que esse luxo de arbitrio?! 
Diz o vulgo nn. minha terra., o Z~ povinho 

de onde pt'Ocedo e ao qual tanto estou ligado 
pela gratidão: <>:defunto pobre de luxo não 
precisa.~ 

Oprojecto tambemnãomanda darluxo,mas 
o auxilio uecessnrio; e quem pôde dnr Ekte 
au:o:ilio? O Govérno, a.o qual os funcdou:uios 
servem honrada, dedicada. e zelosamente, 
concorrendo pam o augmento, que se vae 
notanno,-das rendas p ublicas; e nem se v~
nha dizer que nesta ou naquella. a.lfa.nr.lt'ga 
tem. havido extravios, pois; para. honra. dos 

funccionaríos , essesex.travlos constituem ex
cepção e o regimen é da. excepção. 

Por ex.:Jmplo, para esta Ct\mar,\ composta. 
de homens illustrados. o humilde orador não 
constitue uma excepcã.o?! ( 1Yao apoiados 
geraes. ) 

Sr. Presidente, não posso aprofundar neste 
momento a discussã.o desse parecer e do 
projecto, porque só ha pouco ~onbe, como já 
declo.rei, que elle ent ra v(!. hoje em discussão; 
ma.s o qne posso asseverar é que elle foi lon
gamente discutido aqui , quando apresentado 
a deb..'l.te, que dh·ersillcavam as opioõe s, di vi· 
dia-se a. Camara em tres grupos sobre esse 
assum:pto. · 

Mas, como d izia , ba.vla. t.res grupCH>, na
quelles t empos que não direi ominosos porque 
esses _jà vão muito longe; a Gamal'a agita.va~ 
se, a. discussão leV'anta.va-se a cada. momento, 
eloquente, brilhante, attrahente; os ora· 
dores salienta.vam-se, defendendo com ardor e 
enthusiasmo o seu modo de pensar, o&· 
quello> t empos idos, e não vão muito aras· 
tados, estt\ Camara esta.vndividida em dous 
lados quasi iguaes,quesustentava.m impa.vidos 
e imparterritos os seus direitos e raalizava.m o 
cumpri'mento do dever como entendiam. 
Bons tempos l . 

Que lições recebi eutão de verdadeira, de 
legitLma harmonia de vistas. solida.riedade 
de princípios, de consubstanciação de pensa
mentos politicos, todos com o objectivo unico: 
a. felicidade da Patria. 
U~í SR. DEPUTADO-E hoje~ 

O SR.. N~xvA-Hoje não,. hoje não ha. mais 
a.quellas luctas, todos estamos como um só 
individuo em tórno do bém da Pateia., não se 
escut~ o sussurro de opiniões desencontra.da.s, 
nã.o se ou\"e o murmurio das palavras que se 
chocam, é uoisono o . sentlment.o, são todos 
desejosos de oão ter um pensa.r siquer qne 
quebre essa. harmonia.; é intento pa.triotico 
olvidar certos traba.lhos, conscios todos de 
que a. -viviftca.çã.o nã.o ....-em de ca.•la qual, mas, 
como na natureza., do sol, que illumiua tuc1o, 
e nesta convicção scientifico-policica accen
t ua-se estt\ harmonia., ('e que meu ouvido 
deixa-se emba.!<tr, como quando ouve l!m 
su o.vissimo trecho de opera que enc3.nta. •• 
Que harmonia sua v e esta que sinto. eu que 
tenho sa.udarl.cs daque1Jes tempos em que as 
opiniões se entrechocavam. 

O Sn.. HEt.YRCIO MoNTE-O que eu vejo é a 
paz na igrejt\ d'Elva.s. . 

o S&. Nli:IVA-Niio sei a que allnde o meu 
coliega. .. De Elvas conheço sómeate os f1·uctos. 

Naquelles tempr·s, Sr. Presidente, a que 
me retl~·o, :1. polleica. predominava; embora. 
nestas questões de interesse geral, que diziam 
respeito á. classe. os Deputados va.riava.m de 
opinião, e me parece que ate tinham a a.uda-
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cia de·dal:as sem perguntar a este ou aqualle 
como havtam de proceder. · . 

Ul! SR.. DEPUTADO-Mas hoje é assim. 
O SR. ~EIVA-Hoje ri assim, diz v. Ex.; 

· mas entao os Deputa.,! o.> votavam consul
tand?,i~quirindo apenas de sua razão, de sua 
con;lcçao, de su~ conséiencia, ou, quando 
mutto, de seus amtgos, dos seus gu ias de ban
cada, na. duvida., o modo mais razoa.vel de 
decidir a. questão. 

Hoje, para. que c.ste luxo de perguntas ! 
Pa.ra. que inqueritos, inda.gacões, contagem 
tle_ votos .•. ~ Não, basta. que um corpo se 
aglte, é qtuntum sa.tis. 

0 S:a. PE DRO BoRGES-E' myste:rioso isto. 

O ~R. . NE~VA-QUllndo muito seria hypo
thett~ •. sena. um devaneio; e aqui teem-se 
permttttdo tantos, até poeticos, que ê des· 
c~lpa.vel que eu, que tenho sempre anda.!o 
ta.o terra a terra nessas questões , eu, a. quem 
uma occasião já tiveram o arrojo de colloc.'lt' 
no rol dos ora.dore.s, erga. uma bypotilese, 
tenha umas pbanta.s1a.s. 

Bem sei que não ·sou orador, nem tenho 
-;>retenções a. sel-o, {deixem passar o calcm
õourg, que t em o sal da opportunida':le) sou 
apenas um conversador, que desta trlbuna. 
discreteia sobre os interesses das classes e da 
sua. terra nat.'ll, mas creio tgr o direito 
de, em um desses dias em que a mente toma 
um surto, embora aca.nhatlo, deixar-me lev~r 
pelo mar ideia.l rlas phantasias. Portanto, era 
natural que tivesse uma vaga idéa neste 
mundo de vagos ideaes. Permitta.-me, p ois, o 
nobre Deputado pela~errada luz que me ex
presse deste modo. 

Mas, voltando ao aue dizia, havia. tres 
opiniões: o Sr. Freitas e outros ba.hia.nos in· 
felizmente sustentavam o principio que o re
lator classírtcava de incohereote; ha.via. outro 
classificado como pessimi~ta. . 

Outro mais optimista como o Sr. Medeiros 
e Albuquerque Yinh<~ em soccorro desta 
clo.sse desprotegia~. organ izando um projecto 
que me parecia bem hurmonico; e, sej;.~. di to 
entre parentbesis, rlevin. ser isso motivo 
para que a ~amara. procurasse vota.l-o, por· 
que este proJecto trata. de bo.rmonizur todos 
os ordenados e, ~i o ós estamos neste reaimen 
~e harmonia, não devemos rejeitar uZ: pro
Jecto harmon'có ... 

U:~~: SR. DEPUTADO-Mas desta harmonia 
resu lta onus para o Thesouro. 

0 SR. CO!LIIO Cii':TRA-Mas não "é gran~e. 
~ Sa. NEIVA..._.-Desde que ha augmento. e 

h~1 de pubhcar 1sto em Jettras de . c" h a alta., 
nao o quero, por ora. Não proponho absoluta
mente augment? de despezas; e desde" o anno 
passado que ass1m procedo. Já. uma. vez ·me 

obrigaram a d izer que um dia mostr~riaaqui 
quaes as despezas impossíveis, absurdas e 
escan~alosas que se tem creado . . 

Apontam-rue como o homem de estn.tisticas; . 
sou tambem o excavador, e sem pr!:!cisar 
·descer ao a.rchtvo, p}SSO estabelecer um con· 
frouto bem favoravel a mim. 

0 Sa. HELVEClO MONTE-Mas a harmonia 
n&.o está na igualdade dos vencimentos, que 
sõ.o proporcionaes ao logar em que e3tão os 
empregados e ao t rabalho que fazem. 

O Sa. NElYA-V. Ex. sabe a consideração 
em que o tenho, mas permitta-me que não 
lhe responda., por que não estou discutindo o 
projecto, estou pela. rama. analyza.ndo isto. ou 
an tes, estou protestando con1ra. esta idéa que 
~e teve de se desenca.var este pareoor n. 33 B, 
que com tanta falta de caridade foram ar
rancai.' do archivo para submettel-o á. dis
cussão ; e que nem por ser 33. e lembrar esse 
numero a. idade rla.quelle q tie morreu p•·e· 
ga.ndo que a caridade é o · :~.mor, charitas íà 
est aml)r, nem por isso do projecto tiveram 
caridade. 

Ulr SR. DEPUTADo-E' melhor morrer que 
pen:tl'. 

O Sa. MoRElllA ALvES-Póde resuscitar 
no terceiro dia. 

O SR. NE[VA-Deixa.ssem-n•o em repouso, 
n.gua.r(lando melhores rlias e, si eu pudesse 
propôr alguma. cousa, seria. isto : que elle 
voltasse -parn. o hospital em que o atiraram 
mal ferido. · 
· Vou pedir ao meu illustre mestre :para 
ensinar-me o caminho afim de chegar a. este 
desiclel·atum; artm de que este projecto volte á. 
Commiõsão de Orçamento, para. que, em tempo 
opportuno, nessa éra que, espero em Deus, 
ha. de surgir uestes dons annos, quando 
a~barem-se estes compromissos que pesam 
de modo terrivel s:>bre as nossas finnnç<~s. 
seja. entã.o discutido; porque o que ninguem 
póde negar é que cada dia mais caro torna-se 
o di nheiro, dt:sde que as difficuldades caro· 
biaes se levantam, desde que os impostos são 
augmeotados. 

Digo isto âs pressas, porque tenho medo fie 
entrar nestes assumptos, que, como jnlgo, é 
muito justo monopo!io dos competentes, dos 
financeiros, que abrilhantam os debates nesta. 
Cnsa com os seus discursos e luminosos pa
receres e sinto até não ver nenhum delles 
aqui . . 

0 Sa. ALVARO BOTELHO-Entre outros o 
Sr. Montenegro. · 

O SR. NEIVA-V. Ex. cita. perfeitamentG 
beni. 

Eu disse aqui, outro dia., quando se votava. 
o grosso parecer sobre as emendas do Codigo 
Penal, que o unico que n~o o ha.via lido 
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tinha Sido eu :e disse COU~a igual por QC('aS!aO 

da questão dos prcitOOJlle>s. T< do mundo leu 
aquelle 11esatl.o Yolnme de protocdlos, menos 
eu. (Riso.} 

Riem-se ; agora. ponho a margem Esse 
tom;. afil.rmo que não li esse parecer 'em 
discussão· e desculpem os estirnav~is col 
legas: creio que n!ío fui. su eu quem não leu. 

Ora., si não fuf só eu quern não o leu, como 
ê que esta Casa ha. de vir amanhã, em
bora levada por impulso naturalíssimo de 
fa.zer economia, como !Ja de esta Ca!!a votar 
amanhã este projecto de que estâ. esquecida, 
e quando os Deputados noveis nem sequ~r o 
conhecem~! 

O proprío autor do parecer, Sr. Presidente, 
o illustre Sr. Medeiros e Albuquerque, 
com quem fallei ba pouco, d·isse,me: não me 
recordo mal.s do parecer; recordo-me apenas 
que havia. um substitutivo do Dr, Augusto 
de Freitas, que combati. 

Ora," si S. Ex., que foi quem lavrou o pa
recer não se recorda, quem se recordará 
então 1 CQmo havemos de votar1 Só si ha 

·um :fim unico: o de renderhomeDagem ••. ao 
princiiJio de economia. . 

Ma s,senhores,porventura sofi'rerão o.s 11nan · 
ças com o facto de ser este projecto adiado ? 
Que deseconamia havera, relevem· o neolo~ 
gismo1 

·O SR. ANTERo BoTELHO - Apoiado. 
O SR. NlillVA-Folgo immenso com o apoi

ado de v. Ex. 
V. Ex.,· que é o Benjamin riessa trlbu 

mineira e que acaba tão distincta.mente de 
apoiar a. minha. asse1•çã.o, faça..se acho da. 
minha. idéa. junto â. generosa bnnca.da. mi
neira., afim de podor vingar com tão va.Iióso 
auxilio. , . . 
· Sim, Sr. :presidente, este projecto, queda.ta 
del893, e que na. Commissão õormia. ho. tres 
annos, continue o seu pesndo somno; e, 
quando terminar esse convenio, cujo nome 
não prODUDCÍO, porque e inglez e 'POrque em 
inglez foi inserto no respectivo re1a1orio do 

· Ministro,muito de adrede para que eu só não 
o entendesse (riso) quando esse .•. funding 
loan (muito obrigado 11. V. Ex.), que foi rea. 
lizado entre o Governo e os nossos rungna
nimos credores, tiver pt•oduzir:!o seus bene· 
11cos effeito~. então, sim, então elle poderá 
volta.r á tela da discussii.o, 11orque a esse 
tempo as nossas finanças estarão livres deases 
onus,ella.s progredirão enormement"e, não te
remos mais necessidade de p;lpel moeda, tiio 
depreciado, o que jâ. se vae verificando; e a. 
prova é que !le 15 em 15 dias se queimam 
2.000 contos; eutã.o nadaremos em ouro ..• 

0 SR.. HELVECIO MONTE-Ma3 nessa epoca 
não bayerâ. mais nocessidade de a.ugmento 
dcrvenclmentos. 

o SR. NErVA-Nessa oocasião, v. Ex. pro
porá. a re;eição do projecto, e eu votarei com 
V. Ex. 

Portanto, Sr. Presidente, vou terminar· 
mandando á. Mesa o men requerimento em o 
qual peço que o· projecto voLte á Commissão 
de Orçamento, á commissão de· Orcamento 
que é o pi'liot em torno do qual, neste l'elogio 
parlamentar, devem girar todas as questões; . 
à Comrnissão de Orçamento, que é a mola real 
encarregad:1 de dirigir todas as questões 
archi-fiuanceiras, ultra-economicas, para que 
ella. diga. a ultima palaua sobre o projecto. 

E eu peço, Sr. Presidente, que o project~ 
volte a Commissão de Or~amento, porque alli 
está a uniã.o, a reunião, a concentração dos 
conhecimentos financeiros,_ e que, por uma 
coincirleilcia o.dmiravel, tem como seu presi· 
dente o chefe da Concentração (ris11). Sim, 
Sr. Presidente, qua·volte o projecto âquella 
com missão, j)Orquo ella e ~Offi'POStá dO ~cql, 
da nata, da quinta essenc1a dos economistas 
deste parlamento, e, :portanto, está. httbili~a 
a dizer a ultlma. palavra sobre esta ques1ao. 

A' vis ta, Sr. Presidente, da a ttenção que me 
estão dispensando os meus distinctos collegas, 
considero victoriosa. a minha. idéa. · 

o SR. JosE' MARIANo-Mas si o projecto 
voltar ã. eommissão, será enforcado. 

O S:a. NEIVA.- E~ o melhor ! é o que eu 
desejo ••. (Riso.) _ _ . 

O nobre Deputado. jurista e hi'.ltoria.dor 
como é, deve saber que ba. paizes em que se 
applica.m as penas ultimas em publiC:O· _alu
gando-se até ja.nellas -eara dellas ass\stirem 
ao terrível espectaculo;- e que outros ha em 
que essas penas são applicadas âs escondidas, 
nas prisões. 

E' o caso : pretiro este ul~imo systema. 
porque ó menos doloroso, menos espectacu
Joso ! e aquelles que tE>m assistido aos horro. 
res tlcs ergastulos, devem-se apiedar justa
mente dos martyres que so1frem muitlssimo 
mais quando castigados à. luz do sol. 

Quo volle. Sr. Presidente, este pro.iecto á 
Com missão de Orçamento. e que, quando ful
gir a época de prosperida<1e, quando ralar a 
aurora. que já bruxoleia no horizonte rle fe· 
licidade, quando surgirem esses dias felizes 
que ahi veem, então ~iin, Si.'. Presidente, 
nessa oceasião devllremos tratar desse assnm· 
pto; então cumprirã. á Cama.ra, nessa alme
jada e bemaventurada era da proaperida.de, 
tratar lla sorte dos ínf.,liz•s funcciona.rios. 

Felizes os que sabem esperar; venturosos os 
que teem fé. 
· Não nos apressemos. 

Não .auniquillemos as esperanças aos que 
pa.decem e cream ; aos que soffrem e te~m na. 
alma as doçura.s ineifa.vei~ da. Fé. (MúitQ 
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bem, muito bem. O orador é abraçado e ·com· 
prime11tado.) · 

• V:eem· á Mesa, são li~os, apoiaclos e postos 
CODJUllCta.mente em dJscussii.o, os seguintes 

REQUERIM~TOS 

· · Requeremos que o projecto em discussão 
sob n. 133 C vá á Commissão de Orçamento 
para dar pareeer. · 

Sala das sessões, 11 de julho de 1899.
Neiva.- CrJelho Cintra. 

· Requeiro que o projecto n. 133 B;, de 1893 
vá á. Commissão de Orçamento afim ele in: 
terpor. seu parecer. 

Sala das sessões, 11 de julho de !899.- C:ts· 
siano do .Nascimento. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é ence!.'
rada a discussão e adiada. a votação. 

Vão a imprimir as s~uintes 

REDACÇÕES 

N. 2 C- 1899 

Reclàcção final do p;·ojeceo :n. 2, do céln·ente 
anno, que fixa a força natlat pa;·a o anno 
de 1900. 

O Congresso Nacional decreta: 
· Art. t.• A força naval, no n.nno de 1000, 
constará.: · -

§ l. • Dos offici&es da armada. e classes 
annexas, conforme os respectivos quadros. 

§ 2:• De ~60, no maximo, aspirantes a 
guardas·ma.rmha.. · 

§ 3. o De 4 .000 praço:s do Corpo de Mó.r i
nbeiros Nacionnr!S. inclusive 300 praças para 
as tres companhias. de fo~uista.s e 100 p1rn.~ 
a companhit~ do Estado de Ma.tto Grosso. 

§ 4. o De 700 foguistas, contractlvlos do 
conformidade com o regulamento promulgado 
para O.:> fo~tUistas extra.oumerarios. 

§ 5.• de 1.500 a.pr·endizes mnriuheiros. 

· Art: 3. 0 As pra~s e ·ex-praÇas que . se· · 
engajnrem por mais de tres a nnos, e em. s.e
guida por dous pelo menos, terão. direito, · 
em cada. engajamento, ao valor recebido em·. 
dinheiro, das peças de fardamento gratuita~ 
mente distribuídas aos recrutas . 

Art. 4. 0 Revo~am·se as disposições em· 
contr11rio. · 

Sala das Commissõas, 11 de julho de 1899. 
-F. Tolentino. - EÚc&ides llfalta·- J. Pere
grino. 

N. 32 C -18~9 

Redacç'úo final do projecto :n. 32, do con·ente 
anno, 2w! aurori:a o Governo a abrir fiq 
correate e:z:ercicío, ao Ministtwio da Justiça 
e .Negocio;; Interiores, o credito extraordi:na·. 
r io de 60:000$, sendo de 50:000$ p~ra 
auxitiar a-Associaçc1o do 4a Centenar io .do 
.Descobrimento do Br.t::i!, - wt commemora· 
çúo qw~ ella. projecta reali:ar flO anno 
proximo vind9uro, e 10:000$. pvra auriliar 
o In3titu:o da Or·dem rlos Aá'IIO!Ja!los B1·a:i· 
teiros rM-s tl!1spe:::1s ~om o Coag;•esso Juri.
dico con1locado para a celebraçtYO di.t mes-ma 
dt.Ota por aqueUe Institulo. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1 • ·• Fica autorizado o Governo a 

abrir, no corrente exercício, ao Ministerio · 
da Justiça e Negocias Interiores o ct•edito_ ·. 
extraordinario de 60:000$, sendo 50:000$ .. 
para auxiliar ·a-Associação do 4• Centenario. 
do De,cobrirner.to do Bt•azil, ~ na comme· · 
moração que ella projecta ·realizar no anno 
-proximo.vindouro, e 10:000$ para. auxiliar o 
Intituto da Ordem dos Advogad.os Brazileiros, 
nas despezas com o Con::resso Jurídico con
vocado para a celebração da. mesma data 
por aquelle Instituto. . 

Art. 2. • Revogam se as disposições em 
contrario. 

Sala. das Commis"Sões. 11 de julho da 1899 . 
-f. Tolentino: - Euclides Ilialta . -Peregr:no. 

N.34A-189>! 
§ 6. o De 450 pro.ças do Corpo de lo rautaria 

de Marinho.. 
§ 7. o Em tempo de guerra., do dobro do R~dacç(io {1n(tl d() projec.lo n . 34. do corrente 

1 d an11o, que autori;a o P~der Excclllivo a 
pessoa os§§ 2•, 3•, 4• e 5o. tJbrir ao ~l:!inisteJ·io da Guerra o credito ·· 

Art. 2.• Fica o Poder Executivo a.utot·izndo e:c&raordinario d<J 7:500$, ptra pagar -~ 
ll. modificar o art. 21 do re~ulamento que viuva de Jt[atltenb Latcrie os se}·uiços presta· 
be.ixou com o decreto n. 8 .666, de IG de se- dos onekt. laflohet de SUU. Jlroprieda.rle -.: Pro:n-
tembro de 1882, pam o fim de perceberem os '" · 
marinheiros !bguistas, altlm do soldo que lhes p tm» as (orças legaes que operàr'J.m em · 
compete. a gratificação dia.rin das ta.bella.s em Nitlleroy · 
vigor, paga. ~em as restricções daquelle artigo 
e das outras disposições do mesmo regula· 
mento, contando-se como diaa de t rabalho 
toaos os dias de cada mez. 

o· congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto~ 

:rizad.o a. abrir a.o Ministerio da Guer ra o 
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credito extraorcUna.rio de 7:500~. pM•a pagar 
â. viuva de Mathew La.wrie os 'Serviços p~c
sta.dos peh. lancha de sua prop'L'iedade Prom
peus ás torças legac~s que operaram em 
Nitheroy ; revogadas as disposições em con
trario; 

Sala. das commissões, 11 de julho de 1899. 
-F. Tolentino. -Euclides MaUa. - J. Pl!.
't"egrino. 

N. 47 A- 1899 

Reclacção final do projecto 1t. 47. do cor,·e».te 
a;mo, que determina que 'tenhum commis
sariQ ela Armada .J.Vo.cio'YI[c/, pode,·à ser p1·o
mo"'ido sem ter Liq·!<lid!ldo pral'iSoriamente 
com a Contadoria cü Marinha a sua respo»
sabilidt.tde pwra com a Fazen<Ut Nacional, 
anterior d gerenci(t qw~ tit:~er a seu e4rgo 
tw: occasi<'<o em que lhe competir a pro
moção. 

O CoDgresso Nacional decreta : 
Art. I.• Nenhum commissario da. Armada 

Nnciona.J. póde ser :promovido sl.lm ter liqui
dado proviBoriamente com a Contadoria de 
M~riuha. a sua responsabilidade pura. com tL 
Fazenda Nacional, anterior ã. gerencia. que 
tiver a seu cargo na occasíão em que lhe 
C<Jropetira promoção. . 

Art. 2.° Ficam revogados o art. 25 do 
regulamento anne:xo ao decreto n. 703, de 
30 de agosto de 1890, eoutrasdisposições con
trariasao preseote decreto. 

Sala das commíssões, 11 dejulllo õe 1800 . 
-F. Tole)ltirw.-E. Matta .-Pei'<J!}rirzo. 

N. 58 A-1899 

Rcdacçt1o fiual elo projecto n. 58, do cor,.ente 
anno, que autod;a o Poder .E:cccuti"CO t.t 
abri1· ao •1finis:crio da Guc1·r t o credito de 
39:352$!'00, SllJ>plcmenlar ti.~ w rria& verbas 
<lo m·t. 1.[) cf.n lei n. tJCO,dc 31 de dc:cmbro 
de 1898. 

O Congresso Nacional ro~olvc: 

Art. 1.0 E' o Poder Exel!Utivo nutorízndo 
a abrir ao MinistGrio da Guerra. o cra1lito dt~ 
39:352$500 ~upplemLJntar as seguintes ver·bas 
do art. Hl <la lei n. 560, de 31 de delembro 
de 1898, fazcmdo as neces~aria.s O,Pel'ações de 
credito: 

N. 1. Adminhitração Geral da 
Guerra................. 18:191$250 

N. 4. Intendencia. Geral da 
Guerra ............ _. . .. 21: 161$250 

· A~t. 2. • Revogam-se as disposições em CQn
trario. 

Sala tlas commis~õ~s. ll de j ulho de 1899. 
- F. :Z'olentino.- Et,clides Malta.- Pere
rp·ino. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 25-ISW 

Inde{Cl·e os Tequerímcmtos do t:olu?tta?"io da 
patria te1lente-coro1tel Francisco Go1tçal'lles 
d .t. Costa So!Jrinho, que pedi!. pagu:mcnto do 
soldo qllf!. llu: e devida 

A Commissão de Marinha e Guerra. estudou 
os requerimentos em que o tenente-coronel 
llonorario do exercito Francisco Gonçalves da. 
costa. Sobrinho pede o paga.~ento do soldo a. 
que se julga com direito. eJJ·'C~ do art. 12 do 
decreto n. 3.3il, de 7 de janeiro de 1865, que 
assim dispCíe: 

« O Governo concecbrá. em attençã.o aos 
relevantes serviços prest ados pelog ditos 
voluntarios, graduações de officia.es honora· 
rios do exercito, e so11citarã do corpo legisla
tivo autol'iza.çã.o para. conceder-lhes, vitalicia
mente, o soldo por inteiro ou em parte, cor
respondente aos s eus postos.» 

Como se vê, o art. 12. do citado dec1•eto 
traduz uma promessa do Governo, com a 
qul\l concordaria. ou não o corpo legislativo; 
portanto, não crea. direito á percepção do 
soldo ou par 'te do ~Ido, conforme preteucle o 
supplicaute. 

Accresce ainda. :~ circumstancia pondera;vel 
de (lUo, até hoje, decorridos 34. annose mezes, 
o Poder Executivo DM »olicitou do Legisl3.· 
tivo o cumprimento de sua. protne5S8., e fõra. 
rlo estranlla.r qae o fizesile agora, quando o 
p:~.iz lucto. com as maiores difficoldo.des eco
nomico-tlna.ncoiras. 

Por (orça. das r!l.zões e:J:po:>t:ls, a Com missão 
aconselha ~~ Ca.ma.ra. que indefira estes r eque
rimento~, e o faz J!(l~;~rosa, porque recou!Jece 
e avnlia os ínol v1da.vcis serviços prestados 
pelos voluntnrios do. pa.tria., esses bt·avos, 
cujo sangue generoso regou. dia a dia., as 
inhospitas terra.~ para.guayas, onde se bate
ram galh•1rda.mente, em tlesn.IIronta dos brios 
nacionnes e em prol da. civilizaç-ão sul-a.meri
cana. 

Sala das sessões, 20 de junho de 1899.
Henrique V..clladares, presidente. - R odolpho 
Ptti:cao, rehttor.- Mello- Rego. - Barbosa 
Lima. 

A Commiss:to de Orçamento se. conforma 
com o parecer da digna. Com missão de Ma.rinha 
e Guer ra:. A clausula 12" do decreto n . 3.371, 

._.,_ . . 
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de 7 de janeiro de - 1855, estabelece que o 
G<lverno . solicitarà do corp::l tegisla.ti v o, em 
attenção aos· serviços r~levantes prestados 
pelos volunta.rios da patria, autori7ação para 
conceder-lhes vitalioiamente o soldo por in
teiro ou em parte, correspondente aos seus 
postos. 

COmo se vê, é ao Governo que cabe apreciar 
não só si o voluntario prestou serviços 
relevantes, mas a.ind<~ si o soldo lhe deve 
ser concedido 'POr inteiro ou em parte. Por 
isso mesmo ao Governo fioou reservada a 
inicia. ti va de solicita. r do Poder Legislativo a. 
autorização a.ll udida., e é, :pois, ao Poder 
Executivo que o requarente se deve di
rigir. 

Sala dasCommissões, ll dejullw de 1899.
Ca~sia.no do Nitsci.men-to, presidente.- Lauro 
MiiUe:r, relator.-Ciltogeras.-Jiugt~sto 1/:lonte
negro.-Augusto S~ver".-Alcindo Guartctb.tro-. 
-Mayrinh.-Ser:;edeUo Con·êa. 

N. 25-1899 

Inde(~re o requerimento em qwJ o 1• tenente 
rt(ormadoPeclro 0:wr.llc.mte de Alúu'fuel·que, 
p!·cp.tr~~dor do galJinele de p.?ysic.,~ d1t Escol<t 
Na~:al, pede q~te se tllrnc e:r:te1~si-va aos 1)re
p .trarlores r.la mesm1~ e.~cola 1t vant 'gem do 
a1·t. 4;) do Codigo de e11sino, nnne.xo ao 
decreto n. 1.159, de 3 de ck:::emóro de 1802 

A' Commis~ão de Marinha e Guerra foi 
presente o requerim~~nto em que o .l• tenente 
reformado da armada Pedro Cavalcante de 
Albuquerque, apoiando se na. disposl ;ão de 
art. 45 do Codigo de ensino superior, pede 
no Congresso que ·estenda aos preparadores 
da Escola Naval a. vantagem de} vitaliciedade, 
conferida pelo citado codigo aos preparadores 
da E cola de Medicina e da Po!ytechnica. 

A Commissão não julga vantajosa. ou con· 
venieúte ao ensino a vitaliciedade dos prepa
radores da Escola Nr~.val, cujas t'une<;.ões de· 
vem ser exercidas, tempora.t'iamentc, por 
off!cio.es d<L armada. qu;.l hajam coocluido o 
tempo de embar·que, cabendo-lhes, deste 
modo, mais uma oppJrttlnidarle pam pr11ti· 
c~.rem :J. scienc[a bebida. no curso theorioo. 

Convem accrescentar que no exercito, ca;-t'i 
do art. 158 do I'ogulamento de 18 de abril de 
1S98, até os Jogares de lentes, pl'Ofessorcs, 
substitutos e coadjuvantes são providos por 
com·Dissão, que durará, no maximo, cinco 
a.ni:J.os. 

Ora, esta.tuindo o nrt. 85 da Constituição 
Federal que os ofllciaes do qlln,dro e das 
classes annexas da a.rma.da tenhdm as mesmas 
pa.tentes, e 1:antage~s que og do exe1·cito em. 
cargos de cathegoria corres1Jondente. é o regu
lamento citado, de 18 de abril de ~898, e não 

CB.ll!ara. V. 1 H 

o· Coàigo de ensino superior, que fornece 
criterio segut'o para a determioaçã.o élas v J.
tugens q1le devem ser concedidas aos ·prepa
rnd(lres da Escola Naval. 

A' vista do exposto,aCommissão aconselha 
á Camura. que inclefira esta. petição. 

S·~la. das Commi~sões, 11 de julho de 1S99. 
-Henriq.ue Vall«dares, presi<lente.-Rodo~pho 
P..tíxilo, relator.-Augu:sto Clcmentino.-Bar
bos,t Lima.- Mello Rego. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 38 A-1899 

Parecer- sobre as emendas apresentadas ~~ ! t 

2" rli.!cussão do p1·ojec;o n. 38, do corrente 
armo, que aulori;;a o Oorcrno a ab1·ír ao 
Ministerio das Relaçú<Js Exteriore$ o cndito 
de 96:9t16$911, sem. prc_jt,i::;o dos juros 
2ue tenh'.tm. de ser ncc-rescidos, pwa.liquidar 
as 1·eclamações das Legações da GJ·an-Bre
tanlw,, Fr,mça, Aust1·ia-Ha11gria c Italia 
pela cobrança inrleâda 1wocedida pelos Es
tados de Pernambuco, Alaguas e Rio Grande 
do Norte do imposto s 1br<J nal.lios dessas 
naci01ta.Udades, ficando os referidos Estados 
1·e>]wnsaueis pela s1mma que {61· despendida, 
e da qual emlnlsart!o a União. 

Presente ã. Commissão de Orçamento a 
emenda. o1ferecida. pelo Sr. Cassiauo do Nas
cimento ao projecto n. 38, de 1899, e con
sülerando, que ó simplesmente ampltntiva. 
ela autorização, ]lOt' isso que estende ás 
nações belg;t, · allemã, portugueza, sueca 
e norueguense, que se acham em perreita. 
identidade de circumstancias às demais indi· 
cad.as, e habilita o Governo a abrir con
junctamente com o ct·edito de que trata o 
mesmo projecto, o neces~arlo para paga
mento 1los juros accrescidos ás importa.ncio.s 
reclamadas, opina. para que seja acceitn. 

S<th das commissões, 7 de julho de 189!1. 
-C.:1ssiMIO do 1Vascimcrlto. pr·e~i·lento.-Mi~y
t•inl,, l"elator.- l.'a.lO!JeYlls.-Ati{/«Sto Mont~:· 
ne!frO.- J1ugttsto .Se·~.tro.- A. Gulmabara. 
-Lav.ro Müller, -Sct·.:edcllo CO!'dJ·t. 

Emendas a que se 1·e(ere fi parecc1· sup1·a. 

Ao artigo unico (que passará a ser o 
art. 1 "): 

Supp:cima.m-se as palavras:-sem preju1zo 
dos juros que tenham tle ser accrescidos: 

Accresceote-se no mesmo artigo, depois de 
Austria-Hungria:- Belgica, Allemanha, Por
tugal, Suecia e Noruega-o mais como estâ •. 

,23 
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Accrescente-se: 1 que intimas;em, rui·a.gencias de bancos e com· 
Art. 2.• E' igualmente autorizado 0 Go- panbias na~ion~es_ ~· estraogei_l'~s ou quae~: 

verno a. abrir a.o mesmo Ministerio 0 credito quer outras ms~ttuiçoes que esttverem obr1. 
necessario :para pa.gament·J dos juros nccresci- ~das ao deposlto de que }rat;t. a.qoelle ar
dos as importancias reclamadas. t1go, a. sa.tlsfa._zerem ess,\ e:x:1gencm <lentr5l d_o 

Constitua art. 3• 0 final do a.rti"O unico pra.z~ de 30 d1as, conta.tlos da data da tntl· 

do projecto e revogadas as disposições em maEçam. o. vi·rtude dessa ordem foram por alg' u-
contre.rfo. . 

· . · mas delegaciaS chamadas para. tazerem o 
Sala das sessões. 30 de iunho de 1899 .- deposito as agencias de bancos e companhias 

Cassiano do~Yascimento. ' naciona"'s e estrangeimsou quaesquer outras 

N. 50 A- 1899 

Issnta os Bancos Nacionas;; de deposito, que 
negociaTem em ·cambio, instituídos nos Es
tados sob o t•egimen d'l.S sociedades anony· 
mas, ·das obrig cçiies do deposito de guc trata 
o art.. 19 da lei n. 559, de 31 àc de:embro 
de 1898 

A lei n. 559, de 31 de dezembro de 1898, 
orçando a. receita da. Republica para. o ocr
rente e:x:ercicio, determinou, no art. 19, 
que « as agenCias de bancos e companhias 
naciona.es ou estrangeiras, ou quaesquer ou
tras inst-ituições quenegoci<ll"em em cambiaes 
com .o publico pot• meio de saques ou qualqoer 
outro título, não sendo bancos de depositoo 
consmuidos t~esta pmça sob o regimen das ~O· 
cleda.des anonymas, ou flliH cs de bancos 
estraogeiroa devidamente autorizados a func
ciona.r na Republica, são obrigados a fazer 
~ 4eposito no 'Ihesouro de 100:000$,no mi· 
mmo,em moed.1. corrente. ou fundos publicas 
brazileiros ou fundos publicas estran
geir os, que tenham cotação na. Bolsa. da. 
Capital Federal, sob pena de multa de 
10:000$ e na reincidencia de l2:000$,além do 
immedia.to fechamento do estabelecimento 
commerci<zl por orrlem do governo~. 

O pensamento do le~slador foi evhlente
mente acaotelar-se contra abusos que seteem 
dado por parte de algumas firmas com
merciaes, que negociB.'Vllm em ca.mbios. sem 
estarem slljeitas a on-us ou :i. fi~calízil4io de 
qualquer naturez[l, e fazendo cono urrenci:~. 
perniciosa ao~ bancos constituídos oo paiz e 
que nelle funccionam de acco1·do com as leis 
da. Republica.. 
· Assim, de conformidade com este pensa
mento, logo que foi publicada a lei, em nl· 
gumas delegacias do Thesouro somente fo
ram incluídas na. intima~,;ão para pagamento 
do imposto creado no art. 19 citando « as casas 
particulares que negociavam em callibiae:>, 
com exclusão dos bancos nacionaes:~> . 
O~é?rre, porém, que, a. 6 de maio desta anno, 

o Mmtstro da. Faz.end&, no intuito de dar ex
~c~ção ao. disposto neste artigO da lei da. re
cetta, recommendou por eircular aos delega· 
dos tiscaes do Thesoilro Federal nos Estados 

instituições que negociassem em camblaes;-"
nao scmdo bancos de depositas constituídos na 
praça do Rio de Janeiro sob o regimcn !las se· 
ciulacics anonymas ou fiUaes de Út.lncos estran
geiro• de-oidamente au torizados a (unccionar tÚI 
Re]!ublica-de sorte CJ ue ().'J bancos nacionaes, 
constituídos nos Estados sob o r egimen das 
sociedades anonymas · são reputados sujeitos 
ao cieposito designado si negociarem em C<'l.m· 
biaes. · 

Esta ordem, si obedeceu á lettra da lei. não·
t'oi. com certeza expedid:l de accorõo, de har
monia com o pensamento do legislador, e an
tes o contra. ria. 

Muito embora o art. i9 re rerido declare 
que ficam exceptuados do deposit o os bancos 
constituídos nesta praça sob o regimen das 
sociedades anonymas, o estudo da lei em seu 
coi:Jjuncto reve1<1. clar~mente que a expressão 
incorré<:ta-:-nesta p1·aça-não pótle significar 
a. exclusão dos bancos oacionaes dos Estados. 

E.IIectivamente a lei diz- nest.a praça-mas 
a que p:raca. se refere o legislatlor si ne~bu
ma é explicitamente . decl11rada e o exame 
detiuo de todas as suas palavras convence de 
q·1e o pensamento do CongreEso foi. simples
mente sujeitar ao deposito as casns com
merciaes ou as· instituições, que nlio sendo 
bancos de depositos legalmente constituídos 
negr•ciassem em ca.mbiaes ~ 

E' assim que o § 2• do citarlo art. 1~. re
ferin,lo se ás agencias e in:>tituições sujeitas 
ao deposito diz : ....; c estas agenci!1s e insti
tuições ficaNio sullu?'áiaadas às leis e regv.la
merttos a que estão sujeitos· os li«ncos c compa
~· hias que negocV.t1'em em c.tmbiaes » - e no 
§ 3• chama. a essas ngencias e lustituições, 
casM ou ~;mpre;::a s, o quo tudo l'e\"elo. clu.ro.
mt>nte o propnsito de e..~cluir do 1leposlto os 
bancos constituirlos sob o regimen das socie
dades anonymas nos Estados. 

Ha muito tempo que o Jegishldor se preo~
cupa com os riegocic•s de cambias effectuo.do 
por firmas commerciaes em detrimento dos 
bancos e ua fiscalização do respectivo ser· 
viÇo. A lei do orça.mento da receita n. 360, 
de 30 de dezembro de 1593; estabeleceu n~ 
art. 26 disposição identica à. do a.~t. 19. ·ll 
que nos temos referido. Falla-se ah1 ta.m~m.· 
em bancos constituídos nesta praça. sob o · 
regimen das sociedades anonymas, 3S quae$ · 
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· serão ~xcluidn.o; das obrigações do deposito; I dello Co;rêa., relator.- Mayrink..- LatirO 
Ora, nao o~tante esta disposição, nunca os· Miíll<lr.- Aug~,~Sto S c.:ero.-.'\ lcindo Guana· 
bartcos ~c,Ortaes dos Estados que negociA'I.Xlm bara. · .. 
em cambuzes, rora.m iotimados pará fazer o ' 
deposito . A lei n. 429, de 10 de uezembro de N. 50-!899 
189?, or~a.udo A. receit a. para 1897; repro-
doz_IU no a.rt. 8' a. ~esmadisposicão , mns ex- o Congresso Nacional decreta.: 
clum•lo as palavras 1ncorrectas-nesta. praça; 
E' certo que o regulamento rios corretores Artigo uníco. Os Bancos nacionaes de de· 
~n. 2,.475, de 23 de março de 1897, depois de posito, q ue ne;;ocia.rem em cambio, insti.tui
copSJgnar no art. 156, para iLs agencias de dos nos Estados sobo ragiinen das sociedades 
bancos . e companhias a obriga~ão do depo· anooym<'S, rião estão sujeito.> ás Ç>brigações 
sito_, ~isse no a.~tigo seguinte (!57) : «a dis- do deposito de que trata o art. 19 da. lei 
pos1çao do artigo ant~cedente não compre· n. 559, de 31 do i:lezembro de 1898. 
hende os tancos de dclepositor cortslihlidos nesta Salá. das. sessões, 1 de jnlho de 1899.;.... 
p~ça, so o regime!~ associe<lade& anonymas.» Bueno de · Andrada. · 
Nao ob$~nte, porem, esta. disposição; que a 
a.c\ualleJ do· Orçamento da receita. re'l'ogou 
n14nca os banco!! nacionaes dos Estados foram 
considerados sujeitos ao deposito. '· 
. Seria. realmente uin absurdo isentar da 
obrigaçãC! do deposito os bancos estrangeiros 
e suas flbaes nos Estados, assim como os ban
cos de deposito desta Capital, ficando obri• 
gados a fazel·o os poucos esta.belecimentos 
b~ncados nacioiiaes que negociam ern cam. 
~1os nos E~tados, alguns dos quiles rla maior 
lmp~rtancJa, pelo v oi umedas transacções que 
realizam e pelas r elações que .teem mnntiiJo 
com o Tbesoul'o, que ac·~eita o certitl cado de 
muftos delles pa.ra pagamento dos impostos 
em ouro. 

Semelha?te absul'do seria sufficiente pn.ra 
se dar ~ Ie1 do orçalllenlo o. intelligencia quo 
lh~ a~tr1bue OP.sta p:~.recet• a. Corum!ssão,si não 
ex1stlSsem os outr·os pondcroEos motivos ~. 
que acima. se referiu. 

Accresce que a. comprehensii.o tlos Bancos 
Nacionaes dos Estados na. obrtgação dos de· 
pos,ítos consUtuil-os-llia i mpo:.ição de i o justa 
desigualdade para C?l!l os bancos protegidos, 
o que torna.ru1. a. le1 lnconstltucionnl. 

Para. evitar do vidas na execuçiio da. lei e 
conslflero.ndo quo o art. 19 citado oüo pó:.le 
abranger 011 bancos do rieposito conatituidos 
nos Estados, que negociam om cambios, a. 
Commissão acho. que deve se1• a.pp1·ovado o 

I'ROJECTO 

.o Congresso ·Nacionai decreta. 

. Al'tigo uníco. Os Bnncos Nacionaes de de· 
posito que negociam em cambiaes constituídos 
nós Estados sob o r egimen das sociedades 
anonymas, não estão sujeitos á obrigação 
do depósito de . que trata o art. 19 da. lei 
o. 559, de 31 de dezembro de 1898. 

sa.~ das Commlssões, .11 de julbo de 1899. 
,.;...Cassi4no dQ N ascimento; presidente. - Ser:;e. 

N. 57 A - .1899 

Parecer sobre a emenda aprest11tado: na 2" cUs• 
cussa:o do projecto n. 57, deste anno, que 
autoriza o P oder Ex:ec;u!iao a abrir ao Mi• 
nisterio da Guura o credito de 2fí :810$ 
par,~ indemn~ar a Felippe Ma3:lweU do garJ!! 
le11antado e a.rreb;mhaclo pelas {orças legaes 
no Rio Grande do SuZ 

Presente â Commissão de Orçamenfu a. 
emenda do Sr. Paula R:~.mos ao projecto 
o. 57, de 1899, amplia.odo-o a to_dos que 
solfrera.m prejuízos em suas propnedades, 
causados pelas rorça.s legaes que operaram 
nos Estados durante a. revolta de setembro ; 
e, coDsidenndo que o projecto de que se t rata. 
nã.o teria. obtido o een consenso si nã.o fbsl!e 
a circumstn.ncia. de ha.ver sido préviamente 
acceit;t pelo reclamante a. reducção de 50 •f. 
na somma pedida de iodemnizaçã.o ; circurn
stancia. esta. que revestiu o credito de um c&
r·acter todo especial, o que impot•ta tornar 
dependente da apreciaçíí.o e deliberação do 
Congresso Nacional os casos ideDticos ; é de 
parecer que não seja acceita. · 

Sala. da.s. CommiBsões, 10 de junl10 de 18Q9. 
- ·Ocssiano do N(lscüne,·Lto, presidente. -
M·tyrin", rela.tor.-AugultO Sevcro.-.Mcindo 
Guana/J wa. - Se,·::edello Corrêa. -Augusto 
Montenegro. 

BMS:NDA. A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

Accresceote.se: Fica o Poder Executivo a.u~ 
tor iza.do igualmente à abrir os creditas 
Iiecessarios pat'a. iildemniza.r todos os qiie 
soft'reram prej u.izos em suas propriedades; 
ca.usadós. pelas forç&s legaes que operaram 
nos FSta.dos dul'ante a revolta de setembro. 

Sala. das sessões, 7 de julho de 1899. 
Paula Ramos. 
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N. 66...;....1899 

Providencio. sobre a applicrrçcZJ qv.e deve ser 
dad·l ao producto l iquirio d.a ve11dt.t tle 
canhões imprestavcis c meta!.~ insen:ir,eis, 
pe1·tellcentes ao Ministm·ir, 1la Guerra c õem 
assi·m dfl p;·r-prios nacionacs c terren:>s jul· 
gados dcsnec~s1rios . 

Em mensagem acompD-nhada da. exposição 
que adeMte se publica.. solicitou o Poder gx
ecutivo autorização pal'a atreetar a determi
n ados se1•vir;os clo Ministerio da Guerra dous 
terços da quantia que venha a se apurar na 
venda de canhões impresta.veis, metaes des· 
aproveitados e de proprios na.ciona.es q ue se 
tornam desnecessarios. 

E' na verdade de toda a vantagem para a 
União a. venda desses velho~ canhões, obso
letos e de~ahidos pelas rnd ica.es modificações 
por que tem passadt' a arma de artilharia. 
Resalva.dos os que tenham V3-lox• historico, 
dos outros nenhuma utilid3.de sa póde hoje 
pretender. . 

Pot· isso mesmo são encont1·ados em aban
dono, sujeitos aos estra~os que 3 acçlio do 
tempo lhes vae produzrndo. Parece igual· 
mente da. maior con veniencia a alienação dos 
metaes cujo aproveitamento não é possível it. 
falta de installações especiMs nos nosso5 es
tabelecimentos militares . 
· No que diz respeito, porém, á. ~enda de 
proprios nacionn.es é mister a mo.íor cauteb 
quando se houver de alienal-os. Antes de 
mais nada convem observar que um propr-io 
nacional hoje desnecessario. póde ser a•Jin nhiL 
de g~nde utilidade. Vendel-o hoje parare
aJqu•rll-o ama.nhfl. ou out ro semelhante é 
correr o risco-mais que o rbco-o. certc?.a 
de prejudicar o crario publico. Não faltarão 
na nossa historia administrativa. exemplos de 
casos taes. 

Por outro lado tambem nii.o seril. difllcil 
encontl'ar casus em que se possD. ter visto 
um_ ministerio aEcna.r proprios uacionaes que 
serwm de grande utilidade ao srrviço de 
outro 1loparto.mcnto ministerial. 

O resultado é que urn miniaterio vende 
hoje um proprio c outro ministeri•) compra 
tempos dep~>is a p:1rticulares ontro proprio se
melhante. Calcula se f11cilmento o resultado 
dessa. especie de in,Ji.fferençn. entre os .tepu.:.-
tamentos administrati>os. lembrando que os 
particulares sabem comprar melhor e melh<'r 
vendex• que o Thesouro. Ne~tc particular se 
póde mesmo a.lfirmar que a burocracia ad
~i~isttativa. já te~ itlo por vezes além da. 
mdlfferença , taes sao as dit!lculdacles c obst<t· 
cu los que teem creado ás transferencias re
clamadas por u m ministerio que precisa de 
um proprio nacional a outro que delle não 
tit•a utilidade alguma. 

A Commissão entende, pois, declarar que 
só devem ser vendidos os proprios nacioua.es 
qne se tenham toron.do definitivamente des
necessarios aos servíços do Ministerio da. 
Guerra. e não sejam reclamados por outro 
ministerio. 

Ainda no interesse publico convém que se 
dêprefe.encia aos Estados ou municipalidades 
na acquisição dos proprios que lhes sejam 
necessrtrios aos serviços locaes. O projecto que' 
a Commissão adea.nte formula lbes concede 
e~sa pre!erencia, dispensa.otlo-os de compa
recer á concurrencia. uma v~z que se con
forme com o pre~;o estipulado na a.valiai;ão 
do Governo Federal. · 

Reconhecida. 3 conven!encia. de vender o 
mn. terial e proprios mencionados, resta exa
mini\r a questão de saber si c0nsutta. aos 
interesses publicos a distribuição de dous 
terços tlo producto liquido. ao Ministerio da 
Guerra para. os fins mencionados na mensa
gem do ~verno. No momento presente da 
política. internaciona l, mais que nunca. nos 
tempos modernos, apoiada nos elementos de 
guerra á. disposição l.le cada na.cionn.lida.de.
a. nenhum paiz é licito embalar-se em gene· 
rosas utopins que vivem mais no cerebro dos 
philosopbos que na lição dos factos . Ao con
tra!·io, mesmt' para. as nacionalidades que, 
como a nossa, não se sentem na.lmminencla 
de confiictos intel'Oacionaes, a. mais elemen· 
tar providencia acomelha que se acautelem 
quanto lhes permitte a. suu. situação, com 
tanto mais razão quanto é certo que na. mo· 
de L· na arte de guerra, ainda. mesmo em terra., 
não é licito fiaT' em improvisos militares. 

Par<t nós. infelizmente, o problema finan· 
ceiro, que é a. maior das ameaças á. vida. na
cional. impüe-nos o dever de nã.o distrahir 
d.a. receita. ordina.ril\ recursos que nã.o sobram 
ás exigenchts de compromissos cuj.t extensão 
e gmvidade a. Camara. perftJitamente co· 
nheco. 

Assim G tem feito o Governo e bem é que 
o fo.r;n., pot•que r estabelecer a integridade do 
nosso crediw é adquii·ir o primeit'<> doi! ele· 
lnP.ntos -para garantir a integridade de noss:L 
SLibCl';lUiO.. . 

Mas o que não e poS>.ivel retimr da. re~eitn. 
orça.mcntat'ia, fornece, em parte, a operação 
de venrla a que allude este IJ&.l'ecer. Bens· 
deS<tproveitados e sem utilidade paJ•a o ser
viço publico, tendo, no em tanto, subido valor 
p3-ra <t industria particular, virão, pelo pro
jecto que a. Commissão apresento., lbrnecer 
recursos necessarios â terminação d:1s fot·ta.· 
leza.s projectada.s na nossa barra, a acquisiçã.o 
de materHil ele guerr;1..e ao melhoramento dos 
demais serviços indicados. convém ob8ervar 
quanto á venda dos proprios na.cionaes, sem 
aproveitamento por- etreito da. projecta.da 
concentra-ção de forças, que os ree:ursos dnhi· 
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provenientes servirão e:xacta.mente á indis· · Nas mesmas condições existe nccumulad~\ 
:pensa;vel iustallação dos corpos nos pontos em divcr;;os ~ta.be!~imentos militares a.vul· 
escolhidos para concentração. Parece. pois, ta.da quantidade ue met1e;;, sem utíli!lade 
q11e no momento, a lll<>dida indicalla na expo- imroQdtata. p1•oveni(mte, na. maior parte, de 
siçiio do illustre Sr . Ministro da GuE>rra, material fln.úo em consumo, e cnj:> aproveita· 
,i unta á mensagem e acceita pt:!r~ Commissão menta exigiria. iostallações especin.e.s de que 
harmonisa.. tanto quanto posslvel, o ve!1e- não estão convenientemente providos os nos
mente desejo de prover a detesa nacional com sos arsena.es. 
o dever inelludivel de não dimirmir os recur-~ Por outro lado, em consequencla da ex
sos propriamente orçameotarios . Eis porque tincçiio de alguns destes estabelecimentos, 
a Commissã.o pensa que convém acceder à o.cham-ro de;occupados os prop1•ios nacionaes 
solicitaÇ;ão do Po:ler Executivo, constante d<1. em que funceionavam, e, a Jlrop:,rção que fúr 
mensagem a que se tem r eferido e olfel'ece :i. levada a etreito a pr()jectada concentração dns 
consldera.ção da Camat'a o projecto seguinte: !orças e m cada. di:;tr icto miltbr, porlerà. rlis· 

por e;;te Ministerio de outros preclios e tt:rt·e-
0 Congresso Nacional decreta: nos que lhe ficar-ii.!:l inaproveitaveis. 
Art. l. • Dous terços do producto liquido Da alienação por vend:~ de todo este n.cervo 

das vendas de canhões imprestaveis e metaes de material e proprios na~ionaes, resultarão 
pertenceP.tes ao .i\iinisterio da Guerra e ora grandes vantagens, impre\·ístas para o The
existentes serão levados a credito do mesmo souro Nacional , c, p:trticularmente para. a 
mini~terio para. serem applicados em bene- administração da guerra, que assim encon~ 
ficio do serviço de aquartelamento, hospi- tr.trá recursos para rea.lizo.r os melhoramcn
tabr, melhoramento de fortificações e sup- tos de que carecem seus dive!'sos serviços, 
primento de ma.terial de guerra . até hoje acUados pela deficiencia das verbas 

Paragrapbo unico. O terço restante será orçameotat·ias. 
escliipturado n&.fórma.da legislação em vigor. Penso . ser justo que, do Producto havido 

Art. 2.• Peb mesma ·fórma e na. mesmn das transacções que forem e:trectuadas, sejam 
proporção estabelecida.<; no art.. Jo, será. dis· levados dous terços, pelo menos, a credito 
tribuido e applicado o produt!to liquido da deste m •nisterio, escripturando-se o restante, 
venda de proprios nacionaes e terrenos, que, d~ :.tcco1•t"!o com a lei, como renda eventual . 
pela. extincçã.o ou mudança. de esta.bt>leci· Aesim, submetto á voss~ apreciação a. con
mentos militares e corpos se considere defini- veniencin. de ser o Governo autorizn.do pelo 
tivamente desneccssa.rios aos serviços do Poder Legislativo a dispor, pela. fórma. indi
Ministerio da. GuerrJ. e não sej<\m reclama.tlos cada, da receit<\ obtida com a vanda, em 
para o serviço 1e qualquer outro miuisterio. concm·rencia publica, dos referidos metaes e 

Paragra.pho unico. N3. venda. desses . pro· proprios nacionaes, des.tinando-se a parte 
prios·e terreno.> se dará. preferencia a.os Es· r elativa ao :\Iinisterio da. Guerra. ao a.qua.rte
tados ou Municipalidade~ que os reclamem 'lamento e ser viço ho.>pitnlar do exercito, ao 
pa.ra serviço exclusivamente publico, medi- supprimento, ora inadiavel, de material .J.Xl.ra. 
ante p~gamento ao preço da avaliPção . o mesmo e ao. melhoramento das fortiftca.ções 

Sa.la da.s Commissões, 11 de julho de 1899. nos dive1·~os pontos d:~ Republica.. 
-Oauiano do Na..scimcn to,presidcntc.-Lauro Ca.pilal Federal, 25 de maio de 1899.-
Uü.Ue-, relator.-Augusto Seve1·o. - Alcindo J. N. de Medeiros ldallet. 
Guanabal·a. - Ser.:~dello OorrGa. - Augusto 
Mo,ltene!JTO. 

Sr. Presidente da Repnblica-A existencia 
em muitos poutos do territorio da. R.epublica. 
llc grande quantidade da canhões impl'esta· 
veis, devitlo aos seus systemas antiquados e 
hoje completam;Jnte indlicazes ante as exi· 
gencias da artilharia moderna; a impossibi· 
l idad.e sem grandes dispendios para os cvfres 
publicas de sua transformação em material 
de gue1-ra usualmente empregado ; aconse
lham providencias que evitem a continuação 
do abandono secular em que tem perma
necido em sua. maior parte. 

Entretanto sua ma.ter ia pr ima re1waseota. 
consideravcl Vtolor pelus dive1·sas applica
ções que a industria. particular, com vanta
gem, lhe póde dar. 

N'. 07-1899 

Eii!encla st. bstit z;tio:a d() SeJJrrll.o ao j)'r"n}er:to 
n. J.7.:1 A, dtJ 1808, qtu utll'Jri,;a o Poder 
Execul iliiJ a aln·i1· ao .}[inistcrio dtc Inr.lustria, 
ViaçcTo e Obras Pt<l;lir:as o c1·edito espr:cia~ 
de 1:061$812. pr~.ra pa[{amento do a~ttgu.cl 
do p redio onde {te;tccionuu a [,tsp3ctoJ•ia G e· 
ral de Tc1·t·as c ColonüaçiiD, de ja~teiro a 
ma;·ço do CJI'rente anno. 

Pz·esente á. Commi~são de Orçnmento o. 
emend:t substitutiva do Senado ao p1-ojecto 
du. Carn:J.I':I. n. 173 A, de 1898; e conforman
do-~e com as razões adduzidu~, visto .1:eferlr-se 
a despeza. a exercício jã encerrado, e de pa-· 
recer que seja. acceita. 
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Sala. das Commissões, 11 de julho de 1899 . 
....:.eassi<mo do Nascimento, pl'8$idente. - J,f ay
f'inh, relator • .:__ Augusto &vero.- Augtwo 
Montenegro.- A. Guanaba1·a.- L turo MÜl· 
~r.- Oalogeras.- Ser::edelto Oorr€a,. 

Projetto » . 173 A, de 1.898, que autori.::'l o 
P oder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Inriustria, Viaçao e Obras Publicas o credito 
especia~ de1:06f$812 pt~ra ptJ,gamento do 
aluguel do predio onde (uncciono1~ a lnspe
ctoria Gera~ de Terras e Colon~ação, de 
janeiro a março do corrente anno. 

O Congres.io Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo anto· 

rizado a abrir ao Mioisterio dn Jndustl'ia, 
Viação e Obras Publicas o credito especial 
de 1:061$812 para paga.mento do r.Juguel do 
predio onde fuaccionou a laspecto!'ia Geral 
de Terras a Colonização, de janeiro a mo.rço 
do corrente anno. 

Camara. dos Deputado:;. 24 de dezembro 
de 1898. - Arthur Oesar .Rios, presiqente. 
JuUo de Mello Filho, J• secretario. - Ca.l'los 
Augusto Valente de Novaes, 2• secretario. 

Emenda substitutiva do :S~rtado ao pl·ojecto 
n. 1.73 A, de 1898 

Ao artigo uníco - Substitua-se pelo se
guinte : 

Artigo unico, E' o Poder Executivo auto
rizado a abrir, no corrente exercício, ao Mi
nísterio-ria. Fazenda. o crerlito supplementa.r 
de 1 :061$S12 ã verba- Exercidos findos -
para occorrer ao pagamento do alugnel do 
predio onde funccionou a. fnspeetoria Geral 
de Terras e Coloniza~o, de ja.neiro a março 
de 1898. 

Seua.do Federal , em 5 de julho de 1899. -
Ff'at?.cisca de Assis R1s·1 e Silva., presidente. 
- Joakim de O. Oatund.,, 1" sücretario. -
EeHrique Ooutinlt1, 3" secretario. servindo 
de 2•. - Gustallo Richard, servindo de 3• se
cretario. - Raulino J. Adolploo B.orn, ser
vindo de 4" secretario. 

N. 68-1890 

sição do Ministerio da Guerrn., relativa à 
neces.•idade de um credito de 848:175$05.?. por 
insufficiencia da. respectiva consignação orça.
mentaria. 

Como se vê da. rererida exposição e contas, 
abaixo transcriptas. a. desp~:~za com vantag'ens 
de forragens e ferragens para. os regimentos 
do exercito importou, de 1 de janeiro a 39 
de :~bril unimo, em 449:391$685 que, levados 
á. respectl va. consignação de 500:000$, deixou 
o saldo de 50:608$315, que o Governo consi
dera insuffi.ci ente para. os oi to mezes restantes 
do exercido. 

A Com miSsão cunfiu. na opinião do Governo. 
mas cumpre-lhe ponderar que a insufficieneia 
não procede de a.~to do Congresso. Nacional. 
por isso que este apenas reduziu de 50:000$ 
o gual'ltum de 550 :000$ propostos para tal fim 
na. tabella !!o Ministerio da. Guerra, que ser· 
viu de base á elaboração do respectivo orca.
mento. Si, pois, dell·Se tão sensi"el dítre
rimça, a razão talvez provenha. de erro de 
ca.lcu!o ou de incompleta aprecia.<;·ã.o dos ele-
mentos que deveriam ser, e não ·foram, 
attenrlidos naformaçã.o da. despeza, por quem 
se enca.rregára dB tal tra.balllo. E isto ê tanto 
mais provaveJ, quanto é cel'to que do eia~e 
comparativo nas conslgna.ções pam serviÇos 
de ideotica natureza na brigada policial e 
exercito, resulta de modo claro que a refê· 
rente a. este est4- muito áquem do razqavel. 
visto cgmo para um unico T"egimento policial 
foi consignada a somma de 295: 102$500, 
quando para. todos do exercito, dos quaes 
quatro e5tão nesta. Capital, concedeu~se 
500:000$, isto é, ma.~ iO 0/ o apenas. A"SSim 
considerando, a CommíS3ão, convenientemente 
justifictlda. a necessid~de do crad1to, e de pa
recer que seja concedido e otrercce o seguinte 
projecto de lei : 

O Cougre;;so Nacional resolve : 

Artigo uuico. E' o Poder Executivo a.uto
rizado a. abrit· ao Ministerio da Guerra o 
credito de 848:175$055, supplemcnta.r á. verba 
!6"-Pesso •1-despeza.'> especio.es-do art. 19 
de lei n. 560, de 31 d tl dezembro de 1898, 
fazeudo as neces:ari:~s operações d 1 C!'edito, e 
revogadas as dispcsições em contrario. 

Sala. das Commissões, 8 de jnlbo.da 1899.-
0o.ssial'lo do Nascimento, presidente.-May· 

. . . . . . rink, reh1tor.-Augusto Severo.-Alcindo Gua-
A"tort.:a o Poder Executu)() tL abnr ao Jfs.ms- n:~bara..-Ser.:;edelto Oorrêa..-Lat~ro Müll,r. 

terio da Guer1·a o credito de St/8:175$055, 
sv.ppúmcnt~r á verba 16·• -Pe:soLL-Des·i Sr. President:; da Republica-0 art. 19 da. 
pezas espec,aes-d.o art. 1.9 da le& '~· 660, de, lei n . 560, de 31 de dezembro de 1898 con-
31 de de:emb1·o de 1$98. • 'COOeU ~creditO da, qn.a.ntia de 500:001JS para 

a. r ubrrca 16•-Ma.terial, despezas espearaes, 
Em mensagem de 14 do proximv passado o 

Sr. Presidente da. Republica submetteu á 
consideração do Congresso Nacional a expo· 

vantagens de forragens e ferragens. . 
Por conta do. consigna.~ão de qo.e se trata

vantagens de forragens e ferrngens~despen. 
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··deu-se, de l de janeiro a 30 de abril ultimo, 
nesta Capital ·e nos E;tados, a quantia. de 
449: 391$1)85, ficando o sal• lo de 50:6118$-315. 

Calculando-se em 329:600$ a impo1·tancia 
de reclamações C:e augmento de crarlito nos 
Esta•los e em 569: 183$370 a da.s despezas que 
se teem de r:ff~ctua[' nesto. (\idade, de l de 
maio a 31 de del;embro seguintes, q~1:\11f.ias 
que se eleva.tn á. somma. tota.l de 898:783~70, 
se verifica. que aquclle sa.ldo é insu!Ii~iente 
para taes despezas, sendo- necossario o cre
dito supplementar de 8l8: 1?5$ú55, ab!l.ti,J o 
da. importancia total o saldo em questão, 
como vereis da inclusa demopstra.ção apre
sentada pela Coota.uoria Geral da. Guerra. 

A despez:t, pois, se eleva1·á. no a.ctual ex
ercício á. quantia de 1.3~8: 175$055, conside
rada inaltera.vel no segunrlo sernestre a mêdia 
de 2$718 dos diversos valores da.s arrema.ta
ções do primeiro semestre, despez;\ que :1.liilS 
tem sido sempre superior, •tesde 1896, a 
1.000:000.$. sendo para. notar que !'oi Yotada 
pnra o mesmo exercício a. quantia. de 
295 : 10:2$500 para. for1·:t..!!eos e ferragens á. 
cava~bada de um regimento da brigada po
lichl dcstu. Capital, ao p<lsso que pa.ra os do 

. exercito apenas destinou-se pa.1·3. tal fim a. 
quantia de 50\J:OOO$. insuf!lciente até mesmo 
para a co.valha.da dos quatro regimentos da 
guarnição desta cidade. 

Assim, pecQ que vos digneis solicitar do 
CongreSS'o Nacional a a,bertura a este mi
nisterio do referido credito . 

Capital Federal, 14 1le junho de 1899.-
J. N. de 1lfedei1·os Ma!let. 

:Ministerio da Guerro. 

1899 

.Demon~traçüo d•J. inst~fliciencia do credito 
oonccdido pelo a1· t. 19 dt' Lei' -n. 5 60, de 3f 
de de:embro de 1898, para o§ 1.6-Male
rial- Dc.•pe-:-cs especíaes-Pe:;soa.t-V cmta
g~ns de {f>l·rcr.geas e ferragens 

Credito votado., .•••..•. - .-. 500:000$000 
Distribuição pare. 

as de;;pezas nos 
Estados. • • . . • . • 164.: 800$000 

Despeza realizada 
na Capital com 
os fornecimen-
tos até 30 de . 
abril, em q ua-

. tro mezes ..• .. 284:591$685 
Idem a. etrectuar

se com os for
necimentos de 
l de maio a. 31 

de dezembro, 
· em oito mezes. 569: 183$370 
Reclamações de 

augrnento de 
credito dos Es· 
tados, calcula· 
das pela insuf-
dciencio. na Ca.-
pital ...... ..... 329:600$000 

---- 1. 348:175$055 

Credito necessario.. .• • . . .. . • 848: l75$055 

Obsey-1Jaçito 

Presentemente existe o saldo de 50:608$315. 
c sendo a despeza. média mensal na capital 
calculada em 71:147$921, não ha credito 
pa.ra. attender completamente aos forneci· 
mantos de maio corrente, e por isso terão de 
ser suopensos os pagamentos. 

Segunda secção da Contadoria Geral da 
Guerra., 22 ele maio de 1899.-0 I• official, 
A.lfredo E1·nesto de Sou~(~.-Visto-Lage. 

O Sr. Pa:-e8idente - Esgotadas as 
materias tla. ordem do dia., designo para. 
amanhã, a seguinte ordem. do dia.: 

Vrtação das seguintes materias: 
Do pa.rec!lr n. 20, de 1899, que julga que 

nem a União, só por si ou por accordo com 
qualquer Estado, póde legislar sobro a fórmo. 
de eleição ou nomeação do chefe supremo do 
Poder Executivo de qu:.~lquer dos Estados na. 
Fedeoraçâo; nem ás leg1slaturas e!ltaduaes _ 
assiste qualquer autoriclade para fazerem 
leis, em virtude das quaes o Poder Executivo 
Municipal seja exercido por tunccionarios de 
nomeação do chefe do Executivo estadual 
(dillcus3ão unica) ; 

Do ]Jrojccto n. 133 B, de 1895 (nova dis· 
cussão), com o parecer sob-re a.s emendas ofl'e· 
recidas na 3" di::;cu~sii.o do projecto n. 133 B1, 

de 1893, que clnssiftca. em quMro ca.thegori~ 
as repar~içõe:s federaes e equipara os venm
m· ntos dos r espectivos funccionarios (3a dis
cussão); 

Discussão unica do project o n. 55 A, de 
1899, do Senado, <'oncedendo oito rne z:es de 
l icença ao .juiz de secção no .Estado do Pa.l'á., 
baeharel Antonio Acata.USS\1 Nunes, com o 
respeCtivo ordenado, a.!im de tratar de sua. 
saud.e; .. 

1• "dí&ms&i.o do projecto n. 60, de 1899, 
manõa.ndo abonar ao tenente-coronel gra
duado reformado do e:s:ercito An tonio G&l
dino Tra.vassos Alves as quotas de reforma 
io.herentes iL cl.aase dos otncia.as superiores, 
desde a. da.ta. do decreto que o re!ot•mou; 
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2" discussão do projecto n . 62, de 1890, 
do Senarlo, concedendo pri,•ilegio ao Dr. f'e· 
dro Souto ;\Iaior e outro, p t1.l':l. estabelecer 
um plano de na.ve::p.ção a vapor entre Santo 
Antonio do Rio :tiia.cieit·a u.té p::rto dp. foz do 
Rio Beni; 

3' discussão do projecto n. 89, de 1898, 
com o parecer n . 63, de 1899, sobre emen:
das offerecidas na 3" discussão, jà. encer· 
rar1a, do mesmo projecto, que reorganiza. o 
mont~pio obrigatorio dos emr-regado3 publi
cos, com voto em sep ar•1do do Sr. P aulino de 
Souza Junior; 

Oiscnssão unica !lo projecto n. 11 0 A, de 
1894, elevando ue 60$ a 100$ n. pensií.o ao 
alferes honorario do exercito Antonio Paes de 
Sa Barreto. 

Levanta.-se a sessão às 3 horas e 30 minu· 
tos da tarde. 

51• SESS:\.0 1m 12 DE JULHO DE 1899 

Presidencia. dos Srs. V a.:: de ,1{~Uo (P1·esi
de11te), Urballo Santos (f" Yice·prcsirlente) . 
Cal"los 'Jc Novaes (1° Secretario) e Angel1 
Neto (4• Sec1·etai·io) . 

Ao meio-dia procede-se á chamada, ã. qua.l 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Urbano San· 
tos, Julio de Mello, Carlos de Novaes, Heredia. 
de Sá., Angelo Neto. Carlos Mn.rcellino, Au· 
gusto Montencgro, Scrz.cdello Corréa. ,Vivei
ros, Eduardo de Berrêdo, Henrique Vallada· 
res, Marcos de Araujo, Pudro Borges, Thomaz 
Accioly,"!ldefonso Lima. Marinho de Andrade, 
Tavares de Lyra. José Peregrino, Tl'inclade, 
Appolonio Zena.ydes, José Mariano, Affonso 
Costa, Malaquias Gonçah·es, Juvencio de 
Aguiar, João de Siqueira, Rocha Ca:valcante, 
Euclicles Malta., Arroxe11M Ga.lvíio, Seabra, 
FI':l.DCisco Sodré, Adalberto ·Guimarães. Pi· 
nheiro Junior, R<tul Barroso, Calogoras, 
João Luiz, José Bonifacio. Ihlc fon ,:o Alvim, 
Henrique Vaz, .-\Jfredo P into, Alvaro. Botelho, 
Leonel Filho, Lamouniel' Godofredo, Rodol
pho Abt•eu, Theotonio de M<tgalhàcs, Al'thur 
Torres, Manoel Fulgencio, Lindolpho Cae
ta.no, Edunrdo Pimentel, Olegar 'o Maciel, 
Rodolpho Paixiio,Luiz Flacquer, Oino Bueno, 
Cost a. Junior, Bueno de Andrada. Elias 
Fausto, C~sa.rio. de Freitas, Lucas de Bar· 
ros, Francisco Glicerio, Hermenegildo' de 
Moraes, Leopoldo Jardim, Luiz Ado!pho, 
Alencar Guimnrii.es, Brazilio da. L\lz, Leoncio 
Corrêa, Lauro Müller, Paula Ramos, Fran· 
cisco Tolen tino, Pedro Ferreira., Guillon, 
Diogo Fortuna, Appa.ricio Mariense, Vespa· 

&i::mo de Albuquerque, campos Ca.r tier e Cns· 
siano do Nascimento. 

,\bre-se a. sessão. 
Deix11m de comparecer com causa parti

cipa•'a os Srs. Sih·a i\Iariz, Mntta Bacellar, 
Tlleotonio de Brito, Luiz Domingues, Rodri
gues Fernaudes, Guedelhtt . Mourii.o, Elias 
.MtLrtins, Jos~ Avelino, Teixeira de Sá., João 
Vieiro, Pet--eira de Lyra. Peuro Pernambuco, 
Araujo Góes, Olympio campos, Aristides de 
Queiroz, Vergue de Abreu, Ampbilopl:lio, 
Leovigildo Fil:;ueiras, Paranbos Montenegro, 
Jeronymo Monteiro, Xavier da. Sih·eira, Be· 
lisario de Souza., Erice Coelho. Nilo Peç!~.nha., 
Leonel Loreti, Silva Castro, Ernesto Bt•azilio, 
Julio dos Suntos, Barros Fn.nco Junior, Ber· 
na.rdes Di<lS, Urb>mo Marcondes, Pa.ulino de 
Souza Junior, Campo1ina, Almeida Gomes, 
carvalho Mourão. Monteiro de Barros, Gon· 
çt~lves Ramos, Jacob da Paixão, Francisco 
Veiga, Octaviano de Brito, Ferreira Pires, 
Ma.tt~ Machado, Nogueira Junior, La.ma.rtine, 
Moreira. da Silva, Alvares Rubião, Domiogues 
de Castro, ·oliveira Braga, Gnsto.vo Godoy, 
Adolpho Gordo, Alf1•edo Ellis, Panlino Car
los, Cincinato Braga, Arthu r Diet1ericksen, 
Rodolpho Miranda, Caracciolo, Xavier ·do 
Valle, Plinio Casado, Possiclonio da. Cunhrt, 
. Marçal Escobar, Aurelia.no Bttrbosa., Pinto da 
Rocha, Py Crespo e Azevedo Sodré. 

E sem causa os·srs. Cunha. Martins, Fran· 
cisco Gurgal, Herculano Bandeira., Felisbello 
Freire, João Da.ntas Filho, Rodrigues Lima, 
Eduardo Ramos, Marcolino Moura, Sá Freire, 
Alves de Brito, Deocleciano de. Souza, Anta· 
nio Za.chnrias e Edmundo da Fonsecn. 

E' lida. e sem debate approvadn, a. acta. da 
sessão antecedente. 

O S1·· 1.• Secret:a1•io procede á lei· 
tnra do seguinte 

EXPEDIENTE 

Telegr•tmma : 
Cuyab:i., 11 do julho tle 1899-Ao Sr. Pre

sidente ua Cnma1·n. dos Deputados-R.io.
Restabelecido saude sigo lw.ie trabalhos co.
ma.ra-Sa udn cGcs. - Caracciolo. - lnteirad<\. 

Officios: 
Do Sr. I • Secretario do Sena.Uo, de ll do 

corrente, remetteudo clous nutogra.pbos, snnc· 
cionaclos, das Resoluções do Congresso Na
cional, que autorizam o Poder Execut ivo a 
mantl<lr pagar ao major Felisherto Jose de 
1<Ien~zes, profe~sor do Collegio Militar, dtt 
Caf•ital Federal, a. qu antia de 505$554 de 
gratillcação que venceu e não r ecebeu de 1 
de ja.neiro a 2 de abril de 1895, e a abrir ao 
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Minis~.~rio da Guerra, no corrente exercnc10, 
o credito da. quantia de 51:820$150, supple
menta.r às verbas lO• e 11• do a.rt. 19 da lei 
n. · 560, de 31 de dezembro de 1898. - In
teirada. 

Do Mioisterio da Marinha, de 11 do cor
rente, enviando o requerime:1to em que o 
C3pitão de fragata. honorario e I• tenente 
reformarlo Collatioo Marques de Souza, 
reclama o pagamento da diff~ren~a de saldo 
que deixou de receber desde a data de sua 
reforma e que foi impugoa.do pelo Tribunal 
Ç.e Contas.-A's Commissões de M~inha e 
Guerra e de Orçamento. 

Requerimentos : 
De José Lobo Viarina, ajudante do guarda~ 

mór da Alfaodega de Santos. pedindo um 
anno de licenc~\ com ordenndo.-A' Com
missão de Petições e Poderes. 

De Jose Bra2'iliano Leite de Menezes, offcre
cendo, á. consideração do Poder Legislativo a 
idéa. de ser taxado, por me10 de .e:;tampilha. c 
encerramento dos livros das casas commer
ciaes e pedindo como .reClompensa· do 6$tudo 
dessa. idêo. e para pol-a em pratica. o premio 
de 1.500:000$ pagos de uma. só vez pelo Go
verno Fe,leral deotro do 1° semestre do ao no 
a que se referir a lei do Orçameoto.-A' 
Commis~ão de Orçamento. · · 

Do capitão-tenenfu Rodolpho Lope3 da 
Cruz, pédindq, o abono de vencimentos que 
pelo Ministerio da Marinht~, lhe foram des
conta,dos sob pretexto de f<~lta de unanimidade 
der votos na absolvição elo conselho de guerra. 
a: que foi submettido .-A' Comm.i~ão de Ma
rinha e Guerra. 

Da Em preza· de. Navego.cão R.ío de Janeiro, 
pec:lindo as vantagens e regalias de paquetes, 
para. os seus Vílopores, mediante as condicões 
qu3 estallelece.-A' Commissã.o de Fazenda c 
lodustrias. 

O Sr. Adalher'to Gui~narães 
{pel t or!-;;;:1)- Sr. Presiclente, é muito gran
de a honra com que V. Ex. me dis~inguiu 
lembnLntlo-se do meu llum!lde nome pa1·a 
substituir o Sr. AdtJlpho Gort.lo na Com missão 
de Constituição, Legislação e Justiça., mas, 
p.•r mo"tvos ponderoso:! peço· a V .Ex .. se digne 
relevar-me dest<\ excusa e dispensar·medessa 
CommissãiJ. 

na primeira vez em que se occupou do caso 
de Matto Grosso, tantas serà forcado a. vir 
op.JlÓr a S. Ex. ligeira.contradicta: 

O nobre Deput ado por Ma.tto Grosso é, 
incontesta.velmente, um ci1ladão que sabe 
querer e que não reeúa. mesmo ante a indu:.. 
!erenca. com que os sous amigos políticos o 
ouvem sobre este a.ssumpto, nem ante. a.s 
objecções em contr;-ario que lhe teem sido 
oppostas co!lStan.temeote pelo orador e seus 
amigos. . 

S. Ex. appar.eCleu perante:~. Ca.mara, desde 
a primeira vez, des:tccompanhaçl.o de todo e 
qualquer apoio ; correram os dias e, ã. pro· 
porçii.o que o tempo ~e passou, mais evidente 
se tornou a falsa. posiç'io em que se encontro. 
o nobre Deputado pot· ~btto Grosso e, quando 
tOdi\ a Cama.t'a esp~rava, e os que o combatem 
neste terreno, especialmente, q ue S. Ex. se 
désse por vencido e confot•mado com a. con
tr;ulict;). opposta pelo honrado Sr. Senador 
Rodrigues A!ve.s, no Senado, a ideotica. objur
gato ria eon tra o Sr. Presidente da Repu b!ic:1., 
neste caso de Mat to Gros~o. S. Ex. longe de 
se conformr\.r com a opinião cla.quelle prócere 
do seu partido, contioúa. impenitentemente, ·. 
seja permittida a. phra.se, e periodicamente a 
vir toma~ a attençiio da camara dos Depu
tados, pa.ra reedita.r o mesmo discur~o pro
nu:tciado da primeira. vez que se ocClUpou 
dest.e assumpto. 

Mais a. inda., o nobra Deputa.do, ao que 
consta, não tem, nesta. campanha, o apoio 
da.s summidades dt\ sua aggJ.·emiaçã.o politioo., 
como sej;tm o Sr . . Dr. Prudente de Moraes, 
e:t·Presidente da. Republica., e o Sr. Dr. Luiz 
Vi:Jnno.. 

Apeza.r de só. porém, apezo.r de nã:o ter o 
conClurso desses amigos e chefes, S. Ex. con
tinúa, não digo diurh1mente, mas .semanal· 
mente. a 1:e~dita.r o mesmo discurso proferido 
na prunen•a vez que teve occasíão de oc
cupar a a.ttenção da. Camal'a. sobre este facto 
de .MtLtto Grosso. 

0 SR. L UlZ ADOLl'HO- Peço a, palavra.~ 
O SR. CAssu ... -.;o DJ :\ASCllltF.::-ITO- E' ostra

nbavel, ma:s é lou Yavel a attitude do nobre 
Daputado. E' qua.lidarle a.prcciavel nos ho
mens p..titicos, esta d:~. tenacidade revelada 
pelo nobr~ Deputa.do por Ma.t to Grosso,q11G se 
mantem firme <~nte a corrente de opinião 
dominante no ~eu parti<Jo, a. qual é no as
sumpto a mesma em que se inspira. o partido 
cont t'ilfio; firme e só, llOrque nem mesmo o 

o Sr. ·cnssiano do. Nasei- g,;u collega de repre<entação, o nobre Depu
mento n diz que. quantas vezes o nobre tado cujo nome pede liceuça. para declinar;o 
Deputado por Matto Grosso vier a P.s"a tri- Sr. Mello Rego, tem concordado com as suas 
buna reeditar 0 seu discurs.l aqui proferido accusaçõe5, até no modo de entender a dou-

trina. do art. 6• da. Co~tituiçã.o. 

(') O or:tdor niio reviu es\e disct~rso. 
Co.mnra. V, I! I 

O SR.. LUIZ ADOLPiro- Pequenns diver-
1 gencia.s, 
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O SR. CA.~No no NASCIMENTO- Ainda 
bem que S. Ex. vem em auxilio do orador 
assegurando que o seu honrado collega tem 
pequenas divergenc1as com S. Ex . .• 

O Sa. Lmz AooL1'HO- Sobre pontos de 
doutrina. 

O SR. CA.SSIANO no NASCIMENTo- •• • sobre 
ponto::~ de doutrina que, neste caso do art. 6•, 
residem no modo de entender a intervenção. 

Mas, e assás louvavel e apreciavel que o 
n~bre Deputado dê esta prova de tenacidade 
e firmeza. de convicçõas em op posição ao 
modo de peos:J.r dos seus correligiona.r ios e 
companheiros politicos de Mntto Gro;;so e em 
desllCCordc com as summ idades do seu partido 
político ; e, abandonado por elles, visto corao 
delles ainda. não partiu a menor censura. ao 
Governo, nesta gr av.íssima. questão de Matto 
Grosso, ouvido sempre com contestação da 
pa.rte do partido do o1•ador, persista firme na 
sua crença e , semanalmente, reedite nesta 
Camara o m~smo discur·so pronunciado por 
occasião de dar in:cio a · questão do Ma.tto 
Grosso . 

Accentuado este facto, dados os para.bens 
ao nobre Deputado :pQr esta. prova de tenaci· 
dade e firmeza, va.e fazer algumas conside· 
rações, t:.nto quanto baste pat•a mostrar de 
prowpto a inju~tiça dos conceitos externado:; 
aqui pelo nobre Deputado contra o Governo 
do Sr. Presidente da. Republica. 

No discurso pronunci(l.dO hontem pelo no
bre Deputado por Matto Gr·o~o. a novidade 
que encontro, é o facto do Governo do Estado 
ter passado ás mãos de um su bstitu to legal, 
àe um membro da Camara Municipal da C:\· 
p ita!. 

Disse ent5.o S. Ex. qneo Sr. President e da 
RepulJlica. exorbitou das suas att ribuições, 
soltou rôra d<t sua esphera de poder, reco· 
nhecenào o governo instit uido em Matto 
Grosso. E' natural que o n obre Deputado e 
seus amigos estejam toma.rlos de indignac;io 
contra o acto do 81• .Pre~itlente d:l. Republica. 
E' isto naturat,porque SS . EEx . prepararn.m 
um llalão de cc.saio e o balão furou, não 
subiu. 

SS. Exs . chegada a questão ele Mat1o 
Grosso ãquelle extremo, que toda a. Camara 
o o pai;>; conhecem, imaginaram que, aban· 
donundo os seus cargos o governador, o •ice
governador e o presidente da Assembléa, cel'· 
tos de que nenhum de1>tes funcdonarios as-

verno. Mas, S. Ex.-si o orador póde se ex
primir assim a respeito do Sr. Presidente do. 
Republica-s. Ex., ma.ls sabido do que o 
nobre Deputado e os seus cor·religionarios 
nuquelle Estado, longe de pegar na bom
ba que lhe atira.re.m e que devia explo
dir, nas suas mãos, IJUsoou, na Coostituicão 
desse mesmo Est!l.do, a solução pa.ra. o caso. 
Os amigos do nobre Deputado procuraram 
fazer uma especie de conspiração con
tra · o Presidente do. ){e publica e se con
ce1•taram combinarem. não só na renuncia. 
do Sr. coronel Antonio Cesa.rio, como ainda 
no facto de nenhum (los substHulos lo
g~es assumir o governo, pensando que 
.test'arte colloca vam o Sr. Presidente da 
Republica e m um becco sem sahida, ou na 
contlngencia de cahir - permitta-~e a ex
pressão, que não é bastante parlamentar
na esparrella de mandnr que o commant!ante 
do dbtricto militar toma~se o governo, qne 
elles tinham at,andonado. 

Mas, o Presidente da R.epublica.- longe 
disto, comprebendendo quacs er am os in
tuitos dos partidados do nobre Deputado por 
Matto Grosso, buscon em a Constituição desse 
mesmo Estado a sahida para a difficuldade 
qua lhe procuravam crear e, posto que do 
art. 17 § 2" da Constituição de Matto Gros~o . 
a substituição só vae até a pres1dencia da 
Camara Municipal, visto que o legisl~dor 
constituinte daquelle E~ta•lo não podia. sup
pór que todos elles · se pudessem compór 
para crear difficuldades ao Governo da União; 
uão podia. suppôr que todos fizessem uma 
verdadeira greve para. não assumir o go
verno; S . E.x. verificou que a Constitu ição 
de .Matto Grosso era omissa. a respeito. 

Mas, cor.siderando que ao ptesi<lcnte da 
0.1nrara. :Municipal da. capital, entre ou tras 
attriuuições, cumpre, neste caso, assuairr o 
go .. :erno, o que ó uma obr igação do seu 
carzo; consideru.ndo que esse pr<}Sident~ t inha 
fug rdo ao cump1•imento do ~eu dever e pen
S<~.tHlo, aliás mu tto bem, que ao cargn e não 
ao individuo eleito incumbe este nnmus pu· 
blico, procurou. a.pplicando legi.""";uo exis
tente no paiz para casos outros, qu e Ee fizesse, 
n:1. escala dos eleitos, pasS<lr a prcsidencia da. 
Camara e, portauto, a. luncç:.ão dG assumir o 
governo a algum dos .,,.erea.dores que o qui
ze~se assumir. 

U11t SR. DEPUTADO-Na orclem da votação. 

sumiria o governo, aba nrlonado pelo digno O Sa . CAssrANO no NASCillENTo-Na ordem 
Sr. coronel Antonio Cezario, imaginaram- da. votaçiio. 
repete - deixar o Presidente da Republica. S. Ex. procurou, pc.r tanto, tirar de si a. 
em um becco ~em sabida. difficuldarle qu e os partidarios do nobre Depu-

. Natura.Jmente acreditaram que o Sr . Pre- tado por Ma.tto Grosso lhe tinham creado . 
s1dento da Republica., ultrapassando a. es- Toda a Camar-a. sabe que na. organizacão 
phera. de suas a1.tribuiçães, mandasse o com- judiciur ia e estatuido que, na falta de juizes, 
mandante do di.stricto militar assumir o go· . cabe a jurisdicção ao vereador presidente, 
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e, na falta deste, aos outros que se lhe vão Portanto, a. estranheza. do nobre Deputado 
seguindo em votos. vae com v~ta.s á pessoa do orador. E, are-

Esta e a disposição de lei do paiz, :~oppli· speito, dirá. ao nobre Deputado que tàntas 
cada em toda a redondeza. do paiz brazi· vezes quantas S. Ex. reeditar aquelle dis
leiro. cur::o da. primeira vez, tanta.s o orador ha 

O Sr. Presidente da Republíca., por con- de ir annotando á margem e reeditando isto 
seguinte. procurou, no subsidiO dessa lei de mesmo. Com o mesmo direito que S. Ex. 

· ordem judicia.ria, nchar uma sa.hida legal tem de censurar o Pr.?sidente da Republica. 
para. o caso de Matto Grosso. pelo seu procedimento, arguido de irregular, 

Demais , creio que a propria Constituição com esse mesmo direito o orn.dor, represen
de Matto GroslSO determina que, nos casos tante da. Nação, vem defender o honrado 
omissos, se soccorra. ã. legislação do Estado Presidente da. Republica. 
mais pr oximo, e a legisla~-ã.o elo Estado mais S. Ex. continuando, disse .rque as auto-
proximo é a de Goyaz. ridades fedcracs. em obcdiencia ás ordens 

. Nesta. Constituição, o legislador, mais pre· emanadas do Governo da União, fazem causa. 
v1tlente elo que o de Matto Grosso, foi, na cornmum com os revoltosos de Matto Grosso 
E'Scala das substituiç06s, do primeiro depo- e ftzeram mesmo pressão sobre o Governo 
sítario do poder put-lico at :·~ o prllsidente da local, etc.~ · 
Camara Municipal ou o substituto legal. Vê-se, poL'tanto, que o nobre Deputado as-

Conseguiutemente, o Prt>sidente da Repu· ~egura que as autori<lades federaes fazem 
blica, não agarrando a boml·a. que os j'larti- causa commum corn os revoltosos do seu 
da rios do nobre Deputado lhe tinham atirado, Estado. 
procedeu muito bem e muito correctamente. Mas, S. E:x:. não se lembrou daquillo que 
Demais, elle não procurou determinado in- havia dito no 4" ou 5" perido de su:t ol'3ção, 
dividuo n quem entr<;ga~se o governo e nem porque dahi :t cinco minutos S . Ex. disse o 
mesmo o entregou. porque não o receheu . contrario (lil) : 

Communicado o facto do abandnno do go- Pergunta em que firomos '? Ou elles estão 
verno, S. Ex. di;;se a :l.utoridade ·militar, reitcs com os re~·oltos ou e.; tão sendo perse
sen legitimo ri!prFsentante no districto e no guidos pelos revoltosos. Quando o nobre 
Estado, que guardasse (IS repartições fe- Deputado diz a verdade 1 
dernes e que o poder fosse a quem de direito. o SR. L ui~ ADOLPno-De ambas as vezes ; 

c "'··3ultndo sobre o modo <la substituição, foram presos officiaes do exercito e 0 com
S. Ex. opinou que se devia recorrer aos . mandante do districto não tomou provi· 
ir_nmedlatos ao presidente, porque es~es se- dencia.s. . 
r1am cbamadc·s a. exercer a presi<lencia da 
Ca.mara, vi~to que 0 legitimo se t inha ex · O SR. CASSrANO DO NAscm&:NTO-Si foram 
cuss.do rl• ·.l'-'"'lcção. presos otliciaes do exer cito, os officiaes das 

Nema. Lui~po<leria ter sido a attitude do l'or,·M fedcra.es não estão feitos com os re
Sr .J're;;.. ~ .• e da Republica que, na opinião voltosos. 
do or:~dor, foi a. mais correcta. . O Sn. . Luiz ADOLPno- Alguns. 

O SR.• JoÃo DE SlQUEJRA-Irreg-ul :tr foi 0 O Sa. CASSIANO DO NASCIMENTo- Desse 
proc~dímento do Sr. pr,•sidentc do E~ lado, vo.tor são os a.l'gumentos do n ob1·e Deputado. 
passando o governo ao gcncr~I . O nohre Deputado acha-se entre as duas 

pontas desse dilemma : affirma. um facto e 
O SR.:.v IAS>IANv DO NA~CJMEi'\ro-Elle de- depois nega-o. · 

clarou qué pa.s~ou o govurno nrl.eante e desrle Agora S. Ex. procura. es~a.par por uma. 
então assegurou que nen lmm dos seus substi- t n.ngentc, di zendo : são alguns officiaes. 
tutos o acceitaria, isto e, ti ;o:er <lm uma ver- Preste a Camara at tencii.o e bem assim o 
da.iteira greUI!, pam ver se collocavam o Pre- pa.iz que nos ha. de ler e julgar , porque se 
si(lente da Republica em embara ('.OS. conveacerão de que o nollre Deputado não 

Entretanto, perderam o geito e o feitio! tem razão nas acres censuras que semanal-
Estranhou 0 nobre Deputado, no terceiro mente, si não diariamente, dirije n.o honrado 

ou qua rto periodo do seu discurso, que todas Presidente da República por causa dos acon-
as vezes que s. Ex:. se levanta nesta. Casa tecimento:> de Mat:.o Grosso. . 
para censurar o acto no Sr. Presidente d"a O SR. Lurz ADOLl'II:l - Os officiaP.s foram 
1\epnblica., um repr esentante de outro Es- retidos e quats as providencias que o com
tado se levante. no intuito de defendei-o. mandante do distrlcto tomou sobre esse des-

0 orador crG que sa póde dizer que só por acato i sua autoridade ~ 
sua conta. c responsabilidade tem corrido n. Posso, portanto, dizer que a. autorid<1do 
defesa 1lo Sr. Presidente da. Republica uest a superior estava de accordo com os revol-
quest[o. toso~ . 
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o SR. CASSIANO DO NA.~ClMENTO- o nobre A paixão e má conselheira, tem cegado em. 
Deputado não õisse que eram as autoridades toda esta questão o nobre Deputado e seus 

· superiores, mas as federa.es que estavam amigos políticos. · 
feit as com cs re"Voltosos. O Sr. general Cama.ra nunca foi incumbido 

·Agora., apa.rteando. é que 0 nobre Depu· neste paiz de empreitada. a.lguma.: nem os 
tado diz que é 0 comrnanda.ote do districto. seus brios de militar, nem as suas qua.lirla.iles 
Eis 0 valor das arguições de s. Ex. de homem .bonra.d~?• nem a su~ ~é .inill~div~l 

· de republicano s1ncero permttbrtam ;a.ma1s 
O SR.. LurzADOLPHo-Não tem valor pa;ra. ·que S. Ex.. se encarregasse da. empreitada. de 

. o nobre Depu~o. mas tem para a Naçã.o, que de-pôr ou repõr quem quer que seja no go-
ha de ler os documentos. verno. 

0 . SR.. CASSIA.NO DO NASCI:MENT0-0 nobre 
Deputado, cootinuanoo a sua ora~.ão de hon
tem, a.Jilrmou, em outro período, que o hon
rado Presidente da Republica. tomou pro
videncias tardiamente e que os telegra.mmas 
fica.ra.m retidos na. estaçd.o telegraphica, não 
tendo o honrado Presidente da. Republica 
procura.do indagal' si tinham chegado a seu 
destino, porque, disse-o o nobre Deputado, 

· :porque o Sr. Pl'CSidente da Republica. estan 
interessatlo em entregar o governo de Matto 
Grosso ao Sr. Ministro da Fazenda. 

· Mas nesse mesmo período se evidencia que 
o honrado Presidente da. Republica passou 
telegl'ammas ás autoridades militares de 

. Ma.tto Grosw, no intuito de manter a ordem 
naquella parte do territorio nacional. 

A prevalecer, portaüto. a asserção do nobre 
Deputado no pr·incipio deste período, a t~.Ç· 
cusação ao Presidente da. Republica. fica cir
cumscripta. a. não terem chegado os tel~ram
mas a seu destino e Dão t er S. Ex, indagado 
o moti vo por que isso occorreu. 

Neste ponto, o nobr~ Deputado se esquece 
de que tal censura. irrogada a.o Presidente da 
Republica, vae com vhtas a. quem superin
tende directamente a.s repo.rtic;ões a que ~tão 
sujeitos os telegra.phos da Repub!ica. 

As articulações do nobre Deputarlo sobre o 
desastre da. destrui~ã.o da. Iinba de Cuyabá 
cabem mais directamente n. quem està encar
regado, por força de seu :proprio car·~o, ele 
cuidar das Tepartiçtoes dos Hegraphos do. 
Rep~blica.. ; e, noste caso, a censtn•a do nobt·e 
DepUt.'ldo não iria só a.o Pl'esidente do. Repu
blica, si não ao Sr. Ministro da Indu:stria., 
Dr. Severino Vieira. 

Mas nem a este, nem ao Presidente da Repu· 
. blica. póde ser increpado o facto da destrui
. ç-iio·da. linlla telegraphica. .de Cuyabá. e o de 
riii.o ter sido ella. repostA\. com a presteza que 
dEsejava. o nobre Deputado. 

Não pôde o orador deixar passar sem vehe· 
mente protesto de sua parta o periodo do 
discurso do nobre Depntãdo, que já ~gora 
não se atira sómente contra a. pessca. do P re
sidente da Republica, mas .tambem contra a 
pessoo. do honrado general Camara., com.man· 
dante do iv dist ricto m.ilita.l'. 

. O general Cama.ra tem· se mantido, em todas 
ns commissões de sua. vida. de officia.l do exer
cito, dentro do estricto cumprimento do seu 
dever de militar. Admira que o nobre Depu
tado, tendo nesta. capital meios de conhecer 
os antecedentes do general Cama.ra., viesse, 
sem fundamento a.lgum, irra~ a tão illustre 
militar censuras immerecidas. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO-: Cumprill Ordens;. e 
militar. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - 0 nobre 
Deputado procurou p:·ovar então que o ge
neral Cama.ra tinha sido intermediaria de 
deposi~:.ões em Matlo Grosso. 

Não quer o orador repetir ã. Cama.ra tudo 
que afilrmou, quando pela primeira vez fa.llou 
~obre o assumpto. Set·ia. repetir o que consta. 
dos A.mtaes e o que o Sr. Senador Rodrigues 
Alves diss<3 ou leu no Senado, constante de 
telcgrammas que lhe forneceu o Sr. Presi
dente da. Republica. 

Admira, pois, que o nobre Deputado queira.. 
contestar taes telogrammas, que sã.o ofl!.
ciaes . .• 

o Sa. LUiz AooLPI10-Não .' •1•Jt eo rl'::. • . 
0 SR. . CASSIANO t>o NASCUl'· .. ~, ~pe!;o , quei

ra ~ontesta.r a pa.la.vra daqu~'!~i; ~:C!Ui!ot•, ,J:e

la.tlvamcnte no~ factos que se deram· em 
Ma.tt•J Grosso, oppont lo-lhe o. coJ-respo!!tdencia. 
do Sr. Domingos do Nas~imento, cc>-rrespon
dencia. que o nobre Deputado é o pf.imeiro s. 
notar ern seu discurso que tem o· ·opoeito 
~e inverter, o.té certo ponto, a ve!f~.,de tlos 
factos. 

Disse o nobre Deputado que o Sr. gcoaral 
Camara t inha. sido o intermediaria desta em· 
preitada, e qoe ·estava de acoordo com os 
revoltows; mas S. Ex. já confessou aqui, 
perànte a. Camara, que quando a.quelle ge
neral interveiu no ca.so de Matto Gro~so, os 
seus amigos, o presidente e seus substitutos . 
e o presidente da. assembléaestavam a ponto 
de renunciar ou de ceder tudo. 

0 S:a. LUIZ ADOLPHO - .E' verdade, disse; 
isto consta dos documentos. 

0 SR • C.ASSlANO DO NASCIME:STO - 0 nobre 
Deputado agora não contest:~. que já tinh:~. 
asseverado, que esta e a. v·erdade e, portanto, . 
h~~o de convir com o orador que a. intimação 
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do genersl Ca.mara foi benefictl, no intuito 
dos correligionarios do nobre De-putado não 

... perderem tudo. 
O SR • . Lmz ADOLl'liO ~ Conciorrla. o nobre 

Deputado que estuvam a ponto de resignar 
todas as posições. · 

O Sa. CABSIANO DO NASClMEN'l'O -Concorda 
e é nece~a.río ir por deante. · 

0 Sa. LUIZ ADOLPliO- Podiam até entre
tregar Cuyabã. ao saque. 

0 Sa. CASSIANO DO NASCJMENTO - Não 
fujd. da. questão, não f e trata de saque. 

Concorda. o nobre Deputado que, quando 
os aeus eorreligiona:rios de Cuyabá estavam a 
ponto tle abandonar todas as posições, inter
veiu o Sr. general Camara., fazenrlo com que, 
(é isto o que consta do seu disc11rso) se limi
tassem as cousas á annullação da eleição de 
1 de março. 

Ora, si ê assim, claro é que aquellé il· 
lnst!'e militar, longe da estar feito t om os 
revoltosos ou si com a.lguem esta v a. era. rom os 
pa.rtida.rios do nobre Deputa~o porqce acha
vam-se ao ponto de perder ~lido e na.da per
deram. Isto é que ê logico. Sujeitavam-se a 
perder tudo. Chegando o Sr. general Ca
ma.ra, disse (a acreditar no nobre Drputa.•lo) 
que ficava tc1do pela nullida.~e de. eleição. 
Neste caso, E i a. aJguem foi elle u til em Matto
Grosso, foi a.o partido do nobre Deputado. 
Sí é nssim, como se quni:x:t S. Ex. da acÇ<ío 
de.quelle general em Matto-Grosso? Mas o 
nobre D~putado sabe bem que a cou~<\ nfio é 
assim e deixa escapar proposic;ões que são da. 
valia daquella que ha. pouco o orador citou. 

0 SR.. LUI<'. ADOLPrro-Pa.ra O Ot'<lJlOr.,. 

a Ca.niara que d01AS destes do61mentos S<lo par· 
ciaes. 1V<1o costumo a?·gum·nt .t·r siaao com .,, 
opiniúo dos meus ad\lersarios, etc. » S. Ex. está 
r<;!!-lmente habituado a argumentar com a opi· 
ma.o de seus adversa rios, pois ja argumentou 
com Depuié, que é contrario á sua opinião. 

O SR.. Lmz ADOLPIIo-Na opiniã.o de V. Ex:· 
O SR. C . ...sstANO no NA.SOIMF.NTo-Na opi

nião de quem souber Ler e tra.oiuzir o fra.ncez. 
O SR.. Lurz AD:l~PHO dà. um aparta. 
0 SR. .. CAS!'1ANO DO NASCIME~Tll-0 nobre 

Deputado cslá habitua! lo a a.r~;umcntar com a 
opiniãl' elos seus ariversarios. pois tem até a 
ha.bilid:~.de de . eitM' autores que p-rovam: 
~on tr·a. a. sua opinião. 

O SR. Lurz AooLPii')-Não é encto, sô é 
assim p11.ra. V. Ex. 

O SR. CASSIAXO Do NASCI~ExTo-Para mim 
e para toda gente que sabe ler e tmuuzir o 
franccz. 

O SR.. LUIZ ADOLPHO dá. um a. parte. 
O SR.. CASSIJ>.r>o DO NAscmENTO - O nobre 

Depula,lo está. realmente ba.bitundo a a:rgu
mentar com a opinião de seus s.dversario.s .. 

0 SR.. L\J'lZ ADOLPflo-A a rgumentar l~al· 
mente. 

O St> •• CAsstANO DO NASCIMENTO-Mas eo.ten· · 
àeu mal daqut-Ua. vez. 

0 S&. LUIZ ADOLPHO - Não entendi tal. 
V.Er.. não me conveuf'C do C)ntra.rio. 

0 S R. CASSIANO DO NASCI:IlENTO- C1toU cr
t•ado, como viram todos os collegns a quem 
teve o or;tdor occasiii.o de mostra.r o tl'echo. 
O contrario seri~ suppor que ninguem sou
besse !ranc~z. O SR. CAB~IANO l>O NASCIMJI:NTO-Para. o 

orado!', certamente,e para. todo opsiz tarnbrm. 
O SR. Luxz AOOLP!.Io da um aparto. o SR. LUJr. ,\D~LPno dã. um o.ra.rtc. 
0 SR.. CAS>IA.NO DO NASCWtd'!'JO-AS ac· 0 SR. CASSIANO DO NASCI!IIEN'l\)-Tenha. 'pa· 

cusações do nobre Dept:tado nüo encontram ciencia. o nobt·e Deputa.• lo, que t <!m o habito 
echo no paiz; e, s i attentnr por 0 seu par- d~ tlrgumeoto.r com a. opiniã.o dos o.dve1'5a· 
tido, vet·à quo estó. abandonado por ollo; e, 1'109. 
si a.ttentar ainda. para o outro agrupa- O Sn.. LUt'z Ao,LNIO-De argumentsr leal· 
mento, este rebnte tcda.s a.s sua.s arguiçõ::s I m~nte. V. Ex. mio póde me a.tt-ribuir ínten· 
feit~ contra o Presidente da. R·.lpubtica. c;ões que não tenho. · 
Quem. ,• pois, e::;tU. com o nobre Deputado? Nin· \ o SR.. CASSIANO DO N'Ascms::-.To-Não entra. 
gue.m. _ . na int~ic:ão, ma.s constesta esse facto. Acre .. .... 

. Ja vê, pots, que o orad_or ~dJZ bem quando dita. que 0 nobre Deputado citou lealmente, 
dtz que esta affirmação c .do valor da outra. I :por acreditar que 0 autor era a seu favor. 
que eommeotou e a respe1to.da qual o nobre . . · 
Deputado, apertado nas pontas de um di- ~1 O SR.. Lurz ADOT,PIIO- Nilo c1tet em falso. 
lemma, procurou l'ecti~car dizendo <não são O SR. CASSIA.No DO NASCIMENTO-Mas citou 
todoic>, mas. a.Jgu DSJ>. Sao deste .valor as ac- , errado. . · 
casações de S. Ex. ao Sr. Prestdente da Re-1 h·to ó 0 que succede quando na vida. pu-
publica. br d . . h l . . -Disse o nobre Deputado: Chamo a aete!'lç,Io 1ca en:a-se o ornem evar pot_ Pll.lXOO.s .. 
da Oamam p<wa os doc?.mllmtos !lu e juntei á I O SP •. Lu1z. ADOLrno- ?-u commente1 ; ~ 
indicaçero ~ue tive a honra de a.!wesentar. Note. que V. Ex. commçnta a.'!Sl.ql ~ 
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O Sa. CAssr_.o,.xo na NASCJM'E!.'\To-Não é com· Ao nobre Deputado só tem o orador que 
mentax·. O nobre Deputado qui:G destacar uma. ~gradecer a attenção que l11e prestou. (Muito 
oração qu~ é subordinada. llem.) 

O SR. Lurz ADOLPHO di um nparte. 

O SR. CA.SsiANo no NAscÚI:ENTo- Isto é um 
caso ,julgado jú .• 

Mas. corno dizia. não aclmira. qne o nobre 
Deputado argumente com :~ op!nião d3 s:ms 
adverSa rios. 
. Acredita que foi na mell!Dl' hoa fé, porque 

o orador níío tem o intuito de attribuir a. 
qualquer collega di\ Camara má tê . 

O Sr. Luiz A.dolpho- PeçO a. 
palavra. 

O SR. PR'ESIDENTE-Jil. está inseripto o Sr. 
José Mariano. 

O SR. Lurz AnoLPIIo-Então peço a V. Ex.. 
Que me inscreva. para o expediente da sessão 
tle a manhã. 

0 Sr .• CASSIA.:-10 DO NMCÍ:\IENTO-Peçe t.'\m· 
bem a V . Ex . ,Sr. Presidente. q uc me inscrev;~ 
no expediente tla se:;são seg11iutc. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem a p~la.vra O Sr. 
José ;)1aria.no. 

O mais qne consta. do di~curoo do nvb1·e 
D~putado por Matto Gros.«o, é, como já di~.~e.a. 
r eproclnc<;-.;"io do S!!U primeiro discurso. ii!ada 
t em o orador a respi!->ar, portanto ; ~penas 
observa que s . Ex .. na primeir·a ve.z que se 
oocupou rlo ca.so de Ma.tto Gr·osso, Jeu ria t r·i·j o Sr .• Jo!Sé ~:ra~iano- Apezar 
bnos. uma corr~spondencia do Sr. Nasci· t1os negocios re ferentes aos Estarlos cort·erem 
mento; Agora. vetu com outra ; mas, como huje por conta da autonomia dos mesmos, não 
e~t.a nao lbe a:;:r~da.va:. em to•los os seu;,; t.o· se está po1· i:;so inhi1Ji r1o de t n1z.er ao p?.rltt· 
ptcos, S.Ex. d1sse: «vc-se bem que da parte mento o> borror<>.s de uma situação, qual a 
do :1utor lwuY~ o inr.uilo de encobrir 011 de Pernambuco actualmente. que cunv ul
transflgurar lJnl pouco os acoutecimcmtosJ>. siona tor1os os cora~oes d:~quelle Estado, ou-

Na primeira. nz,qua.nno a cor respondencia tr'ora tão :;rlorioso. . 
lhe quanrava, S. Ex. não dfscobriu e ;;te E' indubih\·eJmeute que todas as classes 
intuito do. parte do ~ulor, blo ~. o intuito escão sujeitas ao pagamento de impostos, 
de encobrir ou trnnsligurar, até certo ponto, ma.~ estes U.evcm recahir igualmente sobre 
os "'couteciroentos; ma~. como a seglmrla não to, las ellas, sem dístincçües odiosas e ia
lhe qrradrav:o, corno antes é, em grande j ust i\5 . 
parte. contraria a. S. Ex., o nobre Depntado 
esrapa. por ~ssu. outro. porta, di:r.enr!o : Tal, porém, nli.o é o ·que se faz em Por
«Vê .e bem o iote:·el'se qne teve o autor em nnmbuco, onde, conrorme a lei do orçamento 
destigur·ar os ~ontccímentos.» corrente, a.lli ~ otada, os impostos pesam des-

Appos la. esta CO!rt!aolie:ta. :>.o discurso do igualmente. sobre os individuo~, coororme 
nobre Deputa.uo por M;ttto Gr·osso, 0 orador sã.o estes a.ITeiçoados ou n\lo do St· . Vice·Pre· 
lamenta que S. Ex. ·não tenha esperado a. sideote dn. Republict'\. • 
volta de ~ua indica~-ã.o d:l. c:ommi~sr~ de E' <tS~im que emqnanto se augment.'\ 
Coru;tituição, Legislação e Justiça com 0 res- o.> impost03 a corto;~ ramos de nt>gocio e de 
pectivo parecer. oc,casíiio em que cal eri;t a p~odur.~iio, á C?m~nhia d.e dr~:;as, d~ qu<~l 
completa fxpla.nação de todos estes as· é presidente o 1rmao ,l o Sr. VJce-Pres uiente 
sumptos relativos a Matt o Grosso. ún. Republlc.1., se imp<:>e um imposto insigni-

Em t d S E · I d tb:mte. o o caso,, . x. e sen lo~ e sua pa- ~ã." quer discutir 0 orr:amenlo d'-1 Per-
lavra. e do modo_ de s~ conduz1r ne.sta: Ca· nambuco, m:ts fa.l·o-ba, si <'S nobres Depu· 
roara, pelo q,ue nuo tc:n o ora<lor o d1re1to ~~ 1 tadc-~. que 0 apn.rteam, o quizer em . . . . 
censur.tr a~- Ex. que ente~de quo duas 0 seu fim e tornar patente a. pollttca. m· 
Yezcs por. seman:t ha de r~eu•tar qualquer support.1.vel, odienta, dos actuaes dominado-

. co~sa aqm cot;ttra o S1•. Pl·es~dent(': d:t Repu- res de Pernambuco. satendo, aliás, que o 
. bllca., a respe1lo dos aoon!eczmentos ele Matto r emedio· a e;.se mat não pótle vir clesh ca. 

Gro~so . . . mara. ruas do prO[!rio E::;tado victimado pela. 
.E essa o. se~ dtre1to, ficando ao orador compressão que,. atl~al, ferido por tant? ~es· 

tam~em o d1re1t0 de oppôr-lhe formal con· potismo, acha1·a metos ~e s~hl~ ~a a!Ji:cttva 
tradJCta.. situação, em que o atuou a !OJUStl~'\ com 

Feitas estas ligeiras considerações, o orador que foram lancados os tributos . 
senta-se, esperando que a. boa estrella do O seu fim é tt·uz~r docu mentos que quer 
nobre Deputa•jo o illumine, afim de que, para. que coostem dos Annaes. 
outt"a vez quo S. Ex . occupar a t t'l buna Dizei·\OS nobres Deputados que o commer
sobre este assumpt.ó, ·seja. mais feliz e Il'lenos cio de Pernambuco está com SS. Exs. Pois 
contra.dictorio do que foi dest:. vez. bem; o orador exbibc uma manifesta~.ão so-
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lemne õo commercio, da. lavoura e da. a~rri
cu ltora. ; provoca nos Deputado·s que tal affir
niam que apresentem quttlquer manifestação 
dc~sa ordem, nel•>a Casa. 

Não farão, porque os represent~ntes dessas 
claSS('S não pa.cluam com essas injustiças, 
que beneficiam a uns com prejuizo de outrO$, 
sem attender aos altos interesses eaonomicos 
do Estado . 

Vê o escarneo com que ss. Exs. encaram 
essas ma.oiresta~.ões: ellas IJem pouco s ignifi
carão emquanto SS. Exs. tiverem as mesas 
unanirnes para. lavrar as actas falsas de elei
ções federaes. 

Pas~>a a ler um telegramma expcdirlo pela 
mesa, rla. reunião das classe;; productoras de 
Pernambuco e pede que elle figure nos .An~ 
naes pat·a que ntê aqui chegue a repercussão 
do grito de desespero do povo tlernambu
cano. 

Este t<'legramma consta do O Pai: e do Jo,-
f!at do Commercio que, pela sua gravidade, o 
estampou na secção das Va,·ias, na parte em 
que se verifica a. res-pons:-.bilidade directa. ou 
indirecta da .redacção. 

A quantos o ap:u·tei1om tumultaosaroente, 
diz o orador que a. celeuma qne or•r· se le
>anta é porque SS. Exs. hem comp:ehendem 
que o espirlto publicf) de Pcroawi.Juco. re
surgindo, veiu se collocar r. o lado da oppo· 
siç.''i.o, e está prompto, som se arregimentar 
em ter·reno partitlario, a indigir aos l'6llte· 
sentantes da política nefasta.. naquelle Es
tado, n mais solcll!ne e rutroauosa derrota. 

O orador, cvncluiudo, em11raz.a-os p;rra a 
futura elei~ilo. porl}uc, nas urnas hão rle ter 
a. merecida. derr·ota e as actas fal,as não mais 
uma vez brilharão ao sol meridiano . (Mttilo 
bem.) 

Rxcn·t;:, 11-0 comm~rcio, industria. c agri
cullura de Pernambuco, reunido::; <lm sessão 
convocada pela Associ<r.~.ii o Commorcin.l e hon· 
l'llda. c•)m a presença. de seu~ dil'cctorr:s.dos da 
Auxillo.dor:t d<\ A!.!'ricultum o da Sucietlade 
Commercial 1\grici.>lo., bem como com a d{IS 
membros mai-o notaveis !las tres classes, re
Eol ver;lm levar :i. prcwnc;a do primeiro ma
gistrado da Repuhlic;L o prot<>s~o que as!'en
taram contra a direcção polí t ica actua.l do 
Estado rle Pernambuco, divorciada de tndos 
os princil'ios do bun publico, · cngen<lro.ndo o 
mais mon~truoso ül'Ç'<•mento de que já hou\'e 
n:emoria. · 

E~ta lei de tanta importanéia nos paizes 
liYres foi aqui tmnsforma<la em im;tl'umento 
de negre?ô-<los odios e resentim<:ut<·s pes
soaea, alem do saque legal na rnesm<\ consa
grado com o mais impudente des1 espeito aos 
principias da sciencia., :i. Constituição, ao bom 
senso e até mesmo de toda a. probidade vul
gar. 

Elaborada palo chefe do grupo situacionista 
no · Estado e aqui deixado com ordens termi
oant~s de não o mod.Hicarem· nem uma vil'· 
gula, o monstl'uo~o projecto, que e hoje lei, 
foi- votado sem discuS5ã.o e sem que fossem 
attendidas us "eclama.ções dia.rias da im
prenEa. e das classes interessadas. 

A•sim, ao passo que duas ou tres leis 
foram votadas, concedendo isenção de todos 
os direitos e outros favores a em prezas diri
gidas por amigos e pa.ren~s do chefe político, 
o orçamento creou alguns impostos dest i
nado.> a ferir e lP.Sar os in teresscs de pessoas 
deteJ•minadas, além d~ umas tant:~s. tans 
votadas sem Cl'iterio nem estudo, nlgunias 
manifestamente muito superiores á capaci
dade dos contribuintes, cuja a.ct_ividade vem 
para.Iyzar totalmente e outras funda.meute 
attentatorias da. Constituição, como os rli
reitos sobre a.lrans:mis~ão du. propriedade dos 
barcos, sobre a. irnporta\ão nacional e atâ 
sobre a estrangeira., disi:Lrça,o1os os ultimas 
sob o t itulo de taxas de repartição cujas 
quotas ex :edem o mais pl1 antasí~<lo CHlculo, 
cJc:.;·euerenuo, pelo seu exagget·o, de imposto 
dil·~cto e·m inuirecto. 

As tax<~S sobre a agl'iculturn., todas tão 
exagget•ud:IS que impl!cám verdadeira cala· 
midarle, SÜ.•> 11ind:.L agg1·avadas pela circum· 
scu.ncia de não sor·em i~uacs pttra todos. tendo 
sido crc:adas du;u; ou tres de caracter odiosis
slmo, visan ~o um numero reslricto de indi:.. · 
vitlu:l.li<\M.es, com -quebra. :\lé · da. fé dos con
tractos. 

Pa.l~t cumulo, c como si tam<.nltas ca.hmi
da.·les 1l.io bast1s.sern, os executores da wons
truo~n. Iei capricham em nssediar os contri
huintos de todos üs vexames o d1fllcultlades 
imagina.vci~. chegando a. ter tiJo C(lbra.dos 
lObl'tl os geMros erub:nca,\os para os muni
cípios uo JH"Oprio E,t,~uo 1lireit~s de exporta
ção, de quo niio cogitou o orç:1monto, mas 
que clles exi;;it·am a t i tu to 11e drreitos pre· 
venth·os, novidade desconhecida ate hoje em 
finanças. 

Nada mais intolc:·a.vcl do que a situação 
que 1\c ta.manlloa al1surdus re~ul tu. ; ma.s, 
contra. ella nii.o vulorn dimitos nem r ecla
maçüe~. porquo a. pala. 'ira de ordem e o ex
tcrminio da.r-1uelles que nü:o su1frar.:a.m oa 
cai'l'ÍCIIOS do di1·ector político, sendo tal o 
tonceito que os ~eus procuradores formam 
do imposto que a.s foliJa.ti rlo matiz do seu 
paniuo proclam~tm o ca~tigo (le algumas das 
taxas votllda$, an::caçando mais de uma vez 
os a.'lv~rs.arios com impostos caprichosos no 
futuro or<:a.mento . 

Conhecem os signatarios as restricçõ~s con
stitucion<les, os limites traçados ás leis pela 
federação b1•azileiro., que nã.o permittem na 
especie a a.cção ampla. ao poder central; ma.s 
a situação é tão dolorosa que não podem 
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calcula.r as tristes vicissitudes a que póda 
ser arrastado o inteliz Estado de Pernambuco, 
desde que se nullificou aqui o voto do clda1ã.o, 
rasgando-se a Constituição por lei ordin,Jria, 
que autoriza o Governo a. nom 'ar prefeitos e 
conselhos muoicipaes onde os de eleição po
pular lhe sejam infeosos. 

Mello Rego, LWianha. Lins, Fraucíilco Alen~ 
castro, Victorino Monteiro e RiYa'iavia. Cor-
rêa. · 

E' sern debate approvacia. a. redacçã.o final 
~o proj~cto n. 2 C, de ld99, plra. ser enviado 
a saocçao. 

O que incita este grito de angustia e des
oontenla.mento, este telegrarnma esper a tra
duzir, e,- si vos tlígnardes ouvir, podereis in
fl uir na. nossa. situação, porquanto os domi
nadores de Pernambuco não contam com 

São successivamente sem debate approva.
das as redacções finae3 dos projectos ns. 32 C, 
de 1899, 34 A, de 1899, 47 A, de 1899 e 58 A, 
de 1899, para. serem enviados ao S3nado. 

: outros elemer.tos senão as posições officiaes e 
logo que uão os prestigieis baquearão ra.pi-
da.rnente. · 

Respeitosas saudações. - A. m esa da a.s
semblea ·geral dos agricuUorcs, commerciantes 
e ind ustr iaes rk P.:rnamb1•co. 

O Sr. 1.\:Io::-eira. Alves (pela 
crdem}-SJ". Prcs1dente, peço a. v. Ex. que 
su digne inscrover-me p ara o expediente de 
amanhã, afim d!!i responder ao Sr. José 
Mariano. 

O Sr. Presidente-V. Ex . será 
attendido. 

O Sr. Adalberto Guimarã.es, nomeado para 
a Commissão de Constituição, Legislação e 
Justi~, pediu dispensa des:;e encargo e nesse 
sentido vou ~onsult:>r a. Camara.:dos Deputados. 

Os senhores que a.eceitam a. dispensa. quei· 
ram leva.uta.r·se. (P,,usa.) Foi acceita.. 

Nom1io o Sr. Hermenegil·:lo de Moraes 
par., substituir na. Commissã.o de Far.en!L~ o 
Sr. R.o..trigues Fernandes e o Sr. O li Y'Cira. 
Braga pu.ra. substitnir o Sr. Adalberto Gui
m:l.rã.es na Commissão-de Constituição, Legis
lação e Justiça.. 

Comparecem mn is os Srs . Sil ver i o Nery, 
Albuquerquc Serejo, Amorim Fig-ueira, Pedro 
Cltermont, Enéas .M••r~ins, Anizio d·~ Abreu, 
Tot'res Portugal, Joã.o Lopes, Francisco Sá., 
Helvecio Monte, Frederico Borges, Augusto 
s,vero. Eloy de Souw, Coelho Lisboa, Erm:
rio Coutinbo, Coelb.o Cint.ra.. Bo.ruosa Lima, 
1\iàt• tins Junior, Cot•nelio .ta Fon::;cC3, Moreira 
Alves. Arthur Peixoto, Ge~ninian-1 Brazil, 
Rodrigues Ot~ria. NJÍ\'a, Jayme Villa.s Bclll.i. 
Castro 1\ebello, Milton, To,ta, MAnoel Cae
hno, Eugenio Tourinho, Pa.ula. Gu1m:1.l'ães, 
TolentinJ dos Sa.otos, Torquato .Moreira. José 
Murtinho, O:;car Godoy, IrineLI Macha:lo, 
Alcia.·lo Gu•maba.ra. T1motheo da Costa., Au
gusto de Vasconcellos, Pereira dos Santos, 
Fimsaca Portel!a,A:;ostinho ViJal, Ma.yrink., 
Antero Botelho, Cupertino de Siqueir.l, Au
gusto Clu:nentino, Telles de Menezes, Padua. 
Rezende, Galeão · Carva.lllal, Casemiro da 
Rocha, Ovidio Abrantes, Alves de castro, 

ORDEM DD DIA 

O Sr. Presidente-Vou sub::netter 
a votos o parecer .o. 20, de 1899, que julga 
qne nem a União, só por si ou por a.ccordo 
com qualquer Estado, pOole le,sislar sobr e a. 
fót·ma. de eleição ou nomeação do chefe su
premo do Poder Executivo do qualquer dos 
Estados da. Federação; nem ã.s legislaturas 
estaduaes assiste qualquer autoridade para 
fazerem leis, em virtude da.s quaes o Podet· 
Executivo Municipal seja exercido por fanc
cion<~.rios da nomeação do chefe do Executivo 
esta.d11al (discussão unica), ao qual foram otfe
reciuos dous requerimentos, um pelo Sr. 
Barbosa Lima e outro pelo Sr. llt.lefonso 
u~. . . 

Ponho a votos, em primeiro logar, o reque
rimento do Sr. Barbosa Lima, que é o se
guinte: 

«Requeiro que o parecer em discu.~sü.o 
volte â. Commh;são, pat•a que esta. cooclúa 
tJOr um projecto de lei. si julgar que no caso 
tem cabimento esta providenciil. .~ 

Posto a v o tos,é a pprova.do o referido req ue-
rimento do Sr. Barbosa Lima. 

O Sr. Pre8ident.e-0 requerimento 
o:trerecido pelo Sr. lldefonso Lima, na sessão 
de hootem, est:i. prejudicado 0 :1. primeir" 
parte, por contar m<tteria. identica â. do ra· 
qucrimento que acaba. de ser approvado; e 
quanto â. !Pgunda. parte, vne à Cllmmissã.o de 
Constituição, Legislação e .Justiça, por ter a 
~lesa resolvido que constitue uma. indi
C3ção. 

E' annun~i!da. a votac;<í.o do projecto 
o.. 13:3 B, de 18~5 ( nova di5r.ussã.o), com o 
pa.rcr:er sobre a.s emendas olfereci-las n:~. 3' 
disClJSsii.o do projecto u. 133 B', de 1893, que 
classific~ em quatro catbE!gorias as re_partições 
feiara.es e equipara os -vencimentos dos re~ 
spectivosJunccionarios (3• discussão). 

O Sr. Presiden:.e declara que ha 
um requerimento ma.lilda.ndo que o projecto 
n. -133 B, de 1895, volte á. Commis!ã.o, cujo 
theor é .o se.,""ilinte: 
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<Requeremos que o pr~ieeto em discussão, 
sob n. 133 C, và a Commissão de Orçamento 
:para dar parecer.,. 

Posto a v-otos, é approva;lo o requerimento 
o!feracido no. sessão de hontem peles Srs. 
Neiva. e Coe· lho Cintra. 

E' consi-ierado prejtltlic<~do um ontro reque· 
rimento identico, o1feNcido pelo Sl'. Ca.ss1ano 
do Nascimento, que se acb.a sobre a mestt. 

O SI". Presidente -Estão findas as 
votações, vae-se pr.Esar á. matet·ia em dis
cussão. 

E' annnnciada a discussão unica. do projecto 
n. 55 A, <l~ i8lJ9, <lo Senado, cor.ceilen•lo oítu 
mezes rle licença. ao juiz de se:l,.'iio n o E;tado 
do P<~rú bacba.I·el Autonio Acatuw:sú ~unes, 
com o respectivo ordenado, afim de tratar 
de sua saui.le. 

Nioguem redindo a p.:~.bvra, é en·Jerrada a 
discus.·ão. 

O Sr. p,~esiclente-Von subm~tte!' 
a votosoprojeeto n. 55 A, de 1890, que acaba 
de ser encerrado. · 

PGsto a \'Otos, e apprvYado em discus~íi.o 
uuica o seguinte 

rnoJECTO 

N. 55 A-18D9 

(Do Senado) 

o Congresso Nn.clonal rc>:<>l I' O: 

Artigo unico. Ao hn.cliarel A nt··nio Aca
tatiS·Ü Nuoes, juiz: ele ~-:c.;:1o no. E;tuc.l.o ,lo 
Par<i., ~iio c ... nccdidos oito rnc<:cs d:~ liccnç~. 
com o rcsreclivo or<lem1do, a.fim U.e tr;d,ar de 
sua w.urte·. · • 

O §r·. Presidente-O pt•ojecto vae 
ser enviado i sancção, otneiando-s;: ao Senar1o. 

E' annuncia•la. n. primeira di3N1Sõão do pro· 
jecto n. GO. de l S9\1, ma.nrlando abonar ~o 
tenente-coronel gr.1duado reformado elo exer
cito Antonio G:aldíno Tt·anlSSN> Alves as 
quobs de reforma inh'.lrente:> á. classe d<·S 
officia.es sup~riores, desde a. data do decreto 
que o reformou. 

Ninguem pJdindo a :pala-vra, é encerrada a 
discnssã.o e adiada a. -vot<t~ão. 

São succes.si vamJnte sem debate encer
rados em 2• discus.são os arts. I• !'l 2• do pro· 
jecto n. 62, de 1899, co Seuado, conceélendo 
privilegio ao Dr. Pedro Souto 1\l;tior e outro, 
para esta.b0Iecer um plano de navegação a 
vapor enít•e S:tuto Antonio do Rio Ma•!eira 

Carnara V. li I 

até perto da !oz do Rio Benl, ficando a•liad:. a. 
votação. · 

E' annuncia.•.la a terceira discnss1o elo pro• 
jecto n. 89, de 1898, com o p,recer n. (13, de 
1899, $obre emeoclas oll'erecidas na 3• di~-. 
cussào, ,já encerrarl.a, do mP-smo pr.1jecto que 
reorg •niz<t. o montep'o .obrig-n.torio dos em· 
pr-•ga<lós publicas, com voto em separado do 
Sr. Pa.uliuo de Souza Junior. 

O §'r. Presjde~Jte-Tem a palavra. 
o Sr. Ro.Jolpho P . .i:x:lo. 

O~.-. Rodo-n.pbo P.u5xão. sc:~te 
de~·eras a :;~.usoncia ,:o n ·b~p DJ!)"ttH!o pelo 
f<:stado tio l~io, o Sr. Paulino de S·Jma Ju· 
nior. 

Tr.t ta-sa de um G<'S mais importnntc.:; pro ~ 
jo~tos que se teem discuti.Jo ne.;ta Casa, m~re· 
citlnmente enca;·ado p31a Com:nis,ão sob ~eus 
val'ir s a~pccto~. 

Slbe a C:tmnra que a ComrnissiT.o prcc;Irou 
formubr um pl'c~ecto que vie>s~ molliOI'at' o 
•.stado 1Ldunl do mont·.Jplo do] ·ruuccionar·il•s 
civis il:~ Ulliiio, encarecendo qu,~. ~i e:lo e 
outros <JUe 11or u lli e:x'stem cJntinuarom 
c· mo estno. o pr('j ui:w da. União subiri a 
mn.i~ rl<.l 2~·o mil c,mtos. . 

A Commi~sao leve em vis~a, po's. t!·ata.r 
da parte financeira do m·mtepio sobre~t!rlo, 
e e1·a prcds) qu~ se estal:eleces$c u:na fór
mula sob blse sc\entifica, porque, com.) ('oi 
orgunizat.l"a: foi um des"stra par•a o Go..-c:co. 

N!t formula a.present~d t pclFL Connnts~rro. 
entra como factor importante o Sl'gU!l'lo 
nle111bro tle igua!dnd•1-a pen;ão, som a qwtl 
niio so poderia e5t abcl"cer a base do montepio 
\JÍ \·íl. 

Est:< f0rmul:\ ;-itn.1 comtitue o a:',:;-nmento 
Achilles •lo nobre Dc;mtn.!IO p ~lo Hio tiç J:t
neirn c 'lltt·a o projecto em ui::cu,-;.ã.o. 

r-Ias a Comm\~s5.o, dc'St!e que queria. e~t~
b ~le•'e1· ;~ a-s<Xliac;ã.o sol! b:J.S!·S solitlas. uüo !10· 
cterin. de moilo ôtlgum dcix·1r de f~;\iar ss 
po:·t.ts uos runrcio:uu·ios maiores de 40 nnnos, 
p.,rque, sendo a. sua vidü por uemnis pel).'lens, 
os co!lccaria em posição cxcopcionu! erc1 t:'t,O 
dos outi"os. E:>tC~ medhla, longe dei set' uma 
excer.çii.o oclioSl1, como c;ntende S. E::t., é 
justa. e se Ílll11õe porqtle vem s~l var o. instí· 
tuiçiio. 

Pretende se rest!'il1gir, t:;nto quanto 1M 
possivel,a'J~ argumentos do nobr~ D~putado, 
explan;tdos s. respeito deste assumpto. 

LC?mbra. que o problema d'l montepio exige 
rrom;.ü solução, f)U a.. sua reforma ou a. abo· .. 
lição completa. 

No emtanto, após a conr.lusão do trab:~lho 
pela Commiss[o, S. E::c. le\·ou com os papeis 
em seu poder durant-e oito longos mez'·S, até 
que apresentou o seu voto em separado. 

30 
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Disse S. Ex.: «Os dous systemas, se~?undo Comb:~.te ainda o orador, a idea de S. Ex., 
os quaes ~ó·le ser orJ::tnizado o montepio qtte t em por fim tornar esse in:;tituto uma 
obl'iga.torio, são: !•·, o systcmn rnutuo ou totl· rcporti<,:ão do Thesou1·o e a~ suas c"ntribui
tinnrto; 2", o de contas im1\Villuaes. ções serem tíd<\S como imp,)~tos 8obre venci-

No systema 1u~üuo cu wntinario ent1•am. . m~ntns. E' urna ittéa pe:·nici·?~:~. ao proprio 
deus eiemcnl(ls: o ;,JrinHlil'O é a coatt•ibukão f mcnt~p:o e rat.:.t á:; fin<Jnç.;•s úo paiz. 
-po.ga. pelo emp1·eg-~1do e accumula<l::J. por um ' Ju~ti1hl o r•rarl·'l' larg;unen t.e a distíncciio, 
certo nume1·o tle m:nos; o ;;eg:unr\o e1emcato, f~it·t -pela Ccmmbs5'.o, de contribuiotes de 40 
propr:t~.mente tontin:o.:·io, é con;;titnldo pel<.>.~ e.nnos e menore., dess~' idaç;c. 
cont1·ibuições uo.; crnpregJ.dos <]Ue morNrem Desde n. idade de 18 ann<)~; :J.te 3:3 não ha 
ou se reUzêlretn :m~e.; ,], re:!lis:1.rcm as coo- nec2ssidn.r!e rle 3:ppricar a. formul •. do orador, 
diçõo::; de tempo c scl'\'lço exigidos rara lJOrque cnve~ de prodt1zir vaut:t:;c;!m redull-
deixar pensão .» da:·ic:. em pre}u iw. · 

Entcude qne n. c"ntr-i b!.! l.~iio é concl'ç.;l.'J c;;- f:.crlu:;dnria. em pl'C'juizo, ):n!'IJU~: o func-
senci :Ll p arn. so estab;-i.eeM o moatepioobri- rionarin conr.nr1•endo, de :1cco.:·d·• <'om o pro
g'<\torio ou vo!:mtal'i.o, ~egunt!o o ~erviço jecto. formar:i. st•mpi'e um capital s:dlic::iente 
determina.<lo por certo ·~spaço de tempo. par-J. pensão 1!~ s •.Ias {<;.rr:ili:ls. 

No seu projecto, o Ol'o.oJor tambcn1 est.abelil - 1-:is pot• que a Cummi;;sJ.o tornou obriga-
ceu o serviço düter·min:~d ·) por C\}l'to espaço to!'ia a ins~•·ipçii.o destes funcci'lu:do;; e \·olun
fle tempo. t:~ria a ias•;ripç:Lo dos !'unci:iona.l'ios ma.iores 

E' ver.Ja.de que púda !!avct• frlll<!Cionarios dG -10 :lnuos. 
que concor:·am com ma i~ r. outros c;:>m m~nos; Dos :;õ a.nnos e:n deantc,. :1 <.le.~pcz:l cresce 
mo.sa.hi é que está. a Y()l·d;tdeira tuutu;tlid::.·le, e::dra,n·•.li rn!·ia ::H:> nte, e ruquanto ;,:. receita é 
P"l'que os .iut'O:l pt·orlu:.:i•:os pch\~ crJntribui- pequcr.a. n.t vidfl mé<lin, . 
Qões do~ que co:;co;·.rerarn (!IJm mai:; re~tund;J.tn E' pteciso quo o frwccion<\1·io, cnkando 
em benefício <los co·h~sdo montepio ou outro>: com as cJntribuiçJ r~s. ll''S"a contal' com um 
melhor·. em benefici"•lo:~5~0c'::>.d0S, 0 que nüo c:~.t • ita.l capa.;; 1!e f<~zer Jaee .'1 nmn. pensão. 
se d:i. com as tontin"'· 1::\üo é ju~to qiw um íunccioznrio <ie 90 

Falh S. Ex. que o ser::mlo sy~t·~ma, o ma.is :~nuas concorra com a mes•nil. contriuuiçüo de 
preconiza.do, ti o •las contas iruti 1·i•lua.e:S. um 1le 24 a.noos de idade. 

Do a.ccoro[o, ma> qm.11 'o ~i o pur!er cs!ahe· E'. portamo, racional e;:l:t di,'isão. 
lecer. Diz ainda o nobre Dcputar.o que n. Com-

Sem s11hvcn.-;ão jamais surt: u cil'cito, e rn i;:,;:io nfío levou em C•}:1ta o là•:tor pensão. 
a. prova tcm()s o:u ·:ario~ p.dzes, pt·incip<t!· 1\:ii.<l tem razií.o S. Ex . , e.;te factoz· foi a 
mente na F1':1.111;a . IJ:~.so •lo. tonnuln. do orad:Jr; :l!JC!las, por> um 

Por•(a.nto, t.u.l ::>ystcm:\, qno o ol':v[or t;un- :1 r·t itlcio a.Jgebr ico, eHe ~c ac!Ja. no !!eguodo 
bem :tch:t profowivcl. u:lo púole s<w trniõ,, mernuro 11:t r<!fel'i1la fol'mu ia. . 
i\ t,ti l;~ do doun.to, pot'íJUO o paiz niio podet•ú O ol'udr:t' de-:lica·se, ha mui tos annol', ao 
concOl'l'<:r C•)lll ueuhlllll:l wl,vençiio !':11'0. que estn..!o d~ materia t:m deb;~te e eu1 Goyaz 
;;o po~s:~ f:tze;· {ui!C ti s ·l···•í•t•zas. Ull' oJ occa;:i:i:o 1le org:wi:r.,Jr o mon tepio sob 
~-Ex. ff !:t o hiswrico 1las i nsti tu ir;úes con· :ts mesmas ba~es do p:·o}-'clo em uisc:tssio. 

g!ln c-re~ •:uropcits. O ot·.t•IOI· tarhlJ.,ul f<'r. e.o>~e Xào obstante, srrbmet teu o seu tr-abalbo ao 
llíaLurico no parecei' , i.;L <\murri~:i:o do l}ll 't rstu<f.-, c eritic:a. lle vario::~ coll.:g~s. attel)dcndo 
foi rcl:ttnt· . e foi :u uth uu',•:r· insroi:·;;ções uo a. t .. c1u.s :;s ol!jec~ües c acccitan.lo, no seio da 
llO>.>O propdo paiz, onde lt:t i:lslitui\,Õéti coa- Cornmis~tio, t.odas lls emendas que não r~riam 
geuo•·cs. o principio c:Jrdeal do projecto, que não at-

Em nosso paiz tivemos o montepio geral, tcntnxam con tr·a as bases por elle est•tbe
que titi um verdadeiro 1'!-<1casso, por niio te· Iecit1:1s. 
rem sido respeitn.•los tod0s os pdncil>io$; em Procurou dar ao montepio um3. Yi\1:~. in· 
nosso paiz, temos da.do5 que podem servil' de dependente, separando-o do Thesouro, onde 
base a este estu,!o. a esc ri pturn çã.o nã.o é regularmente feita. e 

Diz o nobre Deput3.tio, signatario do -voto onde o orador não encontrou estatística. sobre 
divergente que o que a maioria daCcmmissão a renda e despeza do montepio, taboa. da 
propõe e a applicação do montepio aos prin- mortalidade, nem dado algum sobre o qual 
cipios de seguro. . se possa precisar o fim qué espera essa insti-

E' realmente a idéa. da Commissão, desde tuição. • 
que o montepio seja org-anizado sob bases, Continuando na. analyse elo voto em se
que possa mais cedo ou mais tarde tornar- parado, diz que os fundes estabelecidos no pro
se uma verdadeira sociedade de seguros, jecto não são illusorios, ma.s reaes e posi
tornar-se independente da protecção do Gover- ti vos. 
no ; pretenção que lhe lla de ser fatal, hoje Segundo a organização aetual, além de um& 
ou amanhã. - joia, que é relativamente minima, contrib\le 
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o funccionnrio com um dia de seus venci- E' p:\l'a. admirar que S. Ex., sendo politico 
mentes, qnola. est:t que n'fo sa.üsfar. por in· e derensor <lo Thesouro, ussim se manifeste, 
siguificante. pois qlle <' actua.l orgo.niz:.ção do montepio é 

Querendo dar-llF~ maior ext~nsão o nobre '~xtr~ma.menté on·~rosa e ha de üar-lbe a 
DeiJub.d.o l'clo IUo rlc Ju.celro a substitue por qu\>;la, ao :pa>so que o projecto crea novos 
urna. outrn. do 4 •; .. sobre os ve11cimeatos, funrlos, e:.t~bel<Jcl\ um:• quota de pensão, 
irnpraticavel, porqne os -.,encimento~ l!:ÍO ~[o :mgme!ltu. a joia, J.u~menta a contrlb1.1ição, 
fixos, uo -pnss•J que o di-:>positivo do projccto diminue a llst:t dos ll~rdeil'os, multiplicu. as 
de ô GjlO sobre ~metade do Ol'dena.do, é per· ront(>~ de renda o o~·ganiz.a. o montepio sobre 
feitamente •!Oh·:wel, noroue os Ol'd!::n>:<ios sfio b ::--rs mais solidn.:j, de accordo com ;1 :egi:;· 
fixos , ain;la. mesmo iw caso de a.ccumnln.cli.o I:Lção t'ra.ncez·.l e :1 it<J.liuna.. 
remunerad~. COiúO se dá com os que exercem Conclui~lt.lo, (liz o orador 11ue não 1:1Z qucs
o mngiste1·1o publico, queteem um s ó orilenndo tão do motlo por que :>. Cam:\l·a tenh<A- \le 
sobre o '111:11 ~ 1:1 cobra õ1 porccmta.ge:n e t~nta.s re::o!v~r o :c~sumpto, ma> prel'erc ·~~· atil·ado 
gratil:icao,;ões qu:urt..1.$ a.s cadeiras que rr.>gem, a o at'•:hivo o sen proj'"cto c que se d~C!'f.te a. 
graii l'iC>lÇÕ(:S qnc fazem parto d03 v anei- rov•lg"l.çiio da lei :;ue <:rc:ou o montE"pio 3. ver 
mentos, va1·!aveis po•tanto. con.vert~•!o em lei o r rojecto tle S. Ex., o 

SrtlieHt<t iiitHh que a c :rtenrla. substiluti~·a. é .

1 

Sr. D::putu•lo pelo Jti.o tlc Janeiro . (J!?ti~o úem, 
omissa. em •Jous ponto; C<J.pitae~: ,,wito ú~,~. mui to l.11m~ .) 

!•, !lilo, co:;i!n., do enterro rlo _func~ionarío, J'< in::uem mais pelin•1o :t pal:l.vr:.t, é encer-
quo.n~o u ~abHo que o fut :c~,o:Jahsmo _ _se ra..l:\ ;i J.!scns~ão e ad.ia•~ n. a. v-ot:.1 1~ão. 
compoa de po:,t'c;; ue gravMa, C:.IJét~ t';;mllta :-> • 
na ma ior part~ 1l o:s casos nilo •~-em com que V:"!o a illlprimlr as seguintes 
prover as nr;ec.ssirtw les mais urgentes no di•t 
da morte! de s~u chefe ; 

N. !S ,\-1899 
2•, ntio prevê a llypotbese de um desa,:tt•e 

que invalide o fut1ccion:u·io em scrviç\J , não 
tendo elle aiada. dirc;ito à ::~.posentadoria. 

E nada. ntais triste dü que ver reduzido il R.:drrcç?h fi'tal dn P'·ojecta n. 18 do co,·;·Cllte 
miserio. Utn runccion~rio p!.lblico que se in- l [llt\1, fJtiC 11HIO,.í::a o Poder E.-.;eclaico ·r. Ci1íl

va.lida. em SCl'Viço ~a ~açã.o. l Ct!dc. · Wil mwo de licença, cor,t o r~.<pect io;o 
Portanto, l'a:zão teve a Comm:ss[o em dizer r; ,·d~:r.tulo, ;co ct'lc!)taphista de :J-· cto<:~sc da 

que o nollrc Deputado omittiu ca:;o~;, que uão R.•tm./" d~ Fc1Ta C.:il!l'al do JJ,·«;if., l';·o-
úeveria ter omitiii!o. I ~-o1ii ·• JJ,, ;·qHc.< de Ulireira Nt:~es, );(Wa trct/ar 

Pecc:t. ainoia o pro_jecto tlo no l.n·e D•:putarlo ! d~ :::<" .~··wl~ onde {/,.; convi<."r 
pelo Rio de J;~neiro quanto no sen runolo fi-
no.ac~iro, un. partu em que di!iXa :1.0 r unccio· O Con;:r('s;n Naciou:d ;·~solve : 
nnrio !~Pó;; 30 annos !!e _ser_viç.J 3 °/--. rpt :ln-Jo . , ._.. , . . , . . . . . , .,; . . d 
o prOJ"!C!o o la C(lmrrn:s5al? !ar. revcrtct· cs~o:; ~ ~ t.. ,I · ... •· o 1 iHl• ~, E_xcm~~"? .t,l• 'h,'~~t ~ 
3 "/u ao fu nol•J úo mo:l l~JHO. · o. _ tollcul~ . um :tllth• uc ! iCOIIi,:l, co nt :, 1 <:->f-C 

Qu:mto o. di!-~itos atlquiJ"ir!o~. e~t :"tllO :1ccil_r•lo c 11 v~ . ord~· n :t:' ·~. }t.o .t0l;:~ r·fl~lustot de. -~: ·~ :;~ss~ 
com S. E.c E:1tcn<ie o omdo:· rprc ''S dii'I'J tos r~a f.-t~ -"1:~ :J.'. I trJ?. :'~111.!;11 ~~ ~-~. - ·.:-~~ :. r? 
se teem por :t1l quí!'irlr,:; qno.odo c!'>t:lo s:~tis- CO['I•l .\ , ,l i •, r.• ~ t111 OIIH.,tt.L ~on~. , ·-'· '- .r .üar 
feit~s t()(b~ :l.:i exi·•"nci:J.<> da loi. do ~ un. ~:•ttd·· onde lhe c:onv_H!r • . -

. A cei!SUI'a fci!u"'ao projncto do. Col~liHÍS~Ü.O :\1_'1. :.!." Hm·ogalll·>l' as d tspo!> ~o;; •C! ·: e;o cnn· 
por thlla.r· em s,,lrlo c r-eforma niío pt·oc~<k c tr:u·;(l. 
só p1·o~<t que ~- Ex. nú.o o l ':u. Es-,;:ts ex- S:ll:.\ r\a~ Commissüc:>, 12 de julho de 1809. 
pressõ~~ siLo alli maati_das, I!_Or•Jil_O os ?l.llclMs -F. 'J'fJlc:,•lblo.-E. Jf.(l/cz. 
1.te pollcw. o do bombell'OS n:w mo mtllt:tt·cs , 
mas re~chem soldo e r~!'ol'mn.m-~e . 

Si o p;·ojecto não consigna.s~e ess~1s cx
presslíes, it•ia oxduit· \lffi<\ porç[;.o do funccio
ua.rios ·ci>is do montepio, a que teem direito. 

· O p1·ojecto nii.o exclue tambem, como dis~e 
S. Ex., osref.:Jrma.dos e :~posentados, faz apenas 
exclusão dos qne por abuso :podem gosar- de 
vantagens superior-~s àgut:;lles que pelo tempo 
d ::l serviço teem mms dlrelto do que eUes. 

Diz o orador que o nobre Deputado pelo 
Rio de Janeiro fechou com cll<1.Ve de ouro o 
Eeu traba.lllo, decla.mndo que preferia manter 
o ·aatua.l regulamento a ae<:eitar o projecto. 

N. 56 A-189J 

Rerl'ICç<io p,wl do projecto n. 50, do cor,·cnte 
anno, que c:mtori:a o Poder E:cçcuti-co " 
can<'edeY «O 3·' escripttwario da l>eleg:~cia 
}lüc:.tl dr: Peraamlnrco, Francisco .T<lrge de 
Sou~a , wn <m no de licenç:.t~ c~m O?'den<t clo, 
par<l t;·at ,,. <le sua S(lucl~. 

O Congre:;so Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica. o Poder Executivo aut()rizado 

a. conceder ao 3" escripturorio da Delegacia 
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Fi~c11.! de Pernambuco, Francis~o Jorge de 
Souza., um anno de licençll, com ordenado, 
para tratar de sua sauae. 

Art. 2.0 Revogam-se a"' t.!isposiçõe;; em con· 
trario. 

Sala das ec-mmi~~õ-2s. 12 de julho dü 1899. 
-F. 1'otellti11o.-E. Ma ?ta. 

N. 69-1599 

:Redacçüo (l11al do pl'ojcclo n. SO E ele 1898, 
g!~e ~wt •ri;a o Gover·1~0 a re'·e•· o regul t
nwnto d-:t Caixa Economica e Mtm!e d1.1 Soc
c>rro da Capital li'ecle,·al,_wllitic 1 cles!,carlo 
,-.,t .!]• di.~cu~são do pr&jecto n. 80 B d-1 
mcsmJ m1110. o>·ramcllto Ja d e$J.1eza. do .Mi
nis,erio da Fa;cltda para 1S'J9. 

O Congresso Nacional decrda _: 
Art. 1." O Gnver-no fica autoriz,vto a rever 

o r<:guln.mer. to da C:tixu. Econornica e Monte 
àe Socrur-ro 1.h C:tpi!al Fe.leral, o!Js;·:rvu,.las, 
-entretanto, as seguintes condJções : 

§ 2. 0 Das decisões o:los ml3mbr<>s do con
s~lho fiocal relativas il. npossntadoria. dos. 
empregados da. c~i:m, terão estes x·ecurso
oar.\ o ?vlinisterio da Faz~nd:.. 
• Art. 3.•• As caixns econom!c;J.s cios E~tados
pode,'ãO ser tambem reorganiZ8das sob as 
clausulas ja enumeradas e mais sob as se-
g1üntes : 

a) terão ol·ganização autonoma e pessoal
prupl'io; 

b) havnrit uniformi !ade ou equip~ração
nos vencimentos dos respectíYos empre-· 
gados; 

c ) q na.ndo o conselho fiscal não puaer func-· 
c:onaT'. ~tloS c.ttribui(ões, até ces>ar o imp-~
dirnento, serfiu excrdd<lS pelo gerente ; 

d) <', neste u! limrJ cas·.>, das deci~ões desse 
ernpreg:1th pl}(tcrão o;; interessado3 recorrer· 
pam o Mmisterio ua Fazenda. 

Sai:J.. itus CommissõP.~. 12 de julho de 1899 •. 
fi'. 1'alentiM.-E. i1lalta. 

O §E-. PI·esãdcnt.e -E;tando ade· 
antada a ho;·a., de,igao pJ ra amanhã. a se
gllinte crJem do dia: n) fi ca. livre rl13 t:enlwra, até a. qua.nth de 

4:000$, o Mposi lo que ti,·eJ· mais r' c sc'smezes 
de da~a e houvr:r s1dc realizauü p-,r pare~ !las Votação dos seguintes mnterias:: 
:inl<:riorcs: a 500.~000; Do projecto n. no, do I 89;). manJando a.bo-

b) pr-cscreYO em favor co t:~~lbPl"cirr.en!o nnr ao tenente-coronel ;rrathmc~o l'Clormado 
o saldo pro1·enlente C.o deposito rJll~ pernw.- do exercito, Antonio Galdino Tr:>.va~~os Al· 
x:eccr ~em movímc~Ito por parto do deposi- ves, as qúotns de refot•ma inllct·cnt· ·s á. clas"e 
.ttlllte e n5.o tiver sido 1'0 ln.maclo rJcntru U<3 nos dlleta.cs superÍOI'eS di'Stle :l data. do ÜO· 
30 aot1C-S, contados da. d.!lta em qnc o flono ereto I"JUC o refvrmou (!" di,cn:HiQ); 
<:ht cadernett\ bonver auquit•ido Ct\pacidade Do p:'ojccto ll. li:!, tlo l8~JD, du Senado, 
:pa1·a deHe di~pc-r; concedendo pt·ldle~io ao J)1· . Po.lro Souto 

c} c-s p:·azos lixados -pelü nrt. 14 do reg-uh· :-.raiol' c c.ult·o, p:u·;~ usta.hell'o••l' um plano do 
meu to de 2 de alwi! de 1887 sc,•li.o ~-~dnzi,:os mtv,.gn•:<i.n a YU(JOr entra s 1nlo Antonio do 
a mct!Hlt•, e as l'eLh'ad:~q superiiJl"!'S a 4 :UOO.~ Rio ~-[:\•.h•irn. ate pet·to th~ !iJ7. ch1 tu., Bcni 
niio tc·r•io !of.?&r, em circumsland~~ QXll'tt.<Jl"- (~·· disr ns-iio); 
dinarius. sinão mcuiontc (l,YÍ~(· lJI'ÚYiO U.odo Do ]lr(•jO••to n. ~!). llo lílD8, r:ll!n o pnt'C()(ll' 
IJIJ drss ant<:s; n. n:~ • .[., !tl:){J, subt'•l r.nwudas oll'erooid;LS n11 

ri) Sé'r-á confeccic.n'<~la. mna bh~;Jla nova :.t•• dis·:n~si"LI J , ,liL PllCorl': lil:L. lhl mo~111o pJ•o. 
rel~diYil. ao numet·o,cla:;se c vcneimeu!o_; elos ,iccto qllo, 1·cot·g11ni1.:L 0 monl<~t•ic• dn·il{nlot•io
Cil1pr!'gw!o~. ~ubstltuidos os co:JahoJ•adm•cs fl11s Clll\ll'CI;n·loR pulJ!icGs, <~lJ!ll vutrJ em !:l:lpn· 
por ji€S!!Oll !lxo; t'll•lo ~lo St•. l'uuliuo c~c Souza .]l!lliOl' {:~'ui.~-

e) qun.e~quer cmct~dn.s ou alter;u;ihs feit.ns .;us~~n); 
nas r~•·:!•~t·net<IS _pelo douo ou po::~uidvr- Sc:!'ãO 2" di-.cmss5:o elo prC\.icct<J n. GS. d.~ ISO(), au
-pu_ni_Yeis com a fCD:t r.c nm n. r. oi~ unnos <i c tori~an(l,, 0 Po ~cr Executivo<\ a!Jrir a.o Mi
~l'JS:•o cellnl<tl' a a multa rlo o a ~O''/ .. n:sterio da Gnerm 0 cr·cJHo de 8:8: Ji5$·J55, 
c:o dawno f.Ol' ellc causaria ou qut> podel"l<l. supplemeulat• à. ve.rlJn. JQ··-l' <lssoal-Despe-
c::msnr. /zas e~peciaes-tlo art. 19, da lei n. 560, de, 

AI·t. 2 ,o P<lr<l. Jiscrolizar as OJ;ern.ções da 31 ele tle~embro de 1898 ; 
caixa e rcsoiver as questões que ílc rllomeuto Dheus;,ão unica. do pr<jecto n. I lO A, de. 
surglrem, ra1b um dos membros do .:onselho 18:!4, el~vondo de CO$ a. 100$ m~nsaes a -pen
tiscal peT·ma..Jeeerá. no e~to.bclccimento, aas são do alfel'es honoral'io do exercito A.IJtonio. 
hot•ns do expediente durante uma ~emann. Paes de Sá Barreto; 

§ 1." Aos membros do ron•etlio t!~cal dar- Discus!i"L'l unica do parecc&r n. 38 A, de-
se-hu. uma. retribuição modic<l, devmdo a 18\i9, ~obre as emendas ~\pre~eritadas na. 
qu~ntia. destinada a. essa fim ser deduzida. do 2" di~cllssiio ilo projo~cto n. 38, do _corren~e 
juro das apolices que coustituirem o fundo de anno, que autor1za o Governo a. abr1r ao M1· 
re3crva. nbterio da Relações Ex~eri·)res o credito de: 
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"$6:946$911, sem preJUlZO dos juros que te- de Andrade, Francisco om·gel, Trindade, Er· 
·nbam de ser ac.1res-;irlos, para liqlii•lat' as re- mirio Coutinho, Affonso Cesta., Ma.laquias 
·clamações das Lr·g~çi'"Jes da Grnn-Eret.anha, Gonçalve::, Barbosa Lima., Cl.•rnelio da. Fonse.
í"rança., Aust!.'i:L·Hungria e !tal ia. peh co- ca, :\{oreira AI vcs, Juvencio de Aguiar, Rocha 
'brança. indevida. proceditla -peolos Est·1dos de Cava!cante, Euclid~s M>l i ta, ArrC'xellas Ga.l 
·Pernambuco, Alagôas e R.io Grande 1lo !\orte vão, Seabra, fJ•ancisco Sojré. Ma.ooelCaeta.na, 
·do imp~sto sabre navios dessas no.cional illa- Eugenio Tourinho, Plnheit·o Jun ior, Timotl1eo 
des, ficando os releridos r.stados responsnveis da Co~ta, Augusto de Vasconcell(S, Ra.ul Bar
pela. .somma. c. ue fór dt-spendid:t, e da; qual raso, CtlogPras, João Luiz, lldero::~so Alvim , 
·ernbr,l$arão :1. União; Gonç,;h•.:s H.:1mos, Alvaro Botelhn. Leonel Fi-

Discussi"í.o un íca do parecer n. 57 A. ele lh.o, L:1mounier Goclofre"lo, Rodolpho ~breu, 
189:;}, sobre n. emenda apresentada em 2' <lis· Tlieotonin da C\hgalhães, Nogueira Juuior. 

·cussão do projccto n. 57, clestc anoo, que .. hthur Ton·cs, Manoel Fu'gencio, Eduardo 
autoriza o Pod(.'r Executivo a abrir ao Mi- Pimentel, Ole gario Maciei,Rodolpho P:\ixã.o, 
nisterio d.a Guerra o crc·Jito de 25:8l0:1; para. Padu:t Rezcmde, Galeão Car \'alha.l, Luiz Fla.
·indemoiznr a Felippe :.\.!axw~ll do gado levan- Cf!Uel', Coõt<l .Junior, Elias Fuu~to, Edu:;.r·I}Q 
iado e arreba.n ha.t:o pelas fo:·ças l~gacs no da. Fon~e~:1, Francisco Glicerio, Ovidio .Ahran
Rio Gran·le do Sul; tes, Hermcnegildo d<l .Moraes , Alves de 

Discu;;.;ão unica. da emenda subsíitut'va do Co.;.tro, Leopoldo hruiln, Lu!r. Ado1ph0, Bra
Senado ao projer:to n. 173 A, ele 18\JS. e G7,de zilio ela Luz, L<\uro ~l iillet', Paul.<L Ramos, 
1899, quo autorizao Poder Executivo a. a brir Francisc'l Tuientino, Peelro Ferreira, Af)pa.

·a.o Miuistet·io d::t. lndustria, Via~,:<io e Obr;lS rido ~larien.:;<>, Vcspo.si,tno de Albuquerque e 
PubJiC[!S o t•redito especial de l :00 l$812,para Cassiano do Nascin:ento. 
pagrtmento de nlu:;uel do pre1io onde func- AlH·e-se a sessão. 

·cionou a Inspectoria. Geral C::e Terr;Js e Culo- Deixam de comparecer com causa partici-
niza~iio, do j ·tneiro a. mal'c;.o do corrente pad:L os Sr:>. Cil.rlos de Novaes, SJ!va. Mariz, 
-anno ; Pl3dro Cbermont. Theotonio de Brito, Malte. 

2" discussão (lo projecto n. 66, de 189'J, Bacellar, Rodrigues Fernandes, Guedelha. 
providenciun·lo sollro :1. applicação l"(tte deve ~lonriio. Elias Mártin:;, José A velino, c oclb.o 
ser clo.da ao p!·od 11ct·J liquido da veneta de Li:-b::>a. 1'e-ixcirn de Sá, Joio Viei ra, Pert: ira. 
canhõe;; irnpre:.h~\'<)ÍS e met:1es inservi vcis, de Lyra, PedJ'O Pernambuco, AraujQ Oôes, 
1JCrtencent••s n.Q Minilltel'io da Guerr.t e Olympio C:l.wpo~. Aristi•lcs tle Queirüz, Ver
bem n~sim do pro['rios nacionaes e tert•eno~ gne ele Abreu, Amphilophio, Leol'igil{to Fil
julgo.e!os tl~8nc~~ssarios i glv.liras, Pa.ran\los MonteneJro, Jerr~nymo 

I" discus~iio do Pl'.:>,i·cto n. 50 A, de 1800, :-.lont~il·o, To1·1Juato Mor ei l'a, B ll:;o.rio lle 
·lscntn.ndo .os Rn.nco:l Nac_i n ~nes. do.

1 
dcpo~i~o. Souz:1, Fonseca Portella, Nilo Per;anha, Erko 

quo tl t•J.:O.:l<Ll'()lll orn C.'l.lliUIO:IOStltuii.QS cos I~S· C<Niho, Leonel Loreti. Sil vo. ca~tro, Ernesto 
tl1tlos sn~ or.o:;1rncn tla.s ,;~c•cilt~·Jeso.non)'ma.;, flr •• ;r.l!io, Julio nos Santo~. B<Lrros Franco Ju
do.~ ou,t'l~nçoí: ,; elo d_~POSitO do quo ~l'O.t:l. o nior, Urb .• no ~{arcon<.le•, Paulino de Souza 
art . ) ,I da. Je1 n. (};)[!, de 31 de L'er.embro I Juo!Ot', Campolina. Almehla Gome.;, Cil.l'Va.lho 
do !80S· Mourão, iiiont.dro ele BliTO~. Ja.cob aa Paixão, 

l.CI'n.nt:~o· SCl o. !0S>:1o õ.s 3 ho:-as c 45 minutos Franc:is~o \'ei{!ll. Octavia.no de Bt·ito, L~.)l'J'eira. 
·da t.M'do . Pit·e~. Matf.a. :\lach:.no, Lamt~.rtine, Moreira. 

da :5ilva., Alvo.rrs Rubiii:o, Domingues 1leCns· 
tt\', Oli·;ciru. Brogfl. GustaYo Gotloy, Atlolpho 
Oor•lo, All'l'edo Ellb, Paulino Cil.!'ios, Cinci
tnto Braga, Arthur Dieclcrichsen. Ro..Iolpho 

52> EESSÃO Eltl 13 D8 Jt:LUO !Jt:: 189~ 

.Preside;'ci'-' r/ os Srs. Vaz· de ... 1Id lo (Pl·e< i) 
denle), Urbano Santos (f• Vice-pre.<idenle) 

· e Heredia de SJ (3" &cretario. ) 

Ao meio-dia procede-~e á chamada, ã. qual 
'l'esponLlem os Srs. Vaz de Mello, Heredia de 
'Sá, Angelo N}tO, Antero Botelho, Albuquer· 
-que Serejo, Amorim Figueira, Viveiro~. 
Eduardo de Berrêdo, Anizio de Abreu, Hen· 
l'iquA Va.Jladares, Marcos de Araujo, Pe•lro 
:Borges, João Lopes, Francisco Sú., Ma.rinbo 

:vi i ranJ:1, Caracciolo, Plinio Casa<lo, Pl.s;ido
nio lia. Cunha., Victo!'ino Monteiro, Aureliano 
Bat·b,·S:l., Pinto da Rocha. e Py Crespo. 

E sem cJ.us::~., os Srs. Cunh:t Martins, H~r· 
culano B:mcleira. Felisbe!lo Freire, E(tuardo 
Ramos, Ga.ldino Loreto, AI ves de Brit·J. Agos
tinho Vida!, Deocleciano do Souza., Henriqu3 
Va.z. Antonio Zacll3.ria>, Telles de Menezes e 
Victorino Monteiro. 

O §r.Presldent.e-Ya.e·se proceder 
á ll-itura da acb. 

0 SR. ANTERO BOTELHO (serllinào de Secre
e .trio), proc~de il leitura da. acta. 
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E' lida. e posta. em. discussão a. a.cta.. I ser convenientemente feít:l. em torno de um 
parecer que não conclu!a com um fJrojecto de 

O• Sr. Barbosa lr ... hna- Sr. Pre-
1
lei e que, desde logll, zeloso dn. minha. cohe

sideute, não .C. pr~ci>ameute sofl1•e ~ tlcta •le retlcia. c niio querendo que se a'~l·editasse que 
honteni que eu me vf'jo na necessidade de elh pud~sse ser p0sta de parte ao embate das 
fazer algumas obser•:nçõr.s. Ma.:;, como sú diyergendas Ti:Lt•tiu<wia; qull ,·ão o.o~"~l'remlo 
muito tarr1c recebi o Di(<rio elo C.oJifFC.~.<o em no scena.t·io político. eu lliitnti u!Ja integral
que vem pnb!ic:Lda o. sc:s>-ão de ao te·llOnterc, m~~nte as minhas opiniõe~. 
não me foi pos;;ivel na. discm::>ii.o ch acta ole E a!!-~ i m. affirm;1va de!;.4lr: logo. primeiro, 
bontem lazer as observações qu·~ me vejo l que entendhL quo rea.lmG:Jte em Pet•nambuéo 
obrigado a ft~.zer hoje, J)rimeil'a occa.siilo o "espectl>o go\·erno pelos s •.us org-ã.os nor• 
azada que se medepa.r•c. para es:;e ti ro. mnes, o Por!er Exo·:ulivo e o Porle1• Legisla-

Por mais que eu tiv.,~se procut'ado, Sr. tivo, tem pra.ti~ .• <lo a.cbs que, a meu ver, fe· 
Presidente, como que di~ta.r leiWHJ.eute a :; r~m a Constituiç:~o Federai; ,.egundo, que a 
coosider:lçc)I-!S que ID<! sa!."ge~·iu o pat·,~cer •I;). e,:5e pouto eu ligaYa a maxinw. importancia, 
Commissão de Constitlliçü.o, L<•gislaciio e Ju~- como ligo ninda, l'azão porque r0pr·oduzo
tiça, ::;o!ore questü.l) de ~nterpr-etaç·:i:1 cnusti- que cousidcram conJO uru mal muittJ maior do 
tucivual no E;;btlo rl·· p,,rnamlnlco. por· r::. ais que nqudle que (H'i:tentli:\ rem :diar a. pre
que eu falla~sc p :lUS:J.dament'l. nii.o lo;:rei [enç"o que o Congt·esw Na.ei:mat lbrmular!a, 
toda vi o. ver tom:tdo:; , com ::~q ~<dl••· fid clirhde si Uo!ssov sou ap:.io a ·J pruj ~ctoimpl ícit:\mente 
que era de ole!>c.ial'. as minh:ts pa.l:~.vras c:>ntirlo unquelle p~.rco::.er pa.ra constitu ir-se 

Núo e, aliás, a primeira. vez q u~ b·so me ~':n inüa.ocio. superior ás Iegish~tu:·as esta.-
succerle. u0aes e doqui querer cot•;·i);ir as leis esta.tlo-

De Clutr :tS vt\ze~ o ;':lcto sr:; tem dado c cn a.es quaudo ]lorventura. fl>itas ~em o devido 
me tenllo "llstido de f;lzer reflexões sol.rc e!le; respeito ao csttl.luto te<i·:ra!. 
agora, porém, não m{' é •1:vlo s ilenc;ar, p.~r- Cl'eio que. as:;im reproduzi-la.;; :1.:; minhas 
que se tr:•ta de um prom:nci:<ment.o na t1•i- olJsei'v:IÇÜllS ~()I! I maiot· desenvolvirneuto,que o 
buna rlr.~ t·\ Cnsa , qu'l ac•u·re~:;. p:ora a minha. momc:1tv n1lo comp01·t;L, seL'·Ine-ha. dado ler 
vjda put.Jir·a as maior~s rc>spr-n~~lJi l i<l:ll!(:.:; . amanh~ no Diatio d·J c~uy,.o:.w• tacsquaes as 

A que,;tão quo s" discnti;l, V. Ex. h:•.de r•rodazi, .oito sli p:m1 QS u t•ms co lleg!I.S que me 
estnr t·eeowrlnrl< '• em :~ ole tt:n~( !:'11 rou i(U:tl h·~nmLU com a. s•t<~ ben-:: •;ola atlcúçã.o neste 
inter,·,,nl)iio do Poder Le~isla.ti "o Fc1e:r:<l. mome:nto, ma~ o.iuJ•• p:ot•a. o meu Estado, que 
como uma. c,.:pecie •le in~1.aTJci:t ~npcrior, na me honrou co;u o maud .• to. q;1c eu :oqui j)l'O· 
quubc recou h ceia itnpli<~ i ta !nen t!' p:o:• u.q u .. llt• cu ro de~e!!l pcuh;;.t· Cl! lll a maiot• i ~ençã.o de 
pa t· ... cc>t· compd•·nci:\ J•nra. cl' i Lk;u· o! o ponto animo e com a. 111ais c•.mtplet:L cohercmcia 
de Visla .• :;l COIISlituciG:I:•!i olad·' oln s l · ~ is olo• Eli- I!(:SSO..:.I. . 
tttdn c dl'. r"·eiJ! ndt•t·lcv:•r·lh• : <lc n.knmt\ ;:o:·U:! E:·am as oü.::er·v:1<;ves que tinlul a fazer. 
Unt )'LIUV; tliO <j U:llf'JIICI'. 

O qun Hl ontii.o tl::-::;e.~<.llluottcn.l" i( .,,,:l~i
dcrn.,.;i.o.t:~•·n,;:• Ultl l'• ·f]'ll'1'ÍIIl• ·!H.O <JU• •·!I:L 
hünl·nu C'(HU a ~lliL ~tppro\.':H; :4n , n:in ó (j (! tlf': 

csüí. llf\ /Ji•>·io rio ( '"llf/1'• '·'·'" p:lblic::11lll, 1>i b1::11 
q•w c• •lll a •lc:· lar:t•.:"ifo de qL:ll l'>" :.c ~"" ~ íuno n;ío 
1oi rovisto (w,Jo nt ·a•l" ~' . 

{) SL·. P;,·e:o:.id.~:~to- Com as na.la.· 
Yr;ls qtiQ acntm. 1leprol'erii• ú nol,re Deputado. 
rt·C'io que li ·~ n. &<111:l.tla a là.l t..1. que s~ deu. O 
5(•U discnrso const.a t·ú. (lo J)iwrio elo ('on[J1'CHO 

e ;lssim ticarà f1:ita a r<•.cd tiençiio. 
Em seguiria ü apprO'>':rv.la a acta d;l scss-:io 

anlcc~oleule!. N:io só r.<tit~' a.lt: lll:d amanh:•.dos •1 tl •· ~··<'n
noxas unP•:> t:o n t:~ .:: !•lmt!l•·s .:ujo seu r.•.!,, 
fin:tl nii··· se cnnSC;.! tH' io{' lll :• ppl·ellr·n• ll!l' , lll:t:; 
ainda eut :tl~onJ:tS thqu·,1Jas em qttc SI.' p<'"le 
enconlrar U I•·:• ,ign ilíca~:::,o preci$a. a.LtJ·itl ti !l- O Sr. -";io §-.,-cr.et;~a·io (servindo 
se·mP. ttm pen>·nmcnto, umv. íntcll•;ii.n. nma d,; i ·') prJce<le ~. leitUl'a do sl!gu'inte 
opinlào q11e n:!o é ri!('oros<tmr:nto. s· ,bre~.udo 
textualmente, :1quell.: que prorluzi lH':>ta 
casa. 

Como se trnta de uma correcçiio, V. Ex. 
me permitt! rá que rcprorlma, l'esumindo-as, 
as àuas con~idera~;:ües ca.pitaes que me leva
ram a n.~·rl'.s~nt:tr aq ucl!e r .:quer·inwnto. 

Eu disso nessa occa~iã.o que 1nt~:r\·inba no 
debate para apresenta;· 12m requerimento de 
adiamento, não porque tivesse receio ou hc
l'!ita~ão na discussão do assumpto, m:ts por
que me parech que eõsa discussão JJão podia. 

EXPEDIENTE 

Otllcio: 
Do. Sr. 1 o Sec1·etario do Senado, rle 12 do · 

col'rente. ir::nsrnittlndr, nm <io.s a.u togr:1pbos, 
devida.mante sa.occionado, da r esolução do. 
Congresso N;;cional, concedendo a D. Ludo
vina Al•es Pcrtocarrer·o, viuva i!o mt\rcchal 
Hermenegildo de Albuquerque POl·tocarre!'o, 
uma pemão igual ao meio-soldo que percebe. 
-Inteirada . 
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· Do Ministerio da Marinha. de lI do COL'· 1 Escobar, Dio"O Fo2·tun<t Francbco Alencas
r~nte, 01!-"i.ando o yequerimento do 1° o_fli-1 tro, Rivo.•hvia Corrt:a: Campos C:1.rtier e 
CJal. e biblwtlwca.rlO da Escolu. Na,·al, An· Azevedo Sorlrc. 
tomo Jo~é da Costa RoJriguc,;, ~olicitando 
seis mezes 1le .líc.,nçn., com t•)ltos os vend- O §r. Lui~ ~·\A1~]p:ho-Sr. Pr·esi
mentos, ~a1:<~- tratr.r. <!e sua saccle, et·: .- d~nte. n:oLo ru<11:; uma ·,·ez l'epP.tir perante 
A' Com~mss<.vl rle Pct:çoes e Pvuere;;. esta Cam•Ll'à. a minu•\ nlllrma,_.fl,o de que 

DJ en-'enheiro civil Au rrnsto Eu"'enio de o Sr. Pre;;it.leltte <h RepulJlü~a. quu.ndo 
Lemes. ~olici\i.tudo a couc;s:ão :par~ a. con:>· Ol'llr:nou ao C?rnrwmls.ntc d·) districto q_L1e 
trucçli.o de um:1 rinho. o.erco. dit Estat:[O Ma- pres~,~~Sfl auxt!Jo ~ .urn vero3dor: •b Cama.ra 
ritimn. da Gatnboa. ;:~.o littor~tl dusistindQ do :.Iurucq:Jal de Cuyau<.~ p:.ua <1SSutmr o governo 
ponto - Ar·se 11.tl de M"rinln~ _ 1mpu"mv!o do .E~t:tdo, ,,tl:liu lôra das attri~uiçÕ!S 
pela Insp:~cto:·ia. •1c:sõe Al·~enal, ~cceitan•lo o I c_,nfen.l:l.il pelo art. . -18 r:~ Cons_tltuiç~o 
ponto I)Ue n Govel·no julg:n' mais convo- l'ede~a!. que eut1·~ :t~ ~u;tS rhspos:ço_~~ nao 
n1ente ao., intf~t·e~s(;s do cotrJmercio e da Al- ;nc~etot;a um;; so dando competcncn;,. para 
fandeg-a rl<'stn. Capital.- A' Commb~ão de S. r.x neterm~:}tlt' q11al •leva ser o prestdente 
Obr-as Publlc:~õ. rl(l E~tado de ~·!a ttf) Gr<>s:::o. 

De At:gustJ C:wdi·!o P·•reit•;t Baplbta tle 
Oliveir;!, ex-1 ' ~ill'~ento rlo Corpo de Ope
rarias 1\Iilitares do At·~e:;:\l de G!H,!'r;t . [(,~ t ·~· 
Capital, pedin<lo a gr(l.tificaç.."io :t qne so ,iulg.t 
com dire:to - A' Cc!IDruis ão de :Vlarinh:!. e 
Guerm. 

Dos supp!ertlf,; , J,~ praticante" Jo Cot'J'eio 
Geral, püdin•lo, peit>S moti\·os que alkgam. 
decretaç:\o d~ u:n ;·t:n~imetüo fixo .-A' Com· 

O a c to de S . Ex: . m: .. rvhn do reconhecer 
um ·.-e~·eador da Cam~!·n. ?.Iunicipal, é um 
ado int<)Ír.•merJic illegal. E para mostrai-o, 
não tenho m~ti~ ào que rt.:cor·rer .á Consti
tuição do E;tado. cu,io nl't. 17, § I", estipula 
rtS t}.m,1içü~s à·~ ~'lb~tiLtq:â:>.(.1pa1"!es.) 

missão tle Ol'~"· nl''nto. 

O tmioo pooier• Cc)mpat('nte p<tra dar posse 
ao allu•hlo pt·e:;id.elltr:> era a C:•mal'<l. Mnni• 
.::ipul de Cuyauá. E ~'Stn, em protc5to lido 
n,.s<a Ca':\ e em ofricio ·lidgido ao mesmo 
; residente pelo presi•t Hte rla Cawa.ra !\lu.· 

o_ nkipal de Cuyaui•, nii.o re;•onlleceu o l>resi· De Alves ~Ircga.,lhã~s ,.., C-.nnp. p•xlindo, ::. • , , 1 1 t · 
ben<lficio de indn;:Lri~ uacioual siwilar. que f;f\!Jtc 1~nmc:•'·0• •• .c.: :t~'iLIH O que a sua au ort-
entrem li\Te~ d~ dírdto;; Je i:nporta(,'iú e 'ie <.,rle nao era ,!egtt:r~a. 
expedl··n•~ 0 C'""U-•l '· nxc··1., follt·· · 1. A oulr•.•. Uall'waç,w. rle que o Vl'reador 
Fl~nrJr'e' ·· ""1·01 .1 .te 1·~:,· 1,..~·e·~·1 . .' n"~,-·~~a 1:r1 .,·:"l'·'n·~ design;,vlu pulo Sr. r-rc~id<)nte da R.epublica 
sa:;.el à j~,1·~~, 1.;:,' ,·J~;'"";up~·li .1. ·n:~~ -~·''8~m·[''a.w. o C(u·go lic pN:;i ,\ont<) uo Est:vlo de 
ml·ss~o t" .:c;'~·t·' , 1:c·tr•·no"•d~,t l'.1' 1·.~..,·1· .:;~ ·.,, 1 \[:~tto Gt·o~so era o com ;JetPnte om vi,to. da. 

._.,_ ~'.lJ L.lu. l! J { ·'~-c <-"'~ .... L'" v :"'lu..,.. t!L ... ~ , 1 ·J t i . ,r · · 1 
tarii~··s . r.:cn~a. uo pre."'ll.u)ll e • '' tanw.ra .-.tl\l!Clpa , 

" • n:i.o tom ncuhum fun•hrnClll o lcgu.l. 
Compwe~em m:~is C'S St'".i . t"rb .. no Santo~. Desde qne o l·• Yk(•-PL'<·.<ío.l·•nt·' l'lll exerci· 

Julio do ~,·:tllo. Sil•:er:o l\erv. C:~rtos Mar- ciD ni'í." aeccít; tv:\ o !n:.t:tl', S. Ex. cnletJI1eu 
cellino, All ::usiü :,rontene~•·o, Seae,lelliJ que ontr·,, Hll't:aurn• nmis 1·otauo deveria 
Corrê,t, Enêll':i Ma:·1in:;, Luiz D,•l!.illgltiJ~. s.•r cham:;•l•l : mas i~:;o mt•~~::o não foi 
T~JOmaz Acc!~Jly. Tül'l'êS P•wtu;.;a.!, ll:lel'oii»U I <>u,;er..-ath; csco!!t:•u:~o ·~etCl'lllin:alo ~·~rf.':dor, 
Lrm:•, lie!·.-e•;til ).!,•nte, Fre•.leJ•tco Hor~r·~ •. qrw "~'·~ tb par:":J;·:lltln.d" •l•> St·. MttHstro lia 
Augusl(> Severo. T::v:;<t'e,; ele í.yl':t, li.:loy (l•' I ~ozen•la. . 
Souza, .lo:::é P<.' I'I~gl'ilw, Appoiouio Z·HaY•lc"•J Tenlio :J.(1ui o o!Hcio rlit·i~i ,1o ao prcsi•lcntc 
Jo~e ~f,J•,an·J. Cue!llo Cin~.m M:~rtir1~ Juniot•, iniru.<o ,.e-lo pl'('~i<lcnt.e cl:~ C:wmm ~Tuuici
João rle S qu< ir3., ,\rthur Pcixot·.1, liemiuiaul.l; pal de Cuyal>:t c pe•.'ü p·rr 1ci~são ~~ C;•marn. 
Brm:il, Rodl'i!.(ur;s [loria. Xci ~·a, ,T:;.yt::c [' p:ti':t ler r:s<c olvc1t t;1<,:llo. qnc rcl'c!a pet·fci
Víllas· B•!:t.s, C;t,tt·o H.eh~llo. , :O. i i lt '11, '],'o;t<J., I ta:nente a i!! e~ tiid:\Lk do proccdirueu to dC\ 
Paula Gnimal'iies, J8ão D 1nbs Fiilio. ,\dal · Sr. Pre.<iuenle d., ltopul·lica: 
berto Guima1ci~,.;, Ro·il'lgue~ Lima., Tl.llenlillLl 1 . . . . 
dos s~ U'tl>S, l\IJ r coitr!O ~I·Jut'a, Jose Murti- 1 «9~mnr(l. Mun,ctpa.l em Cuya.ba, 7 de JUlho 
nho, X:J.Vier ri<~ SJtYCll'êl., Oscar Godoy, tlc <8U9-:-l. 15. 
Irineu Mad.Ia.•to. Alcindo Guanabnm. Sit lllustre cidadão cor•onel Antonio Leite de 
Freire, Pereira. dos Sa.ncaõ, B·~r·mn·.Jes Dias, i l"igueir()Jo, muito digno ver·eador•<la c~J,ma.ra 
Mayrink., · .Josà Bo::iftlc:o. Alfr·eil.o Pinto,! Munidpal-Accu~o r·nc~bido o "Vosso oficio 
Cupertino de Siquéira, Al1gusto Olement1no, I circular sob n. 18. de hontem, no qual me 
Lindolpho Caetano, Caserniro •L< Rocha, li communicasteshaver :cssumido a. presidencia 
Dino B11eno, !3ue:l0 àe Andruda.. (',esal'io de do E~t:vlo, no. qualül;1de de vereador, polo 
Freitas, Lucas ele Barro:>, M·"llo Rego, I abauclono do 2" Yice-pre>idente do mesmo 
Xavier do Valle, Alencar Guirun.rãcs, L'lmC- cargo e por nüo o ha.Yerem a.c~eita.do os 
nha. Lins, Leoccio Corrêa, GuillonJ Marçal funcciono.rlos que 'VOs precedem na ordem da. 
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substitoição. Em respo~ta., cab:J-me dccla· 
rar \"OS qu_e esta C<1mara, em sessão de hoje, 
detõbcrou não vos recunhecer no cargo de 
pre>idt-ntc de;;tc; Est1HIO, p~l' vos faltar com
:petcncia r·:l.l'a as:mmil o c aind;;, mais por 
não ter s:do legalmente investido claquelte 
cargo, quando cl!c vos comp ~tisse, co:1;o 
pns:·o a demonstrar. I\ão cogitou a Consti
tuição do Esta'lo, pela. qual e;ta camara tem 
o de~·er de H~lar, (art. 18 § 3" da lei orga.
nica), 1la. substituição :no governo do E~tn.•.!o 
do ~<:u presidente pol' um dos ver.·,adores. 
Fui este um <.los motí'l""os que me d·; terrni· 
na.r:.m a não iaHstir-me do referido c&rJo, 
quando o presidente desta corpora~·ão re
cusou-o, fkando acepha.la a adminbtraçfio. 
P~la. 1'.-zão exposta, não pódc ser consitkrad>. 
legitima o. vosm in;·cstidul'n. 

Ainda mais: qumv1o c;st sn\ stituiç[o com
petis.;eao,_ membros desta. Camar~,aLt·.:ndcnrlo 
se ás cotHlir,;(it-s anorrno.es da n(:tual:da·'c; nüo 
podeis a~ocar o go•. ern,J, prd.erindo·me como 
vicc-presklente em exerc!cio, e aOi; voss:Js 
coll ego~ que obtiveram na eleição m,üot• vo
ta~ão qu ~ vós. 

com em~ito, além do qu~ preceitua a lei 
orgonica (art. 7") diz a lei n. 131, de 12 de 
março de 1~95, no art. 3• § lO : <t.'\. prece, 
dcn' ia. do~ vereadores, :para ;•s funcções inhc
rBntes a seus ca.l'gvs, se!'à. rc;_!·uJada pela 
maioria do votc.s ol•tida tJ::t eleiç;i-o, sem dis
tlncçilo de turnm:>'. Ot·::t,nlio tendo vós obtido 
vot:H;·iio sinüo no pdm<::iro ele 92 votos, e 
dam que pt·etHistes o direito ele ontros -re
readot·cs que obtiveram no Sfgundo mais d~ 
900 vo'tns. 

Accrcsce ainda que competindo a Camara. 
dar p03óe do Eeu c:Ll'~O r.o Presidente do Es
tacl<) e no~ Vice-Pt·csirleotcs eleitos (at't. 18 
§ 10), ignora elh qua.l n. a11torid:·.de que vos 
empossou e que reconheceu a. vossa prefc· 
rencia na ordem da Vuta.çã.o em que vos a.clLa.· 
ye<s col!ucouo. 

Finalm<'l1tc, por todos est~s motivos, esb 
Clffitll O. protesta. não SÓ contra O VOSSO acto, 
as~umin·lo illcg:Llmente o governo uo E~ta.do, 
como contra a ns:;cr çiT.o do vo;>:;:o olflcio de 
não <1 ha.\ erem n.cceitQ os funccionarios que 
vos precedem na. ordem da. subsl-ituição em 
l'elaçilo a e~ta corpornçií.o. 

St>.ll h e ft•a.terniJnde.-Americo .1. Culdas, 
vice-presidente-em ~xercicio. · 

Eis, Sr. Presidente, demonstrado que o Sr. 
Presidente da Republica foi escolher dentre 
os vel'eadores a. pessoa que pela sua _parcia
lidade o:!Jere..:ia ao Sr. Ministro da Fazenda 
as c·:mdÍÇÕ(S rara O.SSUt:Q.ir a presidencia. do 
E~tndo. 

O a<:to do Sr. Pr{sidente da Repu'ulicaé 
um.a a~to re manifesta interv~nção nos Esta.
drs, fora do a.rt. 6• da Constituição Federal, 

por isso que s. Ex. nã.o ~e limitou a. mandar 
ao commandante do districto que reconheces
se ~qtwlla autoridade como legitima; S. Ex:. 
foi mais alem: determinou que a autoridade 
militar prestasse todo auxilio ao presidente 
interino de 1-!c:tto Gros~o. 

s. Ex. fel-o nesta occasião; m~s não se 
lembrou de prestal' esse auxilio a autoridade 
legitimament.l con,tituida quan,io esta lhe o 
r. qubita va. partt d~l.Jetlar a sedição que 
ameç::tva os poderes constituídos de Matto 
Gros::o. 

Outt·a. as~crcão que 'Vi impugnadtt pell) 
Sr. Deputado pelo Rio Grande do Sul foi 
aquella que :n·ticulei em relação á. acção do 
commandante do distr-icto e das forças fc
clera-.:s, agindo no sentido di:l t\•zer pressão 
S11bre a a.<semble:t eo;ta.(iual p1ra delll\ extor
quir um acto c!lntrario a convicção e ã. cçms
ciencia rios seus membros. 

Sr. Presidente, o que eu a~sevet·ei nesta 
Casa ~confirma-lo, nii.o só pel" Sr. Presirlente 
da. RepuLliea ern telfgr,1mma. dirigido ao com
m:m I ante do dht['icto. como no offlcio di
rigldo por e~te commandaate ao Ministro da. 
Guerra. 

Si me colloquei em ponto de vista di.ffe
rcnte do do commandante do districto e 
apreciei dctos daquelle militar, poa>so dizer 
que o fiz, porque não tenho sobre cumpri-. 
mento de orden5 as mesmas idéas que deve 
tel' um mHitar. · 

Este omc'al desculpa·se em seu officio, 
di1.endo que tinha ordens precisas e, nest:J. 
Casa, a miuhD, censura só tHc, quanto 
a. este ponto, a importancia. de discordar da. 
man('il'ü.. por que elle devia. cumprir- os seus 
devereJ. 

Real.meTJte, Sl'. PresidenY.-, o militllr estü. 
a•lstricto ao c.umprimento das ordens que 
recebe, e nilo lhe é dado inteqJretat' a lei_ 

Por·tanto, Sr. Presidente, o que deyo de
monstrar é pre~isa.m·· nte o que foi negado 
nesta Ca~a. isto é, que o Sr. Presidente da 
Reput,lica. não deu ordens ao commandante 
do districto no sentido de ~gir de certa e 
determina<ia maneira, na :previsão dos ~on· 
t~cimentos que iam ·se dar. 

Vou ler os dooumentos por11. provai' a. 
minba a1Hrmaç;1o no tocanto á Pl'essii.o exerci
(la. sobre a assernbléa. de Matto·Grosso.Perante 
as exigrncias dos revolucionarias que sitia
v~m a cid~:~de 1:e Cuyabá., est:•ndo a força. fe
deral impassível e vendo o comrnandatJte do 
districto qne o Governo Federal não man
dava providencins, e que, dema.i:>, os re·volu
ciona.rios tinham pretençõ<-s de todo o ponto 
incabíveis, tomou .aqnelle general a seguinte. 
deliberação, que con8ta do seu omcio : 

«Não me conform'lndo com essa delíberaçã.o, 
fiz ver o inconveuiente desse acto, que impor-
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ta;va . em nma capi.tul~ão dos :poderes . consti
"tuidos do Estado perante a !or~a das armas, 
-<lcto cYimi?'liJSo, illeya~, ponderan•.lo maL; que 
·o Go-verno da União de 1nodo al~nm s~ con· 
formaria com esse novo estado de cousas. · 

PJnderei mais q:1e não julg"L v:\ mo ti vopara 
<ess:l. cessa<;ão de dh·ei tos, quando,pelas C:J.rt .• s 
que acabava de receber, as hostililla~es te 
achayam suspensas e apenas o acc->rdo a. fu.· 
::er-se Cl'O', exd~tsi\lament(: quant? d u;mt•l· 

. Zaçáo daseleiç<:i<!s,que a assembl~a.legisla.tiva 
na. a.~ta soberania. podia decreta•·· ces5ando 
imroe<.lia.t:~.merite a Iucta dos partidos. 

«Aeceito o mr:u oiTerecírilento para enten. 
der-me com os chefes re9'olucionarios, parti 
in contineat~ o. couferenoiar com elles.» 

Veja bem a C;tmara-«o command:tnle do 
dístricto partiu a couferenci:u com os revo
iuc~ono.ri\-s a ver o que se pQdia. fazer ( Con· 
tinua a ler.) . 

<tDeante destas delibera.~ões, retirei-me 
daudo p<Jr tind'~ a minha missão c prep1ra.
va-me para enviar telegrnmma \lrgente ao 
Sr. Presíclente da Re:publica., quando appa
Teceu-me · uq~. estafeta, vindo da. t>sta.ção !Jo 
Capim Bten~o traz~nclo-me teltlgl'amm:~~- do 
Chefe U.o Estado, aliá.s datados de 8, 11, 12, 
nos quaes do..va.-me iustrucçõt·S cln:ras e pre· 
cisas sobre o que devia. fazer, caso ihse:n de
postos os poderes coostituidos do E~tado ~le 
Matto Grooso.» 

Taes er.•m as exígencia.s dos revolucio
narias qne sitiM·am CuyalJiJ. qne o Sr. com
mandante do di.stricto.que:·endo agir no sen
tido de modifi~ar as c<~mliçues impostas pelos 
revoltosr.s,nií.u o puude conseguir e teve de 
r etirar-se. · 

Chegadas, p:m~m. :.s novas ordens do Go
-verno Federal, aqualle general que nã.o tinha. 
for~a. para impedir o de.;acato ao Governo 
local, apres><L·se no dia 10 a nirigir ao Pre
t;i•lent e do Esta.do o seguinte o!Hcio: 

~Ao cidadão Presidente do E:>tado-Cuyabá, 
16 de abril de 1899. 

Em virtude da.s ordens expressas do Go
verno Federal, que acabo de r<:ceber, para 
~ue intervenha. no sentido de g .r,mtir o; po
deres coustituidos do E~t<\do a manter a. 
ordem, e corno as hostilidades começadas 
des·le o dia lO do corrente entre a.s forçtl.s 
revolucionarias e as do Estado não te~m tirlo 
<latt•o fim a não ser a deposição dfsse Go· 
verno, ou :1. sua. sustent.•çào, lembro·>OS a 
inconveoiencía de se 1•eproduzirem essas 
mesmas llostilid:l.des, para que nã.o continue 
~m sobresalws. a. população desta. capital e 
-voltem os negocias ao seu estado normal de 
p~z e tranquill idade; pol' emq uan to desejo que 
.cessem por completo, no ma.is breve tempo, 

. C:>111.~r.:~. v. UI 

todas as pr.:.v-ir!encias de ordem militar que 
acab? de· tomar. para dar cumprimento exa
cto i1s ordens do ciil:ll.lão chefe do Governo da. 
Republie3.. (As~ignado)-Jl>cio P edro Xa1Jier 
da Cam.ara. » 

A este offil!io rfspondeu o Pre:iuente uo 
E,;ta•.lo, com altiva dignidade, corno se vê do 
seguinte omc\o : 

« Estado de Matto Grusso-Palacio do Go
verno em Cuy,~bá., 10 d~ aiJril de 1899. 

Exm. Sr. g~n~ral João Pedt'O ·X. a. vier da. 
C:lmo.ra, commanJaule do 7" dís li·icto mi
litat·. 

Ténho a. honra de ac'usal' o 'l'ec&l imento 
do otllcio de V: Es. sob o. ll, de hoje 
ilata.rlo, no qual se tligaou ~:om:nuniP.ar-me 
que ha.via 1'ecebidó ordens expre·ssas d) Go
VP.rno Fedeml para inter .. ; ir no sentido de 
gt~.rantir os po~lct·es coostituidos do E.;tado 
e mantet• :1. ortlem, que se acha perturbada. 
em vinucie de ho::.tilhl3.des da.:; íorç,•s revo
lucionarias contt•a as que def~ndem es~e 
Governo, ame1ça•to lle deposiGiio, lembr:tmlo
me V. E>:. a iacon ven lencia de se repro
duzirem as hos\.ílidadc;; eutl'a as mesmas, 
afim !le evit:.~.r os S'Jb~esa.Ltos dn. população 
1le5ta. capit,d. . 

Em rcsp:-sta., bnho a. dize~ que bem S11.be 
V. EY. que as !llr'ça.S que del'endcm meu 
GoveJ•no n:ío ~a acham !LJ. orrensi-va (l desda 
que não h•jam hostilida<ies pot' parte dos rc
volucion:trios a :>o retir .:m estes da lueta, o 
que espero succcder breve com as provi,lell· 
cias de or1l,•m militar já tomadas por V. Ex., 
farei itnme•lio.lamente dissoh·er as forças or
ganiza•~a; p<tm refo•·co da. policia militar 
d~sto Estado. 

Sa.u-le e ' fl"o.ternidade.-A~toai? Ceso.1·io de 
Figucil·eclo. » 

Oro, S!' . Pre.>irlente, o comma.ndante do 
districto, que ate á capitulação da As.:cmbléa. 
!te. vin assistido im passi ''el até a. a c tos d~ for
mal !lesscat.1. como está. consi:::-nado neste 
officio, logo que recebeu ordem do Governo, 
intimou o PN~i·lente 1lo Es ta<~o para. dissol· 
ver as forças qUa o ap.)iavam e mostrou-se 
senhor da situa. ~ii.o do uistricto. 

Até entfio, a acç5.o de S. Ex. t inl1n sido de 
commum accortto com 03 revoltoso5 e VOil 
mostrar qu~. de f().cto,<J. nutoridade militar do 
districto estava po~tn a favor (h cama do 
Sr. Ministro da. Fa.zentla.. 

O que a. autoridade militar aconselhava. 
em oiJlcio dirigido ao Presidente do Estado 
era. o que o Sr. Mini3tr.J da Fazenda, em tele
gramm<~. de 8 de abril, já publioado, tinha 
aconselhado-a ano u lla.ção da elaição. 

O comrnaudaote do dislricto conservou S!) 

lmpassivel perante os atteutados commettidos 
31 
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durante os dias JOa l7.m<tS,tlepois da ultima. nos cumpre manter altitude de observação 
ordem, S. Ex:. interv-cíu, não no ::eatido àe p:·uctente e >igilante, inlot•manuo o Governo 
proteger os poderes uo Estado, mas para dis- com attenta solicitude.» 
pers~r ns fot•ç.•s que o defendiam. , . . _ 

Entre os ble!!r:trnuns publicados no dis- No flt:l. 8, .s. Ex. a:nfl<:. naf) ncho.v:1. o:ppor-
cur:;:o do Sr. ~ Senadoz· Rodri).lucs Alves, I tuno llltCl'Vl:.' no E~~;;.<\•) de ~Ir.êtO Gro5So . 
encontro um.expeC:i(lo pe1oSr. Presiàentetht. _Er~ .clarament~~~z·~~· a, .• c .• muhnda~te ~<? 
Republica. no dia lS a'J Sr. commanclaute :,~0 dtsti·1c~o que o ::.hmstru_da Faz~n_9.•~ t mha Ja 
districto, dl%endoo s~guinte: <l.C ,,~,sellta•l.o 1\ :wnul!açao :la e!e1ça.o. . . 

vou ler :~ Camo.ra. o l::lc:\!!l'am 111u. elo l\ítnls-
c: Completan·lo meu ultimo telegramma de tro <h~ Fo.zontla. uubli•:a.·io ~"'l:t !Yoticíl) de 8 de 

hoje, lembro conveniencht d istribuir ror<:as abr:l: · '-
federae;,. nos pontos ma.is c:mveuientes da ci
dade. afim mrmt~r <;;·dem e garanti1· popu.la
ç<to, irnpeclindo ~cto~ q_uc p rovoquem conUicto 
entre os dous O!lversarios, etc.» 

« l'rc>si·'ente AntolliO Ce.~=lJ'iO o Senador 
Ponce- Cuyahit.- H.ecebi ··o.s->o tel!lgramma. 
p~din:lo minlu interven~·;:t::o ami$tus:~. ~~fim de 
evitar I ucta armarla.. Sendo accusada !raudu-

Até então S. };"· ;e tinha. conse•·~·a.1;0 em lenb elilição I de marco, ju!;o que r.. soluç;1o 
ã.bsoluta !Jen tJ·alhlnd•! : os tetegrammo.~ slio ~ annullacilo tla ra!erirl.c dei·~~o. Penso que 
claro~ ; cl,tfda a cttr1i ln laçil.o da Ass(?m:•léa, • este ó o primeiro pas.~o Pill'<l. qualquer solu
S. E~. ot•,Je na M cummaudante do tlistl'icto ~~~ão s"LisiactoJia mais tal'le.-Joa!íuim Mur
que mte['\·en!w. deste ou <.laquelle modo, que . tinlto.» 
dissolva os grupas rew:lucionarios. I . , · · 

Do modo que ao pr·esidente lega! l'.o Estado SI'. P1·~w.entc, G,u0m_ qt~er qne combme 
de Ma.llo·GI'O~S{l, que-com anteced<:ncia pediu os,tete~r·:.t rnma.s ao. ~r. ~~urtlnho e do Sr.Pre
providenci(l~. S. Ex. •hixou t!e tlttender·: !s~•:e~te da Repnlht~, (:.•l.n a.:> Ol'dens ~~ans
mns a 18, depois, :!!. capi~·uiação, s. Ex. in: f nHt~tdas a.o c~mmanuartt;=l O'l ~:stl'tcto mthta.r, 
tervcm jusl:llnente pn.;-a fi~zN· cessa1• aquelle I vem que .na ' ha d:u ''l~<~ {.e ~~e a força 
esta.do ::tuor·mal, r;n:. lliio tratou de imp~tlir. fe,1c!."a1 estrvess~ nllt -p~r:t. au~1har aquelle 

Os :el«P'l':Jrnu1n.< niío deixam duvida sob;·e 

1

1attentado contra. _a. C·'n.< lt tlt!\'M Federal e 
o prr.ccditnento docommaudante 00 t1i<tricto contro. <>, autono1nta à_!) Es~atlo. 
obedec•m•to ús or.:ens do s1•• Prosidenl~ tl:~ . E~tcs Llocnm,~ ntos nao 11 1íxa.m s. ~enor du
Republi<'.a I n ·.la p::r.-. qu·~m os ex:t::••na1· !ffi;><l.l'Cla.lmAnte. 

Afim de 'mmtlt •· ,, r.1·rl.·m r, garc:alií' n. J'>'~'l'J- ! A dcc_l~~r;·ç~o rio Sr. P:·e:>idimt ·J cl:l. Re{?Ub!iea. 
laçao! I:: to ~úmc: 1 L~ J c:Jois da. annuli:J.ç:í~ rla I e c ·. l:Jc.;:onc:~. : o c:ornm:u1 lanto do d1strtcEo 
eleição . · . 1 concorrc~t I>~' r!\ a .<oluç·:-o 1' ,ci~C '· d;o q~~s?-o 

Ainda terno; Oll~ro t!!lerrramma olo sr. P.re- 1 e c~ta. ~~·ncuo em ''· u :tnnllbÇ.lO da. etetçao, 
sidentc d:t R r:pui>lica., nos se"uintes tel'llli lS: I ex tor(!Utlla ·I~ umu.. aS-;C'mlJlu:~ COI\Cta.~ _de 

o um<~ . :>sctnhtea. que se ud· •~va 1!:\.~ co:td!çoes 
«Recebi \'Ot:~o t•' lrcn·:tmma, ,lu.r.·!o n[J"•'d ,_ :1 gnc so rcf~rc o St•. comm:uu!ant~ r!o distrir.to 

1:cl '1ot;ch r/,,·' •la:·,' o ,.,,,; ,fica p1r.rc; '' qtl ·t coa· no ~ ··gui nt•) tdcgranHnt'- : 
. carrcsl'.'S f: c.'i_j'Jt:J4 0 co;~tial'f.lrt.:L'\ <t coacortt:14 co1o. . . 
"llOssos es(<JJ·çr,s <c!d (imd , etc.:. «t;opl:t-Tclt:' l;l'nmm:t-;-Qu"rlei-Gene:J·~l, 10 

· ~ ·1-!U.-SI·. general clwte rl11 E.;tr.,lo-~nlOl' do 
A cstn solo<ç<i-1 ]J.lci(i~a ,... r,t just:uncnte que Ex•)l'ci lo-l~io (Q uartel)-í'aJ•Lh:ipJ-YIJS as

S. Ex. :<e refurito.. eno tdcg-racmn:L (lO S dr! s<•miJJ,·~:t r N{ui.;i ton d n<tc. t:o:>m tu:ulll·' ioter
o.bri.l ao cornrn:•n•hrnc <io 'jn di~tdcto , p.'ll':l o I \'(~ll ·:iio rnrcn. lblcl'nl a.lim llt! ;.(:tl"ll.llt Í[' SU:\. de-
qual p~ÇO :l. :lrtt• fl<;iiiJ li:t C:J.~ li~I'n. }jt~ !r:t ':ii.u, ViStO n chal'-St: r.•·ll~Í·IIl p •ll' g'l'U))OS 

O teloJ;.;r:ttnma de t> tlit.ia: po;mbrc:<, it miio a.!·r•::L•I:i., : ull~n.•:a:n li\•re 

< Rccl!hi vos.;o t '· l•,;;<•<mlU<\ o ['Ccommeu•ío 
continuei$ a inlu1·1nar com ab:;Olltt:t imp:w· 
cialid;:vic ~ob:te succoss· ·~que occon· 1rr,m, rd1rn 
de hc.bilit:l.l' o Guvemo :~. dnr-vus in,;truc;,:ues 
como julgar (\pportuc:o. E~tou, po1·em. inti);·
mado de que, por tro~~ de t clegramma;; entrB 
chefes pol í tico~. cleCI(I.!'a.m os adve~arios r1o 
Governo de;;~e E~ta.do não terem intuito ue 
deposição e que se t;l'el.>('..ram aómcr.te para 
defender e garautir exercício de seus di
reitos,·l)ue julg-am mneaçados, const.md?·me 
tambem !rue já existem p1·oposto.s pa.í'd. soluç<'io 
pacifica acceita e acom~l!iada po;· chefes da.q~ti 
a corJ'eligionar i os de lá . Nestas condições, só 

<'X• ~ I'CÍ t! il> .~U:l .~Oll"l'll. llia, Ac}J :I ·~C l<l'S•itO pBl'· 
mallPBIC . A;.:ual;rlo vo.;~;o. re;;po,;ta. urgen
l.is;i lrJil, -s:~.udações . (:\~,ignJ.do)-Tenente
c· .r ou el Pa ~tlr~ C tStl'O . » 

E é a um nttenta.uo desf.a orilem que o 
Sr. Pl'csidente do.. H.epuh!ica c(l:,,rna. tle SO· 
lu<;ri.o pacifica. ! • 

ProcuranllO na. Constituiçíi•J úc Goyaz para 
1 \lr a \li uma teft!r?-llc!a. r ::t:l. pelo s~·. Dept:t.
tauo p~lo IUo Grande do Sui, Nf~re!lcia. que 
11ão encontl'ei, deparei. entretanto, com uma 
clisposiçã.o declaraudo nu[[a.:; e de nenhum 
eiTeito as resoluções do> c.moelhos muni- . 
cipaes que fossem toma.clas sob a pressão de 
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a!Deaças ã. mão arma<la ou de grupos se•~i- posta peb.s condições de desor,Jem. o anarchia 
CJosos- que alli imperam. 
· M:1s, SBm irt.f\o longe, encontra;remos na lei Comprellendia-se r1ue o Sr. Mmistro da 
n. 30. de 8 de janr.iro I! e 1892,no art. 16 ema- Fazenda desejava e~ta sit:r:1ç:io e nestas con
lificado esse ct!rne entre os attentados êom- di<::ües o partitlo antrc,;ou o governo, para 
mettídos contr;\ o funccionamento da Camara qno elle o u.s~umis;e poJ' i;H'3l'll1cdio de um 
Feder•~l e nn co,Ji;;o p.mn.l est[o igun.lmente 1 •·ereador ou de outro q~= quizes:;e governar 
commmadas penas p 1 r;~ os acto3 'Pratic::dos I nrn Esta/lo que S. Ex.. tmh~ CJUlp~et;~.meutc 
contra o livre e:.:ercicío dos poderes consti- anarchlza.Jo. 
tuidos, fedet·aes ou locaes. I NCLo houve, po!s, co;nplot, •J que houve foi 

Ora., S~. Pr~siuente, não sei como qon.lific:a:•. um ~cto p~n~c\do th Pl·e:;;i:1eJ?te e dos seu:;. 
o procedtmenro dn Sr. Pre:<ident~J da Repub!ica.! substitutos e o que com ;>et1a ao Sr. PreS1· 

.mandando r"'wa!Jecer determinado vereildor ~·~ente da Rcpublícn er.t, nilo mandarcon>ü.la.r 
como ?residente do Est.a.do, siniio como um;L um -vereador du C;un~ra, p~rque S. Ex. não 
-violação do art. 8" .tla c,,nstitui .ão, e prind-~· tinila comp-:=tencia para isto, ma.s s. ubmettt>.r 
pa.tmeute do art. 63, onde diz que os Estados ao COtlgJ'esso a sltuaç:1.o nna1·:no.l em que se 
se regerão eegundo ns leis que adopt:l.rem.. achj.Ya. o E,;t(l,do, dizen~lo qu:ws os motivos 

Parece-me, Sr. Pr~sidente, que deixei pro-: que Jeva.rtl.m os sub5h~utos legnc5 l1. .aban· 
va.do q11e ~acc;.~o dn.~ autoriJ.,tdes mi!it;1res em '·~rm.~1' o ~~,,~rl_l~ e lled1rdo proviclenctn.s 8.1} 
Matto-Gros~o fora CnlJ)['~g;tda. par.:t auxiliar- a • od .. r L~o-!SL\ti' o. _ . _ 
tentativa contrct a assemuléa, c que aqaello ~1as nao, s.- Ex. nao quo:'.fltscussao sobr .. J 
attentndo foi commcttido com a cumplicitlade este ucto e :ato torna-se ~v1dente do, modo 
das autoddades fedrwaes. p~r que aqUt se prucur<t atasLtW o orauor da 

Pa.reci"!-mc tambern quG não ha a menor tl'ibUn:J.. . . 
duTi•ln. de que o actu pmtica.do COlltra a O acto do 81'. PJ•esJdent·~ da Republw~ •. no· 
assem!Jle:l. é prc,·isto na. tei rle n:;;.,onsa.bi- mea~clo um ve1:eadoP <la Ca!?ar~ :'>Iuotcipal 
lidada do PrP.Si<lente da RepttbHca ; 'e que t':, prc,_H.len~e rl~ ~latto-qru~.;;~, e n.l.cm disto CO!l
:portanto, nm «Ltc~t;tclo de g_ua ~ Congrc,:~o tran?:. nao soa .c~t_u;~ltmçao ~c:1cr~tl c~rno ao 
deve tomat· conhectmento e nao deu;:u.r IJ:l$lr a;-t. 3 da. C:onstJ tmç,to ~e__M.tLo;C>ros~o. que 
em ~ilencio um facto üe semelhante ''Ta- Lllz (]~e .o ~.,OYerno da. _un:ao nc:nuuma mter· 
'fidaue "' YCnçao ter;" nns nc-;;ocios inte!':JOs do Estado, 

• HllYO no:s quatro c:.tso~. qu~ ~cr.o os do art. 6" 
Nt1o sei si o p:~rt\•to a que ps1·tenço ml~ tlit Cottstitui~,:ito Fedcr,11. 

abunr1onou, ma.so quo sei é que esta qnestiío p.,1, ,~ousc;;uinte, 0 acto d.o Prcsiti·mtc ela 
n~oé de P:l.'"lldo,_ ma·: aff~ctt o~ P~\nci.~io~ Rcpublic<\ niio se e-;trib:c em nenhum funlla· 
"VJ.ta!,S u:t Fell~l'tl.Ç:l?~ .0 ne~.iH~ r~\~!f.O J?O l\: Jll~lltO con~tituelond; ncu1:uma. rlLposiç:i.o de 
~~le,_,,lr ,ts su_a.s .l<le,t:> pOJJ~JCa,_ pu..- a. (lrtX.Ii l ~i o autoriza a Je;igu:n• ;;ovor-na.Lior de 

d<.:fend:r: •lireJto;; 
1
quo n:;~ sao so de Mo.tto Matto Gt·osso um -;.,rc~uot· u•t c·.tm:•ra. }.Iu~ 

Gro~~o m.1s de toclr s os E ..... ,dos. rlicipnL 
D1sse o Sr. Depiltado pelo l~i0Gran_d·• d,) p01.tanto, Sr. Prr'sille:Hc, ~:n11uanto isto 

S~l qnc o;; ffi•ous amt~os p0l1t\CliS ~ ttulw m nrl') for demonstrado. ernqttanto s. Ex não 
í~J.to cowptot c~m 0 fl:ll tle ()O !locar o !Sr. Pl'<•-j se jnsLifirnt· terei ot•casiõ.o uo repetir estes 
:llllente _11: l{cpn b!JCa em cmua~lCO>~ sobre a mc•s:uos ar:/umentos, terr~i occasiii.o do lel' os 
~uecc~~:~0 <~O 1~~-~~·;10 (\e ~,Iatto b1'~8SO; o q ~:~I doeu~l<lnlos oillcl::· ·~.p~r<l. mosi!·at• q uc ainte~·-

cert. ' s\. lt, Sl .eu te, _e_ que o !l-·!·I_D<1ono ,,,) VCIIÇ'.UO dfJ S.EX.illlO l'Oi 110 Si:Ultdo d~ g:J.l';llltll' 

~overn.o. o .•c•loceu all1_. <t Hnpos?I'.' I] idndo d<J os po•lere~ constittü•ios uo E>tt\l\o ,1meaçn.dos; 
~a.ntc1 .,o COII~ o de' l•Jo l'i eotl~po a flUto- norém ~im no sentillO de auxiiial' os pert.ur· 
l"ld;J.do J;~ Prt:!~J•Ionte. _ · . h<~d,,res dil.

1 
ordein, áq uc·lle.:; qun com mLiita 

_A acçno d') St·. Pr·s1de~te da Republlca :1ntcc~dcncí:t llavio.1n premc lit~tJo coutr·a. o 
fo1 S~n!Jii'O, ~1c.-rle que ;tssumJlt o :;;ovct·no, no (}uverno de Mutr.o Gro>so aquclle a.ttentado, 
sentido t_le_ tll'ar do gn\·e1·no. de Ma.tt•J Gro~!'.o que ha (te passar á bistoria cDmo uma man
o prest1g1o que e~te <lCYta. ter. P01." netos cltn. imlelevel para o stm governo. 
:mccessivos, proc'urou S. Ex. deo:mot·aiizar o . 
gover·no Jocal e, nestas r.onJiçlíes, quantia o Tenho conc!utdo. 
Estado est:1va anarchiznuo e entregue aos 
b~ndos a.rmados qlle commettio.:n to:!a. ~orte O Sr. :;).foreira .;.~lves (J!oviment~ 
deattent:J.rlos cont,ra a. ~eg-urança. individual; fie aue,rçelo)-Sr. PreS11ient", di:l~de o dia. em 
nestus con:'liçõe.;;, Sr. Presidante, pergunto ~ue o non;e elo n?eu honrado a~ugo o Sr_._ Dr. 
que autoridade p()(lia mante1·-se no Estado ,{o~a e Silva., d1gno cheíe pohttco no :u:~tado 
com o :Prestigio e força moral conven1entes 'li de Pernambuco.·· 

Nã.o, Sr. Presidente, o abandono do go- O SR. JOSÉ MARIANO- EHe não e cllefe 
-verno de Matto Gl'osso foi uma. medida im- J.lOlitico do Estado. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:43+ Pág ina 8 de 18 

:24.4 ANNAES. DA C.UIARA 

· :O SR. MOREIRA ALvEs- •• ; mereceu a OSR. JosÊ MARIANO- Está bom. 
honra de ser sutrrag-a·lo p n•a o alto cargo de 0 Sa. MoREHU ALvEs-Sr. Presi,lente, 
Vice-Presidente d<\ Repub!ica. que os seus 0 Estado de pe1·na.mbuco :üt•a.vessa. a.ctua.l~ 
inimigos políticos no Estado desenvolveram mente , por causas accumulad"s de lon
contl'h S. Ex. urna 'ntrl:lileim campanha de g:·s annos , uma crise finail:eiT'Il re'l.lmente 
ca.lumnhs {le tod2. a ordem, no b:cldado em- ctifficil; e pa:ra proval·o basta que eu d 'nuncie 
penho ri e desprestigiai-o. a camal'a 0 de(lcit orçamenta.rio,. rerifir.ado no 

sr. Presidente, a> bulhentas reclamações u[Umo exercício, e que mout'l. a.2.6\17:24S;j;050, 
que ora se Ler;~.ntam em Pernambuco. a pro- E,te estado de causas. v. Ex. comprehende, 
posito do orçamento ultimamente votado, c nã.o pojia, continuar; erJ. p:·c~iso da.r-lhe 
.de que se fet. écho nesta. tribuna o honr[ldO pPompto remedio. 
TepJ·esentanto do 1 • dLstl-icto daqnel!e Estado, Tet1tar um emprestimo interno ou externo, 
não sã.o sinão o J•rolongamento daquolla em con.1ít;ões regulares, serh impos.ivel • 

. campanb.a.. Dous NtnClJ.ios, portaoto, rest~;:vam, uos qu~es· 
O Se:.. JcsÉ :\fARI.>,.~o-Alli llrl. calumnias 1 se poJel"ia.Ia.r..çLr mão: dlminui·;ão de despe-

V. Ex. disse-ca.mpauha. (1e calumnias. za.s e augmell\O de il:npostos. 
o sa. MAL\QUB.S Go;:.;;çALVEg-0: a si ha... E, realmente, senhores, começou-se ... 
o Sa. Josg ~fARIII.::-~o-E' precíso v<: r se o ·o SR. José MAR< ANO - Começou-se a diml-

qua é a política f!e Pernambuco e o que é a nuü· a~ despezMi, aogme:Jt~n~lo se o ordenado 
imprensa tio chefe de VV. EE.!. d.o governador e dando-se ot•úem\do ao vice

g-overua:.lor • . o SR. ~I.~L.\QUÚ.s GoNÇALV'ES-E o fJ.Ile e :\ " 
imprensa. de v. E:c. ~ O SR. Juuo DE MELLO-E' que o vice-go. 

o sn.. JoóÉ M.\RI-"-~O _ o Estado publica v:Jrna.dor exer:çe nctuaJmente uma funcção 
artigos que frU me envergonho de lel·os per,mte qunl a de pre::idir o Sena•lo. ~ Troc.Lm·s~ 
a c11mara. mdlos "P'l'·tes ; o orad'r smto:-~e .) 

o Sa. MALAQUIAS GoNÇALVES_ E 0 orgão O Sa.Jo.;E: MAn.IANo-Diminuem-s" as despe-
do p:1rti·lo ue v. Ex. at.c1.ca., do modo ma. i$ zas, creanrlo-se cargos de j ui r: municipal com 
vil, os homens mais puros t!o Estado. (T1-0 . uma despeza superior a 400 e tantos con
c.:na·se mv.itos apart~s. Soam os tymp(!;tOS. tos. 
-0 Sr. Presirle;1te n:clama attcHçila.) O Sn.. jULto L•E MELLO-A:pezar disto, a 

t' d" de~peza é muito menor. (Troc tm-s~ apartes 
O Sn.. MoREIRA ALYEs-Como es a. pu JCO o e;·,tre os Srs. Jose ll-Iariano, lilQlMuias Go~-

Sr; Jos~ Matiano!,. (Riso.) " 
ça['!>,~s.. Ju1lmc~o de. Agu.iar e Julio ele 

O SR. Josf:: MARIANO à a um aparte. (O o1·a· Mello.) · 
dor senca-se.) 

0 SR. PRESIDENTE (soando os tympanos)-
0 SR. PRESIDENTF. (ogit • .mdo os tympano~)- Altenção; quem tem a pala.vru é o Sr. Mo

Attenção; quem tem n palavra é o Sr. Mo- reira All-'es. 
· reira AlV'es. 

0 SR. MOREJR,\. ALVES (lev L)lta!'ldO·Se)-E!U 
O Sa. liioaE[RA ALYH:~ (levantando-se) - dizi~, Sr. Pre.;;id~nte, que o 1)rimeit•o rernedio 

Desca.nce o nobre Depulado, que o:;; seas a ser utilisadoera. o. diminuiç:í.o da despeM., 
.ap:~.rtcs não me desviarão do objectivo a que e, c!l'ectivamcn~. desde o Ot'.;".a.mento de 1897 
me propon!10. que essC~. diminuição s.; ioi la'!:E>n,lo tanto 

O SR. Jo~P: MAni .... No- Ah 1 Não gostou~ quanto, .sGm desorganização, perrsittin.m os 
:Pois eu hei de uar qua.ntos :.Lp::~rles entender. serviços puhlicos. 
Hontem quasi não me deixa.ra.m falbr, tttl As~im é que. tendo sido a rlosper.a. do orça-
foi o numero de apartes. mento de lil90, de 9.i42:039$047, de 1897, de 

O -~R. MoREIRA ALvF.s~sr. Presidente, eu 8.954:328$528, de 1898, tle 8 4·W:·1l6$700, o 
actual, cooér& o qual se estão 1avanto.nclo tan

tenbo calma. bastante para. supporta.r o nobre tas recla.ma.~ões, orç.~o em s.319:3G0$289. 
Deputado, e hei de dizer de~ta. tribuna twio Bem vê v. Ex. que realmcutc foi, como já. 
qua.otojulgar conwniente. S. Ex. não con- disse, din:inuida a despez:J. no orça.mentet 
seguira desviar-me. · vigente. 

o sa. Jos:Ê MARIANo -o que eu quero é Mas não basmndo ess:.~o diminuição para 
que V. E:x. :se desenvolva, para. provar que que fos5e extincto o deficit, preciso foi rec::>r-
não conseguiu illudir á Cama.ra.. rer á aggra.va.ção de alguns impostos .•• , . 

0 SR. MOREIR.'I. ALVES-Não tenho eStCl ha- 0 SR.. JOSE MARIANo-Tanto mais quanto 
bito, nem d<sejo ser rival do nobre Depu- se a.ugmentau de 50 "/o o mbsidio dos depu-
.fa.do. · tados. 
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... O Sn. • .TUVEi'íCio · DE AGUIAR- Agora nlio. I Sr. Segismnndo, o homem que ia.la.var tudo 
Nãoéexacto.E' umaa.ffirma.tivainexac~a.. mas que nãohv:av~ na. la. • 
~ sR.. JosÉ l\IARÍANO-Nãofoi agora, foi na o :sR. }.ciALAQUIAS GONQALVESdà um aparta. 

legislatura passada. _ O Sn.. 1vimtE!RA ALVE.s-0 telegramma não· 
O S!t. Ju,rsxcro DE AGCIAR-St al'gurnenta. está agradan.io . .• 

com o orç,, mento actual, para qu~ se ref~t·e a 
.. augm"n tos \'e r i fi<.:a .tos r. o pas ;a do'? ( 1'rcC<Jm-se 

a]Jarles ) . 
O SR. Jun::sciO nr. AGUIAR-Isto de roer é 

do larlo de li. ( .4p \rtes .) 
Posse' r~iz();· qua~s são os que roeril., desde 

quando r, em c como ro~m. A mim não attinge. 
(.4.par1CS.} 

O SR . .To5É ;'vfARtANo-Tambcm nunca re· 
cebi sulJsidios int:levi-los. (:ipcvtes. ) 

O SR. MAt,I~UIAS G:)i'íÇA'Lvr.s-V. Ex. lem
bre-se do goJlpe d~ 18 do de?.embN c dcpui:; 
dig:\ qu<:m rveu. (Apartes. TtLml!ilo. O Sr. 
P?·esid:n!e stl!p:mde a sessifo.) 

Suspen·l~-sc a ~esslio á 1 hr.ra. e 20 millU· 
tos. 

Reo.bre-se a sessão a. 1 hor:~. e 25 minutos. 

O St·. Pre~idente- E,;t;\ ftnd:\ :1. 
hora do expediente, va.e-~e passar a orJem do 
din.. 

O St· . 1\-!oreira. AlY~S {)>ela or
dem)-Sr. l're~idecte, uma v0z qnc nib 
pofso cvntinur.r na. tribuna, por cslu e;;go
tn.cla. a hora co expediente, rogo n. V. l•:x. 
que so •lig-ne tlc mo ga.ro.ntir a p:tl:nrrn. p:a·n 
a primeira ses;ão, e que me p:lrtl>it~ lCI', 
para. se: r pu b~ic:vlo no Di triv do Con!fJ'Csso de 
amuuhã, o scguinto ti)legr·ammu.: 

«Recif•' , 12 .te jutln-Dr. R<r.'ac Silvn.-Rio 
-C::outl!'mo tclt>.immma. nntoriC'r. A <lh-c'cto
r ia. dn n~;-•ci:v:ão fi)Z queix.1.•, mas aconselhou 
SUbol•tl'!lll.<;fi.O ;'t lei C isto fui O.J>Pl'O\"acio peta 
reuni:i.o. ~~~pir-itos cmlt!tdos. :tlheit-s ao co:n
merci t• c tromviaolos peln. ~Jaixiio p.u·tidai•in, 
conscgui r·:nn o.pprovo.cii.o do tole;{t':lmma tl i
rigil!u uo Pru~ith:nto tl:\ Rr~l)Ublicn o }Jrno.es 
do. h i. 

A Jin;nngem tlc~so tolE'grammn. Lasta p::wn. 
tit'll.l'·llic o YJ-Ivr. NellD r'lpetCicJ:·~e :t q;uic;Üt!S 

·destrui tias, como conheceis bem. N~nbmnn. 
qucst;io tem o commcrcio com o. :~rlminhtl'a
çüo. tenclo sido attenditlas peht Reccbedoria 
tooas as suas recla.mações sol>:'e a ex~cuçii.o 
da lei de orçamento, pelo que franco.> applau
s :·s me dir igi u, nos ns. U e li do corrente, o 
<Ãrreio ele i'e. · >~ambuc?, cujo redilctot• princi
pal, Dr • .1.\I:.t.L'rocos ... » 

o or. Marrocos, St•. P1·esideate e monar
chish declarado. 
· O Sn. Josti: MAlUANO - Foi redo.ctor do 

Joraat elo Recife ha. pouco tem ~;foi collega do 

O Sa. Jon:: }L\.nu~o- E' um tele"r.lmma 
suspeito. o · . 

O Stt. Mon.mRA ALYE.> - O que S. E:r . 
trouxe ê que nf~o é. ( Co11tin-ua a l~r.) 

« . . . entrcta.ntc:>, foi quAm recligiu,jUstiijcou 
e pr.~pc-z o _telt-gr .trnma. dirigido ao Presidente . 
rh Repclbh~'l. E' m:J.oifest:~. ~ incoh:')rcncia.. 
O telt>grnmma. revela. a S 'lll. uni :a intenção 
f]Un.ndo di?; ao ~resid nt·~ da Rep:1blica que~ 
vcsso parttdo nao conta outroa ~:lcme:~t•):; si 
nii.o as p~si.;;<ies offi-:iaes. e que l11go que S.Ex. 
nã.<> o pr~st!gi" b·~queia•á rapi·lame:1te. 

O voo;;o p:trt id,., mantem-se t al fJU:tl o dei-' 
xastes. Na.s cl[ç-et'S:lS \'e ~ e3 que o pre;;id • .mte na 
Associação Comm~t·ciat mo tern procurado 
tem s.~hido s;\tisfeito. -' 

A a.gt·icultnra. tem prozUt'.ldo aadminbtra
cão sobre a. sua qne::.tão C(l.pital-a~ usinas; e
j;i. re ;uel.'eram a. rcrorma. tle s.:ns cont·t';\ctos 
pt>l<IS novas lei-; 3. PJ'O[JrCSS C•l.m:al, c•:ja no
vacão c;tà a;;sign~tla, .lfo.ri:r. das ,1Ierc{Js, Ipo
juca, Carassit e T.-apicl,e. 

Com o BarJ.o de F:·ex!!-iras, Santos Dins a
S:llp;ado esttmos om h:mnJnia. completa ; 
Tc·!m-mo já. p ~o-~uz•:tdo tJ.mbem para. rcnov<l.r 
:-<Ct\!1 contrnctc.s rapresen t;m te~ ue di versas. 
outras, qu3 Sl:lrào ~eg-uida3 p.~lo maior nu-· 
meN. Estti. cnc;:minllá•h a qll!!Stã.•, da.s usi
nas liga.•.la â. cotnmcrdal; o co:nm~rcio está. 
l.'{)m iatcncion~dn qm.nto ;\ obe·~!en';ÜI â lei e 
mnnteem-st3 inaltr.radas a ordem c a liber
Ja•~ e, cuja p~rtut·baçiio n'lo re~eio, nem
me>mo vejo qu, m ou~e tcntal'. Cor:.lio.·~s sllu
d:~oçõ<:s, .Seyisnnmdo Gonç liccs, gov0ro:.tdor.::.-

E~tll t·~l~gro.~nrn:\, Sr. Pl'e~i·lcnt.e, é diri
gi.Jo rwlv ill u;;tre ~0\'~l'ua..lor de Pernambuco
ao Exm . Sr. Dr. ·Ro~a. e S1lva. 

O Sr. P•·esiiclentc -Ordem do dia. 
(1',·oc~m-:.se Jli'OloH tJrzrlos e ueh~mctHes llpar

t ~.f cnt··~ os SJ-.~. JJod M arimt·J, .'llálaguias- · 
Gonç<~lces c out,·:>$ S rs . D~prrtv.dos da [;<mcacl;r. 
pdrno.mbvc1ma. O Sr·. p,-esitlc~ll~ {r;:;; soar os 
1yn1ponos,. ,-cdamcmdo, dcilul !c, a atte11çiio, 
pelo que wspe11de a sess,ro.) 

Suspende-se a sessJ.o á 1 hora e 30 minu
tos. 

Reabra-se a ses:ão á 1 llora e 40 minutos. 

ORDEM DO DIA 

São succes5ivamente, ~ell) d,;blte, appro
vadas us redacções finaes das proposições~ 
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ns-. 18 A, 55 A e 69, de 1899, p:u-a. serem en- E' appl'O"'a.r:ia a. Seguinte erneud& do Sr.lri-
vi adas ao Senado. nau Machado: · 

E' annunciada a votação do projecto n . 6\ 
de 1899, manrlando a bonar a.o tenente-coro
nel graduado reform:>Jio do exercito Antonio 
Ga.ldino Tra.vo.ssos Ai ,·es as quotas de re· 
forma inherent&s á classe l!os ofilciaes supe
r iores desic a d;;.w. d.t: <lecr-eto que. o reformou 
(1"' discussão). 

Posto a YOtos, é e ppro...-a.tlo em primeira 
discussão o seguinte 

l'ltOJECTü 

N. 50- 1899 

O Congresso Nucional decreta: 
Artigo unico. Ao tenente-coronel grauuall.o 

reforma.r1o elo exercito Antonio Ga1U.ino Tra
vasses Alves deve:r: ser abrma•\(1.5 a~ quotas 
de reforma lnherentes é. c!Hs::e ·los omciaes 
Stlperiores !!esrle a data do decreto que o re
formou ; revogadas as di:;:pusições em con
trario. 

São successivamente po::tiJS a votos e ap
provados em 2• 11iscu"são os ~eguintes ar~ 
tigos do 

N. 62- !899 

( N. 171-1801, rlo Sen&do) 

O Congresso N"u.C:on3.l resol v c: 
Art. 1. o E' o GO\'erno nu torizado a. concc· 

der privilegio, pnr 25 a.nnos, ao Dr. Pedro 
Souto ?II<üor e a José Eustaquio Ferreira. Ja. 

· cobin:~, para estabclcc~r um plano de m\Ve
gnçü.o tt yapol' entl'c ::;:mto Antonio, no R.io 
Ma<leirn, até o log:t., rp.lt! llca per to da foz do 
Rio Bcni, o. 10·• ,20' lle latitude sul ou p&l'3. 
melhot·a.mcnto D:\S c:~cbocira s oxi$tcntes no 
mesmo espaço sem on11s al;;-um para o Es
tado. 

Art. 2. • Revogam-se ns disposições em 
contml'io. 

E' a.nnuncia<la a votar:io do projecto n. 89, 
·de 1898, com o p :nccer n. G:~, de 1899, sobre 
emendas offerecidas ua 3" discussão, já en: 
cerrada, do mesmo projecto. que reorganiza 
o montepio obriga.torio dos empregados pu
blicas, com voto em sep<~rado do Sr. Paulino 

·de Souza. Junior (3> discussão). 

Ao nrt. 35-Em vez de, diga-se: Perdem a 
pensão em cujo gozo estiverem, -revertendo a 
mcsmt>. ~ara as viuvn.s o, na f<tltu. destas, 
pa.ra. o montepio, etc. 

o s~. il.IeUo R r go (pela orrl~m.)
Sr. Presidente, não ou vi bem que vota

çilo V. Ex. e-.nnuncicu, c ;:~arcce mesm'> que 
nrro ha. numero na. C'a.,;a . Peço a V. Ex. que 
preceda á verificaç:Oo pr;.r•a sa lvar ::ts appa
rencias-, visto nã.o lmver· numero. 

Procc:~endo ü. y.;l'i:tcaç1leo, reconhece-se 
terem voiado ~ f:i.Yor <!a emenda do Sr. 
h·ineu 1\Iach;,do 75 Srs. n.~ patadcs e contra 11. 

O Sr. Presiclcnto-~ão lJa nu
mel'o. Vou m:;.n·lar pl'Oce Jer á cha.mada. 

Proce;~eodo~se il clJ;'.mada. reconhece-se 
tcrem-~e ausentado os i'><·;. Ser zedelb Corrêa, 
Edu:1rdo 1lc Rerrêdo, TorTeS Portugal, :\1'
fo;l.:'o ücst:J. , ?IIvrtíos Juuior, Arrox:ellas 
Ga!vfio, Rodrigues Limo., 11-fa.rcolino 1..:Ioum, 
Pinheiro .Junior, X.avi f!!' da. Sih·ei r·a, Oscar 
GadoY, Alci::Jdo Gu~nab: • ra, Bel'!1ur cle5 Dias, 
Alfl·e>!o Pinto, Lu.mouníe~· Godofredo, Ro· 

I dolpho Abreu, Cupel'tino r1e S"qu<•ira, Au
gusto Clemenr.ino, Pa•lua Jlezenf1e, Galefúl 
Can·aihal , Luiz Flacquer·, L~opold.o Jurdim, 
Lamenba. Lins, L'lOncio Corrêa, Appn.t·icio 
Mariense, Rivadavia Corrêa, Campos C:.1.rticr 
e Azevedo Scdre. 

Os~.~. Presidente- Respor:rleram 
á chama.cla 104 Srs. DeputadQs . 

N:lo !ta numero para se proceder ás vota.. 
çõ2s. Yae-se pa~sar á ma.tcrhl em di::cussito, 

E' :;em cl.ebate encel'rarla. em 2 ' discussiTo o 
at·tigo unico do projecto n. GS, de !S99, 
a.utorizo.ndo o Poder Ex:'cntivo '' alJri:• no 
Mi nisterio ri3. ~uerra o cTedi to tle 848:115$055, 
snpplementar ;i. verba. 1 6"-Pe~soal-Despezas 
especiaes - do art". 19 da lei n . seo, de 31 
de dezembro de 1898, fie muo adiada a. vo
t:l.ç~io. 

E' annunciada a discus~ão unica. do pro· • 
jecto n. 110 A, de 1894. e levando de 60.~ a 
100$ mensaes a pensão do alferes honorario 
do exercito Antonio Paes de Sã. Barr<.!to. 

Ninguem pedindo a palavra., é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

. Posto a votos, é rejeitado o substitutivo 
. o.lfereddo pelo Sr. Pa ulino de Souza Junior, 

constante do parecer n. 63, de 1899, e o!Ie-
.:çecido ao projecto u . 89, de 1898. · 

E' annunciada. a. dis-.:uss~o unica do pareecr 
·a. 38 A. ue 1899, sobre as emendas a presen
tadas na 2" discussão do projecto n. 38, do 
corrente anno, que autoriza o Governo a 
abril• ao Minlsterio das Relações Exteriores o 
credito de 96 :94~11, sem prejuizo f.os juros 
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que tenham de ser accrcscidos, p:tl'Q. liquidar 
ns rcclnmaçõo>s da$ legações da Grã-Bretanhii, 
França, A ustria Hungria e It:>lia pela co
brança. i11<!evida procedida pelos Estados de 
Pernnmbttco.Aia)lúa.> e Rlo Gront~e do Norte, 
do impo~to sobre na.vio~ dessas nacioualid:•des, 
tlcnndo os ref!~r·itlos Estadosresponsaveis pela 
:;:ommn. qu.~ fur rles_peudicla , e d•~ qual E:m
bobarão a Unmo. 

O ~~·. Pr·c>:o i<lente-Tem a pt.~.l:J.v ra 
o Sr. Lamenlla Lins . 

O Sr:. L:u.n o nha 1Lins;-Haven•1o o 
seu illustrado collega, r epresentante de Per
nambuco, o Sr. B:u·hosa L\nHl., d;;st'jado ou.,ir 
ex~licações a. respeito do parecerqtte o01·actor 
emtttilH··;mo :•fht·~r da Co::1missfío tle Dit•lo· 
macia.~ Tratados, wbre o projecto 1•m 'de
bate, JUlga-s.~ no dc::ver de vil· a iriLuna 
e::cpw DS raziies IJ UC motivaram esse parcc·~1·. 
justificanclo, :rrimdro, que !ln hypotbese er:::. 
C'..llbida intervcnç~iio ; s.:gundo, que a íôrma 
federativa não cx.imí:;. a responsabilill<tde !n
t.ornn.cional. 

Pelo;; terrr.os da lei votada pelo CongrP.s~o 
•lc Pernambuco. impo:::r.o nma taxa de 300 
t•êis por tot•el•~d,a a navios estrangeircs, en
ll'nllos "m seu po:·to, verifica-se que eil:.1. é de 
c~rnct,n• geneJ·ico, vi~a. não uma íleterminad& 
embarCJçã.o, pertencente a este ou áquBlle 
individuo ( s t.rangeiro, rr.as tcdo o commercio 
marítimo estrangeiro. 

Sabe a. C<1mar;1. 'JUe o commereio marilimo 
internacional , que a. Wl•eg11çã.o de longo 
cur~o, bem como a de ciiliot:lgem, fora.m em 
todos os t empo~ obJ~cto de especial protccção 
tlos go~emos. 

Para prova.r essa allE-gacã.o, cita. o oradot· 
Roma, a Turriu ia, Por-tugnl, Hespanba c a 
Joglater-ra, do te:m:po de Olivcr Cromw:)!l, 
n.lêm lle outr:Js povos que sustentaram a pre
tont,;iio 1lo ~eu dominin nos mares que lhes 

. Hco.vam :proximos. Hn,ie. com o triumpho 
rl11s Hbcrdn.é!es nos mares, estes fac tos só 
vAlem pelo .sau caracter historico. e para de
monstrar o valor que esta questão teve em 
to elas as êpocas. 

O grande desPJl çolviJ:Qento do oommercio 
lnt.Gm acional pelo vapor e pelo t elegra.pho 
tornou o pmblema do domínio dos povos 
sobre os mares objec to de regulamenta~ão ju
rídico.. 

E sabe perfeita mente o nobre Deputado por 
Pct·na.mbuco quo um nav io é em alto mar re
gulado pelas leis da. Nução cuja. bandeira a.t•
vórn.; e quando uma nação qualquer autoriza 
o u~v desse pavilhão, m~diantecertustorma
lida.des que as leis prescrevem, essa. embar· 
co.ção gosa i1Jso-facto ela l'l'Otecção do direito 
internacional, não só em pleno mar, mas 

tombem nn. sua permauencio. ncs portos em 
qu•? t.:>ntr:~.. · 

p,) js. bem, p&._r:J. que o uireito de ,iut·isdicção 
e pollcJo. poss:t 1m por-se a um nu.vio as>im 
pt·otegidu, é mist.:r que elte emane ole uma. 
<tul.ol'ida<le ligitima., nfim tlc que não pos~a 
ser considemdo como uma ex t01 sã.o coutra.
r·ia ao tlirei to e ás leis. sol, p;·na de· que os 
r e1>reseniantes das na.ç(i :s interessadas re- · 
clamem contra essa. ex to::;~ o. 

A lei vot.lo.la pelo Congr~<s - o de Pernam
buco. a QGC se referiu o orodot·. acba-se neste 
co,s•J : n[io emana. de autoridade legitima, e· 
inconstitucion<tl. porquan to Yiola :t p:::erogn
t i v11 que segunclo o art. Í " § 2· da Consti
tuio;i'io tem a. l:nião }'\:tr:L !cgisia.r sobre a en
trada, ~ahid::. e c~ta.rJ.a. nos portos. 

E' a;;,im quo o ministro in;dez, rnnda.do no 
rc:fP.t·itlo artigo. d p mou " àtt··rJ<:".io do Mi
ubtro (las f{e l:u:uc.s l•:xter!o,·cs, con!orme 
con~t'~ :!e oiocumcntos pul•l ie:t.dos; que o 
nosso ministro o.lcclar• •ll quo l!Ste imposto 
t.;tmhem lho )l:ll'~cía. incothLttn~ional e que 
se uir-igir·itL a" scLt w lleg., d•' Fazenda. atim 
de solicitar:, ~11spcn.<i:io do illlP•'" l''• ponde
l'::tndo. no <•JHl'clautr, lhl t•epl'l'~en tu.nte in· 
glez que o un ico podt•r compet~n t~ par:~. re
!<OI>•ora cout~;ndu. cJ·;\ o Sn prerno Tt'ilmual 
F'êrleral. 

Assim ficou accorda do e11tro 0 5 inte1·es· 
,;;,<.Jos qne os itnposlos uessa. natu rer~"L coura
dos p~los Estado:; IOS>CIII úepo~itados, até 
que se resolvesse~\ r1u~s tl'io . · 

A' ,· ista dessa r esolução tomadn tl<l Mcm;do 
com o Governo est:tdual, ordenou-se ao pro· 
cura(lor gm·al d:L Rci•UIJ!ici). qua int entosso 
utna acção perant~ o ~up!'etno Tribunal Fe
deral para que e.;;te jul~a~~e cl;; constilucio· 
unlidat!e ou inc0nstitucionaliclade tlo impost o 
lanç:•do, como di! facto jul~ou por sentença. 
de 30 •le maio deste a.nno. 

Esta. scnten•;a, porém, referi:t-se á questii:o 
de incompetenci~. pois o T;·i!.tunal, segundo a. 
acç,fio oppost:.t pt>lo procnrndor do Estado, só 
deci-le a. comp~tencin in sz,ecic, cx:~.minando 
os efl'eitüs da lei. mas uiio :\ propria · lei. 

Toda-via, o ;\linistro julgou ceYer rnani· 
restar opiniuo a. respeito dessa sentenç11 e re
metteu·a ao Governo rte Pernambuco, o qual 
lhe respoudeu d izendo qnc :ts q ua.n tias que 
~c achava.m em dt)posito b.D. r io.m sitio despen· 
didas-

A' v-ista. de uma communicaçiio de:. ta ordem, 
depois de tres t\nnos de csper·a. por p1rte dos 
representantes d:l.s Nações r eclamantes, e 
depois de uma nota. diplomn.tica collect iva., a 
União está. obrigada. a. satisfa%er o c)mpro
misso assumido. Este é o facto. 

Em seguiria o orador lê opiuif>es de di· 
versos escriptores, no sentido de mostrar que 
os E-stados consíderados como pessoas inter· 
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naeionae.s guardam uma nnidatle política em 
.suas relações uns com o.> outro3. 

Cita Ri vier, Marten;;, Bonfil~. Pr:1ã.ier Fo
deré c Pasquale Tiore e conclue c1izen<1o que 
a. Cr>rnmi,:;são de Diplo:nacin. e Tratados ba.· 
liCou-se nos documeot'.lS e notas trocados entt•e 
as · no~sas l('gacões e chancelin:rias para. 
impugmr o po.r·ecer da Co:nmissií.o o.le O:·ça· 
mcato. (Muíw bem ; mteito bem) 

O Sr. Dar'bosa I.i.mna não con
testa as proposi~,;üe;; (Jue trouxo para a tri
bunn. o digno D?.\mta.clu pelo PJ.raná, as qua.cs 
silo ax:iomas c'\ e dil'<:ito ínterna.tiuua!; infe
lizmente. porem. S. E :c niio cliscutiu os pont)S 
que o or.ldor r~riu no seu discurso, n a. pri· 
meira discusslí.o. 

Assim de novo a.ffir·ma. que nr:ro o Ministro 
do Ex.terior nem o ch Fa7.Cii<hL toe-m c0mpe· 
teoe:a para dedart~r incon>títucionol lttna. Iei 
qualquer. dos E>tados fe lerJ.dos : é issJ f-me· 

· ção vrh·ati-\•;t da jusU~a C.:deral. 
A declaração feita., n'·sse sentido. Jlelo Mi • 

nistro do ExteriC\r, Jcvi:ma. e prccipitad<\, em 
nota. aos plenípotenciarios in;.:-lcY. e outi·o!;, 
em nada obri;;a o Est •. du, cujas lds se pre
tende i.nvttlida.r pc-r e>~a lõrma menos re-
gulur. · 

a Justiça., p3.t'J. ilizer sobre os varios quesiios 
de direito constituicional que elle envolve • 

S:tla. das sessões, 13 de julho de 1899.
fJq.,·oosa Lirr.a. 

O Sr. Neiva a proveita. a l:Ltitude qu& 
se tem chdo á discussão dos projectos de cre
dito paJ'a. pe .li r , visto nüo o poder fazer na 
ho!·a do exp>diente, dispensa rle membro da. 
Com missão de Fazenda o In ·Justria.. Não t em 
nt'rict<l <'lgum com os seus dignos collegas. 
de commiss:1o, fo i~:L em dizcl-o; mns o seu 
<?St.1rlo de sau le não o p.mnittindo ·manter a 
ns~icluidade, que semp!·e tevo no cargo de re
presentante do. Naç·üo, força.- :> a. este pe1ido. 

Pur este motivo ta.mbem de ixa. de discutir 
o proj•!cto ~m debate, como JH'etendia, aguar
rlnndo, porém, a sua volta d .t Commissão de 
L~gislaç1o c Ju:>t!ça,conforme o r.:querim.entO
<io nobt>e Deputado pot' P~rnam~uco, para. 
fazet· algumas con.s1derdç-ô)s. 

O §z·. Pa·esidente - O pedido da 
nol.w•l Deputa.dt> sHá. opportuna!'mnte consi:
rlera.Jo pda C,;,mo.ra. 

Ninguem mais p~(Hndo a palav1~1, é encer
rada. a. discussão c adiada a Yo tação. . 

· E' annuuciarla a discus.,ão unicn. do parecet
n. 57 .~ . <le l899, sobrc ~ emenda apresentada 
nn 2·' discuss:\o do projecto n. 57, de3te :mno. 
que autodz:t o Poder Executivo a abrir ao · 
,\lin isterLJ do. Gueri':l. o cr'edito da 25:8!0$ 
jla r·~ iudcmn!znr a Fel ippe Ma.swoll <lo gado 
le'lanta:lo e :J.rrcba!tw.d.o pelu.s forças legaes 
no Rb Gea.u,le elo Sul. 

Nin;.:u ern pedindo a ~alana., e encerra.<Jaa 
d iscus;ão e adíu.da. n votação. 

Alóm dis~o. não conhece lei aenlr"ma. que 
a ssim coli•Jque cs uegocianlc;; e industriaes 
e~tt-n.ngei.rot> em condiç;õ~s stlp~riores. muito 
mais ccmmotlas, que os bJ·azileiros; p:n-· 
quanto, ao 11asso que e:tes 1-:sados em seus 
in_teresses por qualqut>r lei estadual que repu
t em inconstitucion:d, o CJ.Hriuho que teem <.i 
coustituir a d vogad') e pro pó:• acçüo c-:;m·e
nie:Jte p~rante a jll~tiça. !~deral,-os C·)tnmer
ci.mt2s estra.ngeil'<JS desviam-~c desse carul
nhn, aruiJarados na int~r·teuç;l.'l do~ rc-spc
cti\·os ministrOS, e tcem p<~.ra S.:U n1vo~,;;do O 
procUI'n.uot• úa ltcpu.-lica. E m-l is, ao pa:;so E' nnnunciadaa cli;;cu~são da cmenJa sub
que 05 bt'a7.ilei ro~ qtlc tt!em oiJt id.o s~ntenc:~ stilutit!ll C.o Senado ao pro.}~c~.o u. l'i3 A. de
da j ustiça f~del'al. coorlemn:.taC.o a Uniiío a 1893, e ()7 d) 1899, que aulori;n o Poder 
J1ag!l.r -ll!es certa. E: deterrn inad;\ ind:miliZ.l· Executivo a abrir a.o Mlniste\'io •!a Indus~ria. 
ç:io, veem esse ptgameuto auia!lo para as ViaçJo e Obras Publicas o c1·edito especial de-' 
kaleadas grcgas,-os estrangeil'OS di,;apen- 1 :''61S812, pal'a pagamento c'.o aluguel do 
.Eados de litlg;J.r, a i li viados do peso que acar- preuio on•le funccionou :\ lnspPctori:~ Geral de 
l 'eta. um pleit J morow, veem :ünda mais, Tl'rl'as e Colonização, de j:.tneiro a março do 
além do pagamento mais ra pidoJ · elas ~u:.s co1·rente anno; 
recl11.mantes, o n.ccresci!no dcju;·os, QU•1 r.e· ,. ,, :! 1 d 
t~hum.~ l ti numda co;,tm· e que os brazileh·o:s Nlngmm -peuin· 0 lt pa n. ·n•.:~., é encerra a a. 

úhcu.~~il) e a uia.'l:L a vaüçii.o. 
jamai~ ol.Jtiveram! 

Julga, pois, que <> projecto deve ir á CVm· E' a:mnnci:lda a 2' discu3;ão do projecto 
m issão de Cvnstituição, p.11·a o que envia á n. 66. de 1899, providenciando sotlre a appli· 
Mesa. U!Il requer imento. l3:11ri:o bem, muito car,:üo que deve ser dada. ao producto l\qnido 
l>cm.)' ,Ja venda d J CJ.nhões impre:>taveis e met:J.es 

Vem á. M€S:\, é lido, apoiado e posto con· inser viveis. pertencentes ao Mlnisterio da 
junctamente em discussão o seguinte Guerra., e bam assim de proprios m•ciona.es e 

. terreuos j ulgados desnece~.;:~.rio~. 
R EQU'EB.lME:NTO 

. Requeiro qu~ o projecto n. 38 A, de 1899, O Sr. President.e -Têlll ·a palavra. 
v ã. á. co:nmiss.'to de Con3tituiçã.o, Legislaçi.'i.o o Sr. Galeão Carvalbal. · · 
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O S~r. Galeão c~u·valbal-Sr. a.u;:;mentando assim o seu p:!l.tdmonio. 
Presidente, tomei a pl.lavra n:L discussil.o (Apoiados.} _ 
àeste projecto, para envia.t• ;i Mesa um reCIUC· Que p·.•ova mais evidente :pó:le :t União 
rimento que, espero, será a.pprovado pela. ca. fomecer t!e fjue não pre~isa de determinados 
mara dos [lepu.ta(lo~. pl'oprios nacionaes pal'a. seus serviços do que 

O pre>.jecto em rliscussão encerra. uma ques- o annrmcio-d:t sua v~nda? 
tão eonsêitucion~r. pa~·a mim, do m~üs alto _ p,\de o Congresso :mtorizar a alieaaç1io 
alcance c àa m~.ior reieYancia. destes proprios nacionaes, qmmdo :1 Consti· 

P.roviden~ia.ndo sobre a applica.;ão que deve tuição lhes r!ú. imperativamente um destino 
ser daca. ao producto liquido da venda r!e c,·rto ? 
material bcllico imprestavel e de motaes in- A resposta. negativa. impõe se fãül.lmente, 
ser'l'iveis. contem àisposições que se rerel·em o ac!'er.liw que ;~ Com missão rle Constituição, 
áalicnal;l'io !los ]Jr•Jprios nMionae,; c te~r<:nos L·~g isl<lç:i.o e Jastiça, e~tuJando as origens elo 
julgadQS (lesncccssa.rios. E' este o ponto i.m- no~;;o e~tatuto politico, verific3r;\. que a in
portante d 1) IJrn.íecto, que deopertou a. minh:J. ~tiienatitid:J.rle tlos proprios nacionoe.; por 
a.ttenção pot' r·au;.a do preceito constitucional. parto rkt U11iiio é um preceito in,;opirisrnavel, 
que regnia de um modo muito cl:oro, CJual ' ' e opinal'á t:tmbe:n que nii.o pu·lel'à ~c:• auto
destino quo a Un'ão deve M.r ~03 proprios riz<tda pelo Congre~;;a v. venrh~ dos :tllurlidos 
nacionaes quu~<tio delles níio ca1•eça p:~.ra os projn·ios naciqaaes. 
seus serviçns. Cheg'J ainda a outras coosequencio.s que 

O Coni_: t·.:s:s 1 te:n consbnt;:,mente \'Ot:J. .. Jo s:io inc<ritaveis; affi:>mo qno as autori~.::.
autoriznçlí~s -p:tw.r. vcndR ele proprios nn.cif\- \iu\!e ate hoje conceuidas, pwa senJe!h:mtes 
naes, m~<S c·murm~-me declaJ:ar que tenho :~ctos, são evidentemente inconstitudonacs. 
sempre vo:ado contra semelhantes t.uto1·i- (Apaia.Jos.) 
zacões, porqu·~ as considero inco::~stitucio-~ St. Presidente, o projecto apresentado 
naes. . Dela Cornmis~ão de O!·çaroento. aue i'Oill nre-

O Sr:. PAULA R.ums-Anoiado. ~rlido de uma e:x:p::~siçi'io d•J môtb·os, apt•e-
- · cwndo a m•,nsagem •lo Po ler Exec::ut1vü, 110 

O S]~- GALF..\? CARYAr.tJAL-Levanto es!a :1rt.. 2", parn.gra.phn nnico, est.o.oe!ece a. Jll'e
questao n') selO l!a Ca.m~u·a, ).)~r~ que SeJa :erancht uos Eshvlos ~as ruun icipalid:ttles !1<1 
el!a.1_e;:<vla ao_ e:.::~me dn. C_ommrs&~') Lle Cor:- cr:lropra do.s propt·los nacionaes, meJi:mte · 
stitulçao, Le,!;!3l:w:\O e .. Jusbç&. . p:.t;p.;n(,nto no preço da a vt~liaç5.o. 

Pen.so ~!!a .u ar~ . 64, p~rag~apho U~1co (la. Esta parte do projecto ô i'lagr<~.ntc:nente 
C?nshtuH,:<J.o e nn.uto preclsO-:os rwopnvs ~a- incnnstiiuciona.l e caus1 mesmo .~urprezu. 
c~anae~_q~1e w7o fa__;·e ;;l tlece~J~I·tos p:o·a seno1ços ver se a ddf<Jrouç:.r. ndlcal entre o texto ela. 
da_ Unwo~ pa_ss •;-, ~, tto dom:flW do Esl,tdo, e'd Constituk;ií.o c 0 que se contern no pl'Ojecto, 
cu; o terntor•o c>tm:rcm s:t1lados. q11 e constitue uma. completa ianovação. Pelo 

As p:1Iavras que a Constituição empl'eg-ou a.•·t. 6,1 da Cons~ltuíçiio.o;; pmpr;os nacion:.J.e;; 
teem uma signilicaçiio muito clara; do cotl· pJ.~sam aos E~t:dos smn con:Jição alguma. 
texto. (h rli~f?.sl~5.o,.. clr.a~., re~ulta.. q~e os 0 SR. PAuC..A RA"'!o:; _ o projecto creou 
proprl~S n~.c-~ u~~~ nao IJ~ .,em ::.e~ ali~IHd?~· nma l' !Stricção rtlle não ó c ti~ida p!lm os 
ou ent,!o .. l.n., na. portu.,ueza nao e mars particu!aT.'€~: sô p:J.ra S:!I'viços exclusivamente 
entend1da nem pelo governo ne;a p:lo Cvn- p' blico ~ 
gresso tl:J. Republica 81'azile!ra. u :;. 

Esta dispo:;ição coustitucion2l "(ll'Oveio de O SR. GA.LE:i.o C,\RVA.LHAL - Sobra esta 
uma emcnd~ a;;resentadl ]?elo illustre Sr. m<lteria tenlto ouvido pJr varias vezes a 
Dr. L:tUl'O Sodt·e qun.ndo se disentia o pro- ohjecçlo de que~· lei uii.o se refere aos pra· 
jecto de Constit uição na Assemblea Coustl- prios nacionaes situados no Districto Feder,li, 
tniute. que u ão pótle s~l.' considerado como um Es-

Os sew; dizeres e~tão de a.ccordo pleno. ta.do. 
ou melhor, complet3.m a.primeirapartedo E~ta obj~cção h.mbem nã9 prevalece; 
art. 64, em que se p1·e~eitua sobre a pro- comquo.nto o Dbtr1cto Federal n1i.o constitua 
prietlade dns minas e terras de\'Olutas nos Es- um Estado, po.:;sue entl'etanto uCSd!! .)a os 
ta.dos. requesitos politlcos de um Estado, pois tem 

Ora, dispJndo expressamen-te a Constitui- a sua Npresentução ua Camn.ra dos Depu
ção que os proprios naciona.es, que não fo- ta.dos e no Senado. Além disso existe ~• pro
rem necessar·ios para sel'viços da União pn.s- messh constitucional da sua. traasfbrmação 
sarão ao domínio dos Estados, outro destiuo em Estado, fogo que seja mudada a Capital 
não póde ser dado aos mesmos proprios na- da Republica. para o planalto central do 
cionaes, desde que a União delles não pre- pa.iz. · 
cisa. Pela. disposição imperativa da lei, eHes Trata-se porbnto de uma zona territorial 
são transferidos ao dominio dos Estados, que tem toda.s as condiçõesp.lra organiZar-se 

Caruar"' V. IU 32 
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o:m Est:<do Federado, e esta impedido de Cu
zel-o pm• ser tr:~.nsitori~menk a sé . .le do go
verno feder;i,l; o Distl'icto Federal não está 
:Portanto na. calhegoria de uma parcel!a. ex
tr:3.-constitucional do ll(JSSO terri to rio : os 
IJroprios na.cionaes aqui existentes serão 
necc:;sarios par.t os serviços do futuro Es
ta•' o, caso a União po;sa à.ispensn.l-os_· 

Sr_ Pre:;ident·', percorrendo os A'maes àa. 
Asêemhléa Constituinte e relendo as brilhtm
tt>s discuSêões qu.e aHi tiveram kgur- sobra 
os pontos mais importantes do ucsso pado 
fao<larnental , não·.encontrei um só discurso, 
um;t só prova. que me pudesse trazer tl con
vicção de que estava realment~ na in tr.mção 
do Iegistadot' const.ituint~ autorizar a venda 
uos prop:·ios nacionaesque nií.o fossem nace:
sarios paea o; ser-viços da Uniiio; pelo c)n
tm.do, <lo contexto ger,1l tia nossa Consti· 
biçli.o e do di5positivo expresso do :nt. 64 , 
resulta que o> proprios naciona.es constituem 
um p~trimonio e como tal süo in3lienavci~. e 
por isso pas~:tm ao domínio do Estado sem 
conrliçã.o alguma.. 

Sr. Presidente, e:;ta é uma questão bem 
iutel'e'óS<tn te (\o nosso di rei to constitucional. 

A Cn.m<~.r<t não pódo se mostra!' iudi1fercnte 
ao estudo desta grav3 questão, nest•.\ mo
m.,nto em que se pl'ocura. com a maiot· soffre• 
guid:i:o <l.pura.r "dinneiro de qualquer maneim, 

-fazendo uma liquidacã.o gera.l do> b3ns deste 
:palz ; annuncia-se a. venda de todo esse pa.
i.l'imonio, da todo esse cabed~cl qu:~ a nação 
bi'asileira. accllmnlou, tra.nsf~rindo-os il!egal
mente a particulares e a emprezas nacionaes 
e estrangeira~. 

· Est'l. duvida. que levanto avulta. ainda mais 
quando entre t~s a11toriza.;ões dt\ maxima 
responsabilidade, que o Congres~o tem con~ 
ferido ao go-verno, esta a de vender. os ar
scnaes e (!. Estrada de Ferro Central, o 
prorH~io nacional de mo.i;; alto valor, que 
:p::>s:>uimoa- (Apoiados.) 

Si a Constituição foi promulgada. pa.ra nã.o 
ser executvhl. e sim para ser i nterpreta.d<L 
conforme r.s necessidades det otcasião ou as 
conveniencia~ políticas, entJio será melhor 
abandonarmos qualquer cstud·.l seria sobre os 
pontos ca,Pit<ws da nossa lei fundament<~l. 
de~de qua raalmente nenhum proveito co· 
lhemos de semelllaute tentamen-

Acre1lito porém. que o Congresso niio se 
most-rará. infenw l\ um dir;1ito que pe: tence 
aos Estados, e que não se deixará dominar 
por sentimentos pa.rtidarios ao resolver esta. 
questão da ma1.ima. gra.vida.de. ·q_uo entende 

· muito do perto com a in tegt<idai!e •lo patri
monio na.cionfl l, que não póde ser de.!'trtlido; 
ou lu1 de pertencer ã Uoiã.o ou aos Estados, 
na. !ót·mn. da Cotlstituiclo. (Apoiados.) 

Na. minha humilde opinião os Estados 
podem protcshr conka. as alienações pro-

jectadas como attcnt:J.torias dos seus direitos· 
de dominio; podem mesmo perante os tri~ 
bnnaE:s r{oivindicar os pt•opi'ios uaciomtes ven
didos incon~tituciona1mente. (.-ipoiados.) 

Porque não ha tle s~1r executada a vontade 
do legislador constítuínte? Porque a União 
não entrega aos Estados os proprios nacionaes 
d~ que J)iio precim, prescindindo de indem• 
nis&ção, pot•que a Icl fundamental não esh
belccr. condição alguma~ A e~te resDeíto tenho 
visto discu.-sõ2s tanto nesta Cnrnaro. como 
no Senado. autorizando o;; projectos de lei a 
passagem üe edificios para os Estados; mas a. 
questão, no ponto de vista, em que eu a coi
locn, não foi ainda Yentilada nesta Casa., 
salvo et'l'O ou engano da millha parte. Isso 
pouco importa; o meu de"Ver é clla.mar a. 
:ttten~iío da. C~ma.ra para um assum:pto {!~ 
ta.utrt g-r a vitlade; não ha. necessidade de se 
approvai' precipitadamente o proje~to em 
discus~ão, quando estou c lrto de que a Com
missão de Constituiçlo, Lr~gisfação e Justiça 
se ín~pirará. na. ver.-Jad(·ira rloutt'ina consti
tucional _para e!abora.r o seu p:1recer. 

A Camara. pOl' sua vez, qne tem a alta. 
missão de velar na guarda dus leis, >aberá 
respeitar o nosso pa.cto funda.mental, e sõ 
n.ssim trabalh:.\remos pelo engt-andecimento 
da Re;>ublica, que devemos <brender e amar. 
(AtJIJiaàos,_ muito bem_ muito bem.) 

Vem á. Mesa, é li'lo, apoiado e posto con
junctamente em discussão q s.eguiote 

IU:QUER.lMENTO 

Requeiro qno o projecto vá u. Commissão 
tle Constituição, Legislaç~o e Justi(}a, para. 
dizer si em t'a.cc do dispnsto na Constituição 
I<'edei'al podem ser vendidos os proprios na.· 
cionaes. 

. Saiu. d:~.s S'2S5ÕI.!S, 13 de julho de· 1899.
Galec1o Ci:zJ·1lalha~. 

Ninguem mnis pedindo a palavra, c cncer'· 
r a da a. 2" d iscussiio do art _ 1 ". em seguida a 
do art. 2° do projecto n. 06, da 1899, li.cando 
adia·!a. a votação. 

E' annuncia.da. a 1" c:lis~ussão do projE:cto 
n. 50 A, de 1809, isentando os bancos na
cionMs de deposito, qua negociarem em 
cambio, ü1stitui.cl· s nos Estados sob o regi
meu dns sociedades anor·ym·1s, das obriga
ções do d('posito 1le que trata. o a1•t. 19, da 
lei n. 559, tl.e 31 tle U.ezembru de 1803. 

Ninguem pedio.do n palavra., e encerrada a. 
dis:ussão e adiada a votacão. 

Vem á Mesa a. seguinte 

JJECLA.II.AÇÃO 

Declaro que votei co•Jt!'a o :projecto n. 62, 
de 1899, concedendo privilegio ao Dr. Pedro 
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Souto Maior, para ·estabelecer um plano de 
navegação a vapor entre Santo Ant')nio do 
Rio Madeira ate á fóz do Rlo Beni. 

Sala. d'cs sessões, 13 de julho de IS99.
..Augusto lYJç,n!eliegro. 

Vão a. imprimir os seguintes 

PAR'KCERES 

N. 27-1~99 

-'Conced~ liceaça por tempo indeterminada para 
ausento:,·-se desta C.r:pital ao Sr. Deput ulo 
Silvá Mm·i:;. 

A Commissão de Pe:ticões e Po:lcres, atten-
· ... :lendo ás poderr.sa.3 razões allcgadas p2Io Sl'. 
Silva 1\Iariz, Deputado pelo E;stado da. Para· 
hyba, na. petição qua dirigiu a Camara 
-solicitando licença. pa.ra. ausentar-se desta 
.Capital por tempo io.detérminado, ê de pa
·recer que 1h0 seja conceditla a referíd.a 
licença. 

Sala das Commissões, 13 de julho de 1809.
Alvaro 1Jotellto, presidente.-T..cva1·es de Lyra, 

·relator .-Jolío Lu.iz .-Rau~ Bai·roso.-C..tse
.miro da Rocha. 

N. 28-1899 

<Concede t1·e: me.=es rT.e licença ao S,•. Depulado 
Ad(llphQ A.,tfonso da Silro Ga1·d~, para reti
rar-se desla Oapit-1.l. 

A Com missão de Petições e Poderes da. C:l.
<mara dos Deputados, attendentlo a.os justHl
~ldos motivos oue apresenta o Deputado 
.Adolpho A. da Silva Gordo, é de pare:er que 
ca. Ca.ma.u lh<J. conceda n. licença .de trez mezes 
.que soHcita.. 

Sala das Commüsões, 13 de julho de 1899.
Al-oaro E • t~lho, presidente.·- Casemi1·o da 
R1cha.-Ta•ares deLyra.-JoaoLui.;.-R•n~ol 
JJa1"'rOSO. 

Vão u imprimi~ os seguint2s 

PSOJBCTOS 

N. 28A-1899 

tui,ão, Legislação e Justiç:t, fixa o subsidio 
que devem psrceber ncJ. proxima legislatura.· 
os membros do Congresso Nacional, e repro
dtt'L, com uma. :só alter;,cao, o que a respeito 
tlispoz a lei n. 407, da 6 de novembro de 
1896, que fixou o subsidio dos Deput~dos e 
Senadores p:1ra a. legislatur~L que vai findar. 

A a.ltet·ação que traz o projecto á \)ita.da 
ld de 1896 6 a constante do § 1 ~ do seu 
art. 1~, e coosi~te em considerar o subsidio 
de que f<dla. o· art. 23 da Constituição uma. 
!'emuueracão pro labore, sujait;t por isso a 
desconto, no caso da falta de compar~cimento 
ás sessõ;;s por pa.rta de Deputados ou Sena-
dores. · 

A Commissão não pó:ltl aceitar essa medi· 
rL'l, pot• varias ra.zõ(ls, sob~·esa.hindocntre ellas 
a de que jà. houve pronunciamento em con
trario, quer da mesma Commtssii.o, qu~~ da. 
Carnar('l, dos Srs. Deputados, dlqnella em 
parecer do anno passado sob n. 2::1, o desta 
em votacão sobra tal parecer, procediJa em 
uma. das ultimas sessões. 

Di~cutindo a preten\):to do ex-Deputado 
A!Credo Ernesto Jacques Ourique, que pedira 
o pagam<Jnto da seu subsidto daranle um 
~ec·iodo em que havia. deixado da tomar parte 
uos traba.l h os da Camara, a Com missão de 
Justiça que funccionou em 1898 emitl!u pa.· 
recer fa.voravel á. dita; pretençüo, escuda.n
do-se em valiosos argumentos, dos quaes 
destacaremos o seguinte: 

« o termo imperativo _,mcerao- em se
guido. ã. !ocucã.o - dlwanta as sessões - ex
pres;os no art. 22 ela Constituição, manifesta 
claramente que o pensamento do legislador 
constituinte f,)ra conshierar o subsidio do Se· 
nn.dor e do Deputado, não uma remuneração 
de se:·viços, tlcpendents do exercicio no tra
balho, mas uma doaçiio inherento ao respe- · 
ctivo mandato, ínsepa.ravel do mesmo, invio· 
lavei e inataC<Lvcl du1•a.ute :~s sessões legis
la.ti'las, unico limite tixfldo t1.0 seu pnga
meuto .» 

A Camara. conformou-se com os ft~ndamGn• 
tos do parecer e approvou-o, sem discussão, 
autoris!\n•lo o pagamento pedido pelo ex· 
Deputa.clo Jacques Ourique. . 

u,,, pois, um julgado parlamentar, na es
pecie; nli.o sendo cl'ivel que a. C:Lmar~ esw,ia, 
dispostu. a affil.'"n13.r e negar sobre 11. m9Sma. 
mn.t~ria, decorrido ootro um e outro f11.cto o 
espaço de alguns dias. 

Demais, a mettiúa agora consig-mdo. no pro· 
jecto n. 28 é ab~olutn.meute inenlcaz, por 
um lado, e draoonLrma.mente injusta por 
outro. 

:Fixa o subsidia que deoem perce'/jer os membros 
do Congresso Nacional durante 11 legislatura 
de 1.900 a 1902 e da outra..spro"~:ide;lcias, com 
.. nwsti:ut:vo da Commissúo de Co;osliluiçc:f.o, 
Legislaçrio e Ju.aiça, dcclartr.; zdo em 'Digo1· a 
lei n. '!107, de 6 rfe novembro de 1895, qt1e 
fixott z:Úl'a a p1·esence le[Jisla.cura o subsidio 
dos Dept~tados e S3nadores ao Congresso Na· 
cianal. 

W i noCficaz, porque os congressistas que 
O projecto n. 28, do corrente anno, su- não quizerem ou não puderem comparecer 

j~ito á apreciação da Commis.~ão de Consti- com a.ssiJ.uidade aos kabalbos das sessões 
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terão para isso o recurso das licenças. que 
nunca são nem serão negadas e que não pre· 
judic.,'l.m a percepç.ã.-> do subsidio, 

E' injusta, porqu3 a redacçüo que lhe foi 
dada não abre margem ajustiti~().Çã.ode :faltas 
simples, por motivos independente~ d<< von· 
tade do Sona<lor ou Deputado. 
Dlr· S~·ha. que a proposição l:JÓ•le ser emen· 

dada nesse sontirto '! Responde :1. Com mis
são quo, uma vez M<sim emeodaõa, a medi-la. 
que se propõe a inda mals inefficaz se toraaria, 
porqu<mto, aiérn do recurso re~'111ar rlns li
eenca.s. teria.m os congr~si;;tas nw'nos ;\ssiduos 
esse outro recurso das justi dca.tiYa~ mais ou 
:menos completas. 

Por tudo is50 e sobrctu•lo pela. coruideracão 
de que só no pa triotismo dos ·membros rio l'o:lcr 
Legislat:Yo ~e encontrariL o t'cmedio -prw:t o 
mal que o § ! • tlo art. 1" do projectl'lJl·ocura 
evitar on eli::niunr, ô a Commissii.o de p;•
recer que a Camara a.dopte o segu:nte sub· 
stituith·o :to re r~rír!o projecto o. 28 : 

O Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico. Fica. em vigor para ::t legis
latur••t~ ue 1\})0 a I902a ! Olll. 40i, de6ue 
uovcmhro de !$00, quo Jixoupa.t•a. a prest~nte 
o sub"'idic) dos Depntll:h:s e S•:n:ldores ao Cc.n
gres~o :.\':J.cional. - Jlarlins J:mio1·, rclator. 
Xauie1· da. Silwira 7tm.ior. - Rívadavia Ct;r
,·íia.- ! orlo Galdio Carc.:l/l(tl.- Lt~i:: Dom[n· 
!JUCS.- Alj'redo Pmto. 

N. 28-!S!JL) 

O Con~ro:so Naciou~l d~crt:lla 

Art . 1." Duraute o tr~lba.lhos t.lo Con
gre~so NadooaJ n:tlt!f;i5laturn d<.! l!lOO •t 190~ 
percchc:·:~ c:1A:1 Deputado o cnu:' St,ll3.·1ot• 
al0m •h l~jnd:l tle eu~to· fixada no. actua! lc~ 
gblatnr :1, o:; suhsitlios dia rios do i5$, ;;a;;os 
p1·o ZalJol"c pule Tbesont'P Fodcx-al. 

§ I.• Eslcs subsídios soriio pagos m ensal
mente, d~cont:tdns de c.ndu. um tl o:~ mclllbro;; 
do Congressu tautns ve:ws setl)nta e ciuco 
mil rêiR qu<~utos forem os dias em que n:io 
compllre~et'elll n.os ttabalbos de suas sessões. 

§ 2. • O;; 5:Jb:>idios assim fixados .set•ii.o pa
gos dut·s.ute u~ sesoões or tlinaria.s e extr·ftO!'
dina.rins e bmbcm1 ctnraute as suas proro
gações. 

Art. 2. 0 Rev-ogam-se as disposições em 
c.onh·a.rio. 

Sala dns sessões, 16 dejunhode 18'39.
Henrique Ya;. 

N. 70 - 1899 

Atctodza o P odeY E:z:ect!H-vo a co·,tcedeí" .. as of
(i.ciaes e praças do e~~eJ·cito q-ue l'egv.cre~·em 
matricul.~ HOS instic!ltos de ensino militar 
dispensa de idade exigida ;los 1·egHlamentos 
uld ht;Je em v igor; e a conceder mai:; ttm an
no pari!. COfil ll1e1atem os c!ludos prcl'cwator ios 
a todos os alt~rnaos e ex-ttlumnos qt!C hmc~e· 
,-em 1lDl" qv.ab)t!tn' cat~>a c:z:ccditlo o ZJN.:o ,·e
gt!lamer.ta l· marcado pa1·a e~ses es!t!d os. 

O I" sargento r!o 4• batalhão do infantaria. 
Eugenio de Souza, pede r.o Cong1·esso Na.do· 
tml quG lho sc,ia pC!rmittido ms.tl'icul:l.l'· se na. 
ltscola. Preparatoria· c de Tactica, cli=-:pensan
do-se para. esse 11 m o disposto no urt . 69 do 
rc.;pectivo r eg_ula.mento, por ter o peticio
r.ai·io attirigido êi. idadema.x.ima a.lü ;·,revista. 

O mesmo requerem o l• sa.t·gento llo 3[0 ba.· 
tali.Jão de infuntar!a Luiz de V•lio. Forte, e o 
I" !'a.rgento à o G · batalhão c!.e infantaria Ce· 
sario ele i\lmcida Nobre do Gusr!l;!.o. 

Por out:·o Iado rcq uercm clou;; otnciaes do 
Ex(w;:;ito. o altere:; do 25·• b:\talhiio d.e infan
taria. José ele F igueiret!o New s e o a.:íeres do 
2 ' regi me ate; ue ca vn na ria José Ricr, t·•lo dEI 
Abreu Salga.d.o. que o Cong-r·()SSO Nadonal 
llles concedo. pcrmi,são p:m:t, por nwis um 
anno, frcqno:!nüuem o cur~o prep<J.rat-J l'i0 da 
E;cda do Rio P;\rdo. 

Carlos de Carvalho eott..1., alferes t.!o !• regi· 
rnento de C'J vall:u·ia e Adol pho Rllurígues de 
Me>quita, a.lleres do 1" regimento, solicitam 
an:doga. coilCessiio. · 

Tenuo sido l"Cfo.ll'm:l.<lo o re~ulamento do 
onsino militat <.lo I :>S9. (.icí. o fo i !.luas vezes, 
em 1890 c em 1S0:3),e ~stando cmelab~raçiT.o, 
em vit·tu dc ue a uto::iz-n•:ão llv Congre:::so Na
cionnl um nu1·o plano de ensino par:1 os insti
tuto~ militares, CtJmindo que a rned!ua. ado
ptac1a por ln i poss:\ f;n·orecel' ;1.. qnantos om
cin cs c praça$ pt•ejudicauos pot· e,;~t\S constau
t~s 1'el·ormns ox istircm uo Exel'cito, como 
nquelle,, ou que t~:~nharn exceditlo a idade re
g\lla.mentn.-:-, o sendo certo que mais facil
mente poolel'á. o Governo :~.prcci;~r esses v.wios 
c:1.~0s imli viclua~ ec.m o. cle>"it.lo. equidado 
ó a C•,mmissfLo de p:.t!·ecor que S<'}t adopta.do 
o proj~to que om seguida o.ll'er ccc :l. cunsiue
l'ação da. Cü.l!liU'n: 

O Cr.ngre~so N:J.ciona.l decreta.: 
Art . 1". Fica. o Poder Exeeutivo autor izado 

a. conceder ao; ofHciaes e pra.ças do Exercito 
C}Ue -requerEll'em matricula. nos institutos de 
e~ino militur, dispensa de ida.de exi~:,rida nos 
r egulamentos até hoje em vigor. 

Art. 2°. E' o.Governo igual rnenteautorizad.o· 
a. conceder ma.is um :tnno para completarem 
os estudos prepara.torios a. todos cs alumnos-
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e ex-alumnos· que houverem por qualquer 
cau:::s r; x~~-:lido o praz.a re:;ulr-.. mentar lU!Ll'
cado p~ra c~ses esL udos. 

Art. 3°. Revogam-se as dispo içõesem con· 
tra.rio. 

Sala das Commlssões, 12 de julho de 
1899. - Henrique VaUadares, presidente.

·Bw·bosa Limt, J::el:rtor.-Augusto Clementino. 
-Mello Rego.-Rodolpho Paixão. 

N. 71 -1899 

AWoJ•i.::a o Porler E~;ecutiTJO '' co11siderar 
; c~mo c!lccti.,arn~nte promouido ao posto de 

alferes de infantarÍ(! em.data r!.P. '14 de agas
to de 1.891 ao então f" cadete do 8• bat r,lh.rio 
de in{cmtgl·ia .1.ntmio Rodrigues de .!ra~<jo. 

Em 27 de jul11o de 1897 thlleceu em com
bate deante da cidadella de Canudos o alferes 
Antonio Rodrig-ues de Araujo. Pub!ica.do em 
1898 o Alm~lnak 1Iilitar comasalteracõesde
corridas oo anno anterior, cornmunicou o 
commanrl&.llte da Escola do Realengo ao Mi· 
nistro da Guerra, em officio tle !7 de agosto 
desse anno, que o alferes Antonio Rodrigues 
de Araujo estava. vivo e achava-se matriculado 
nEISsa Esoola. 

Verificado que tão verdadeiro era aquelle 
falleeirnento qu:J.nto o em a noticia dada. pelo 
command.nnte dessa Escoln, chegou-se pelas 
.averiguações a que seprocer'leu no.Miaist~rio 
·da Guerra ao contlecimento de que realmente 
·atê 27 {le julho ele 1897 existiam no Exercito 
dous alfere~ de infantaria com o me.<mo nome. 

julho de 1897 ao commando do districto, de· 
clo.ruu que~ alfeJ·cs tmn.<faidopar,t o 33" lia· 
taUu"io de infanta;·ia era um oHtro de igua~ 
nome. 

E' evidente, pois, que as proprias autori;.. · 
dades su:p•wiores do Exercito conlleciam o fa
cto de existir:.1m clous officiaes do mesmo 
posto e t1rm::t. com o mesmo nome, sem que 
tle mais nada inquirissem nem julg-assem 
haver nisso n menor irrcgulo.l'idaüe, sanccio
nando assim de modo expresso a, promoção 
qno em boCL fê a.cceitara o ot:Jcinl que sobrevi· 
veu ao seu homonymo. 

Talvez mais cedr> se n~u vesse reconhecido o 
engano. si não fo~se tão morosn a expedicão 
de patentes aos officiaes promovidos, pois 
urna. ver. 'lm dia o registro ulphabetico desses 
documentos para logo se evidenciaria a coinci
\lencia. 

Consultado, o Supremo Tdbunal Militar foi 
de pal"~cer, com o qual confurmou·se o Pre
sidente da ltepublica, que o promollido a 8 d~: 
11ovcmbro dr: 1894 foi incontesll:welmente o al
(<:res ,1ntm1io Rodrigues ele Ara~,} o que llereceu 
em ope1·açõ~:s de guerrrJ. no interior da Bt.thit~ 
é, portanto, a. os seus herdei.,.os, si os tive;·, !:abe 
o direito de haver o respectivo meio·soldo e 
mt>ntepio. 

Entenr1e o Ministerio da Guerra que, em 
virtude dessa resolução do Supremo Tribunal 
Militar, tem de ser o alferes Antonio Rodri~ 
gues de Araujo, homcnymo do fallecido em 
Canudos, privado do seu posto; e para ques~ 
n i\ o rl ê sua eliminação C. o quadro dos oflicia.es 
do Exercito por to.I motivo, requer o mesmo 
alferes que o Coogrosso Na.cionallhtl conceda.. 
a nomeação desse posto. 

A' Commissão parece que LI bem pouco li
quido o direito que se acredita. existil' para. o 
Porlel' Executivo tle consit.lera.r por tal motivo 
tlemittido esse oft!.ci&.l, o qual, si assim PU· 
uesse set• attingi•lo ini<tuamEmte pelu.a conse
!JUendas de uma ra.lta. que nilo é sua, teria 
pela mesma t·nzi'i:o de inllemnizar á Far.endo. 
Publica dos vencimentos rle alferes que per· 
cebou desde l8!H:tló o di:~ elo. sua exonera.~ão. 

Porquanto, resumindo, v&-se que o Gove1'no 
sa.nccionon pot todn.s as fól'mo.s. rlesde essa. 
d:tta. ató a •!:~ l'Csolução acim:~ citada., a pro· 
mação 1l0 11cticionario ao primeil·o posto do 
Exercitll, t•econbecendo a legitimidade dos 
seus direitos, proventos n reg:•lias e dando
lho: conslantemen.te commissüe.s e encarg~.s de. 
oflicial do E:.ceJ·cito. 

Assim: 

Levando-se mais longe a syndicancia a. que 
se mandou procede!'. reconheceu-se que em 
portaria. de 14 de agosto de 1894 fora commis
sionado no posto de an~res, entre outros o 2" 
sargento Antonio Ro·Jrigues de A:·aujo.-r!o 23" 
batalhão de infantaria na Capit•1I Federal, 
mn.s quc,existindo em Ma.ttó Grosso, no 8• ba
talhão de in!imta.ria. o 1° cadete Antonio Ho
drigues de A1'aujo, e ahi não sabe.otlo as ~•u
torirhdes militares qoe houve~se na. Capital 
Federal urn sargento ele igual nomu, entenrieu 
o comm • nd:tnt!l do 7" districto, ao ler no 
Diarin Official a noticia <laquella. promoç;io 
que elfectivamente estava nomeado alferes 
em com missão este 1 o cadete que servia noS• 
bnblhão. E. assim pensando, permittiu pela 
ordem do dia rle 7 de outubro de I S94 que 
passa~se a usar as divisos de official o 1" ca
dete Araujo, que sobreviveu ao seu homony
mo morto em Canudos. Desde essa data. até 
abril ultimo, sem que nioguem se a percebesse 
do equivoco, tem vivido e ê tido na maior boa a) o commandan te do 7• districto militar. 
fe como official e como tal no goso de todas as por ordem elo dia de 7 de outubro de 1894, 
vantagens esse alumno da. Escola do Realengo. permit.tin-lhe que us.-.sse os galões do seu 

Ainda mais: da. sua -fé de officio consta que posto e, portanto, que passasse a. e~ercer as 
o pt·oprio :J.judante general, em ot!lcio de 3 de 'luncções de official subalterno, . tirando·se-lhe 
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·;desde então nas folb.as do pagamento venci
mentos de alferes ; 

· b)_a. ordem do dia regimental n. 240 dessa 
mesma data envolve . p ·.r sua vez o assenti

. mento do commandante do batalhão em que> 
servia o. lleticiona!'io, quando o reconhecia 
como iüfer~s para toU.os os effeitos no mesmo 
ba.talhií.o; 
. c)-não colhe a observação feita pelo Supre

-.nio Tribunal Militar de que o promovido era 2• 
·· aa.rgecto e o peticionaria não era 2' sargento, 
· mas aómente simples cadete; porque á vbta. da 

distancia em que se acha a parada do s• bil.
talhão em Matto Gt•oss''• onde se achtwa 
o peticionaria, da Gapital Fedel'al, onda s3 fez 
a promoção, póde pcrfeibmente dar-se que n. 
·praça que alli era 2·' r:argento, quando de lá 

· partiu a ultima relaçã.o ele conducb jâ. não o 
.fosse.mais, tendo s:do rebo.ixarla nesse inter
-vallo, qmmdo na Capital Federal viesse a. pu· 
blicar-se a sua "Promoçiío ao primeiro posto ; 
assim c-::Jmprehende-se um:\ promoÇ<'í.o dosar
gento F., que che;ou ao seu conhecimento 
após um mez ou mais i]uando já. rebaixado do 
posto e l'etluzido o. ca<bte simple;;. Ora.; o pe
ticionaria foi efi'ectivamente 2' sargento no 
s• bltalhão como o seu homonymo, ainda. que 
posteriormente ti>esse tido baixa d•} posto, o 
que tudo se verifica. de sua fé de üffi"Qjo juuta 
aos documentos presentes i Commissilo; 

d) em I 895 foi clll s~ i ficado como n.l l'eres pela 
Repartição de Ajudante Geuer:~.l, no 26• bata.
Ihõ.o de inranto.ria; 

· e) por portarirt di> .!11inisterio d.t GHen·a, de 
13 de junho de 1895, obteve como alferes 1i
·cança para. m~ tricular-se na Escola Militat· 

[ .do Rio G!'ande do Sul; 
~ ·: .• O por port<Wi<t do Ministerio da Guerra, de 
; 20 de fev~reiro de 18[17, publicada na m·dem 
~ do di:~ elo exercito fvi como c~lferes tra.nsferhlo 
"! para. o 33' ba.t.o.lhão de infantaria. ; 
·, g) a 23 de março desse ao no pedia o com
i: ma11do d~ 7° distJ·icto milital" ao Ajwlante· 
1 Ge,1cral do Exercito cscl.~recimeJltos a respeito 
~ desse officir.r.l ; 
; 7•) em officiode 311ejulhode 189i, respondia. 
~ o AjurlaHte- Gcncr,.tZ ao commando (lo 7" dis-

tricto ~tltJ o ttlferes t1'ans{eri do pa1•ll o 33• c1·a 
outro de iouaE nome o, porta.nto reconhecia. mais 
·um:~ vez não um só nlferes, mas clous com o 
mesmo nome, tii.o o.Wcial do exercito um como 
outro, apezar do pedido de escl trccimento 

. ·que deveria chamar attenção sobra e~sa co-
')Ii.cid meia ~ 

- . 

a.provettamentoj ~<to:" pode conti~uar no· &er--". 
cito por isso gue, te11do sido of!icial, S!H conti- · 
nuação ncUe cor110 praça de p1·et e incompatiuel.. 
com a disciplina e brio militar. 

O que tudo visto e bem considerado, é· a. 
Commissã.o de parecer que seja approvado o·· 
seguinte projecto de lei com o qual éattendidn. 
a justa. recin:ma.ção do peticioua.rio_ 

O Congre~so Nacional decreta: 

Artigo unico. E' o Poder Executivo autori· 
zado a consi<1erar como effectivamente pro-· 
movido ao posto de alferes ele inf~ntaria. em.. 
data de 14 de agosto lle 1894 ao então 1• ca.r 
dete doS> ba.tulhã.o de inf .. ntaria Amonlo Ro· 
drigues de Araujo; revogadas as disposições
em co:~trarío. · . 1 

S:J.la das commissões, 12 de julho de 1899-
-Henriqw~ Valladares, presiuente.- Barbosa: 
Lima, relator.-Mello Rego. -Augusto Ole
mentino.-Rodolpho P,~i:!;úO. 

O Sr, P1·esiidente - Eso;ota.das as 
m:tterias da ordem do dia., designo para sab
bado, 15 do corrente, a seguinte ordem do· 
dia: · 

Continuação da votação do projecto n. 89.;. 
de 18't8, corn o parece1' n. 63, de 1899, sobre · 
emen•las o:trerecida.s na ·s· discussão, já. en
cerrada, do mesmo projecto, que reorganize. 
o montepio obrigatorio dos empregados pu
blicos, com o voto em separado do Sr. Pau·· 
llno de Souza. Junior (3·' discussão) ; 

Votação das seguintes materbs : 
Do projecto n. l)g, de 1809, autorizando o.' 

Podel' Executivo a abrir ao Miuist~rio da.
G uerra o credito de 848: 175.~055, supplemen·· 
tar á -verba. 16'-Pessoal-Daspezas especio.eii 
-do art. 19, da. lei n. 560, de 31 de dezem-
bro 1898 (2' discussão} ; 

Do projecto n. 110 A, de 1894, elevando de. 
60$ a I 00$ mensae~ a. pensão elo nl feres h o-· 
norario do exorcito An~onio Paes de Sà Bar-· 
reto (discussão unica.) ; 

Do parecer n. 38, de 169:1, sobre as· emen
das aprosentada-a na. 2'' r.liscussii.o do pro-
jecto n. 38, do corrente nnno, que a.utoriza. 
o Governo a al.Jrir no Mioiste1·io das Rela· 
çõ(S Exteriores o· credito rle G5:94G.$911, sem 
p1•ejuizo elos juros que tenham dCl ser ac
crescidos, para liquidar as reclamaçlles das
legações da Grã-Bretanha, França. Austria.-

. O Sr. general chefe do E~tado-Maior do Hungria e ltalia. pela cobrança. indevida pr
Exercito iororma que em favor elo requerente cedida pelos Estados de Peroa.mbueo, Al- · 

. militam as circumstancias: uso.r de boa te a gô1s e Rio Grande do Norte do imposto sobre· 
'.divisa ele alferes desde 1894, do. qual foi em- navios dessas nacionalidades, ficando os re-
:.po~s:.t.do pelo commando do 7• dist~-icto, ser feridos Estados responsa.veis pela somma que-

- : alumno da Escola Prepara lo ria e de Tact~ca fôl' despendida, e da qual ·embolsa.rã.o a. União-
do R~lengo onde tem tido boa c'w.lucta e- (discussão unica) ; 
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Do parecern. 57 A-,.de 1899,sobre a einen~ 
da apresentada no. 2' discus~o do projecto 
n. 57, deste anno, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Ministerlo da Guerra o 
credito de 25:810$ para indemnízar a Felippe 
Maxwell do gilclO levantado e arreba.nha/Lo 
pelas forças leg-a~s no R.io Grande do Sul, 
( di~cussão u nica) ; 

Da e:nenda. su~stitutiva do Seoatlo ao pro
jecto ns. li3 A, de 1893 e 67 de 1890, qu~ 
autoriza o Poder Executil-o a abt·ir ao ~li· 
nisterio da Iudustria, Viação e Obras PuLli· 

. caso credito especial de I :031$SI2, para Jl<t· 
gamento elo ai uguel do predio onde fuuccio
nou a Inspectoria Geral de Terras e Coloni
zação, de ja.neiro a março do correi.ltc anuo, 
(discussiít? un ic.1) ; 

Do proJecto n. 86, de 1899, providenciando 
sobre a applicação que deve set· dada ao 
producto liquido da venda. dos canhões im
pre~to.veis e metaes inset·viveis, pertencelltes 
ao 1\-Iinisterio da Guerra,e b:nn assim os :p~o 
prios nacionaes e terrenos julgados desnece~
sarios (2' di;cussão) ; 

Do projeclo n. 50 A, de 1899, isentando os 
bancos nacionaes de iieposito," que negocia
rem em c..1mbio, instituídos nos Estado$ sob 
o regimen das sociedades anonyma,;, das 
obrigJções do df'posito de que trata o ar~.l9, 
da lei n. 559, de 31 de dezembro de 1893, 
( I• discussüo) • 

Levanta· se a sessão ás 3 hora.s e 30 minu· 
~os da tarde. 

-
53• BESBÃO EM 15 DE JULIIO DE 1899 

Presideflcia d~s Srs. Va.: de Mello (Pr<!sideH· 
te), Ilerc.tia de &t (.'1• Sce?'et·~ .. io), Va: de 
Mello (Pl·esidente) c Hercdia de Sd (3> S~· 
crctario). 

Ao meio-~ ia. procerle·Se U. clm.mnda, á. IJUal 
respondem ot~ Srs. Vo.z de ~Iello, lioredia. de 
Si, Angelo Neto, Silverio Net·y, Albnqtlerque 
Serejo, Au~nsto Montencgro, Viveiros, Edun.r· 
do de Berrõ:To, Cunha. Martins, HP.nrique V:tl
lada.ros, Ma.r.•os do Araujo, Pedro Borges. Tho· 
maz Accioly, Torres Portugal, !ldefonso Lima, 
M<\rinho de Antlra.de, Tavares de Lyra, Fran
cisco Gurgel, Eloy de Souza, Appolonio .Ee
naydes, José Mariano, Afl'onso Costa, Barbosa 
Lima, Cornelio da FonsecJ, Julio de Mell~, 
Moreira Alves, Juvencio i!e Aguiar. Euclides 
Malta, Rodrigues Doria, Seabra, Milton, Mn.
noei Caetano, Eugenio Tourinho, Paul:a Gui· 
marães, João Dantas Fillto, Adalberto Guima· 
raes, Tolentino dos Santos, Marcolino M.oura, 

Galdino Loreto, ·Augusto de · Vasconêellos, 
Raul Barroso, Sá Frelre, Fonseca · Portella, . 
Silva. Castro, Bernardes Dias, Jc·ão Lui?.r Car
valho Mourão,José Bonifacio,I lLl<>fonsoAl vim;· 
Gonç<~lve:s Ramos, Antero Bo•etho, Alf('(ldo 
Pinto, Alvaro Botelho, Leonel Filho,Lamoun ier· 
Godofredo, Rodolpho Abreu, Theotonio d~ Ma- -
g.~-llliies, Nogueira Junior, Mano..:.l Fulgeof<iO, 
Li ndolt,ho Caet'l. o o, Ed ua:·d o P i m 13ntel, O lega
rio Mnciel, Roclol~ho Paixão, Padua Rer.ende, 
Galeão Carva.llla.l, Casemiro da. Rocha, Dino 
Bueno. BLto)no· de Andrada, Cesllrio da FJ•ei
tas, Edmundo c.Ja Fonseca, FrilfiCÍ$cO Gl:cel'iO, 
I-Iermonegildo de Moraos, AI ves de Ca.st~o, 
Lr:opolcto Jardim, Lui:t: Adolphr>, L'\Ul'G Mül
ler, Pau[, ltamo:;, l~t':lncisco Tlllen.tino, Pe
clro Ferreir<~. i\hrçal Escobar, Diogo fortuna,'· 
A pp~trici6 Clfal•icns~. Fr;tncisco A lencustro, 
Vespasiano de Albuquerque e C~ssiauo do 
N<lScimento. 

A hre·se a sessão, 
Deixam dll comp.1rec13r com c:l.usa f!::l.rti

cípad,~ os St·s. lJrbuno Santos, C<~rlos de 
Novues, Silva i\hriz, Malt<t Bacellu.:·, Ro
dríguc3 I~ernand•!S, Gucrlellltl. Mourão, Elias 
illnrlin~. José A\·eliao, João Lopes, Fre1erico 
Borges, Augusto Severo, Trlnctat.le, Teixeira. 
de Sa, J>Jii:O Vieira, Pclreim do Lyz·:•, Pcdt·o 
Pernambuco, AratJjo Góes, Olympio de 
Co.~mpo~, .ArLstirles de Q11eir0z. Ve,.gtw t!e 
Abt•eu, Ampllilopl.tio, LeYvig-ildo Filgueil!lS, 
P~ranhos M•)ll te negro, Jc t·onymo rv!ontetro, 
X~vier d:t Silvi>ir:\, Bolis1rio di}~Souza., Po!·_ 
reira. dos Snnt<JS, Erico Coelho. Nilo Peçn.nha, 
Leonel Lorcti, Ernesto Bt•;nilio, Jttlio dos 
Sa.otos, Bu.rro::; Fr..~nco .Tunior, Ut·b.1no M.n·
condcs, .Ca.mpolina·, Almeida. Gomes, Monteiro 
de Sonos, J;lcub d:t P<ÜX:l_Q,_Fraocisco Veiga, 
Octu.via.no .~e Brito, Ferreira PiL•es, :Olatta. 
Mach~do, L1mo.rtine, Moroira. da Silva, Al· 
val'es ltubiii.o, Domin~rues tle Castro, Oli· 
veira. Bra$(tt, Gustavo Godoy, ALlolpho Gordo, 
Alti•edo EÜis,Pa.ulino Cll.l'!os, Cincinuto Braga., 
At•t!tm• Diedericbson, Rodolpho illit·anda, Co.· 
rucciolo, Alencar Guimarii.r:ls, Plínio Casado, 
Guillon, Pussidonio da Cunha, Aurello.no Ba.t
boso., Pinto da. Rochll., Py Crespo t1 Azevetlo 
Sodr6. 

E sem cmsa particiradn. os Srs .. 'Her
culano Dandoil•IJ., Martins Junior, Felísbello 
FreiN, Eduardo Ramos, Alcindo Guanab~ra., 
Alves de Brito, Agostinho Vidal. Deoc'eCJano 
de Souza, Henrique Yaz, Anto~io Zn.charias, 
Telles de Menezes, costa. Jumor e C<tmpo:o 
Ca.rtier. 

E' lida e posta em discussão a acta. 

O §r; A.:t>polonio Zenaydes
Sr. Presidente, a..camara. deve ter sabido de 
haver. fa.llecido e ter-se sepultado}ontem 
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256. .ANN'A.ES DA. CA.MA.RA: . 

o in trepido marinheiro 1• tenente João da 1 destt'l. Capital, por motivos imperiosos. o 
Silva Retumba.. nobre Deputa.~lo pela Bahia, o Sr. Lcovigildo 

Este nome não é desconhecido nesta Casa, Filgueiras, e tendo a Commissiío de rnstru
o!!,!c. co!n · o '.1:-ílho ~le s· ;ê.:. pa.!&.":':a e c01n ü • cçcl., P~1:.:icad3 se reunit· ho}:: pa~·~t Géú.iberil.r~ 
vigor de seu hlcnto, repre:;entou com. muita peço a V. Ex. que nomeie um Sr.- Deputado 
dignidade e distincção o Estn.do da Para.byba, pa.ra. substituir temporariamente á.quelle 
sua terra natal. nobrec:ollega. naquella Commissão de que elle 

Dedicatlo a grande servidor da Pat.ria, é membro. 
soube honrai-a em todas as commiss~es que 
lhe foram confiadas pelo Governo. 

Devotarlo cumpridor dos deveres de huma
nidade • .iám3iS recuou perante difficuldades 
por mais insuperaveis que parecessem. 

LuMador incausavel em pról de uma idéa, 
quando a julgava verdadeira e justa, não 
regntea va sacritlcios, expon•Jo a propria. 

-vida.· 
João d;J. Silva Retumba, espirito culto e 

atilado. trabalhador incessante, militai' disci
plinado. impun11a.-~e pela dedicação. 

Sr. P1'esillente, ueste momento Yenho em 
nome r.o Estado da Parallyb;t, a cu.i<L repre
sentação tenho a honra de pertenc<:r. aliús 
como um dos mais obscuros membros, 
cumprir um dever paro. com a. fa.milia. do 
illnstre morto, para com a Republica:, pro
pondo um voto íl!l pezar profundo pelo fa!Le
cimeuto de tão preclr.ro cidadão. 

Neste sentido peço a V. Ex. ~e digue con
sultar á Camara dos DepuMos. 

Consultada a Camara, e approvado unani
memente o requerimento do Sr. Appolonio 
Zsnaydes ..... _ 

O Sr. P1•esidente-Si não ha mais 
quem queira fazer obse:·\·ações sobre a acta, 
vou do.L·a por :l.pprovo.d:L. (Pa·usa,)..... _ 

Em seguida é a.pprova.da a acta da sessão 
antecBdente. 

Passa-se ao expediente. 

. O Sr.=~· Secretario (scro1:ndo d~ 1•) 
procede a leiturn. do seguinte 

EX.PEDIE;.lTE 

01fl.cio do Sr. Deputado Plinio de Castro 
casado. communic;tntlo que, por motivo de 
molestia, cleiXt\ de comparcc·.·.r ás sessões, e 
pedindo licnnça. por tempo indeterminado.
A' Commissão de Petições e Podot'es. 

Requerimento do b<Lcho.rel Agostinho Pe· 
nido, pedindo um auxilio pecunia.rio pnra 
tornar conhe·-ido em todos os Estados da 
União o methodo de ensino r a pido de que ê 
autor.-A's Commissões de Iostrucção Pu
blica. e de Orçamento. 

O Sr.· .. João de Siqueira (pela 
crdem)-Sr; Presidente, achando-se· ausente 

O Sr. President.e-Attendendo ao 
pedido de V. Ex., nomeio o Sr. Pedro Borges 
para. substituir o Sr. Leovigildo Filgueiras. 

O Sr. ~foreira i!t..lves- St·. Pre
sidente, tendo assignabdo, quando pela. pri
meira. vez coube-me n. houra de occupar a. 
attenc<i.o da Cc1mara sobre os negocias orça
mentarios do Estado de Pernambuco, tt ne
cessidade que se impozao Congres,o daquelle 
Estado fle aggravar algumas da.~ suas impo· 
sições, para ftiZer face ao de(icil assombroso 
com que se havia liquidado o exercício an
terior •.• 

O SP... JosÉ MARIANO- Aggr:J.vado pelo 
augmento de· subsidio, do qual tem a. res. 
ponsa.bilidade esta mesma assembléa. 

O Sa. MoREIRA. ALVES-••• cumpre-me hoje 
demonstrar que essa. aggravll.ção foi feita do 
moclo o mais equitativo, e que, ao contrario 
do que se afilrmou nesta Casa ... 

O SR. Jos~ MARIANo- E do que amrmou o 
Commel·cio de Pernambuco. · 

0 SR. MOREIRA. AL'tES- ••. nãorec.'l.híU ella 
"inão sobre cl!lsses, não havendo um:~. só 
imposição sobre indivi.fuos_ 

O St~. Josili MAIUANO- Mas V. E::r. del,)ois 
ouvirá a explicllçilo do e,;tratagema. de que 
se serviram .•• ( Troc(tm-sc apartes.) 

O S. · ~fon:u:nu.. ALvEs-. Sr. Presidente, a. 
insistencia com que ma interrompe o nobre 
Deputado pelo L" <1 i~tricto de Pe1•nambuco, e 
a prova de que S. Ex. nã.o quer que a luz 
se faca sobre esse.i negocios; mas clla. ha de 
~e fazer. 

O Sa. Jos.é: :MARIANO- Ha de se fazer, até 
com o meu auxilio, poi~ estou disposto a. 
dar-lhe até ca.ndeia. (Riso.) Nilo se 1\eve, en
tretanto, queixar dos apartes. porque na. 
nltima. vez que fallei, VV. E Ex. fizeram o 
mesmo. Agora, si querem f<~zer um accordo 
de que quando fallar algum Deputado ne
nhum colles-a tenha o direito ele aparteai-o, 
então sim, a.cceito o accordo. 
1 o SR. MoREIRA At..YEs-Sr. Presidente, o 
meio de que disponho para demonstrar á 
toda evidencia a verdade da.s minhas nllega
ções, e comparar o orcamento vigente, contra. 
o qual tão descompassada. grita .se levanta, 
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com o antet·ior, que Joi acceito do .melhor 1 o SR.. JosÉ MARI.\.'"'o- Niío apoiado; ora 
. mod~. sem reclamaçao de nenhuma especie. uma exigencia; submetteram-se. 
· O Sn. Jo~É }.LmBNc-Y. Ex. Cúr:lp:·omet-. o Sa. Mo<tEmA ALYES- ••.• <'v::!l:'.~ t:t1J6il.ns 
teu·SC! ~ c;,mp:.l':tl-o com o ue 1393. i do orÇamento vota.•lo para o exer.::ic:o v i- · 

O SR.MOREIRA ALYEs-Eu nunca. me referi I gente (lendo) - Tabel!a 11, do orçamento 
ao orçamento de 1893, e nem, Sr. Presidente de 1898: - arma.zens ou lojas de fa.zen
este orçamento pôde ~ervir de termo de com: ·das, em grosso ou a retalho, 200:000$, or
para.ç;i.o corno actual attenta. a notavel dif- Içamento aclual, 200:000$000. Idem de fer-
fereoça. de êpocas· e ci~cumstancias. I ra.gen:; miudezas e ~ach!nas de cost~ras: 

O Sl, Jo-:E· M•n.r•No F 11 t : orc.un,.nto de 1898, 90.000$,orçamento actual 
~ · • .. -~ - •a ou-se que es e· o o o~oo d d d orçamento era a repetição do t d :9 : O:~ O. I em e ven er. xa rque. gener~s 

SR. Barbosa Lima o~çamen ° 0 'de es~.1va. ~m grosso e escr 1ptorJos de ·const· 
· lgnaçoes, 250:000$ no orçamento de 1898, no 

O Sn. _MoREIRA ALVES- Tcobo de p rovar :·actu·d esses armazens figuram em· diversos 
desta tr1buna. ;tquillo que allegn.ei; é a isto !I nume1•os, teodo sofrrido al)enas o a.ugmento 
QUo :_ne pr~ponho, e hei de couseguil-o, queira de 50:000$. pouco mais ou mer.os. 
ou Duo t}ll9ll'a o nobre Deputado . -

OS 
• . • o SR. JosE M.\RIANO - E nao houve au-

R · JOSE MA_niANO - Não posso deixar , gmento ! Note-se que o orcamento passado 
de quer~~·; h01 de submetter-me. Como ' era oppressivo ao commercio. 
v~m aq~ 1 com ema fanf<~rronadn-queim ou I . . 
nao <)Uc1ra '? E' estar batendo em moinho de O Stt. MoREIIU ALVES- (lendo) • Idem 
vento . : de assucar 60:000$ em l SIJS ; ao actua.l 

os J - s d . 160:roo:;:. Idem de madeira de serrar, em 1898, 
R. OAO DE IQUEIRA a um aparte. IG:OOO$; no orçamento vigellte IG:OrJ0$000. 

O Sa. JosJ~ 'MARIAl\O - Graças ~ Deus que 
se pó·lediscutir o orçamento de Pernambuco. 
Tambem discutirei. 

0 SR. MOREIRA • .!,LVE~-Não tratei da admi· 
nistt':J.(;ãodo Sr. Ba't'bosa Lima . O meu (lis
curso e3t<i. publicado. Mo::tre-me o nobre Depu
tado_q~t.:lrJil~r !'e!ommcí<J. feit"' por mim a essa 
admlOJStraçao. 0 S!t. MOREIRA ALVEo- (len:lo): Idem de 

O SR.. JoÃo DE SIQUEIRA. dá um aparte . 1 depositas de recolher, alfu.!!tlegad~s ou nlLo, 
o Sn. M A 

1

20:000$noorçamentoantertor e 20:000$no 
• • OREIRA. LVEs- T1' guoque! ~. • • orr,a.mAnto actua.l. Idem de inspecçã.o de al-

O SR. Jo:\.o_ J;lE SrQUEJR.'>.- Não estou tra- godiio, de colll']_)ra e venda de algodiio no 
tando da pohttca, estou tratanrto dos inter-: orçamento antigo 30:000$, no vigeme 30:000$ 
esses d? Estarlo, cuja defesa ê a defesa da : tarob·~m. lde:n de drogas e pharmacias 
Repubhca.. ReliJ·o·me a. uru a. parte do S1·. Julio í 20:000$ no antigo orçamento, 15:000$ no 
de ~ello, cotejando o orçamento a.ctual ao de ·

1
' actual. Bancos e ca>-as bancarias com sêde 

1895. . no Estado, 35:000$ em ambos os orça.mentos. 
O SR. JuLio DE MELLO _o Sr; Moreira. B_ancos, agencias com sede no estrangeiro 

Alves não e responsavel pelo que en digo. nguram nos dous orçameutos com a verba. 
O S J 

. · , de 70:000$000. 
. R. OSE MARlA.l'\0-V. EX. tem que ex- . . . . 0$ 

plicar este JlOUto. Esperamos anciosamente a : Casns de vendednlhetes de loteri3,30.00 , 
pala "'!'a. de v. Ex:. . 1 em um e outro. orçal!lento,. Ern (Jreza.s ano-

. , nymas on agencta.s nao tributadas em sen 
O SR. JuLio. DE Mn:LLO-Het d~ fa.lla.r quando ra.mo espcci::ü de negocio, 30:000$ no t)rça-

bem entendet. (H a outros apm tes.) ! mento passado; sofft•eu a dim inuicüo de 5: 000$ 
O SR. MOREIRA ALvES- Sr. Presidente, !no actna!. Enchimento de alcool o a~euar

peço a V. Ex. que me garant:~ o uso da. P.,"l.· l dent e. l5 :000$noot·ç:tm•mto passado e_20:000$ 
lavra. Os uol!res Deputados não se limitam . no actua.l. augmcnto apenas de 5:000~. Rendo 
a. a.pnrte:t!'·me . . Estão a fuzer outros tantos! de notar que é o~ se um e:<collento ramo do 
discursos a.o lado do meu. commercio tle P~rna.mbuco, sobt·et udo na 

O SR. JosE: :\olARlANO- E' pa~ ver como quuJra. n.ctual. (Le11do) : Fabl'iea. de sa.bã.o, 
dôe. Aqui está umu. victima. disto. em 1898. 20:000$, em 1899, 16:000$, menos 

, -
1 

4:000$. Fab~ica.s de cbapéu tle sol, de cerveja. 
O SR. PRE~IIJENTE -.A ttençao. Quem tem de calçado, alfaiataria, e tc . , figuram-a1qu 

a. palavra é o Sr. Moren·a. Alves. estiio os orçamentos para serem cotejados-. 
O SR. MoREIRA. ALVES- Sa.· Presidente, com 1gual verba., o que quer i!izer que, em 

'VOU cotejar as diversas ta.bella.s constantes regra, os impostos não foram ele>a.dos, 
do orçamento de 1898, orçamento contra. o apenas tres ramos de commercio so:lfreram 
qual, como eu jã. disse, nenhuma recla mação / maior aggravo, a .sa.ber: armazer.;, Je vender 
se levantou... kerozene, farinha de trígo e ba.calháo. 

Carnara V. 1 U 33 
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-·· · .O SR: _JosÉ MAtUANO·- Graças a. Daus que J Sr. Moreira Al;es. (O orado;· ser.ta·s~. Tro-·_ 
V .Ex. Java;~ entra.~. no que !làO é igual. · cam·se violento8 apariJs entre os S!·s. Jose Ma- .. 

q SR; MoREIRA At.VB:S _ Si fui 0 pri- 1·iano e A ffonso Costa. Soam os tympanus) -~- -
metro a. . declaro!' quE>, urgido pel11s cit'· O SR~ · AFFo::-<so CosTA.-Nãó a cceito a insi.
C)lmstancJas , . o Congresso de Pema.rnb_uco nuação. E11 não virn aqui tomar lições de 
trvera. ~ecasstr.ade de aggra.var alguns.1m- V. Ex. e do Sr. João de Siqueil•a . 
:postqs, e claro que não pQdia. ter allirmado, 0 · . , · · · · 

·e _nii.o o fiz etfcctivame11 te, que todas as im- . Sa . Josr' M.~RlANO-E stgn_'\l que .V. Ex. 
posições co!l;mutes do orçamento actual ve\U p:~ra aqm sem te1·. S<tbJdO bastante • 

. sejam perfeitamente iguae3 ás estabelecidas A culpa teve quem para ca o m'lndou . 
n o o1·çam~nto auterior. O uob:·e Deputado O SR. AFFO~so CoSTA- São tão bons -os 
não tem!.podauto, mvtívo pa::a e:;tranhtlr a tnetis eleítot•es como os que elegera.m V. Ex . 
declaraçao. ~~1e, com a maum~ lea ldade, o sa. Josf: :'<fARUNa- Hasemos de-ver isto 
a cabo de faze. · . oste anno, n:~s eleições. 

· O Sa. JosL':: MAR.IA.Nv- Não cst.ranbei con
gratulei-me com V. Ex., dando a.té graç..~s aos 

· d.eu::es. porque V. Ex. j:l. passava a rnostr.lr 
que não era t udo igual. Para que levantar 
este$ moinhos~ 

O Sa. MoREIRA ALVEs....: E' de força, o 
nobre DJput..1.do! · 

O SR. Josf: i\'l~o.nt.\NO - De força~ ! Oh ! 
dea,nte de um colosso como V. Ex: .•• 

O SR. Moa::IRA. Ar.'TES- Não tenho esta 
-pr_etenção ; V. Ex. sabe que não ha. ninguem. 
mais modesto do que eu. 

O ~R . MELLO REGo - E' verdade. Reco· 
nheço-lbc csto. qualidadJ hn longos annos. 

0 ~R.' MOREIRA. ALVES- Não tenho pre
tençoes. Tenho consciencia do pouco que 
valho, e a prova. dLsto e que me abstenho das 
discussões nesta Casa.. Só fallo quando im
pellido pelo cumprimento do 4ever. 

OSR. Jo~t MARt.>..NO- Ego quozu.e. 

0 Sn.. MOREIRA ALVES - Como '? 
O SR. Josi MARIANO - Em resposta ao 

tu !lllO!l\!11 de V. E:x:. 
O Sa. :Morn:mA ALvES - Mas: Sr . Presi· 

dente, a a.ggra v ação de imposições sobre esses 
·generos de negocio~ justifica-se perfeita-

_.mente. · 
.. · O Sn. •. losl1: M ARU.No - Trilta-se de gene

ros de primeira neces~id!lde , como fdrinha de 
trigo e baca.lbáo . 

0 SR . AFFONSO C03TA- DOUS generos SO· 
breque se faz monopolio. 

0 SR. JOSÉ MARIANO- Qua.l é a lei, qu a.l 
o favor que protege este commer cio para set• 
monopolio 1 

0 SR. . APFOXS~ COSTA -Havemos de ver . · 
Quem me malldou pua aqui f1.1ra <n os elei
tores do 1• districto. Não inventei dissiden· 
cia.s para ·me fa~er eleger. ( So.t.m os tym
panos.) 

O SR.. Jo$ ·MARIANO-Tenho gloria nisso. 
V. Ex . ~t\h\u de grumete do meu pa.rti<!l> 
P<1ra. pa.ssa1' l(lgo a deputado. 

O Sa. MALAQUIAsGoNçALVEs- 0 nobreDepu
tado s:tbiu do partido do Sr. José . Ma.rian o. 
pa.ra. se faze!' eleger ? · 

0 SR. AF.FO::-<SO COSTA-EU pertenci no par" 
tido de V. Ex. 7 . 

O Sa . Josll: MARIANO -Sim,' senhor . 
O Sa. AFFo)lso CosTA-En fui sempre abo

licionista. ... ( So:tm os tympanos ,} Peço a. pala
vra para uma explicação p_es~oal. 

O SR. JosE ~fARIA.No-Foi. pretendente ma-
logrado do meu partido. · · 

O Sn. • .AFFO~so CoSTA- V. E x. a qutm~oa 
partldos tem p_ertenciuo ~ · 

O Sa. JosÉ MARB.No-Eu tenho estado a 
f<~.ze t· um~ l ista dos désertores . 

0 SR. AFFONSO COSTA-Hei de contar esta 
histol'ia. da· deserção do par tido de V. Ex. 
Não em·eleitor , como 'Podia sabir do par tido 
de V. Ex. ·~ 

O SR. Jost MARIANo-Era pretendente. Como 
são as cou sns t aiuda não era eleitm-, era. 
estudantinho, mas já. furava. :para metter o 
dente. 

O Sn. . .A.-Fo:Nso Cm.TA.- A farinha de trigo 
e o bacalhào, todo o munrlo sabe que em Per
nambuco constituem monopolio .. 

O Sa.. AFFONSo CoõTA- Ora., que grande 
deshonra ser pretendente ! (Trocam.·s~ apartes 
violentos entre os S;·s. Jose lllariano e Affonso 
Costa. Soam os tympanos. Susp~ndi:·Se a sessao.) 

S uspende-se a sessão ás 12 horas e 55 mi
nutos. 

O SR. JosÉ MARIANO - O que chama V~- Ex. 
l_llonopolio ~-

0 SR. Pn.Bi!IDEC."TE (depois de (a:;e1· soar os 
tympanos)-Quem· está com a. palavra. ê o 

Rea.bre-se a sessão a 1 hora da. t a rde. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Moreira Alves. · 
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O SR . BARBOSA LmA - Quer um, quer
·outro; peco a palavra.. 

O SP.. JosÉ MA.lUANO (·to o1·ado1~-A aggra- . 
vação do imposto vem acabar com o mono-
polio?1 ... · 

' •Y . Ex.,. não J>Ol' culpa minha, foi obrigado a 
saspender a ses$ão, que as impGSições mais 
pesadas qae figuravam nas tab11las do orçf'.
.mento actual em relrtção ao commet·cio re· 
cahiam . sobre t rt>s geoeros de n.:gocio, a O Sn.. ~foRElRA. ALVF.S - Niio nm t~en.bn.r. 
saber: kerosen~. rarinha de trigo e llacalllâ.o, mas vom far.ar com que os · monopolizaclores· , 
e )sto . porque aclla.,·a.m-se esteii gcneros de paguem um impostu proporcionaL ao negocio ·· 
facto monopolizaolos uo meu E~ta.do e, não que fazem. 
obst>1.nte a.-: elevadíssimas iransacções qt:c O SR. JosÉ M.u:ÚNo -E vem to1•nar mais
faziam, p~gn...-am , entretanto, ama imposicão caros os gcneros de primeira necessidade. Os· 
díminutiss1ma em relaç..'ío ãs que pesavttm monopoliza<lores deviam paga.r o intposto~ 
sobre outros gcnaJ·os. mas agora. deu-se a. circumsta.naia.destcs nego-

O Sv. . Josl: ~IAP.IA"-'0-A~ora. · e que fk.arn ciaotes cahirem no desagrado do pac; do Vice
monopolizados . Com o imposto prohibitivo, Presidenteóa. Republi•13. 
níngucm mais se alfoita.a. commorciar; qu·:m O Sa. llfoRElRA. ALvEs-Sr. Presidente, o;;; 
perde é o povo. monopo!izadores •Ja. !:Lt'inba de tl'igo e do ba-

O SP.. MOREllU ALvEs-Si até hoje nín- c:~.Jhào em Pernambuco nã.o são politic~s. !õáo 
guem se anui tou <~. impor. mais fortemente ~st~angeiros. O negocio da. far·i ~ha ~~~ tri~<> 
sobre e>ses g.~ll1l'OS, como a'ffirma o noure e fetto por uma cas:~ norte-amcn cana e o rlo· ~ ' 
Deputado, 0 que se segue e que houve sem- hacallláo pelo Sr.Fernandes , que é portuguez. 
pre grande condesceudencía, a. qual niio O SR.. JosÉ 1L~RI.\No-N1io conheço este
devia continuar dea.nte dns difnculdades finan· Sr. Fer nande:; portugltez. (Ha outros apa1·tes.}. 
ceirn~ q_ue jã a!lsign~lei •.. O .,.m~norolio de o SP. . ~10RE1R.\. ALVES-Mas di;;ia eu,. 
facto ex1ste_.r> no Recife so n~ooctam nesses Sr. Presh!ente, que em uma de suas men
generos, e loto em pequena. esca.la7 (lquelles. a_ sag~ns, a de 23 de maio de 1895, o Sr. Bar-· 
q~em . os ~mo:t~pol ,zadores perm1ttem, m,us tosa Lima occupava-se dc3te assumpto, e, 
e~.a agguva.cao de motlo nenhum, ve.n, tendo de cit~,r o nome de S. Ex .• para que
como affirm(J u. o n_obt•e Deputado, ':esf.tYO· o;; nobres Deputados não est~nhnssem que, 
recer o pom, empetorar as suas cond:ções. sendo seu actvers:~rio, eu reco1•res~e á sua. 

O SR . JosÉ MARIANO- Perdãó; t orna mais antoridade, julguei necessal:io Sllientar 
difilcil o commercio. O povo é que wffce. desde logo a. circumstancia. de que o mesmC> 

O SR. 1\loREIRA ALVES- Isto é uma phrase haviam feito os nobres Deput.udos. igual-
de e1feíto. ment~ adversariosdo Sr. Barb:>Sa Lima. 

o SR.. BARBOSA Ll~.'I.-Fazem muito bem r 
é um attc-stado de miuba vida publica e uma. 
vez que sou cba.ni11.do nominalmente, darei· 
explicações pessoaes; faltarei na parte que· 
me toe~. 

... O Sn.. Josf; l\hRIAN'o-Estamos fa llanõo 
:pà.ra uma Camnra. que tem bastnnte crtterio. 
A aggravaçüo dos impos tos só servirá prua. 
tornar mais difficil o accesso a estes nego
cios . . 

0 SR. MORl::!RA. ALVES-A pro>'a; do que 
realmente pequeoa imposição pagavam as 
ca.s.?.·s que negoctava.m nesses 2enero3 estó. em 
que, subindo as suastransaccoes a milbat·eso 
milhares de contos de r éhl, -paga.\'atn impo
sições quasi iguaes a que ~c exigiam de 
casas que faziam nE'gocios' limitadissimos . 

E esse facto f,li denunciado em uma. men~ 
sa.gem dirigida. ao Congres5o de Pernambuco 
pelo Sr. B9.rbosa Lima , cujo nome tem sido 
t razido par·a o d ebate mais de uma "t'ez, pelos 
nobres Déput&dos. 

O Sa. JosÊ MA.tuAl'W -Não apoiado Í ainda 
não appellãw.os para. o Sr. Barhosa Lima. 

0 SR. MOREllU ALVES- Ainda. bootem 
V. Ex. appel!ou para o testemunho de S. Ex. 

o sa. José MARIANO- Com ieferencia. a 
um facto já. contestado. · 

O Sn.. Josli: MAR it\NO dá. um aparte. 
O Sa . i\1onEuu ALVES-Dizia ·s. Ex. 

..... ' ...... .. .. ' ... .. ..................... . 
« E' em consequencia dessa disposiçilo qu&

ca.sns commet•cíaes, cujo· ~yro anoual sobe a . 
mllha.l·es de contos de réi~. contrilluem p1ra.. 
as despezas do Estado com ínslgnificn.ntes 
quantias, pesando as maiores quo!as sobre· 
EStabelecimentos muito mais .modestos . Bas· 
ta.rá lembrar que essa. poderosa. pluto:.. 
cra.cia.. • • » 

O Sa. JosE: MAtUANo:-Qua.l é esta pluto
cracia ~ SiLo os desconta.dorcs de dinheiro e". 
ahi está. o pae · elo Vice-Presidente da Repu,· 
blica. · 

O Sa. Mon.Fmu. ALvE! -Oh! senhores!. 
Nem ao menos tenho a. liberdade de ler um. 
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~~cumento} E' i~explica:velesta intolerancia! ! O SR.. MoRltlltA. ALVES- Eu disse que o 
Nao ha dxscussao poss1vel por est.-~o fórma . · illustre ex-governador-de Pernam!moo desde 
Ouça-me o nobre Dcpn.: ;:cJ-:, e re.~pondn., :<i : ::mtJ.0 consi~n:J.va. o facto <'.o h~:ovcr na. 
quize•, mas em occasiã.o opportuna. · · 1· praça do Recife casas importautissima.s de 

O Sa. Jose !VLuu,\N"O-Ha a artes ue s . commercio_que paga;:am. muito menos d? q~e 
dados na occasião; assim comK lend6 u~ i ih~s dever1!1- c~ber, SI o 1mposto fosse dJstn
te~egTamma, v. Ex. accrescentou _ monal'- bUldo com JUSttçn.. 

· ch1sta · Os S!ts. JosE: MARU:s'O E BARBOSA Ln.tA 
.0 SR. MOII.EIRA. ALVES-Eu tinha ·0 di- dü.o apartes. 

re1to. . . · 0 sa. Mon.EmA. ALvE::-Eu disse que es-
0 SR. Jost MARIANO dâ um aparte. ! tava. de_aceordo com a mensagem do illust:.e 
O SR. 1\-!on.m:a,~.. At.VEs- 1 :ü ~x--pres1dente de Pernambuco, qu.:mdo a~~l· 

commentar íos que entenàess~ · s~bre ~: d~s i gnu.lou que existiam casas comm·.~~cmdes ~~· 
cumento a. ct · 1 ·t d' · · i portanti~simas, que fazem n~goc10s e mt· 
Deputado é qt~Je' 0[~ u~~e ~Ó~jc: i~t~r~o:pebr~ : lharcs e milhares de contos, figu•·~ndo, en- • 
nesta occa.sião I tretanto, no orçamento ao lado .ue ca.sa.s 

. · · relativamente insignificantes, que gyrav<.J.m 
d C!9 SR.t·~O>E _:'1A;tiA~o-~m UIU aparte como 1 com dezenas ou centenas de conto3. e1 . Ea ao nao aare1 ma1s nenhum · 

o s M • j O St> .Yo~f: MARIANO-?o-Ias di~se que o mo~ -cBasta~Íl_ te~~~IRA ALVES (coatir<ira lenrla)-~ll:.Opoli~· tinha sido denunc:ê~do, e O relatorio 
• . - .. r que essa poderosa pluto- não raua nisto 
c~aCJa, t~o pouco amiga. da. prosperidade do j · . 
Estad~. figura. na. mesma tabella ao lado das o S~t . MI'R'ElRA. ALVES- Sr. Pr·<-stdente, 
:padarms. collecta•las estas em pouco menos / de turlo quanto venho de dizer, emlxlra do 
do q~e os gl':L_nd~~ armazens, escriptorios etc.; moclo mais ~e~alinh~vado: :por_que V· ;Ex. 
e ~ais que nao se esqueça o legislador que. bem vê que e unpossrvel 1hscut.r conven1en-
,asslm _fav?l'ece <~-. opulencia. dos particulares temente no meio da confusão. ·· . 
dem rui~oso detr1mbeento da fvrtuna. publica., 0 ·sa JosÊ MA.RUNO _Não darei mais e cons1goar na. ta l!a de quotas fixas o im- • 
post? sobre açougues, a 50$ cada um.~ · apartes. . 

Ve bem V. Ex., Sr. Presidente que o no- OSR.. ~foREIRA.ALvES- .•. quetemremado 
bre Deputado pelo 3• districto d~ Pernaín- no recinto, Dão só Desta sessão como na an

. buco, seu ex-governariol", apreciando os di- terior, quando tive a honra de occupn.r a. 
yerso~ :.teneros que podet•iam soffrer maior attenção da Camara. .• ·· 
~ql~~1f!o~st~~ vez. q_ue o estado. fi_na.nceiro O .:'R JosÉ MARIANO- Como naquella. em 

ex1gta um sacr1ficzo de to· t· · honra 
dos, d~sde o mais llumild~ ao mais poderoso, C!. ue 1 v e a mesma. • -
do ma.Js pobr·e ao mais r 11:o, bem ve v. E:. .. o S&. MoREIRA ALVES- • •• do que venho . 
que 

0 n~breDepu~do examinando a questão de dizer, conclue-se do modo m~is evidente a. 
~m ocu1dado que tmpunha.asua. posição affir· trra.nde injustiça que b3. na gr1ta levantada. 
mava., naquelle tempo,querea.lmente os 'gene· ~ontra 0 actua.l orçamento do Estado Je Per· 

. ros de que estou trata'ld'l,e que affirmo consti· nambuco. 
tuem um r d ' ' -QScorresr!:E~~po 10 

e t.:Lcto,_eo_tr~va~ :pata. Effectiva.mente, senhores. do cotfjo_ a que 
muit . r.• • .do com qua~tla l•mttadxsstma, pr ocedi entre as du:\s leis orçamentartas da-

o In er•or a. que devf'!rlam paga.r. quelle Estado, ficou cabalmente demonstrado 
OS~. ~AnnosA LIMA-r>-:~ llccnça para um 1 quu a ma~oria das verbas s~o iguaes e. que a 

aparte. ?\esse trecho-poderosa plutocracia r aggravaçao que se fez, U!'gtda pela.s ctrc~
etc .-este «es~a» a que se refer~~ I stu.ocie.s, recahiu sobt·e generos de negociOS 

O Srt. MnnEIR.A. ALVES (lê novamente 0 tre· que est.a-va.m em condições de bem supiJOt'· 
cho)~ Naturnltnente se refere a casas com· tal·a.. 
mercuLes. E, -releva. uotar, senhores, 9ue essapesada 
· O Sa. B~nosA LWA-Niio se refere, pois, o.ggra~açao, que dir·se·hio., d1ante dos pro.-
a monopo11o. testos que surgem no Esta.do, como a.q';:I, - ~ 
' O S:n. M - montàr a centenas e centenas de contos, na.o 
fallava .de o~mA ALvEs-Nao, senhor; v.~x:- excede da quant ia de 160 :000$, não só so?re 
postos relati~~~:nt~s~~slgu~iltlgr:-m-rm- os negociantes de kerosene, far inha da _tr1~~ 
accrescentei .Por minha coe. ta can 6~ e eu e bac~lháo, ma.s sobre tod~ o co .. mruermo. sa 

. _ · · · . claro, senhores, que tu~o 1st? "' uma cou 
. O SR. JosE MARl.\NO-Naofoi o que Y.Ex. nrranj::Wa. ·para produzir etrelto fvra. elo Es· 

disse. · · tí!-do. E' um fogo de s rtificio • 
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O SR.. Jost MARIA.No-Agora. tudo é pa.:ra 
isto. Diz-se até que não queremos que o Sr. 

'Rosa e Silva. assuma. o governo •. 
0 SR.. JuvE:>CIO DE AGCIAR-Voja.m ogoru. 

:lté isto. 
O SR.. Jos~ MAJU,\NO- Perdão, é um ar

tigo puulicatlo hoje no Jornal do Commercio. 
Jà estiio contandl) com sapato de defunto. 
(Apartes.) 

0 SR. MOREI:{A. ALVES- Já faltava que a 
intr-iga sur-gisse nest1~ questão. · . 

0 SR. JosE ~IARlA:'\0-Perdão, V. Ex. não 
leu aquillo que vr;m transcripto das folhas de 
Pernambnco, adheStlS ao Sr. Vice-Presidente 
da Republica; E" a tul mala. para a Capital 
Federal. 

O SR.. B.utB:>SA LurA - Perdôa-me · per
mitta-':le urna observação: 7 1;2 "/o' sobre 
doze m1l contos, que era o . total das apolices 
(]lln.ndo pagns todas as prestnções que aliâ.s 
não for~m .pagas pelo meu govern~, da.vO. 840 
contos. 

0 SR. MORE~RA ALV"Es-Sa.lvo engano, ui!:se 
en, mas que seJam 840 contos e, mesmo assim, 
te2nos que cre:.ceu_ enot>memente a des:pcza o 
nao se podera d1zer que devess~ continuar 
<lSS"l estado de causas. 

O gov()rno de Pernaml,uco pl'Ocurou púr 
cobro a. isto, en teildendo-se com os divürsos 
conce>sionarios, de mo•Jo a obter a no~ação 
dos contr;\ctos. ficando melh•>r garantidos os 
inl~re>ses do Est[l.do, y~ C}tto nã.o po,lin, por 
onlro modo, comp •.llil-os :~.o cumprimento tio 

O Sr.. MortEIR.\. ALYE~-St·. P~esident·"· si ilever; mas, ~{lnbore~, narla póJe conse_g-uir, 
em r(llnç:lo ao "ommercio a aggra v~•ç'lo foi in- Nestas condi~ões, o Congr~sso de Pernambuco 
significante c equita.tiva. como demon~trei, !'Co.oh•eu. muito patriolicament•), crt!ar um 
não o !'oi menos em l'ela~ão â. a;: ··i""lltni';l. imposto solire o aosucar de usinas que se 

O impo~w de exportação do ::ssuc<1.r era. àc I :1chassem nas coudiçGes por mim nssigllala-
7 •j. em PernamlwcCI, e o tão ma.lsiuado orç~t- das. 
mente angmentou apenas l •; •• t!e modo que 

1 

O fim rlo estabelecimento rlesso imposto foi 
o assucm·, cst~mc.!o n.ctualmen!e pClr preço de· f:,z._,r com qne os concessiom'.rios rle usinas 
vcuissitr:~·. o mn.is compensador que c possi- cmras;em em accordo, como já se preteuuera 
vai: pll.ga. apen;b S "/o de imposto de expor-~ ou -pagassem as presta.çue:; a que eram obl'i-
ta.çao. . . gados. 

O Sn.. ARTliUK TORRE~-Nós c;l pa·•amos, De facto, St·. Presirlcnte, e~sa. tlelibct•açiío 
.pelo ~~~n 11 "/o- "' r;o Congt·essoPcrnamb::ca.no, conforme se ve-

r:fica. do telegrnmma pn.ss:1do nelo illustre 
. o SR.. ~I·:<r.EIR.\.. -~LvE:-··:1 ao 7Ja5~0 "qne, g.'>Yel:Il:iGUI' (\;, Pe:·nambllCO a:t s"r. Vice_Pre
Ierr:bra. be,n o notne D~put~.o por-.~Im~s, o s1d~:Jte tia RepublJca, tl}le"'ramma Q.UB ttve o. 
cafe, que a.tmvess~ angust10s~~ crt>e, p~tga honra de ler na ses~ão pa~;;aC.a, vae sortindo· 
11 "/o· o l!:feito que se n.lmeJa'"a. 

O Sr.. Jo,É :-1A.RL\XO- ~.Ia> isso refere·;;e 1 fli,·crsos des;;es canct!ssionarios jú.estã.o en-
ao p1·eço bom de um unno ele assucar. trr.ndo em acconlo com o ;;:-t,verno, tratando .. 

O SR. BARnosA LIMA.-ESS<~ excellencia do de renovar os seus contrn.ctos, de modo que 
preço de a.8SUC2.l' que motiYa <t observação b!'evemente deixara de pesar sobre o _Estado 
do V. Ex. rdere-se ao assucar à e uslna ·? tao penos3. carga, clesappar~endo enta.o esse 

imposto que, como disse, foi creatlo unica.· 
O Sr::.. MoREmA ALYES - Ia entrar .instfi.· mt7utc com o ftm do chamar à ol'dem os ch•·e

men~e no ns~umpto, p<1r_a o qual acaba ue dores remissos. 
convtdar a mmha. attençao o tHustre Depu- . 
tado :pelo :3" d!~trido de Pernambuco. . o. ~R.JosB M"RIANo-~ra melhor chamal·os 

Sr. Presiceute, no intuito de, e é-me gt·ato I Jniltctalroente ao cumprtroento dos seus con
r~tzet' essa .i ustiça- a S. Ex., no intuito rle dat· tractos. 
incremcento à agricultura em Perm,mbuco, o SR. MoREIRA ALVES- Preciso explicar 
que desde muitos annos lutava com gran·le~ isto. 
difficuldat.les, o nobre Deputado, como gover-
nador daquelle Estado, 1ez diversas conces- O SR. Jos:E MARIANo-Faz o p:1.pel de ero-
sões ue usiuas, com gn.rantia. de juros, em- (lor quo se pn.g<l. por suas mãos. 
prestando aos agricultores, que o requeriam e O SR. :MoREIRA ALvos-Sr. Presidente, nos 
mediante emis~ão de apolices, urpa. certa qu~n- contrnctos feitos com os índividuos que de
tia, obrigando-se os eoncessi<murios ao paga- j viam construir as us_ínas, houve falbas, e não 

· meoto do;; juros e amorti:Zaçiio de taes apoli-. vae nisso censura a ninguem, e muito me-
ces. nos no nobre Deputaclo ex-governador de Per· 

Snccedeu, porém, que os concessionnrios nambuco, em primeiro lagar, porque S. E:t., 
deixaram de cumnrír as c1ausul.as dos con- não sendo formado em direito, não conbece as 
tractos, de modo que o Estado teve de tomar mínucias dessn. sciencia, e, em segundo logar 
a si esse penoso encargo, que monta, salvo porque as minutas foram teitas por conhecido 
engano, a mais de mil contos de réis. advogado do foro do Recite. 
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O SR •. BARBvSA LnrA.- O governo não é 
amHnuense pa1•a. conh~eer destes ou daquel
les detalhes e, em segundo logar,cste projecto 
foi feii.o por um cour;re5so em que abtla
.davam ·os ba.cha.reis em direito. 

. o'sa. Jo~É MA.R.!AXO dá um aparte. 
O Sa.?viOREIRt\ ALvES-Era um parente de 

V. Ex., o Dr~ Manoel Nicolúo. 
O Srt. BARUOilA Lll\1.\.-E que eu demitti ; 

·não é a~sim1 E que foi remtegra.-.lo pelo meu 
successor. (A p11rtes.) · 

O SR. MoRErR.~ ALVES-Eu já disse que não 
.queria ~azer censur;)S a que_m q_uer que fosse 
e principalmente aó Dr. N1colao, com quem 
mantenho as melhores relaçõe3. (Ap,iados.) 

0 Sa. JI.!V&.~CIO DE AGUI.\.R-Desde hontem 
v. Ex:. f~lla. no pa.<3 do Sr. Vlce·Pres[;!ente 
-da Republica e depois não quer que se falle 
-em pareute:lco. 

O Sa. Moml:IltA ALvEs-E, por essas fa
'Jho.s (1, que me referi, é que só indirectamente 
· JlOd.eriam sei" cliamaf!os os cont~act~nte~ de 
usinas ao cumprimento d~s. ol.J~lg<lyoe~ !m
"lJOStas pelos contractos. Os m<nos JUdtcme~ 
-não produziriam etrr;~ito. (Apa1·tes.) 

O SR. Jost MARIANo-Depois, esses contra· 
-ctos correm vela pasta do illustxe Deputado 
pelo 4" districto de Pernambuco e S. Ex., que 

-é b:J.charel em direito, deYia ver' tudo ist'). 
0 Sa. JuLIO DE MELLO-OS contr-actos fo

:.-ram feitos de accor-do com a lei. 

0 SR. MOREIRA ALVE:i-0 que é certo é 
.que a medida· a. que me bel referido já vae 
,produzindo os seus cíft:itos ... 

_.~.. O SR. BA.RBOSA. LIMA.-V. Ex., que~ for
wado em direito, e cuja competencia eu reco· 
cnheço de.b0a. fé, me dira si acha muito re· 
gular, no ponto de vista. jurldioo, essa alte· 
ração dos contractos feita por uma. das parte.<J 

. contractantes. 
O SR. MoREIR~ AcV'Es-Perdão ; a a.l tera-. 

-çiio é leita de ac~oruo. 
Ó. S&. BA.R~)SA LIMA.-Mas o Estado lançou 

-um ·imposto a titulo de nova penalidade so
bre essas usinas. 

0 SR. MOREllU ALVES-Não, senhOr-; O irn· 
posto lançado sobre as minas é exact<J.mente 
para. fazer·f<\Ce. •• 

O Sa. BARB:SA. LnrA. dá· um aparte. 

·o SR. MOREIRA. ALvEs-~as, sejl. c.:JIDO !ôr, 
e uma. Vd q_ue nffo podemos em tão ligeira 
discussão elucidar a.s duvidas que s~ possam 
levantar sobre o direito que. compete a.o .Es
iado, direito que, aliás, me pa.rece inconcusso, 
de estabelecer o imposto questionado, eu me 
-cmgrat11lo com e> resultado que já se Yae co-

lhendo: -alliviar-.o Tbesotlro· do.E::tado d'a.. 
enorme quota, que paga~a, de juros de apoli
lices emittidas em favo1' dessas usinas. 

O SR. rosE: MA.RL'..No dâ. um aparte. ' 
O SR. MOREIRA ALVES.:_ Mais do que i!tO • 

Pois já. não se affirmou que ess)s contra.ctos 
foram feitos de accordo ·com a. lei 1 . 

O SR. JosÉ ~!. ... :aL~No-0 defeito c da lei. 
O Sa. MoREIRA. ALvEs-Sr. Presldente, eu 

vou concluir. O Congresso de Pernambuco· 
não podia, sem "faltar ao cumprimento de um 
""rautle dever de patr-iotis.mo, cruzar os br:~.
Ços dea.nte da crise financeira que as.sober-ba. 
o Estado. 

E, para. que se convença. a Co.ma.ra das IJre
C3rias circumstaucias em que se acham a.s_ 
suas fio8nças, basta. relatar um facto. 

O Estado é devedor a companhia de illumi
nação publica de quantia superior a900contos 
de réis. Pois bem, tendo o governo conse
guido innovar o seu contracto, do modo mais 
tavora:vel ao m9SIDO g"overno e ao publico, 
a c.1mpo.nhía. recusa-se a. dar-lh.e execução 
emquanto não receber a quantia que lhe é 
devida.. 

O S:a. JosE: MARIANo - Si nã.o se tivesse 
feito as despezas com os juizes muuic\p~es, si 
nãu se tivesse augment11do o subs1d10 aos 
Deputados, o Thesouro já estava oatui'~l
mente livre desses onus. (Trocam-se m1.ntos 
apartes.) 

O Sa. MoREIRA. :ALvES- Sr. Presidente, 
peço a. ·v. Ex. ·que me g11.mnta a palavra. 

0 SR.. PRESIDENTE - Attençi.ío ; quem tein 
a palavra é o Sr. Moreira Alves. 

O S:a. MoREmA. ALvEs -Sr. Pr•esidente, 
passo a outra or-dem de considerações. 

O nobre D~putado por Pernambuco, a q-uem 
tenho a honra de responder, atirou ao tapete 
da discussão a seguinte pnrase «que o Viée
Presidente da Republica., para favorecer a um 
seu irmão, isentó.ra a. companhia. de drogas 
do pagamento de impostos.» 

O Sn.. Jos:E MARIA.No- Eu explicarei tudo 
a gol'<\. V. Ex. forc;a-me a di seu tir o or~
mento de Pernambuco. Peço a palavra.· 

o Sn.. MoaEIRA ALvru- Sr. Presidente, a. 
companhia. de drogas e~t:i. i!lenta, por lei es
pecial feita por um congresso composto de 
amigos do nopre Deputado, do pagamento de 
imposto, de modo. que qua.!qu~r ·imposição· 
que !ôr lancada sobre drogartas e phar,." 
macias... · 

O SR.. JosÉ MARIANo- A minha razão pre
valece para a.s usinas que deixaram de cum
prir o seu contracto. Digo isto para. desman
chai' a figura de V. Ex. 
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O Sa.. Mo&EÍR.-\. ALVES- Não se~áo nobre 
Deputado que desmanchará a tigura de· um 

.. homem como eu, que estâ. aqui de boa fé. 

0 Sa. MOREIRA ALYES-Asua primeimdh•e
etoria ficou composta dos Srs. Peixoto, á.mi_&"o 
do nobre Deputaria, Francisco Manoel aa.: 

O SR. JosE: MARIANo-Acredito e até sub· 
screvo._ 

o Sa. MonErtu. ALvEs-Mas, Sr. Presr
deute, a -verdade é que c.lSS{I. companllia. está 
isento. do pagamento o e impostos por lei es· 
pecial, e; a~sim sendo, é evidente que toda. e 
qualquer imposiç..'i.o que sobre drogas se esta· 
belecesse uo orçamento de Pernambuc.o -viria, 
como já disse, pesar s?brz ns paquenas casas 
que se dedicam a esse ramo de ll()gocio, e 
ta.!. vez extinguil-as. 

Silva, commer.Jia.nte estrangeiro, se~m liga.coo ' -
politlca nü Estado, e Grn.ciliano Martins, 
honestissimo e digno cidadão, tio ·cto me11 
prezado amigo o St•. Dr. M>ll'tfns Junior. 

A commissão fiscal se compoz de dous _cli
nic"s dos mais altamente t•eputados no Re
cife, ambos meu; amigos :p:uticulat•es, e aos 
quaes muito considero e pré:z:o, os Drs. Praxe· 
d'"\s Pitang-<~. e Carneit·o d& Cunha, dignissimll 
irmão do nobre Deputado. 

Qaonto mais p<sada. fosse essa imposição, 
mais fu.vorceida seria, portanto, a companl.lia 
de drogas. 

O SR. Josll: MA.Rl.i.,.,No-A m03mil. razão não 
houv-e pura. o ba.calhâ.o e farinha. de tdgo. 

O SR.. MoiU!m..>t. ALvEs-Oh ! senhores ! 
Poís eu fallo da companhia de drogas, que 
gos::t de um p1•ivilcgio concedido, alias. pelo; 
amigos do nobre Deputado, e ~egundo o qual 
não pnga impostos, e V. Ex. -çem affirmar 
que o bacalhâo e a farinha. de trigo, qua nü.o 
gozam de isenção alguma, estão em identica.~ 
condiçõ~s! Assim ê impo~ivel discutir. 

O SR. JosÉ MAl:UA.No-Agora ouço. a minha 
resposfa.. Eu quero dizer que o augmento de 
imposto aggra.vou o commercio. 

0 SR.. MOP.E!RA. ALVl'S-0 nob1•e Deputado 
ha de ·com·ir commigo que, na bypothese, 
quan~o menor fúr a imposição sobre boticas e 
droga.rias, tanto menos favorecida será a 
.companhia c1e drogn.s, e foi ieto o que se fez 
no orçamento actual. 

O SR. Jo~É MA.R.tANa-Hei d:e mostrar a 
isenção escandalosa. que foi concedida <~- essa 
companhia.. Peco a :pab.vra. 

O Sa. PRlBID&NTe-Peco ao Sr. Deputado 
José Mariano que não inte1·rompa. o Ol'ador'. 

O SR.. JosE: MARIANo-Sa.t'sf<~.rei a V. Ex. 
O SR. 1v!oREIRA. }LVES-A consequencia 

logica. do que >enho de diter G esta. : o orç'l.· 
meuto actua.l não protegeu de nenhum modo 
a cbmlll1.nhia de drogas. 

O Sa.. Jo~t MAn.IANo-Nã.o apoiado. Ahi é 
que está. a. protecçã.o. E~tc argumento serye 
para o bacalháo e a. rariulia de trigo. 

o Sa. Jos& MARIANO- E~ti V. Ex. a, _, 
apresentar as g!orins do. minlla. fa.milia: isro 
confunde-ma. 

O Stt. MoRz:m.o.. Ar.vz:s- V. Ex •. deveria 
dizer isto se:rio.mente:-lru~ o Dr. Ca.rueiro 
da cunha é um;\ gtoria de SU<l. fa.mUía. 

Oru., Sr. Presidente,- sl isto é verJade, si a 
compa.nhia de drogas foi creada. por amigos 
do nobre oeputad o e cat·cada de todo~ os f'a.
vorJs pelo governo do3 seus amigos, como 
dizet• que é ella: uma crea.ção do Sr'. Vice-
Presidente da. Republica ? · 

0 SR.. JosE MAR.tANO-COIItarei esta his~ 
toria, que por ser comprida não posso d"ízel!--: 
em apJl'te. 

o Sn.. P&EliiOENTE- Previno -ao nobre;;.. 
Deputa.do que esta finda a hora.. 

O SR.. MoRF.lRA ALVE'>- Sr. Presidente, 
não ha. quem r~sl_}eite mais a aut')rldade do 
que eu. · 

O Sa.. Jos-E M~o.RIA~o-V. Ex. ha de re· 
speita.r tanto como eu. 

0 SR. MOREIRA. ALYES-0 nobre Deputado 
nunca fez sioão de:;respeital-a. Sr. Presi
dente, V. Ex. :me permittirã. proseguir por 
al;;uns momentos, dez minutos quando· muito, 
a exemplo dn que !'ez o nobre Deputado em. 
uma. das sessões passa.da.s ••. 

O Sa. JosÉ Mau~o-Nã.o fui a tnnto ; 
mas co~\eordo. 

o Sa. Mvn.EIRA ALVE3- ... ou então pedi
rei urgencia. 

VozEs-Não ba numero para. conceder a. 
urgencia. 

O Sn.. Mon.EIRA. AL ns- Sr. Presidente. · 
concluirei dentro em pouco tempo, mesmo 
porque estou fatigado, como fatigados devem 
estar tarnbem os honrados Deputad_9s, que me 
bonram com a Jua attenção e cujo cavalhei~ 

0 SR. :MOR.EllU. ALVES-Sr.- Presidente, 
ainda. sobre este- a.ssumpto cumpre accres
-ceilt.·n· -que essa. com_[}a.nhia foi organizad~ 
}leio Sr. José Eu,:ta.quio F~rreira Jacobina., 
-que foi t<J.mbem o orga.mza.dor; do BllJ?.CO 
Emissor de Pernambuco, e era dedtcado amigo 
donobre Deputado. 

0 SR.. los~ MA.lUANo-Appella 
-e não quer que eu. dê apartes. 

ri8mo não sei como agradecer. · 
Sr. Presidente, o nobre~ Deputado tem por 

vezes se l'eferido, qu~l'endo encontrar neste 
ta.cto uma. contT<J.dicção no p~ocedimento d() 

pllra. mim Congresso Pernambucano, á. creaç&o dos lo· 
ga.res de juili~S munícipaes, 
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· Senhores, esta· creação se fez a bem dos 
mais ·altos interesses da justiça.. ·os juizes de 
primei ra. inst~tocia. no Estado de Pernambuco, 
eram o.tü · então eleitos pelos conselhos 
muoicipaes, recahindo as mais elas ve
zes essa eleição em pessoas sem ocnlmm 
Jlre-;>a.ro juriuico, incapazes de salva.guard:u• 
os a\tQS intcNsses dos seus j urisdícciona<los. 

Esses é que eram o:> juizes essenc)alrnente 
I>Oliticos, su.Jeiios :i. vontade dos mandõe;; de 
aldei~s. quanrlo a. eleição, o que não raro 
succedia, niio recahia nelles proprios. O Con
gresso Pernambucano o que tez 1 

O SR. Jos.E MARIANo- Sujeitou tudo a 
um mandiio só. 

O Sn.. Mon.em,\. ALVES- Creou os cargos 
de j nizes munici paes de nomeaçã-o do go>·er
narlor do E~tado; uiio podendo ser nomeados 
sinU.o os t itulados em direito, tle\·eudo Sel'>ir 
pelo espaço de qu<J.tro. annog, t :tl como ~u~r 
cedi'l. no antigo regimen, orga.nizaçüo que 
deu sempre os bons resultados que todos co
.nhecemos. 

Assim, Sr. Presiderrte, longe ile pretender, 
com e:>.~a crear;ão, fu:zer a ]tO!iticagem perl ue
nina. e mesquinha. a. fl Ue se I'efeL·iu o nob:·e 

. Deputnclo, o Congre:ow Pe-rnambucano wiu 
amparar n ju:;tiça seriamente c~m_p!'omet
tido.. 

AgO!':\ me pGrmittírá V. Ex., e será esb o 
fecho tlo meu o!iscurso, qu~ rl!spood:t a. dnas 
observações fei tas aqui . em ;q;artc. pelo 
nobre Deputll.uo, na. seseão ele ante-honte:n c 
que, embora. ~:ão ten llam sido a.p:mh:L'las pelo 

.Sr. tach ygrapbo, me ficar am ua. memoJ'i!l.. 
s. Ex. disse qne n. a··~miulstraçli.o dvs seus 
correligionn.l'ios. no Estu.!o de Pernambuco, 
tinha slcto de uma. pureza immacula.dn. e que. 
na dc>ns~a a. que uessll l!:~tado se p t·ocetlen, 
por oce<tsiU.o tl ll nma. mul1an~'a. político., os 
seus amigos sahiram iucolnmes de bdu. e 
qua.lq uer l>écho. . 

O SR. Josf: · MARIAXO - Isso eu disse em 
apa.rte, não no meu discurso. 

0 Sr .. MOREU\i\ ALVES-S!'.PI•esitlente , cu, 
por a "Mo, tenho os . ..tnnacrs da Cam~1ra dcs 
Depnt(l.rtos de Pernambuco, referentes i 
sessão de 1892, e, :para. mostrar a sem razão 
ao nobre Depnta.do na atn rmil.tívo. que fez, 
peço lice oç;.\ pa.rn. ler um documento (].Ue se 
encontra ás folhas 320, para que :1 Camara 
se convença da mora.liuade da admiuis tra-;ão 
tão eloghda. pelo nobre Deputado. 

· O SR. JosÉ MAn.uNo-Eu disse que man
dou·se proceder :i. devassa. no Thesouro Pu
blico e o parecer foi todo honroso para a 

· administração que 'findava. . 
O Sa. BARBOSA. LI>tA.-E acrescentemos que 

' a. devas3a foi mandada fazer pela. junta. go
_verna.ti va.. · 

o SR.. 'MoREIRA ALvEs-O lloeumento ·a que 
me refiro e o seguinte : 

«0 clesembarga.•.lor Jose Antonio Corrêa. d& 
Si! va indetnnizou o cofre do Est>.do da illlpor
t-tncJa a q\le se refere a pre:oe~t!l requisição 
•la Ca.ma.ra dos Srs. D~putados, no dia 16 do 
cvr·rente, com a seguinte guia.: 

<0 desembargador Jo~á Antonio Corrêa. da 
Silva. vae recolher ao cofre lleste Thesouro a 
qu<l.ntie. (le setecentos e vinte mil rei>, ím· 
portancia. de uma. mobilia de jnnco do valor 
de 470$000 e de uma seCi·~tiJ•ia. de j:1ca.randá. 
do valor de 250$00U. as qu:1es i oram retiradas 
do pala.cio do govel'no par,\ sua resid.encía.. 
Faz o r eferido recolhimen to em obrdiencia 
ao ollicio do Exm. St•. Dr. governador , àe 12 
do correntf!, exiginrlo t:tes objectQS, ou a im
demnizaç:io d·1 sua irri-por to.ncia a.o coC1•é do 
Thewnro do Estado. 

Z" Secção da Contadoria. 28 de maio de 
1892;- O chef~. Jcffr:,·so;~ 'i11."i.rab::au d~ A.;e
-ccda Soal·es.» 

Pelo dedo se couheee o ;;iga.nte. Por aqui 
po<tein os nobres Deput:tdC's a.vallar o que 
foi aquella. atlministração • 

O SR. Jo~:E M:~.RT;..N"o-Foi u m:1. arma for
ja.da nr. occnsião para fer ir os melind1·es do 
Sr. Corrêa da Silva. 
(Trocam-~c "'i'Jk;~tos ClJJ!tl"! es ealre os Srs . 

José 1'o1al'icmo c Makl.guias iJo;lçaloos. Soam os 
tymp:wos.) . 

o SR MoREIRA ALVES - .Sr. Presidente, 
vou definiti'Vamonte concluir. 

O SR. J\lSH :\'IARI .-:..r·w-Esti~ de pó o que eu 
disse. 

0 Sn.. MOR.EIR.A. ALYE5-Em ap:!.rte, O oo
bre Deput<ldo cha.mou-:ne creio quo de ca
maleão p:>litlco. S. Ex.., baltlauo empenho ! 
pretentleu .• . 

O SR. JosÉ ~iARIAl'\o-Ate é um animal~ 
zínho bonito .•. 

o Sa. MORElP..A A::NES - .. • mostrar-me 
como um homem incollel'ente, sem pl'incipios 
e sem idéas; mas anganou-se. Eu estou hoje 
onde estava hontem. 

O SR. JosE: M..\m.\::-<o-Agora es tó., porque 
est:.\. no poder o tradiccioual partido con
servador. 

0 SR. MoREIRA. ALVES-Em uma das ses
sões da camara do;; Deputados de Pernam
buco, em 1892, encontram-se. no resumo de 
um discurso por mim proferido, as seguintes 
palavras: 

« O S r . Morcim. Al11eJ diz que não ll a 
nesta. Casa., ou fóra della, q nem p ossa. d uvida.r 
dos seus sentimentos políticos. 
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- .~J'Sa.JosêMA.~H. .. No-NI)pa.sso •loc~nst~~n- o que Cllledo.quesou • . ·t .• ·.···.d< :" ,::· 
.g1meuto. ·.·:: . .. ·, .... ·:·.: : ,·. : . . ·· Eir;l.troca.. e_a.p:tr.tesque.enre. no:. -S:l,- eu, 

. . . : .·· o Sr. J9sé Ma.rma::r a.postropb.ou-.me colllo·re-
0. Sa. -MomJ:t&à: A.ti!E3~Como · .dev.era ser sponsav~l til.mb~m -no• à.s~a.ssilia,to · .ele ·,.J_osé 

o d~;Y. · ~x., qu'3 no .dla.em•q'?-e.s3' proelamou •Maria~ di:Hndo~me qu9 · .e11 · nã.o : iJOllta · ·~em 
. a.-~~.I>~b~lc~! ·.&.f? ·,slber :da. ~o~.l.c1a., . e~~-e:ve. ao. tlevia. i;n:niscuir~me em.d:scnsSão de: .negocias 

lado do pre.,tden~~ da. prJvmcJa.-a.t~ . D .ul ~lffiO ' de· Per:n3.mbuOO,'' ·porque {lOtnecei:,a; :vid&'WQli-
_mom~nto. · tic3. pa.ssaudo pDr cima; de um .:caduer, ·;o:d.e 

d sa.. JDsé M.útu.!.to~F..~zenio o ~ue~ ··. José ·M\J.ria:·: - ·• . · ·· · ·>· · ' ·' • · ·•• • ·, · · 

· ·· .. · · · - " · ·Qt1e culpa, Sr. Pt-e~idente,.t_i.va .eu .dn.qo.elle 
' rá3~s~!~c~·~ll:EtR.A. _ALVES~~co.ngelha.:ldo.o ... :tri;t~' àcont~clme!l:tO que enla.ctou. Pernàm· 

baco-'? · 
O SR.. JÓsÉ MA.RU.No-E3tá. 'eiigo.Mdo ! O o sa.. José MA:RIA.No-Teve os 'lu~ros . · 

que .a.couseln~i foi o segulnte: ·acho que os 0 Sa. AFFJNS:> Cosu-.Que culp. a ·.te. !ih. 0 eu 
S!BQilores devem resi3tír, por.1ue o · que sii.o 
devem~ no a mo:1a.Nhia; eu não re3ísto, porqu ~ d~ ter. sido . es~olhido pelos meu'J amigos po· 

~ d l' ( litico.s pa.ra ser candidato em uma. el~i9ão . 0 qu3 sou,nao evo a e .a . Apartes.) dispuhdis~ima e_em que·se deu o~ triste acc>n-· 
O Sr. Conde d' Eu .foi rec~b,ido p:lr ·l!lim; t.ectmento ·? · . ' · 

m. J:!lln!l~ C.lSJ., e -tenho mnit \ honr,\ UlSSO A. Cam:1l'& impa.rcia.l, a .. c~mara sensata., 
O ·sa.~ MoaEIRA A.LvE3-Jó. se vê 'que v. que resp:lnria. em.minha. detJsa; a. Camara que 

Ex. era. mana.rehista, como eu. (A.pa,.tes .) me julgue ~ · · · 
· ·o larnenhvel desgo;~to que ·,enluc.tou todo3 

·o Sa •. Josi: M~RtA.J."•D-Nio r.:Histira.m, p)r· os coraçõe;; pernambucanos e que feriu :Pro-
que eu não resi~ti. · fundamente o nosso pa.l.'tido n~q,uella. 03.pltal, 

O Sa. MoREIR.!l. Ar..vtH-P!lrinitt1. V. EJC. porqu~ tlvemos de nos· defendel' da responsa-
que couthlU9 a minha.leiturJ.: bilidade moral que os nossos a1vars!l.rios·nos 

d . · .. , . imputa.va.m:, j ã. ·foi julgado ~m P~rna.in):IJico · 
• «~JS e que~ r~>?l ~e~ .pre.sta.r_ os seus lll·· .pelo p)dei' eompetente, !.ldl;ngistrll~ra; e e> 

stgn•ficantes . ~e::nco'> .~ Rep t1bl1ca~ -e cus.tou- meu nome· em toda. .essa. grande devássa. ~ão 
lhe dar. es_3e pa.s~!>, _ e .. ~o o daQ por .. ~m.deve_r fJi envolvido. -. · · · . · 
d~ _pa,trlotlsmo, comO.Jl.teve OCCJ.Slao .de_.dt· Eu, Sr.' P.resídente •. não qu~ro nem dévo 
.zer dest:a. tribuna.,_ assentou praça nas tlletra<; .aprofundar-me nesta. occas1ão sobre .ó .!J.S· 
do _parctd? .repubbc.\no, que r~presenta., no Sll:npto porque a ca.ma.ra. e 0 p3.iz ·jã. 0 ·conhe-
novo ~egunen, o_ gr.mde p:;pel que, na mo- cem baStante. : ' .... . 
narchta., compatm ao part1do conser.va.dor. . . 
Oi>ra.dor, ooro.o homem·de ordem qua é, es- O Sa. JosE MA.RIANa-Devt~ aprofundar. 
teve scm2re em luta. aberea com os elemen- O Sa.. AFFON.So CosTA.- Q 1a.nd.o lie5t& .Ca· · 
tos aoa.!·cllic)g que, pr-iti.cipalmeute nests Es· mal'a. o St•. Jo.sá Mariano discutiu .esse triste 
ta.r.lo, tanto nas prejudic.lrll.m e continu<~.m , a. acontecimento, o nobre Deputado .a.ocu:lll.va 
_prejudica.r-nos. (Ap:Jia;tos:)~ todo mundo ; nunc~, porjm, pr.Jferiu o meu .~ 

S P • ··d 1 · · · t d' •t 1 no:ne, o que só hop fez, lav11.do, ·de certo, 
~. t e.1 en e, a viS a. t:,.o, o m~u og~r · P-310 calor ao: di~cus;ii.o .. - · · 

&'J.ut, como no E~h .. l?, estava. de ante:na.o . - • • . 
de~i.{na.r.lo. _ . _o Sa. JJs~ MA~~IA.~o ...- N:\o apoind9 ; . cu 

Ei tou onde nih e;tã. o Sr. Jo3é Ma.riano. na/:> es~ava <llS~Ut1ndo. 
(Muito bem:) O Sa.. A~Fo~so Co~TA-... S. Ex; , en-rvlveu 

· O SF. Jl.ll"onsa C:)Sta · (p:u .. t um-z 
explica~ão prúso(l.~)- Sr. PresHente, a. (;a
mara. <los D~putll<H C<! I'Ccl.mente . ma h 1 de 
per.lOl-1' q u~ ven 1a. ooeu par n. sun. a. ttenção 
neste momento, depJi5 de d:~bs.t9 tã .. , pi'Oion
gado .como e;te a que Ma.b:~.mo ; de assistir 
acerca. de !legocio3 p:'lculia.res a? Esfudo d 'l 
Parn•tmbuco; tn1S, t~ndo si.:io cham:l.da no ·ni
na.lmente a. dar um l. explicaçi') pelo . meu 
coHega. de districto. o St•. JoJé Ma.riano . •• 

O Sa. Jos~ - M,\.tu.\NO- E11 n~o chamei 
Y. EX:. pa.ra. na18.. 

o meu nome na histeria. da.quelle l:J.I!l~lltâ.vel 
ia~t·), que.a.credite S. Ex:., todos nós, os gover· 
mstas de .Pernambuco então, imme!lSO deplo' · 
ramos. Dsvo i:le~La.r.1r á_Ca.tnll.ra. quQ ·· f!li;S')Ii· 
d~rio oo govet·oo dtl Per.af~omb:Iéo cqrn . meu 
di.stincto e partic11La.r amigo o Si'. B~t:bo:;a. 
Lim:~.. a. cuj11 lado sempra ~~ive, :q:uer nas 
ho~us de feltcid.nde, quer nos _mo;nentos di!-
ticeis. . · · 

o Sa. . Jo;É MA.t\!ANi>- AgJr~ :não. é rnii3. 
p:lrlzue não. 6 govt)r.ao. 

O SR.. AFF.>~3o Con'<l.- Ainda sou .soli· 
dn.rlo oom o. hlstoria. do gov:erao de s. ·Ex •. 

3-1 
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e sel-o-hei toda.. vez que s. Ex. fizer política 
e_~ Pernambuco e organizar alli partido po
llllco. 

Não tJense o nobre Deput:\do que IJÓde me 
acousar impunemente de tra.nsfnga. Trans
!uga. não o fui e não o sou. Transfuga.s são 
a.quelles que accusara.tn e persegail'&lil. oon
iem uma. idéa. e calorosamente a. detendem 
depois, sem eerimonia., e mesmo affrontando 
o riso popular. 

O Sr. B~bosa. Lima. póde contar sempre 
com ·o meu apoio ã. llistoría. da administração 
de S. Ex., porque essa administração toi 
fecunda. em beneficios a.o Est~\do, e assim, não 
consinto que se lhe fii.Ça. & menor acausação 
ou censora.. 

Nã.o está, porém, em jogo a administração 
do Sr. Barbo5a Lima, nem a minha amisa.de 
pessoal c~m S. Ex. 

O SR. BA.:e.noSA. LmA.-Em todo caso dese
java· que V. Ex:. explicasse o trecho relativo 
á. q uestã.o das usinas em que meu nome está 
envolvido. 

O Sa. Jose' MARL-\.Na - Cuidado eom as 
moBndas. 

0 SR. AFFONSO CosTA (~o Sr. B~d;osa. Lima) 
-Tenho o immenso prazer em dar ouvidos 
à .Pe!gunta do nobre Deputado ; peço per
mls.sao para demorar um poueo a respo~ta. 

Lê-se em um grande e e:x::traordinat•io 
poama., que pa,:,sou á. posteridade, aos tem
po~ mouerno~. que Dante, o í.ta.liano im
mortul, leva.do pela mão do mavioso poeta 
de Mantua Virgilio, procurando desvenilar as 
profnodezas do Averno, as regiões da sombra. 
eterna. ao penetrar nos a.ditos desse loga.r 
tenebroso, v1u gravada sobre o portico essa. 
tenebrosa inscripçíi.o: 

Per me se va :l ta cittá dolente, 
Per me se va. al eterno dolore, 
Per !JlC sa va tra. la perduta gente. . . 
Pois_ bem, Sr. Presidente. nós os moços 

que amda temos a. alma. cheía. de illusões, 
quando penetramos na vida poli1ira, quanuo 
damos para ella. o no~so primeiro passo, de
vemos te~ deante de nós, dea.ote de nossos 
-votos uma 'inscripção semelhant!l, d!!vemos 
nos app:.trelhar para so1frer todos os insultos, 
todasa.<> calumnías e todas as injurias; <leve. 
mos comprehender que entramos em rua de 
amarguras. 

Agora, senhores, pa9so a responder ao 
S:(larte, ou m~lb?r, á pergunta do Sr. Barbosa 
L1ma,_ meu d1stmcto e ]re~ado amigo. 

AS.SJgna.ndo o repto que os amigos do 
honrado Sr. Rosn. e Sll v a dirigiram aos 
chefes da opposião em P~roambuco, oo Srs. 
Jose Mariano e Martins Junior, tornei~me 
sol~dario com ·ss. EEx. 

o sn.. josÊ MARIA.No - Qua.es estes f 
o. SR. AFFo~so CosTA-Amigos do Sr. Rosa 

e S1lva. . _. , 

O SR. JosÉ MA.RIA.NO- Então aquelles. 

0 SR. AFFONSO COSTA....,.. V. Ex. não me 
desviará_ do ca.minllo que pretendo seguir. 

o SR. Jos:i;: MA.ltÚ.NO- v. Ex. e professor 
de gra.mmatica. · 

O Sa. AFFoNso CosTA. - Estou no caso de 
dar lições a V. Ex:. 

0 Sa. JOSE MARIANO- Aquella do reveu. 
O Sa. Al'F.mso CosTA - Es;e ponto já está 

e~plic_a~o; o Diario ~~ Pernambuco poz á 
d1sposlçao de quem qmzeõSe ver os originaes 
do tal artigo o. que V. Ex:. se rerere. 

Assignanrlo o repto de que a Camara. jâ. 
tem conhecimento, eu me tornava solid11rio 
com os amigos do Sr- Roaa. e Silva contra. a 
camp~mha de insllltos ·e ca.lumnias que se 
está fazendo contra o Vice~ Presidente o.a Re
puulica, ca,m].)anh:>. que temrepercus:;:ão aqui.. 

O Sa. JosE MA.aiANO - Muito obrigtdo 
por minha parte ; deixe estar que V. Ex. 
se rã. eleito. 

O Sa. AFF<lNSO COSTA. (par.t o Sr. Barbosa. 
Lima:]-Nós dissemos no repto que a sdml
nistrao;ão de Pernambuco, de]?ois do Governo 
de V. Ex., GoverllO honrado e fecundo, repito 
&inda, eocontrou uma grande difficuldade 
financeira, devida ao augmento da di vida pu
blica pro,·eniente dos juros daa apolices da 
usinas, uma vez que os eoncession11.rios não 
reaolhiam a.o 't'hesouro as quantias precisas 
ao pagamento desses juros. como se tinham 
obrigaô.o em seus contractos. 

E' esse o ponto a respeito do qua.l o nobre 
Deputado quer explicaçiio. 

O SR.. BARBOSA. LtMA.-Por que não en
tra. vam com esses juros~ Por que os contractos 
tinham sitio feitos de modo lesivo para os 
cofres publicos ou por q•:alquer outro mo
tivo1 

0 SR.. AFFON$0 COSTA-OS termos em que 
se escreveu o re.~-to são os ma.is lisonjeiros 
para V. Ex ..• 

Os SRs. MALAQUIAS GoNÇt\LYES, JULIO DE 
MELW E OUTROS-Apoiado. 

·• 

O Sa. AF.FoNso CosTA-••• e V. Ex. mesmo .., 
em conversa particular comm.igo declarou 
que não se julga. v:;, melindrado e estava sa
tisfeito com a linguagem que empregáinos 
no artigo que foi publicado no Jort~-al do Com· . 
nferci!J, 

O Sn.. MAL!t.QUIAS Ool'içA.LvEs-Não houvo 
o menor pensamento de otrender o nobre 
Deputado. 
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O SR. APFvNso Cosu-Repito mais Úma 
vez q·ue nunca serei solidario com as accusa.·. 
ções que se possam fazer á. administração do 
nobre Deputado, porque fui. solidario no pas
sado e serei della et-:rno defensor. 

Mas nã.o e5to:l na tribun·a p.lra discutir o 
orçamento de Pernambuco e Slm para expli· 
car a minha posição politica no meu Estado 
e ao mesmo tempo rebater duas referencia.s 
malevolas f~itas á. minha pessoa pelo Depu· 
ta.do pelo I • d istricto. 

Disse o Sr. Josê Mariano que eu tinha sido 
discipulo de seu partido, co1·religionario de 
S. Ex. 

O SR. Jos:E MA.RIANo-Eu disse que V. Ex. 
~inha. pretendido o lagar de juiz t.listricta.l. 

o Sa. Affonso CoSTA-Quando se procla
mou a Republica. eu não era eleitor e, sendo 
assim, como podia eu ser po litico ~ 

O SI~. JÓS'f; MARIANO - Oh! V. Ex fez dis
curso da varanda d ' A Proviacia . •• Então 
V. Ex. era irresponsa.vel até o dia. em que 
re~beu o titulo de bacharel em direito. 

O Sa. AFFONSo CosTA.- Nesse emaranhado 
de apartes não posso deixar de perder o fio 
de meu discu:rso. 

o sa: JosE MARIANO- Foi v. Ex. quem 
entrou nas selvas. 

0 SR. AFFONSO CoSTA - Quando eu era eS· 
tudante agitava-se no paiz intensamente a 
questão da abolição, da qual o Sr. José Ma
riano era um dos mais esforçadus pala
dinos. 

O SR. Jos:E MARIANO-Muito obrigado. 
0 SR. AFFONSO CúSTA.-Não ll(lgO justiçn a 

ninguem. 
Fui então, Sr. Presidente, commissio· 

na.•lo pelos collcgas da Faculdade pa.rn. re
presentai-os nas manifestações que deviam 
ser feitas aS. Ex. por occa~ião rle sua che
gada. a Perna.mbuco,depois de ter sido roto o 
seu diploma conquistado em uma eleição pelo 
2" dlstricto da província, sendo que para 
a victoría de S. Ex. o meu "Vene-rando p~i 
ti11ha. c'oncorrido. porque era então chefe po
litico em uma das looalida<ies da. Capital. 
(Apartes.) 

· Ora, S1•. Presidente, isto foi no tempo do 
partido liberal; no tempo do Imperio meu 
pai pertencia ao par tido liberal, su1fragava 
a candidatura de S. Ex. e eu,como estudante 

· e como moço, porque todcs os moços eram 
abolicionistas, estava ao lado de S. Ex. 

Depois de proclamar a. Republica ... 
O SR. Josg MARIANo-Pretendeu o logar 

de juiz districtal. Confes.;ee vá para. deante. 

0 SR: •. AFFONSO COSTA- Quero mesmo que 
seja nrdade c e verdade .•• 

267 

0 SR. JosÊ MARiANO li OUTROS dãO â.par.;; 
tes.(Soam os tympanos) , 

O Sa. A:r;'FJNSO Co.sT.A.- E é verdade que 
ao formar-me, depois de ter obtido o grio de. · 
bacharel o meu amigo, porque o era, o 
Dr. Jose Maria. .•• 

0 SR. JOSÉ MAIUANO - Amigo ! Vade 
retro. 

0 SR. AFFCNSO COSTA-••• prometteu-me 
um dos juizados do districto, na Capital, mas 
em vista. da. grande concurrencia. de ca.ndida.
tos, não lhe 1'oi possivel cumprir a promessa e 
nem por isto eu me zanguei. 

Então esta. va. eu na vida. publica. 
0 SR. JoSÉ MARIANO- Sahiu do partido. 
o SR. AFr·oNSo Cosu- Estou fazendo a. 

narra<;ã~ dos ftJ.ctos. 
O SR. JOSE MARIA.NO- E eu estou ajll· 

dan~o-o. 

0 SR. AFFONSO COSTA-Depois de ter che
garl.o a. Pernambuco o honrado Sr. Barbosa. · 
Lime., novo governador, a quem o Sr. José 
Mariano e todo o seu partido prestaram in
condicjonal apoio .•• fazendo·se at3 meeting 
permanente para defender o seu governo ..• 

O SR; JosÉ MARIANO-Não apoiado. V. Ex. 
deve saber como e em que cond1ções apoiã.mos 
o Sr. Barbosa. Lima. Foi sem vantagem &1-
guma. e sem condições. 

O SR. AFFoNso CosTA-... eu, :por minha 
vez, approxímei-me de S. Ex., come~eí a 
gozar da sua amisade e obti~e um lagar de 
promotor. até em comarca longínqua do in
tedor. 

O Stt. Josf: MARIANO dá um longo aparte. 
O sn.. PRESIDE.~TE-Peco ao nobre Depu

tado, o Sr.· Jos(} Marhmo, que não inter
rompa o orador. 

0 Sr:.. Josf: MARIANO-Não intorrompo .. 
0 SR. PRESIDENT!!:-V. Ex:. depois usa.ró. 

da. pal;J. vra. se q uizer. 
O Sa. JosE MARL\No-V. Ex:. depois me 

darli. a. plllavra.. 
0 SR. AFFONSO COSTA-Tendo Obtido, como 

dizia, Sr. Presidente, uma promotoria em 
um dos longínquos sertõea de Pernambuca, 
para lã segui porque· queria principiar a 
minha. vida na. mag1stratura.. ·. 

Foi então, Sr. Presidente, que se deu na ca
pital o completo rompimento entr_e o partido 
no Sr. José Mariano e o Sr. Barbosa Lima.. 
Eu que tinha recebido favores do Sr. Bar
bosa. que achava bonita a. bandeira. que 
S. Ex. desfraldava, fiqnei com S Ex. e o 
partido do Sr. José Mariano tomou outt·o 
rumo. 
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O S&; JosJ~~~~~AN~ ::.H~ntem' cbegou~~e ~·~dei' qlie ;~;{Íhl' }~i~ito' pdt ·P~rJiani-. . 
ao Sr •.. Ba.r"\losa. e. hoje ao Sr. Rosa e,Sil"va. buco -por mi$ericordi:r,m Dei e .qüe gosto.; 
. o s&, AE'i"aNSo COS'l'A. - Contlouo 8. contar de immiscuir-me em todas u.s questõeS, sem a .. 

a. mitihll. história.. _ competenci~ precisa, porque p:>ra. o bom en-
_:Qúanc;io na. administração do Sr. Barbosa tendedor poucas pahwras .b:J.stam, devo_:lbe 

~im~ formou-se o pa.rtido.republicano federal, resp()nder que ,não tenho ;pretenÇões ·a. se:r-. 
·pa.ra, elle entrei com o Jrieu concurso ; eleito a guia, a ser vulto; .mas. que .a. minha. vida . 
·gpvernador de .Pernambuco para substituir 0 aca.demica e-a minh(l. :poaição nesta casa, em.
S.r; Ba~bosii..Liina, o sr. nr. Corrêa d9 Araujo, tim, os factos, protestam contra. aq t~ella inS:i':"~· 
e ' depoiS de emposs~,rlo rompi em opposição· nuação velada de S. E:x:.. ' .· ·. . .. 
ao governo· p.este, p:>rqne julgava me em Não, ·Srs. Deputados~ .ú;n estudaljltc que 
divergencia. com s. Ex. 'ein pontos de admi· conquistou prova plen~ ·em. todos os .~nnos. 
ni3tração e. de. dôutriri.as. AC<Jinpanhando do curso jurídico, que cónquistou cinco .drs~ 
a.ss~m o rompimento · dirigido então pelo tincções nas cinco cadeiras do 5• anuo, e isto 
srs. Barbos:io Lima a C<Jelho Cintra, _torna- ,sem protecção nerihuma., d!go:ó de fronte er
va-me . ~sim . dissidente do partido republi· guida, póde deixar M temer a a~misaçã.o e 
~ano de Pernambuco. Mas agor<~, senhores, 0 a pecha de ignorante. 
que succed.e ~ · · UM SR.. DEPUTADo-Muito bem. · 

·o gol>'érnadordc Pernambuco. o Sr. Corrêa o sa. AFFONso cosrA _;Não preciso do 
. de Araujo, em cuja administração tinbam <mtuito bem» de v .. Ex. Não preciso dos seus 

surgido os pontos de_divergencia, dei:tou applauaos porque estes não traduzem a. ver
. o.poder e en julguei7medesiocJmpatibilizat1o dade .. 
pa.r& entrar de novo DO seio daquelle partido o Sri.. JoÃo DE SIQUEIRA E OUTROS dão 
e para. dar-lhe o meu concurso. 
· Ora;. Senhores, onda estã a incoherencia 1 :a. partes· 

. ·.Onde esta o ser tra.nsfúgá. ~ . 0 SR. AFPONSO COSTA-'-Assim, Sr. Presi-
_Dirá o nobre Deputado: V. Ex:. pertencia dente. penso ter respondido a. todas as accnsa

ao p;wtido que fez opposicão·ao Sr. Pi'udentf' ções e insinuações q ne o honrado Deputa.do 
de Moraes; mas, Senhores, pertenci da mesma por Pernambuco teve occasião de dirigir~me. 
fôrma. q_ne pel'tet~:c~st~s !(IdOS "VÓS que hoje o sa. JosE MA.RI.A.~o-Agra.deço ter pro-
appla.UdlS a. adnnmstraçao do Sr. Campos vado que o não c:ilum·niei. · 
Salles" O SR. AFFONSO cosiA-Quanto à. questão 

. UM SR. Dm'UTADO -Apoiado. do novo orçameuto de Perna.mtmc:J, Que tem 
.. O Sa. AFFoNso CosTA.- Pois este partido servido de thema para. uma. ..,.ampa.nha. poli
não foi dissolvido 1 Não foi isto declarado tica. .contra o a.ctua.l governo de Pet·nambuco, 
aqui pelo honrado Deputado pelo Rio Grande nada poderei nccr~scentar ao que já disse 
do Sul, o Sr. Cassiano do Nascimento? o Sr. Moreira Alves. · · 
: · Porventura ser~i obrigado a.seguir a con- . A qnestão não é mais do commel'cio é da. 
centração do partido que se formll. dos restos politica e e por isto que o Sr. José Ma.rin.no 
de outro que combateú o governo passado, é nQui o seu paladino. 
por,qu.s foi de urna :pa.rte_.daquelle partido H~ di1)e1·sos apa1·tes. 
que se·formon a concentraçao ? O Su.. AF~'ON~o Costa.-Compreltendo o. des-
. Pois por ter pert<•ncido ao partido que so espero de v. E:r. quando lbe vão faltando 

dissolveu devo pertencer a este outro que elementos ")Joliticos pa.ra emp~nho.r-se na fu~ 
novamente formastes~ · tura luta eleitora-l. · 
Nicguem~ a não ser por um juizo apaixO· o SR.. JOsE' MxRIANO dá um.nparte-. 

nado do nobre Deputado por Perna.mbuoo, me 0 SR. AFFul'"So CosTA_. Comprehendo a 
accusa de transfuga. (Apartes~) - ratões que tem S. Ex. para clamar contra 

Dada assim esta explicação, resta-me ainda 0 governo de Pernambuco, contra-a ordem 
um ponto a; que não posso deixar de referjr- de causas alli estabelecidas. Sunt .lacl'imae 
me; ·embora. pa.reça. falta de modestia. de r~:rum: 
minhà parte a revelação que vou fa;r.er, 

. ·. o·nobre Deputado desafiou-me em a:parte . o SR. JosÉ' MARILXo-In gurg!te 'l)aSto. 
para. dar-lhe uma de.tinicão· de monopolio 1· O SIV. AFFONSO Óos·ú--1\'ão temo_s .nem pq .. 
mas S. Ex. bem deve- eomprebender que a. demos ter a pretenção de impor ao $r~ ·Josã 
Ca.ma.ra não e escola de direito, nem podemos Mariano resignação e paciencia dearite do seu 
fazer sa.bba.~ina para. fa.zer perguntas e enrranquecimento politico· ·em Pernambuco · 
dar a.s deVlda.s respostas •. Como, _porém, e ante a derrota que o a.guHrda no· tutaro· 

. nesta perglUlta do honrado Deputado eu vejo pleito. Não! não queremos' ilnpor a. S. Ex,
uma. segunda. intenção, e como S.. Ex.,_ o-ave Cesa1·; moríeur~ te.salutant 1 
.com um ri$inho satyrico, tenta. dar a en- Tenho concluído~ (Muito be~). 
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:o' Sr.' Jos~"'Maria-no~Peço a pa, honra que o orador lhe atira., não CO.m~~v-~( . 
l~vre.; ~ áquelle que S. Ex . . e mais sete· CQmpanlietrÇl~' : 

O Sr. President.e-Da.rei o. p:\lavra 
a.o nobre neputado .depois de consultar á Casa 
sobre o p·~dido feito hootem pelo Sr. Neiva, 
\le dispensa de membro da Commissão de Fa-
zenda e Iodustria.. · 

• Consoltad~ a ·Camara.,não é concedida a dis
:pen;a. pedida pelo Sr. Neiva. 

ao oradot'a.tiraram. no·proposito de transfor-:·' 
ma-r uma. q nestã.o :pe>soa.l em questã~y :,:liticà,: · 
a que se. abriga.rà o Sr. Vice-l(.res1•Jente da · 
Republica da irrisão a. que está. efCposto em 
todo opa.\~. · · · 

o S!·. 1\ta.laq .. das ~onçalves, 
mui. to a contra-gosto, vem · toma.r pux.te nesta. 
discussão . . 

O aoverno dl Pernambuco, p:>r uma cir· 
O S•~·.José 1\-J:arlano vem á tribuna eumsta.nc\(1. toda occa.sio -a.l. está. entregue a 

para dizer que esperava. que o.nobre Deputa.,do pessoa a quem 0 orador c preso por lllços de 
-por Pernambuco, Sr. Moreira Alves, respon- sa.n2:ue. . 
de~>Sei ao r~pto que lhe fez, para provar o NiiOJlOder!a., pois, sem vehemente protesto, 
que am.rmára.: que o orador ac.llou-se á vel-o a. tacado impunemente · 
frente õe todos os arranjos feitos pelo Sr .Lu- . A bistorin que o Sr. José Mariano cc.ntou 
~na, quando ministro. do governo do ma- não é verdadeirn.. Eslava. o putido liberal 
re~;:bal Deodoro. Mas S. Ex. não se occuPQu no poder, quando o Sr. Conde ·d'Eu ~mpre • 
deste ponto. · . hen1leu nma \"ingem ao Norte. segUJdo .da · 
·O orador, porêm, repta-o de no,·o pnra Silv(l. Jardim, propagandista da. 'Repnblica.. 

que tra,{a documentos do que a.llegou, ou o nobre Deputa·.io foi um dos membro da. 
conr~sse IJtlC t:tl alfl1·mou no calor da dis- comro.íssiio paro receber os!'.- Con~e d'E!Il, si 
cussiio, sob pena de calumniador. bem que hn.ie conf.•s;e qus Ja. estavaavJSlifo· 

Provocado por :•partes, é o ora.ifor le1·odo que 1\ Republica não ta.rdar~a. em s~t· u~nJ 
a. fazer o histot'ico de sua po~lção polilíea re=•li•i:lde! E s. Ex. , que asstm pen~nva, nao 
antes e depois da. pl'ocla.mação da Repui..Jlica hesitou em assegurar ao Conde d Eu que o 
e do papel que assumiu ?Or esta ccca.sião, po,·o de Pernambuco estav-a disposto a der• 
procurando demonstrar por te>temunha.s, a~i- ra.mar até a ultima. gotta de sangue pela. 
ma de qualq11er duvida., que esteve sempre !lyoastia ! . . 
110 lado c'la. democracia e da. Republic:~, antes A Pro-oincia, oraão de s. • Ex.., publioorr 
desta ser a realidade, que é hoj e . ., o~ 

Diz qu3 a resistencia contre. 0 movimento ent.'io uma. sêrie de artigos contra a ""'pu
revolucionaria não se fez em Per·nambuco, bt:ca, _a.ppellídada de Berlole_::ll, em que rapu
llONUe 0 orador não anníou essa idéa.. que 0 blicanos, como Maciel Piohe1ro e outros, eram 

d d · · t'~ ata.!:ados violenhrilente. · · 
presi ente a. ProvtOCla.,Sr. Segismur.do Gon- 0 Norte. orgão rcpublicn.no, manteve· ~ntão 
çalves, pretendia lev-ar avante, pnra o que com.o Sr. José Mariano enorme<polem1ca, e 
encommendou vinte mil cartuchos, r ecuando 1 pot• oão ter 0 a.poio do ON<Ior, que poz-se n.o 1111. um facto n~stn questão que o. esc arece 
I d la 1 - d R bl" e d ptrfei tamento. . .a o< revo uçao e a. epu tca; qu • e- Lembra '" llefesa que o Nvrce tomou de 
pois, esses mesmos que haviam r osistirlo á um j ·cl~ey que r:.~.ptou um:r. ftlha-farnilia . o 
victoria da democracia, se ligaram :lOS repu· Sr. M:lrtins .Junior a tacou-o e u sabido qne 
blica.oos para explorar, em seu proveito, a. se promoveu um brinde a asso senhor _e, 
Revublica e retom;\r as ·posições perdid:ts. ·quando isso se fa.zia, era nSl:a.ssinado. em ptena. 

Mas volt;~. para conchü.r, ao pouto inicial roa. do imperador, bo.]·e Qui o~ de NoYem_b.ro, 
do seu- discur~o. . d 

Durante 0 governo do Sr. b:ú'ã.o de Lucena, evadindo-se o a.ssassinr, pela porta o .Jor
tiio honesto como 0 mais honestO q· u 1 ainda. na.l do Sr. Josê Mariano e sahindo pt.>la. tios 

d fundos notando· S9 que na P1·ovincia . se 
existiu .no·Brazil,nccusado e actos violentos, achava' 0 del~gado de policia Dr. Demetrio 
de· autoritarismo, ma.s nunca. o foi de a.~tos da 
improbi<lade • . primeiro ministro do legen- Simões. 
dario marechal Deodoro, o governo de Per- Quando veiu a Repoblica constao que. o. 
na.mbuco esteve entr.'gue a um seu amigo assassino, que então já houvera sido preso, 
dedicado, e por isso elle estava habilitado a promettera fazer revelacões importantes; 
Faberde todos os. segredos d:.~. politica. daquelle entretanto, não as pôde fazer porque ~~ 
Estado, ma.xime de arranjos de que poderia pen tinamente morreu na. Ca..<:a -de -Detençao • . 
ser .victimn... Quem a.ssim procerie não prepara. o espirito 
· Pois bem, o Sr. Deputnno pelo 4• di~tricto popular para a Reput.lica.. · · · 
de Perria.mbuco, o Sr. Moreira Alves, que Relata. depois à Camara o f<~cto da pa.ssa
venh& dizer agora. quaes (oram lls~es a.rra11- gem do go~erno, quando se proclamou- a 
joll, a que S. Ex-. a.lludiu, e é este o repto de Republica, da~ mãos do Dr. ·. segismundo; 
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que accic1entalmente Jlresidin. Pernambuco, 
para as do general Aguiar. 

S. R:t. manteve-se na JlOSiçã.o em que 
devia. manter-se, -pois sabenr!o que o St>. 
Jooe Mariano havia a~cln.m~do o general, 
não -podia governar a anarclüa nem resistir 
a ella. 

O Dr. Sl"gismundo dêclarou que si o movi
mento fosse geral, acceital-o-hia.. 

Empossado o general Aguial'. este pediu: ao 
Dr. Segismundo que fosse o ~eu conselheiro, 
'Visto como não era. elle politico nem admi.nis
trador. Ness'3 sentido fui expedi•lo o t~le· 
gramma r1ictado pelo Dr. Segismundo e as
signado pelo general Aguiar ao general 
Deodoro. 

A maior precccupa.ção do Sr. José Ma
rhtno era que não cahisse o poder em mãos 
do Sr. Martins Junior, a quem, entrer.anto, o 
Dr. Segismundo aconselhava que preparo.~;~e 
elementos para governnr como chefe re· 
publicano e manter a ordem Dahi a. a.pproxi
mação d•lS.<:es dous chefes politicos e a. org-a
nização 1las dous :partidos, o de\les e o do Sr. 
Jose Mariano. 

Recorda, fina.lmente, a rnanifostac-ã.o de 
desagrado tle que foi víctima o Sr. José Ma
riano, manifestação que o obrigou a retirar· 
se da cidat!e. 

Não proseg;ue o orador. por seu estado de 
sa.ude. (Muito ben~; muito bem.) 

O S.-. Dnrbosn Lin1a. (pela ordena) 
-S'l". Prc!'idente, é com vercla.dr.iro vexame, 
é com vertlailciro constrang-imento,que rompo 
com os pr~>ccdentes que tenho mantido nesta 
Ca!'a, pedindo a. V. Ex. que haja. ele me in
screver com a palavra. prn·a. o expt>diente da 
proxima. ses;;ão, afim de. dofenilendo-me, nis
cutir um assnmpto que, pelo no;:.~o Regi· 
menta, não cabe no numero dos trabalhos 
eommettinos a esta casa. (Apoia11)s.) 

Desde que fui hom>ado rom o m:~ndo.to de 
Deputado lerleral pelo Esta.do de Pernambuco, 
do qual eu havia sido g-overna,\or. V. Ex. e 
a Casa sabem que me tenho systematica
mente abstido de discutir aqui a minhn 
a.nminist:racão. Pareceu-me e~se sem1Jre um 
assumpto de intereS!'e local sob um aspecto, 
e :pessoal sobre outr,). 

Publicada em todos os orgãos de irnprE>nsa 
desta Capital uma notavel represento:ção do 
commercio e da lavoura do Estado ·de Per
nambuco. nunca pensei em vir discutii-a 
nesta Casa~ como outros collegas. porém, o 
tive~sem feito, succPdeu que:~- minha pessoa, 
que a minha. vida publica e. mais particular
mente, que a minha administração naquelle 
Estado tivessem sido consta.ntemeute envot
vjdas em referencias que tenho o dever de 

examin l.r deti lamente pelo respeito qtie 
rle"o a Cama.ra dos Deput ·dos da qual sou 
um dos mais obscuros membros. (Não apoia· 
dos geraes.) 

De modo que, le-va"la a questão por esse ca
minho, V. Ex. vê que rompo com os meus 
precedentes, ainda assim procuranrlo ampa
rar-me com o Regimento,solicitan<lo rle V.Ex. 
que me queira considerar nesta discussão 
como preva.lecenrlo-me da parte em que o 
Regimento permitte a ca(l.a um dos Deprl
tados u~a.r- d::t palavra para. uma explicação 
pessoal. 

O as~umpto debatido calorosamente no seio 
desta. Ca.mara na sessão transacta e n:t pre~ 
sente foi levado por to.l.fórma. que eu. hon~s
tamente. não me :poderia rurta.r mais a essa 
e:xplic~ ç;ro pessoa.!. Por isso é que pedi a. V. Ex. 
que me inscrevesse com a 1fl1lavra p~tro. a pro
xima sessã.o,afirn de, nessa oecasi:lo. si não hl')u
ve:• assumpto de ma.ior r~levando. que possa 
ser rrejudicn.ilo na ordem do dia,desempenhar· 
me do meu dever' qual aquella em qne fiquei, 
depois das explie<Jções e di~,~ussões a que a 
Camara acabo. de assistir. (Muito bem.) 

O Sr-. Presiden~e- Attenderei ao 
pedido do nobre Deputado, observando, entre
tanto, que no livro tia;; ínscripções ~e aeba 
in~cripto em primeiro logar o Sr. Coelho 
Cintra.. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. ~()- l8'J9 

lnlic(~rc o ?"•'IJ'Ierimmro em tp.te ])_ There-::a 
de J csus ],fendes Serophíco. viwva do i ach. ~
r,·l A>~toni-J ( ol1.1mba.:.o S~raphico de ilssis 
C'«!·'llalho, pedo a sua inclu.>tto no numero da; 
p<:nsio;lisllls do montepio getal 

Requer O. Thereza. de Jesus Mendes Scra
phico, vi u-va. do bacha.rel Antonio Columbano 
Sera.phico de Assis Carvalho, ao Congresso 
Kacional, a. SU'l inclusão no numero das· 
pensionbtas do montepio geral. 
Cunless~ a pet,icionaría. que o seu finado 

marido nã.o tl'z montepio. 
A'ilsim, nao se julga a Commissão ha.I.Jili· 

t:J.da. a aconselhar á Ca.ma.ra. o deferimento da. 
petlr;ã.o. 

Sala. das Commissões, 13 de julho de !8{)0. 
-José Mariano,-01lidi? Aúrantes, l"ela.tor. 
-PeYetra. das Santos .-Fmacisco Gttrgel,-
Hennenagildo tk llfora.es. 



C~ara dosOepltados-lmp-esso em 2510512015 11 '44- Página 171E 18 

8ISSSÃO EY 1~ DE JULliO DE 1899 271 

N. 30- 1899 Art. 2. • Ficam rev:oga.da.s as disposições 
em contrario. 

Indefere o req!lerimento em q>~e D. Erigida 
Caldtt'JJo Vieira, mãe IÚJ fullccido alferes 
A:ugusto Vieira RorkiguM, pede o paga· 
menta do meio sol.f.o a (lU~ se i ;,lga com 
d ireito 

Sala dns Commissões, 13 de julho de 1899. 
- Altoaro Botelho, presidente.- Casemiro da 
Roch t, relator . - João Lu i::.- Tacares de 
Lyra.-Ra«l Barroso. 

N. 73-1884 
A' Commissã.o de Fazend:~. e Indu~tria. foi 

presente .o ·requerimento em que D. Brígida 
Calderon Vieira, mãe do fallecido a lferes Au· 
gusto Vieira Rodrigues, pede a.o Congresso 
Nacional o pagamento do meio-soldo a que se 
jnlga. com direito desde 19 de fevere1ro de 
18GB, data do falleclmento desse offieial, até 
12 de abril de 1881 , em que ficou habi litada. 

Emend 1 subslitutica do Senado ao prJjecto 
~l. 70 A, de 1898, da Camara dos Dep~•· 
tarlos , que recJnhece a D. Anna R os:t. da 
Se•ra Oliveira o direito ao lneio soldo, 
como filht:~ lellilima do o.E[eres re(Qrmado 
d o exercito Ll<perci!J F7'anci$CO da S erra 
Martins. 

A Commissão não descónllee:e o~ servi~vs 
do f:, llecido ofilchl, roas o decreto n. 2.51 9. 
de 8 de setembro de 1875, est11t-ue q«e a pe'l'· 
cepçao do meio soldo, n~.ro te;1do sido requerit/.~:t 
dent'I'O do p ra;o de cinro annos, só serú, effe· 
ctuada a contar da d.tt~:t d .~ ?'espectiva lullilita
çi1o . 

Nessas condições, nã.o aconselha. o deferi
mento da. petiç,ão. 

Sala das Commissõ2s, 13 de julho de 1899. 
-Ovidio .4.bran:es, rela.tor.-Jose' llfariano.
Pel·eira dos Sa11tos.-Frrmcisco Gtwget.
Hermenegildo ele MorJ.es. 

Vão a. imprimir os seguintes 

rn.roJJJ:CT03 

N. n-1899 

Alltori::-a o Poder Exccutit:o a c.mccder licr.nça 
de um anno, c.nn o •·especti~o ordenado, (ta 

4 • escri;Jturario d 1 Al[àndeg·1 da Ccard 
Arcadío de Almeida Forttma, afim d.: tJ•atar 
de sua saude 011de Zh.e canuicr. 

A Com missão de Petição e Porlel'eS do. Ca· 
mara dos Deputados, atten,lendo an requeri
mento em que o 4• cs·~riptur~rio d'l. Altand··ga 
do Ceará. Arcac1.io de Almeida Fortuna solicita 
u 11 anno de licença p:u·a tratt~.r de sua s11.ude, 
justitican_tio o :eedido <?Om diversa~ attesta
ções da mspecçao rnerhca a que Cot sub~1et· 
tido e achando ,!e justiça que seja deftmdo, 
apresenta á. consideração da Ca -.tara o Sil· 
guinte projecto de lei: 

· O Congresso Nnciona.l resolve: 
A~t . 1.• E' o Pcder Executi \'O autorizado 

Foi presente á Commissão de Fazenda e 
Industr-ia. a proposição da Carna.ra. dos Depu
ta.U.os n. 70 A, de Hl98, a. que o Senado modi· 
ficou. 

Conformando-se com as emendas uo Sena· 
do, pensa. a Commissfw que el1a.s devem ser 
a pprovadas. 

Sala das Commissões, 13 de julho de 1809. 
- Ovidio Abrantes, relator. - José Mariano.
Pereira dos Scmtos. - Francisco Uw·gct. -
Herme>1egildo de illoracs. 

Projccto n. 70 A , de 1898, rla Oamara dos 
Deputados, que reco>úwc•: a D. ,1fma R.>sa 
da Serra Ottreira o di,·eito ao meio s"lrlo, 
como filh ~ legrtima do ai (er.:s r•:(ar m.nrl·' do 
c.re1·cito Lupercio Fr,wcisco d 11 Ser1·a lllco·
tiHs. 

O Cong-t·~sso Xo.cional resolve: 
Art. 1." Fica. reconhecido o. D. Anna. ltoS~L 

da Sorr<~. Oliveir;~ o tllrt,ito no meio soldo, 
como filhll. lc;.:itim11 do ;1lfcros roCo1·mat1o 1lo 
Ex.erci~o Lup01·ciu Fl':tncisco <l:L Scrm Ma.t•tins • 

.Art. 2." O Govurno fa.r:i. :LS nocossa.rills 
011trações tio ct·'~'Uto, <lu rno;lo quo o pllgU.· 
mentotlo relc l"irlo meio :;oldo ~c f1\~t1. a cJnt:u• 
tia datn. <lo f.tllccime:lto do p:d d;L suppli· 
cunio. 

Art. 3. n Revoga.m·SO :L3 tlisposições em 
eontr;11·io. 

Ca.mara dos Deputado~. 2G ue setembro de 
1893.-,trt/u.o- CP::a1" R ios, presidente. -Jtclio 
de N ello Fitf,o , 1" sect·etar·io.- Ca.,·Zos Atl· 
!JtJsto V. de No1:aes, 2" secretario. 

a. conceder a licença. de um anno, com o re
spectivo ot•denailo, ao 4• t5cripturario da. 
A1fandega do Ceará, Areadio de Almeida. For
tuna., afim de t~a.ta.r de sua. s9.ude onde lhe 
convier. 

Emmda. do Senado ao pro_i)cto n. 70 A, de 
1898, tla Ca.ma1·a do~ Deputados. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I.• E' reconhecido aD. Anna Rosada 

Serra OH v eira seu direito ao meio·soldo, como 
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:filha. legitima do alferes reformldo do Exer· 
cito Lupercio Fr:l.o.ci;;c() da Serra. Ma-rtins . 

Art. 2. • O Govarno fica a.utol'izo~.do a a.'ol'ir 
o ,.neces::ario credito para o pagamento da 
import~n.ci.a devida, a contar da. da.ta. da sen
tença que julgou a. sua habilitação. · 

Art. 3.• Revog<~.m·se as d1spo~ições em 
contrar io. 

Senado Federal, 9 de jonho de 1899.
·ll{anocl de Queiro;: Itfattoso Ribeiro, vice-pre
sidente. -----"Joakim d' O. -GaJunda, 1 • secretario. 
--GtJSta1lo 'Ricllard, serv-indo. de 2• secretario. 
·-Rauliilo J. Adolph? llorn, serVindo ·de 3• 
secreto. rio.-= Oicto Ntm<Js P.:1·eim, Eel'vindo 
de 4• secretario. 

N. i4- 1899 

Auto1·iza o P orle>· Execulivo a incluir r~a con· 
tagem do ·temp<~ ele sen1iços dc·Lui:: Firmino 
rJc Sou:a Ccidas, ofliciat da Socrel!uia do 
S11-prcrr.o T1·ilnmat "Jfilita.r, o em quescrviu 
·como <t[p·imen~or em tiiur;as commis,wies·do 
.Ministerio da Agricultura. 

A Com missão de Fc1zenda. e fndustria, a 
quem foi presente 1l. pet!ção do of~c.ia.\ da S~
cretaria. do Supremo Tnbuual M1!1tar, Lu1z 
Firmino de Soma Calda:-:, ~olicitando que seja 

'contado o tempo de ~ervíço que à. Nação _pres
t ou como agr·imensor nos E:,;ta.dos do . Rio 
Grande do Sul, B:J.hia e Sergipe, em .di ver:sn.s 
commissões do ?>Hnister;o da. Agricultura ; 

Attendeodo a. que o instrue com do
cumentos e aos precedentes, como sejam o 
projecto n . 175, de 1891, lor~ulado pe1a. Com· 
missão de Fa1.enda e Jndustrm., mandou con· 
ta-r pa.ra a aposentadoria do ex-porteiro da. 
Escola da.s Bellas Artes, Manm!l Pareira da 
Silveira. Juuior, o tempo úe eiTectivo sel'viço 
no Arsent~l de Guerr<t de,;ta Capital, projccto 
esse que foi n.ppr·ovr..do ; <l. mesma. Com missão, 
com o ~eu projeeto u. 178, do me~mo anno, 
coMedeu aposentadoria a Antonio Rndrigne:> 
·dos Santo;; França Li!ilo, set·vcntua.r-io \' ltllli· 
cio do ~'filei o lle pr:mciru e:;:c:·i via o <lo l>l'ph:·lo::: 
da c,, pito.l Fe:ler,~!; ai, ,t!a a me~mn C\Jmtn i>· 
sã.Q. corn o seu pr••jccto n. 15 ~. de l8'J3, l:UD· 
sldera util .pa.ra a aiJO~elltarloria. o tempo em 
que setviu romo c1rimu~dor de nolas, o 
1" esc.ripturado da. Caix'L de Amortizaçà.u, 
Lourenço Pereira da Silva; tambem a uJes
ma. Cotnmissão, co!ll o seu pr0jecto n. 217, 
·de 1893, autorizou o PoJer Kxecutivo ~ 
a.pos·mtar o Dr. Anton io Ma.rtin~ Ptuheil\ . 
no cargo de ~judanto da insp~>elorh~ Geral 
de Saude dos Portos, cQ?nquaalo reconlucesse 
110o luJ~cr lsi que desse tco~ em1m:gc.dos de u~ 
repartiçüo direito à '.lposentadcri.t, opinião 
essa .a. que a Gamara. acquiesceu , 11ppro· 
yo,ndo o referido projecto ; &" mesma. Com· 

mis3ã.'), com o seu P' recer, adaptou o pro
jecto· n. 265 A, vindo do Senado, em 1893, 
m:tnda.ndo incluir no calculo do tempo ·de 
seníco pa.r3. a. j ubílação do lente da. Faculda
de de Medicina do Rio Ja.aeil'o João Damas
ceno Peca.uha. da. Sílvi.l, o em que serviu 
como alumno pensionista. do Hospital Militar; 
o projecto n. 34 de 1893, que autoriza. o 
Poder Executivo a. incluir· na contagem do 
tempo de ser v içO de Casemíro Henriques Ro
drigues, contra-mestre da officina de torpedos 
do Arsenal de Marinha. desta Capital, o em 
que serviu como opera.rio do Arsenal" de 
Guerra e como armeiro na. Europa. segunda 
os re3pecti vos assentamentos ; pa.ra. não cito.r 
mais factos basta recordar que a me;;ma Com· 
m·issüo adaptou com o seu pare.!Elr o projecto 
que manda. cvmputat" a.o engenheiro civil 
Mignel de Tdve c Argollo todo o tempo em 
que ser viu em div~rsil.:lcomm!ssões do ant igo 
Ministerio da. Agricultura, Commercio <1 Obr<~s 
Publicas ; projecto esse tran~formndo em lei 
e sanccionado p~lo Presidente da. Reí)ublica; 
em vista de ta.ntos precede11tes, entende a. 
Comr.nissüo que póúe ser tlefel'idu o pedido e 
apresenta o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo un.ico . E' o Po1ler Executi"o auto· 

rll(ado a induir na contagem do tempo de 
snrviços de Luiz l<'u·mino ue Souz:L Ca.!uas. 
(\fficial da secretaria. do Supremo Tribunal 
Militar, o em que serviu •.;omo a,r.rimensor 
em diversas commissões dú Mioisterio da 
Agricultura., Commercio e Obro.s Publicas ; 
revogadas as disposições em contrario . 

Sala dos commis5õcs, 13 de julho de 1899. 
- D-oidio i1braulc.•, relator.- Jose Jlariat•o. 
-Pc1·eira elos Sanlfl.;.-Francisco Oul'flel. -
Hermcneyildo de Uo1·o.cs. 

O St•. I>a·c~itlento - Tetldo daclo a 
hora, des igno p .tl'll. ~eg<mda-fcira, 17 do cor
rente,n. Sef::u in le or•lem tlo dia.: 

Continlli\C;ão c!a •:otnçãt.Hlo pr·oj~cto n.8D, elo 
!8\IS,como p[].r.:cet• n. tiJ,de 18\l\1, ~o~•re emon
d.•s ufrt'reciJas na. 3" díscussü.o, j :\ enc:ert·acln., 
do mesmo projecto,que reoJ·g.tnizõl. o montepio 
~·brigatorio do~ eutpregados pubticos, com 
voto em ~e parado do St•. Pn.uhno de Souza 
Junior (3·• uiscus~ú.o) ; 

Votn.çiio das seguintes m~terias : 
Do projecto n. 68, de 1899, 3Utoriz'l.ndo Q 

Po:cr E.\ecutivo a abrir ao i\lmist.;rio da. 
Guerra o credito de 84t3: 175$055, su pplemen
tnr á. verba. 16•-Pe.ssoal-Despezas espectaes 
- do-o.rt. 19, da. lei n . 560, de31 de. de~embro 
de J898.(2" diocussã.o) ; 

-Do proj~cto n . . 110 A , de -1894, elevando de 
60$ a. 100$ mensaes a pensão do a.lferes-hono-
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rario do exercito Antonio Paes de Sã Barreto 
(discussão unica) ; 

Do parecer n.38 A,de I898,sobre as emendas 
a preseu tad&s na 2• d iscussã.o o o projecto n. 38. 
oo corl'eute a.nno, que antorisa o govorno a 
abrir ao Ministet•io de.s Ri;llac;ões Exteriores 
o crediiJo de 95:946$911, sem preiuizo dos 
juros que tenham de. .ser accrescrdos, para 
liquidar as reclamações d<!s legações de Grã
Eretanh~>, França, Austria-Hungria. e ltalia 
pela. cobraoça indevida procedida pelos Esta· 
dos de Pernambuco, .Alagôa.s e Rio.Gra.LJde do 
Norte do imposto sobre na.vios dessas nacio
nalidade3, ficando os referidos Estados re· 
sponsaveis pela Sl)mma que tQr despendida 

·e d:a.. qual embolsarão a Uniã.o (discussão 
nmca); 

Do parecer n . 57 A. de 1899; sobre a emell
da apresentada na 2" discussão do projecto 
n. 57, deste anno, que autoriza o Poder Ex:~ 
ecutivo a abrir ao Minísterio da Guerra o 
cred.ito d.a 25 :81C·$ para indemoízar a Felippe 
Maxwell do gado levantado e a:rreba.nlla<lo 
:pelas foi'ças 1egaes no Rio Grande do Sul(dis· 
cussão unica); 

Da emenda. substitutiva do Senado aos pro
jectos ns. 173 A, de 18118 e 67, de 1899, que 
autoriza. o Poder Executiv-o a abrir ao Minis~ 
terio da. Industria, Viação e Obras Publicas o 
credito espeaial de 1:061$812, p<~.ra pagamento 
do aluguel do predio ond.e runcciooou a Iospe
ctoria Geral de Terras e Colo11isação, de ja~ 
neiro ll. ma.rço do corrente aono (discussão 
unica}; 

Do projooto n. 66. de lSOO, provi•leociando 
sobre a applicação que deve ser dada. ao pro~ 
dueto liquido da. venda. de canhões impresta· 
veis e met11es inserviveis, perteocentes ao 
Ministerio da. Guerra. e bem assim de proprios 
na.ciouaes e terrenos julgados iieanecess~~orios 
(2• discus~ão) ; 

Do projecto n. 50 A, de 1899, isentan<io aos 
Bancos Na.ciona.es de deposito, que negocia
rem om cambi<~, instituídos nos Estaclos sob 
o regímen das sociedades anonymM, õ.as obti· 
gações do deposito de que trata o art. 19, da 
lei n. 559, de 31 de dezembro de 1898 (1" dis
cussão), 

tn. discussão do projecto n. 28 A, de 1899, 
fh;audo o subsidio qua devem :perceber os 
membros do Congresso Nacional dur~nte a 
legislatura de 1900 a 1902 e dá outras provi
dencias, com substitutivo da. Commissão de 
Constitui~ão, Legislação e Justiça., de~Iarando 
em vigor a lei n. 4JJ7, de 6 de novembro de 
1896, que tixou pa.ra, a presente legisla.tura. o 
subsidio dos Deputados e Senadores ao Con
gresso Nacional ; 

1 • discussão do projecto n. 7 O, de 1899, B.U• 
toriza.ndo o Poder Executivo a conceder a.os 
officiaes e praças do exercito que requere

. rem matriçula. nos institutos de ensino mm
Ç(I,mrra. Y. ill 

ta.T,-dispensa de idade exigida ncs reguls.· 
ment~ ate hoje em vigor, e a conceder mais 
um anuo }lal'<\ completarem os eSt"ldos pre- . 
paratorios a todos os a.lumuos e ex·alumnos 
que houverem por qualquer causa es:cedido o 
prato regulamentar marcado para esses es
turlos; 

2• discussão do projecto n. eo, de 1899, 
mandando abonar ao tenente-eoronel gra.
dii&.do reformado do exercito,.Antonio G&.l
dino Trava.s;sos Alves, as quotas de reforma 
iub.erentes á cla.sse dos officiaes superiores. 
desde a data. do decreto que o reformou; 

Discussão un1ca do !}rojecto n. 51, de 1899. 
autorizando o Governo a conceder a D. Maria. 
Ca.tharina de Albuquerque Maranhão a IJen~ 
são e meio soldo de que gosa.va sua. fill!ecida 
mão, viava do m~jor do exercito Timolaão 
Peres de Albuquerque Maranhão ; 

Diseussã.o unica do projecto n. 71, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a considerar 
como elfecti'va.mente promovido ã.o posto de 
alferes de infantaria em Jata. de 14 de agosto 
de 1894 o então l• cadete do s• batalhão de 
infa.nturia. Antonio Rodrigues de Araujo. 

Levanta-se a sesaão ás 3 horas e 50 minu
tos da tarde. 

54~ SESSÃO EM 17 DE JULUO D:E 1899 

Presirl•nda dos Srs. V a:::- de MeUo (Presi· 
dente), 1rcredia. de Sà (S• &crct:[rio). AngeZo 
Neto (4• Secreta.1·io) e IIeredia de Sà. (3a 
Secretario). · 

Ao meio-dia. procede-se á. chamada, á. qua.l 
respond,;m os Srs. ·vaz de Mello, Heredía. rle 
Sá, Angelo Neto, Carlos Marcellino, Amorim 
Figueira, Augusto Montenegro, Theotouio de 
Brito. Luiz Domingues, Viveira3, Cunha Mnr· 
tina, .o\uizio de Abreu, Henrique Valladares, 
Pedro Borges, Thomaz Accioly, Francisco Sã., 
Ma.rinho de Amlrade, Helvecio Monte, Au
gusto ·Severo, Tavo.res de Lyra., Francisco 
Gurgel, José Peregrino, Appolonio Zena:ydes, 
Ermirio Coutinho, Affonso Costa., Coelho Cin
tra.. Ma.1aquia.s Gonoalves. Ma.l·till:l Junior, 
Cornelio da Fonseca, João de Siqueira, Roch3. 
Cavalcante, Euclides Malta, .Arroxellas Ga.l
vão, Geminiano Brazil, Rodrigues Doria, 
Neiva., Seabra, Francisco Sodrê, Manoel Ca.e
tano, João Dantas Filbo, Rodrigues Lima, 
Galdino I.oreto, Pinheiro Junior, Xavier da 
silveira, Timotheo da Costa, A ugu:sto de 'V as· 
concellos, Raul Barroso, Sá Freire, Nilo Pe· 
çanha, Berna.rdes Dias, Ca.logeras, Carvalho 
Mourão, José Bonifacio, Monteiro de Barros, 

3S 
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lldefonso A! vim,. Gonçalves Ramos, Francisco 
Veiga., Alfredo Pinto, Leonel Filho, Lamou
nier Godofredo, Telbs de Menezes, Tbeotonio 
de Magalhãe;;, Noguerra. Junior, Manoel Ful
gencio, Lindolpho Caetano, Eduardo Pimen
tel, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, :Mo · 
reira da Silva, Galeão Carvàlhal, Lu1z Fiao
quer, Alvares Robião, Dino Bueno, Bueno de 
Andrada, Elias Fausto, Casaria de Freitas, 
Francisco Glicerio. Hermenegildo de Moraes, 
Alves de Castro, Leopoldo Jardim, Xavier do 
Valle, Br<tzilio da Luz. Paula Ramos, Fr<~n· 
cisco Tolentio.o, Pedro Ferreira, Ouillon, 
Diogo Fortuna, Apparicio Mariense, Victo
rino Monteiro, P into da Rocba., Vespasiano 
de Albuquerque e Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 

apenas annunciar á C..'tmara que tomarei por 
tbema a demonstração do que hontem af· 
firmei; e. despido iateiramente de vestes 
partiru•ri1s, tendo por norma a. razão e a 
jllstiça da reclamação dirigida ao Sr. Presi
dente da Republica. pelas classes conserva~ 
/!oras de rn!nba terra, demonstrarei á e-vi
dencia que o Etit&.1o de Pernambuco estó. 
fóra da lei. 

Tenbo concluído. 

O Sr. President:.e - Com as pa
lavras que pronunciou o nobre Deputado, será. 
feita. a rectíficação. 

Em seguida. é approvada a a cta. da sessão 
antecedente. 

Passa-se ao expediente. 
Deixam de compareaer com causa pa.rtici· 

pa.daos Srs. Urbano Santos, Carlos de No- O Sr. 3• Sec•·eta.rio (servindo 
vaes, Silva. Mariz, Malta. Bacellar , Rorlrigues de f.'~ procede á. leitura. do seguinte 
Fernandes, Guedelha. Mourfl(), Elias Martins, 
Frederico Borges, Tl'incladc, Teixeira de Sá, 
João Vieira, Pereira. de Lyra, Pedro Pernam EXPEDIENTE 

buco, Araujo Góes, Olympio Campos, Aris- Officio do Ministerio da Marinha, de 30 do 
tide~ de Quei.r~z. Vergue. de Abreu. Amplli· mez proximo passano, enviando o requeri· 
lopb!O, Leovtgll~o Ftlgueira.s, Para.n_lios.Mon· menta· em que o chef,~ do Corpo de Fazenda., 
tenegro, ~eron:ymo Monteao. B~h~nr10 . de reformado. capitão tle mar e guerra. bacbarel 
Souza., Ertco Coelho1 . L!_!on~l Loretl, Stlva . Fmncisco Ca.ndido de Bulhões Ribeiro pede 
castro, Ernesto Bra~tho, Juho do:s Santos, 1 sua. revcr~ão ao serviço activo e abono do 
Barros. Franco J1:1mor, ~t·b:tno. Marcunu(ls, soldo integ-ral, etc.- A' commissiio de .Mari
Campobna.. ~ayr1nk, foao Lut~ •. J:\Co~ do. nha e Guerra. 
Pa.ixã.o, O c ta vtano de 13rt to, Forrei ro. Pa•cs. 
Mr~.tta Ma.cha.do, Lamartine, Dnmingues do 
Castro, Oliveira Bra_a-n, Gustavo Godoy, A;lol· 
pho Gordo, Alfredo Ellis, Po.ulino Ol.rlos, Cin
cinato Dragn., Arthur Dietlerichson, Rodolpho 
Mirnn•la, Can~.cciolo, Leoncio Cor;·úiL, Plinltl 
Co.sa.do, Possídonío 1l:L Cunha, A urcliat\o Bar· 
boso., Py Crospo o Azevedo Soú1•o. 

E sem ca.usn os Srs Eduardo tlo Berrôdo, 
Herculn.no Ba.ntloira, Arthur Peixoto, Feh:!· 
bello Fl'aire, Allalborto Uulmllt'iiC:~, li:-lunrclo 
R.a.mos, M<L1'COlino MoU1'11., Al Vl!ll d tl Brito, 
Deoclecia.no tio Sou2:a, Uenrique V11.1., Autonio 
Zneho.rias, Costa Jnuior e Luit Adolpho. 

E' lida. e posta em d í~cussiio a. neta. 

lt~q uerimentos: 
De José SotLres Maciel, propondo-se vender 

o. i.lhn Sceea., situada na. bahia do Rio de Ja
neiro. 1lc su:~ proprieda.tle.-A' Commissão de 
0)'(,-amento . 

Da Gonçalves Pereira. & Comp., pedindo 
qualquer ta.vor em beneficio da mater1a 
vrima. que importam :para. sua. Fabrica de 
Formicidr.t. Gua.nalnra.- A' Commlssão de 
Orçam e r, .o. 

Do3. operarios do extincto Arsonnl da Mo.· 
rinbn. do Edt&.do da. B~>hía., :pedindo a. con· 
cessíi.o de certa.s garantias para. arrimo e 
subsistencia.. -A' com missão de Fuzcnd.a.. 

O Sr. Coelho Cintra '- Sr. Prc· Do bacharel Tristri.o de Alencar Araripe, 
sldente, não costumo reclamar contr<1- omis· direc:tor geral na. lnstrucçã.o do Minísterio 
sões ou frutas que a acta dos nossos trabulhos du Justiça e Negocias Interiores, pedindo um 
ás vezes encerra, mas (tendo dado como con- anno de licença..-A' commissão ae Petições 
testaçã.o um aparte ao honrado D .~putado e Poderes. 
pelo 3• districto de Perna.mbuco) quando a f· De Christia.no Pontes, pedindo ser refor-
:firmava serem os males que a.tDigem aquelle d l ' · 'Co · - d 
Estado, devidos á emissão de a.nolices, veio mado no posto e a ieres.- A mnussa.o . e 

r • Marinha e Guerra. que este apar~e não figura no _;Iiscur~o. . . 
O ap;Lrte fot o seguinte : « na.o apotado; Sl De Angelo Maigre Restier, pedindo a con· 

crise existe, é esta devida. ã inepcia. do go- cessão . para uma estrada. de ferro, partindo 
verno que os senhores lá tiveram:.. da ilha. i\o Pinheiro, passando por-di,•et·sas 

Este aparte não figura no discurso a. que cida.des de Minas, Ba.hia, Pia.uby, Mara.ohã.o, 
me refiro. e, restabelecendo-o, tenho por .lim terminando em Belém, Esta.do do Parà, me• 
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diante certos favores que solidta.- A' Com
missão de Obras Publicas. 

O Sr. Buerio de Andrada
Sr. Presldente, pedi a pala'l'r<J. apenas Pftl'a 
apresentar á consideração da Casa um"' ra
presenta.ção justissima. dos funcciom~rios da. 
Alfandega de Santos,referente a vencimentos. 
Elles pedem, ao menos, a. equiparação dos 
seus vencimentos aos de funccionarios das 
outras alfandegas, porque, Sr. Presidente, no 
Orçamento houve o intuito de igualar os 
ditos vencimentos aos dos outros, os quaes, 
em orçamentos anteriores, eram augmenta~os 
de 40 • f •• a.ttentas as circumstaucias do au· 
gmento de preço de todos os generos ele pri· 
meira necessidade em Santos. 
Tendo~se acabado com os 40•/. houve, como 

V. Ex. se recorda, uma longa questão de ta.· 
bel11\S de quotas entre dous illustres Depu
tados, e o resultado desse debate foi que fun· 
cciona.rios que trab:~lba.m em cidades onde os 
generos ~ão mais caros ficaram com os ven
cimentos extraordinariamente dimiuuidos. 
Es._tes apre>entam a reclamação mostrada. por 
um folb.eto, em que a questão vem ampla· 
mente debatida, e creio que a simples leitura 
deste folheto bastara para que os membros 
da Commis.são se couvençam da justiça. da re-
cla.maçã.o • · 

Peço, pois, a V. Ex. que encaminhe<~ re· 
cla.mação, como o Regimento determina, a 
Commissão de Orçamento. 

Vem à Mesfl, e lida e enviada á. Commissito 
de Orçll.mento uma petição de José André 
Maia Filho e outros, que constitue o pessoal 
de Fa.zeada da Alfandega de Santos. pedin1lo 
uma providencia contra o damno manirest.o 
que soffrora.m com a Bxecução da lei n. 5B, 
de 1898, na parte que lhes diz respeito. 

Compareeem mais os Srs. Silverio Nery, 
Albuquerqne Serejo, Pedro Chllrmont, Enéas 
Martins, Serzedello Corrêa., Marcos de Araujo, 
Torres Portugal, José Avelino, lldcronso Li
ma, João Lope~, Eloy de Souza, Co.~lho Lis· 
boa Jose Mariano, Ba.rbosa Lima., Julio rle 
MeÚo, Moreir<.t Alves, Juveacio de 1\guiar, 
Jayme vma.s Boas, C.1stro Rebello, Milton. 
Tosta, Eugenio Tourinho, Paula Guimarães. 
Tolentino dos Santos, Torquato Moreira, José 
Murtinbo, Oscar Gocloy, Lrineu Machado, 
Alcicdo Guanabaro., Agostinho Vidal, Pau
lino da Souza .Junior, Almeida. Gomes, Antero 
Botelho, Alvaro Botelho, Rodo!pho Abreu, 
Cupertino de Siqueira, Augusto Clementino, 
Arthur Tor;·es, Padua Rezen(le, Casemiro da. 
Rocha, Lucas de Barros, Edmundo da Fon
seca Ovidio Abra.ntes, Melto Rego, Alencar 
Guliitarães, Lameuhr~ Liu, Lauro Müller, 
Marçlll E,;cobar, Franci~co Aleucastro, Riva
da via, Corrêa. e Campos CJartier. 

O Sr. Coelho Cintra. -Sr. Pre
sidente, comprehenoe bem V. Ex. e. difficul· 
dade que me assoberbao nest!l momento, tendo 
de aopitar sentimentos íntimos ·que tão :pro
fundamente me teem magoado, para vir ã. tri· 
buna em defesa. de meus conterraneos oppri
midos por imposições vexatorias e que se 
não j ustít!cam. 

Não pretendia, absolutamente, envolver
me em de ba.tes nesta. Camara., em quanto es· 
tivesse sob as affiíctiva.s ~ircumstancias qua 
a Garoara não desconhece. 

Mas o cumprimento de meu dever impelia~ 
me a esta tribuna, pa.m trazer á. Ca.mara as 
justas reclamações do commereio, agricultura. 
e iodustria. do caro Pernambuco, contl'll. os 
vexa.torios impostos a.lli decretados. 

Julgo as!'im bem rlesempenhar-me de meus 
deveres, apezar da profunda. magoa que me 
affiige, para. vir relatar á. Camara., Sr. Presi
dente, com a maior sinceridade, despido in· 
teiramente de todo e qualquer sentimento de 
paixão partidaria, o que a.lli se passa; ejus· 
tificar o acto das cla!l'les conservadoras de 
minha. terra. que tão justamente reelamam 
contra o esbulho que se lhes pretende fazer, 
com o ma.is solemne protesto. 

Não é de hoje, Sr. Presidente, que dia a. 
dia ;;e aggravam as cilcumst!lncias penosa.s 
em que se debatem o commercio e a lavoura. 
de Pernambuco, e não é de bom aviso tribu· 
tal-as com maiores t 1xas e com as quaes 
ae pretende tambom anniquUlar de uma vez 
a industrla,embora incipiente,daquellt\ terra.. 

Quando governava o Est&.do de Pornam
buco o honrado Sr. Dr. Be.rbosa Lime., foi 
votado pelo Congt·csso, de que fazia. parte o 
honrado Deput!~do pelo 3• districto, o Sr. 
Martins Junior, cujo DIJme peço licença. pDora 
declinar, o orçamllnto de 1803. 

Esse orçameuto fixr.va. a roceitn. e orç.a.va a 
rlesp!lza. em ~.000 e tantos contos. 

Pofs bem ; p[·ocedcndo-sn ú. cobt'ança c1n. di· 
vida activa, e executando·se es~e orçamento 
com a criterio e bom scnsoque~iio peculillres 
n. tão oximio administrador, conseguiu o 
Estudo auecado.r 7.000 e poucos contos. 

No anuo seguinte estava como que proin
di~ado o valor tiO or,·ll.tnento a faier-se pn.ra 
occorrer &s despezas, com que aquelle digno 
a.dministrarlor n~;~.via. iniciado os innumeros 
beneficios com que dotara. o Esta. do. 

Então levantaram-se reclamações, que, 
por circumstaocias muito especiaes, foram 
satisfeitas, e o eommercío, melhor orientado, 
acceitou aquelle orçamento, satisfazendo 
pt•omptamente a todas as imposições e dis
posições nelle contida.'!!. 

Ao ]la.ssar o governo de Pernambuco ao 
Sr. Cors êa (o conselheiro) o Sr. Dr. Barbosa 
Lima entregou-o com todas as suas despezas 
em dia., com todo o funcoioualísmo pago at~ a 
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ultimo dia. elo mzz.anterior. A posse do actua.l O Sn.. Em.muo CouTlNHo - Em virtude 
governador e!fectuou- se a 7 de :Lbril de 1896. de contrúctos. 

·Logo depois que assumiu o governo o o SR. CoEmo cx:-;rn.A.-0 sr. Dr. Barbosa 
Sr. Dr. Corrê:~ de Araujo, S. Ex. não trepi· Uma, Sr. President~. fez diver;;os contractos 
dou, a.poderando·Se do governo, por um modo e emlttiu apolices para sua e::tecução, dei

. que jà. tive occasião de referir á. Cama.ra. dos xnndo diversas prestações para serem pagas 
Deputados, tratar de, po1· seus actos e pala- depois que os conces>ionarios cumprissem as 
vras procUl·ar empallidecer o brilho da admi- condições de conclusão e outras estipuladas. 
nistt•ação d.o selt la.ureado antecessor. .. o sr. Dr. Corrêa, porém, não obstante nã:o 

o SR. ERMIRIO CouTINHO -·Não apoiado; continuarem as conces~ões, augmentou as 
o Sr. Dr. Corrêa de Araujo ~unca. teve .tal emis,ões pois que as prestações continuam 
pensame!ltci. a ser :pagas a diversas usinas; e emittiu mais 

o SR.. CoELHO CINTRA- ... al!egando sem· 500:000$ em apolices de 5U$ e 100$. com!llet
l_}I'e a quem 0 l)rocurava para reclamar qual- tendo atsim um crime em face da. le1 de 
quer pagamento, que o seu antecessor havia ISt:O. · • 
exaurido o Thesouro, e que com as concessões O SR. MARTINS JuNxoa-Apoiado. 
de usinas htwia por tal forma onerado o Es- o SR. CoELHO CINTRA- ..• porque, Sr.Pre
tado, que elle não podia. satisfazer a. nenhum sidente, essas apolíoos de 5u$ e 100$ que 
pagamento, por mais insignificante que fosse. s. Ex:. emitliu são verdadeiro papel-moeda, 

O SR. Rill'BOS~>...Lm.o..-Dahi se conclue que porquanto no verso dessas apolices esta de
eu .fui ou inepto ou immoral. vou discutir 0 cla.rado que elZas serão recebidas nas reparti· 
dilemma.. r;ães publicas do Estado em pagam e Mo ! 

Os S:ag. JuLm DE MEno E ERMIIUO Cou· O Sa. EaMraro Cou'.'t'INRo-Em vírtude de 
TINHO dão apartes. uma lei. Neste ponto o Sr. Dr. Corrêa de 

Araujo não fez mais do que obedecer ao 
O Sn.. COELHO CrNTRA-Sr. Presidente, co- Poder Legislativo. 

mecei o meu discurso Llecla;rando qus despia· 0 SR. BARBOSA. Ltr.r.A.-Em primeiro loga.r 
me inteiramente das ve:!ltes parti darias para podia. -vetar a lei e em segundo trat<~.va-se de 
tratar dest11 questão á. luz dos factos, com a 
ma.xima. sinceridade, porque o meu tim é pôr uma lei de autorização. 
em evidencia que, si o Estado de Pernam· O SR. CoELHJ ClNTR.A.-0 dever de um pro· 
buco cs(á em más condições, a outrem cabe fessor de direito que .tem de collaborar na lei 
a raspon:sa.bílída.de.,. com sua. sancção e manda.l-a cumprir,estando 

convencido da sua incoustitucionalida.de, é. 
O Sa. MALA.Q.UIAS GoNçA.L..,"'E~- C(lm ma- não sanccional-a ..• 

:xima impareia.lidade. o SR. JOLro DE MELLo-Mas elle s'anccio-
0 Sa. EaMmro COuTINHO -Mas, apezar nou-a.Logonão consideroú-a inconstitucional. 

disso, V. Ex. vae-se mostrando apaixonado e por isso não póde ser accusado. 
desde j::i.. o SR. CoELHo CrNTRA:.._Estou respondendo 

O Sn.. CoELHO CJNTRA.-A Cama.ra nos jul- ao aparte do Sr. Ermirio Coutinho. 
I(S.tâ, e deante dos factos melhor aquilatará 0 SR. 'ERMIRro CoUTII'HO _Na. opinião de 
do que tenho expendido e vou expender. S. Ex. a. lei não era inconstitucional, 

O SR.. JoÃo DE SrQUEIRA.-Basta. menc:onar 0 SR. CoELHO CINTRA-Além disso, Sr. P.re-
os factos e cotejar as cifras. sidente, tendo o Sr-. Dr. Barbosa. Lima sido 

O Sa. CoELHo CrNTRA-Mas, Sr. Presidente, autllrizado, por lei de 1895, a emittir 500:00DS, 
dizia. S. Ex. que as difficuldacles que :1s- em a.polices de pequeno valor, para oecorrer 
soberba,vam o seu Go~·eroo, em virtude das ú.s despezas com o Passeio Publico, apenas 
quaes via.-se na contiogencia de niio poder emittiu, ate o ultimo dia do seu governo, 
satisfazer a nenhum compromisso, ainda o apolices no -valor de 151 :000$000. 
mais urgente, eram devidas aos factos que O Sr. Corrêrt completou a emissão, elevan
a.Uega.va, accrescentando (des~e facto sou tes- do-a de mais 700 e tant.os contos nessas apo
temunha) :- que lli.e cortassem o braço si elle as- !ices. 
signasse qualquer apolice p:tm concesstzo ck Ainda. mais. Si s. Ex. precisava, apenas 
-usinas. Pois bem, Srs. Deputados, essas apo· para conjurar essa, tão rlecantalla crise, de 
)ices que figuram na. mensagem de S •. Ex. 800 contos, bastava n arrec..1.rl~çã.o do orça· 
como sendo emHtidúS pelo Sr. Barbosa Lima, _mento na verba relativa à íll-uminaçao pu
na. importancia de onze mil e tantos contos,ro- blica para que pudesse ter recursos parn. sal
ram emittidas em mais oe dous quintos pelo dar esse debito, visto como S. Ex:. nunca. 
Sr. Dr. Corrêa. e pelos antecessores do Sr. pagou nenhuma. das prestações devidas á. 
Barbosa Li.Illa. Companhia do Gaz. 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2510512015 11 44- Página 5 ~e 33 

SESSÃO B~ 17 Dll: JUJ,HO ml! 180J 277 

Além po mais, St•. P1·esidente, tendo S.'&:"·! Sr. Correia. de Aruujo e aprendi com s: 
um ?rçamento votado de 10.354:000.~, abt'IU E_.x:., em seus beliissimos artigos de opposi· · 
cred1tos no valor de 1.061 :000.'!; e mats outro çao. a demonstrar que a administração do 
de 360:000$. subindo a totalidade \las d~s- Sr. Correia. não !oi absolutamenta uma a.dmi
pezas do seu primeiro anno de administração nistração economica, foi antes uma a.dminis-
a. II.400:000$000. tração inepta e esbanja.dora. 

Deante disto, Sr. Presidente, e pelo que ve- o s M G 
nho i!e dizer, se -vê que a declaração do.s Srs. - R.. AU.QOIAS ONçALVEi! E OUTRos-
representantes de Pern:1 mbuco, que tão dolo- Nao apOlado. . . 
rosameute me impressionou, dizendo que a O ~a. CoELHO CINTRA-S. Ex. augmentou 
cris~ do Estado era de"Dida d concessüo de au- veoc1ment0s, S. Ex:. a.ugmentou logares, S. 
witios feitos a win:.~s d'$ assucar com 11 in- E~. fez fuvores etc., e quem assim procede 
tuito de fa~>orecer o seu rlesenuo~t>imento n.x nao merece tal qualifica.tivo e demonstrarei 
adntinistração do Sr. Ba,·bosa Lima, por isto ponto por pauto. ·. .. · 
meio d,• emissao de apolices no 'llalor de mais Por consequencia, o honrado deputado tem 
de 12 mil cQntos. o devet· de vir nos dizer onde estão as stl· 

Isso nã.o é exacto. E provoco o ·sr. Julio de "eras eco11omias realizadas pelo Sr. Con•êa em. 
Mello, · então secretario da industria e que .sua administração durante esses tres annos, 
referendou todos eSS'S decretos e celebrou taes como a.ffirma nessa bandeira.· com que pre· 
contractos, que venha. produzir pro-vas dessa tendeu ampara.l.o. 
a.ffirmação escripta unicamente pa.ra. armar Vou ler o trecho que desejo ver expli-
o e1l'ei to. cada por meu nobre amigo : . 

Venha S. Ex. á tribuna provat' ser o de
ficit e a.s d!fficuldades do Estado de Pet•nam· 
buco devitlos a essas emissões de apolices ... 

C SR. JULIO DE ME.i.r.o-A falta de paga
mento de juros por parte dos <'.Oncessíona.· 
rios. 

0 SR. COELHO CINTRt>.- ..... si é devHo a. 
essas emissões, que acarretam ao Estado a 
obrigação de pagar os seus jUl'<'S por fa.lta do 
cumprimento dos respectivos contractos, e di
zer porque nã.o foram cumpridos esses con-
tra.c tos ! ~ · 

(Ha apartes). 
Eu provoco o ex-secretario da. industri3., o 

nobre Depntado, Sr. Julio de Mello, a. vir 
provar tudo isso. 

.Atli.rmo á Ca.mara que isso nã.o ó exacto. 
O SR. JULIO o-e MELL'J- Eu nõ.o podia ae

cusar quando fu i o secretario que rererendou 
esses decretos. 

0 Sn.. COELllil CIN'l'RA.- fsso não e prova, 
porque S. Ex., que foi secretario e pn.rte 
proeminente, sinii.o a principal da a.dministr:~.
çii.o do SI'. Bl\rbos~ Lima., n1ío trerueuquun
do votou p:~.ra que fosse e!le mettido na. ca-
deia. . 

O SR. JULIO DE MELLO- Nio votei para 
que s_ Ex. fosse mettido na c1deia. Está 
enganado. V. Ex. nã.o póde devassa.r a mi
nha. consciencia. De pois, nada tem uma causa 
com outra.. 

0 SR. COELHO CIN'l'RA.- Quanto ao meu 
collega o St•. Affonso Costa, tenho a. con-vitlal' 
S. E:x:. para. tirar-me de uma. grande di.ffi.cu-
dade. · · 

Fai companheiro de s. Ex:. na opposição 
movida aos desastre~ da a~inistração do 

« Apesar das 1·ig-wosa.s e sever..1s ec:momias 
reali::!Lúas pelo E;cm. Sr. Dr. Co 1-rê.~. de 
Araujo em sua administração, durante t res 
annos, nao se conseguiu debellar o defici~, at
t ingindo a d ivida fluctucm te, no e:r;ercicio 
findo, a 2.000:000.'~000. » 

Dita.s estas palavras, Sr. Presidente, quanto 
ao trecho que acabei de ler, passarei a. ana.
lyse deta.llla.da., porém o mais consciosamente 
que i'ór posslvel, d:l. reclamação dirigida ao 
honrado St•; P1·esidente da Republica, contra. 
o mon>truoso Orçamento que foi votado o mez 
paS3ado para despezas daquelle Estadõ. . 

A proposito d.1s emissões de a.poliees ao 
portador com a obrigaçao das repartições 
publicas recellercm-n 'as como moeda, como 
está d~clarado no respectivo verso, eu devo 
referir á. Camara um incidente que commigo 
se deu qnando administrava o munieipio do 
Recife. 

Concorreudo os Cl')n+.ribuintes com estas 
apolices aos cofres mun icipaes, em pagamento 
de impostos, obstei a. que isto se fizesse, 
porque não podia acquiescer em umo. illega.· 
liüade maníresta. nem ser cnmplico de ta.! 
crime. 

o sn.. M.itAQutA.s GoNçALvEs -v. E~. 
era. presidente e juiz na q uestã.o. 

0 SR. COELHO CINTRA. - Perdão ; eu era. 
o chefe do Poder Executivo !liu.nicipal.e cum· 
pria-me zelar seus interesses. 

Mas, Sr. Presidente, o Congresso Nacional 
votando alei de 31 de dezembro, si não mo 
fa.llla a. memoria, prohibiudo a emissão desses . 
pequenos títulos como meio circulante, man
dou que fo$Sem recolhià os tod1s aguelkis que . 
.haviam sido emittidos, afint de aC~Lb:.tr-se e<~m 
túo grande inconoenienee e a11o"malia. · 
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-O Sr. Min:istro da. Fazenda, no Iouva.vel 
empenho de cumprir a lei, expediu circular 
aos governadores, determinando que se fi
ZE'"Sse cessar tão grande abuso. 

Entreta-nto, em Pernnmbuco, longe de se 
cum'Prir a lei, mandou o governador decla
rar 'Pelo seu orgão, o Jornal, que o Ministro 
da Fazenda nü'o podia pretender ser obedecido: 

· Isto é, o governador de Pernambuco, alérr. 
de não cumprir a lei, desobedecendo e nii.r. 
acceitaudo a. recommendação feita pelo Go
verno, censura-o e ne advertil-o de que 
(lendo) 

«Diri9indo·se aos governadores, solicitando 
destes a cessação das e-missBes em q«astão e o 
prompto recolhimento das apalices já emittidas, 
S. E~. nao póde pretender ser obedecido como 
um superior que usa.do seu poder, mas tão só
mente chamar a attenção dos poderes estaduaes 
para. o assnmpto. aconselha.ndu-lhes aquelle 
proceder, que a sua. alta e reconhecida com
petencia. tem ccrmt~ melhor.» 

«E nao seri<; {o1·a de proposito nota,. aqui a 
a ea:orbitancia com que neste _pl1'ticular andou 
ainda o Sr. Ministro da Fazenda.~ 

«S:Jbe o publico qt~e, t~ma '!'e; feita a dis
tribuiçao do sertJiço publico pelos 1:1arios mi
nisterios, cad-1. um destes tem S1Aa esphem de 
acção, que n~ e #cito a nenhum dos outros 
inoodi1·: d1-h.i. resulta que regularmente os 
empregados de um ministerio nao deun~ re
ceber ordens nem instrucçães sinão do set.t 
-respectioo ministro.» 

« Pelo mesmo principio nao julgamos licito 
ao Ministro da Fazenda expedir directamt~tte 
aos funceiooarios da. Justiça Federal ordens 
e instrucções para a. execução de uma 
lei, muito principalmente quando essa. lei 
não entende com a receita. e a. despeza. pu
blica..~ 

«A lei de 31 de dezembro-é a lei que pro· 
hibe a circulação de apolices como moeda· 
papel-tem um caracter essencialmente cri· 
minai; ella qualific<.~ de crime um facto que 
até eotão niio o era. Si o Sr Ministro da Fa
zenda julgava de 'Utilidade publica a StAa im
mccliata e rigorosa observancia, devia dü·igir
:se ao Ministro da Jtestiça, solicit:tl'ldo deste que 
expedisse aos jui:es e procuradores seccionaes 
instrucçiíes ou reco1nmendaç/1es ne3se sentido_ 
cEsses funccionarios teem seu st~perior Merar
chico legít imo, devem sem dut>ida ter estra
~hado que o Ministyo da Fazenda te11.ha·se 
julgttdo com competencio. partL fazer-lhes re
commendaçOes relltit~a.s ao ea;ercicío de s~fas 
func;lJes e ao cumprimento dos seU3 devel·es.» 

cO acto de S. Ea:. tem, sob esst: ponto de 
'IJista, um. que de ç;naf'chico .» 

• « 'po; aqui· jd. se.pode i'r 'tl~nd~ que ·espirít~ 
dictou aquella lei, e, portanto, que (m·ça rnoraZ 
el!a pdde ter, quer perante o governo doEs
tad?, l!- quem ella ~e refe~e, quer perante 
as ;usttças {erlcraes \ncumàtdas de su a appU
caçao.!> 

Seguem-se outros trechos, que não lerei 
pa.ra não roubar tempo a camara. 

. «O Sr. Ministro da. Fa.zenda julgava. de uti
lidade publica a immedia.ta e rigorosa. obser
vancia da lei de 31 de dezembro e man. 
dando cumprir ellsa.lei, est â. commettendo um 
acto de anarcbía. ! l! ... (Apartes.) 

O Sit. MALAQUIAS GONÇALVES -Artigos 
d~ jornal. 

o· Sit. COEL!IO CINTRA. -Artigos de jornal, 
não, é causa. muito séria, é A ColHmna Re
public.uuz.pag& exclusivamente para defender 
o Sr: governador do Estado (aparteij e o seu 
parttdo . •• 

E' ne;sa « Columna~ que se reilecte o pen
samento do governo e do seu mentor es
piritual. (Apartes.) 

O Sit. B.AR.l!OSA LIMA - Nã.o é do gover
nador ? Mas não é.. do partido ~ 

UM SR.. Dll:PUTADO- E' do partido. 
O SR.. BARBOSA LmA. - E o partido lá nã.o 

está com o gov~rnador 1 (Ap•trtes.) 
0 SR. BARBOSA L :mA. - E' bom prevenir 

quando e que o porta-voz é fiel e quando não 
é. (Soam os tympanos. O Sr.Prcsidente reclama 
attenç/Zo.) 

O SR. CoELHO CINTRA -Sr. Presidente, a. 
Associação Commercial de Pernambuco, os 
agricultores, por sutt Associação Beneficente, 
e os principaes industriaes reuniram-se no 
Recife para. protestar, e dirigiram-se ao Sr. 
Presidente da R.epublica, pedindo a inter
venção de S. Ex. para que cessassem os 
males que affiígem o Estado dePel'oa.mbuco; 
mas, na defesa produzida nesta. Cam&J'II., do 
neto do Congresso Estadual, chamou-se a esta 
justa. reclamação -grita descompassada. -

Os signata.rios da reclamação di l'igida. ao 
Sr. Presjdente da. Republica estão muito 
acima de tã.o gra. v e censura, si não insinua
ção. (Apoiados e apartes.) 

Não é grave censura., sinão injusta i!)Sinua.· 
ção, dirigir-se a homens de elevada ca.thegoria 
como os que figuram nesta lista, qualiti
ea.ndo de grita. d escompassada a. sua justa. e 
procedente reclamação~ Acham os nobres 
Deputados •.• 

o Sa. ERmru:o CoUTINHo-Mas esta lista. é 
do numero de presenças na sessão. 
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0 SR: COELHO ClNTR.A-0 t 3legramma diri~ 
gido, não pelo illustre e provecto escr1ptor o 
Sr. Marrocos, mas pela. commissão da as
sembléa geral das classes reclamantes .•. 
(Apartes interrompem o oralior. ) 

0 SR. COELHO CINTRA.- O governado!' é 
parte intet>essa1a. nesta questão, porque foi 
elle quem sauccionou a lei, á qual não foi 
pel'mittido fa:t.er emendas quant.lo ainda. o 
projecto .•. (Aparte1.) 

Nii.o cala no espil'ito da. Camara dos D~pu
tados, nem na opinião publica, semelhante 
desculpa.. O que é patente é o fa.cto de pro
curar ílludir a questão pu.rn. Jivrar a re· 
sponsabilidade do Governador. 

Vejo nesta. lista., Sr . Presidente, nomes 
como o do Sr. Barão de Casa. Forte, um dos 
caracteres mais distinctós daquelle Estado e 
incapaz de levantar qualquer grita contra lei 
que não ferisse absolutameate os interesses 
dos meus conterraneo;; como o do Sr. <Jarlos 
de Moraes Rodrigues Ferreira, outro tlistincto 
cidadão, incnpaz de se prestar a ta& grita; 
como o do Sr. Dr. Corbinia.no Fonseca. Filho, 
um dos mais adea.ntados industriaes elo Re
cife, mrço incapaz de entra. r em semelhantes 
tramas(apoiados), o do Sr. Domingos Sampaio 
Ferraz, irmão do ex-chefe de policia desta. 
Capital, caracter clistincto, incapaz de tomar 

· parte em semelhante gl'ita. ; o do Sr. José de 
Amorim e todos os membros desta distinctis
sima. fam•lia, a qu.m Pernambuco deve as
signa.lados s·~rvicos pelo seu engrandecimento 
com marcial (apoiados) ; o do Sr. commeudador 
Joaquim Lopes Machado, industrial a.dca.n
tado e caracter acima de qualquer exce~ão 
(apoiados) e creio que nic!!uem poderá ta· 
:xa.l-o de incorreeto (apoiados); o do Sr. Dr.Joã.o 
Agostinho, director da grande fabrica de sa.
·bão, um dos primeiros industria.es daqnella 
terra. e m('Ço que se distingue por suasdistin
ctas qualidades e correccão, q uc fazem capti
var todos os que com elle tratam ; o do Sr. 
J .Marcos da Silva, despachante da Alfa.ndeg:L; 
o Sr. visconde Gonçalves Pinto e tantns outt·os 
que constam desta. lista (mostrando tmu loHga 
lista de mme~> que constituíam a. nssemblé~ 
em gra.n·le numero de centenas. 

l;luando homens destt ordem concorrem a 
uma reunião e assumem a. responsabilidade 
da suas graves delibeJ a.cões, e porque estão 
convencidos da razã.o que lhes assiste. 
(Apoiados, trocam-se apartes). 

· 0 SR.. JosE MARIANO-A fl:na flÕ'!' do com
mel'CÍO pernambucano ahi estâ.. (Trocam-se 
apartes entre os Srs. Jlfalaquias Gon.ça.lv~s. 
Ermirio C<J!Itinho, Julio de il'Iello b José .!l!a-· 
r iano.) 

O SR. Jos!:': MARIANO-Elles são solidarios 
com o telegramma. que foi autorizado por 
elles; lido e approvado em sessão. { Cru.:;am-se 

muitos apartes entre os Srs. Jt~Zio de M.cUo 
e Jose M1.11'iano). · 

O SR. CoELHo CINT.I.U.-Dizia eu, Sr. Pre· 
sidente, que cidadãos tão d.istlnctos s~riam 
incap1zes ele vir,perante o Governo da. União, 
levantar grita, no sentir de seus accusado· 
res, contra. leis que nã.o fossem da. ordem 
da.qu('\llas de que me tenho ocoupado. 

Posso at'flrmar á Camara. que estescidadã.os 
siio dos ma.is conspícuos do commercio, da 
la\'oura e da industria de Pernambuco. 
(Ap.?iados dos Deputados de Pernamlrllco . ) 

Está, portanto, Sr. Presidente, a. aflirma· 
tiva. do commercio, da iudustria. e da. agri
cultura de Perna.mbuco corroborada pelo 
assentimento dos proprios Deputados, qúe 
não negam a correcçiLo e competencia dos 
signata.rios deste telegramma., ·para. dirigir 
ao Governo, fóra. da. esphera. politica, uma 
reclamação tão justa e grave. (Apoiados.) 

Dizia, Sr. Presidente, quando comecei as 
minhas observaçõts, que. no orçameuto de 
1893, a despeza publica. havia sido calculada. 
em 3.000 e t.'\ntos contos de reis. 

0 SR. JULIO DE MELLO-A minha refereneia. 
foi ao orçamento de 1895. O de 1893 não tem 
valor para mim. 

O SR. CoELHO CrxTR.A.-Vou fazer uma li• _ 
geira comparação do orçamento de 1893 com 
o de 1899, donde resalta ..• 

O SR.. JuLIO nt .MELLO dá. um apa.rte. 
0 SR . COELliO CINTRA.-Pel'dão; VOU fazer 

uma. ligeira. comparação, mesmo porque este 
orc.amento tem a responsabilidade do meu 
illustre amigo, o Sr. Dr. Ermirio Coutinho. 

De 1892 até 1899, o imposto de classes, por 
exemplo, teve um augmento: do 426:000$1 
que em em 1892, passou a ser de 1.500 contos 
de reis em 1899! ... 

A cbsse dos a.rmazens e lojas de fazendas, 
contemplada., em 1892, apenas com 18:000$ 
subiu, no orçamento de 1899, a. 250:00~ ; as 
lojas de ferragena, ta:radn.s em 90:000::,, em 
1892 eram apenas ta:~:adas em 13:000~ e 
assim por deante! ..•• 

Classificados na ta.bella. A, os bancos e agen· 
cias :flliaes, usou-se de um meio mUlto bom, 
de um estra.t:tgerna : dividiu-se, não se es· 
creveu mais-bancos e agencias fllia.es; de 
um lado, poz-se «bo.neos e agenr.ias filhtes no 
Estado» e do . outro «bancos estrangeiros ou 
agenciasfiliaes» e o resultado é que se elevon 
o respectivó imposto de 70:000$ a 105:000$, 
quando naquella epoca pagava apenas 36 
contos! ..• 

As companhias de seguros, fundições, tudo 
isto teve augmento ! 

Si, entreta.ntO,compararmos algumas dessas 
rubricas do imposto taxado em Pernambuco 
sobre casas e algullS generos de pri.meira De·. 
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cessida.de, com os do Para, por exemplo, no
ta-se que, aopa.sso que em Pernambuco uma 
loja~lef~zenda paga 21:000$. sem .o.!!lO% 
addicionaes da. Misericordiu.,no Para paga, ape
nas, 150$ ouro ; ou digam(is 500$000 ao ca.m-

. bio actual ; em Peroa.m buco, cinco fabricas de 
• -sabi.Q; que alli temos,pa.w.m 16:000$, no Pará 

essas fabricas, em numero de quatro, pagam 
170$000 ouro, ou digamos 500 e tantos mil 
reis-papel, gosa.ndo ai.nda as fabricas do Pará 
de um direito protoocionista., creio que de 
~0/0 dos ger~eros importados dos outros Esta
dos, ao pa.:;so que, em Pernambuco, cobra-se 
ainda mais 8"/o dos geoeros que exportam. 

Em Pernambuco-direi mais-dois unicos 
a.rmazens de ba.ca.l háo, genero de primeira. ne
cessidade ; que alli eXistem, pagam 50:000$000, 
noPa.rá esses mesmos arma.zens pa.ga.m apenas 
150$ ouro, ou sej~m 500$ papel; em :f>ernam· 
buco,onera.m-se os dois unicos armazens de fa.. 
rinha de trigo com 40:000$, no Pará esses 
e_sta.ht>leeimentos estão tributados apenas em 
30$ ouro I ••. 

Vê-se, Sr. Presidente, que só nestas classes 
adisparidade e enorme e na.da justifica. o 
onas do novo orçamento, pedindo aos contri
buintes novos sacrificios, sob o pretexto de 
difficuldades do Estado, quando o dever de 
um bom administrador e de um Congresso 
inspirado nos aleva.ntados sentimentos de pa.· 
triotismo seria reduzir as despezas e nunca 
augmental-ns. · 

A Camara vae ver como procedeu o Con
gresso cte Pernambuco. elevando a despeza 
por uma fôrma extraordinaria.. 

Assim é que. comparando por secretarias, 
nó! temos que o augmonto relativo á Secre
taria da Industria, a Secretnri11. da Justiça e 
á. da Fazenda., para não estar com pequenos 
detalhes, nós temos a. seguinte ditrerença 
para. mais, não contando, ueste ponto o 
augmento de subsidias dos Deputade:., nem dos 
Senadores, e nem tampouco o 11e11cimento 
marcadG para o "llice-g?uernador e o a.ugmento 
de 'llencim~m~o para o gouema.do1·, de que tra
tam leis especiaes; que não contemplados 
neste orçamento, terão que forçar o gover
n&dor a abrir os creditos ncccssarios para 
occorror a. essas nugmentos. Comparando-se 
o orça.mento anterior e o aotual, temo1 um 
augmento de despezas, que se eleva a 
508:365$510-sendo os excessos verificados 
nas Secretarias da Industria, JusLiça e Fa
zenda nos tota.es de 156:000$, desprezando as 

- fra.cções - 114:197$039, 197:000$ e ma.is 
36 contos -o que dá o total de 508:385$510. 

Ora., quem está. nas condições atlilctlva~ 
em que; dizem os nobres Deputados, chegou 
Pernambaco. nã.o póde prodigalizar favores, 
nem a.ugmenta.r despezas; o recurso a. empre
. ~r seria. desde logo reduzil-as, para então, 
tão sómante recorrer a novas imposições 

gravosas ás classes productoras do Estado, 
exigindo-lhes tão grandes sacrilicios. 

Nem o Con.,"Tesso nem o Governo do Estado 
se deram a tal trabalho~ que a gravidade 
da. situação impuoh,~. obrigando-os a. melhor 
estudo e deliberaoão consenta nea com interes
ses multiplos do Estado. Po:r um simples e li
geiro exame de verbas pelas rnbricas das dif
ferentea secretarias com-paradas com as an._ 
teriores encontram-se facilmente differeoças 
pa.ra .mais, sem incluir as dos subsídios de 
Deputados ou Senadores, como já disse, na. 
importancia. de 508 contós_. 

O Sa. JULIO DE MELLo-No orçamento que 
o commercio acceitou, a despeza. é menor. 

O Sa. Joss' MA.II.IANo-0 commercio tem 
acceitaio tudo até não :poder mais ; tudo se 
esgota. · 

O Sa. CoELHo CINTRA.-Quando se atllrmou 
nesta. Casa que o ·eongresso· havia. augmen
tado o subsidio de seus membros, dos Depu
tados e Senadores, contestou-se essa a.ffi.rma· 
tiva .. . 

O Se.. MoREIR-A. ALvES- Nesta sessão. 
O Sa. ·CoELIIO CINTR.A.-Va.e ver a Camara. 

a prova provada deste asserto ; os Deputados 
e Sennrlores de Pernambuco augment wam o 
seu sub3idio, e aqui está no Orçamento o 
augmento vertficado ! 

Esea. é a a.ffirmativa que faço, sem receio de 
contestação I 

Provo com os proprios dados fornecidos 
pelo Governo do Estado. 

o SR. . Mon.ETIU. ALvES-O Governo não po
dia. diminuir nem o.ugmenta.r. 

UM SR. D&PUTAoo-Não é grande augmen
to para. 30$ dia.rios. 

O Sn.. CoELHO CtNTR.o~..-Logo,augmentaram · 
seu subsidio, tro.taram primeiro de si. 

Passemos, não obstante á. prova. do facto. 
Assim, no n . 1 do§ 1• do art. 2• da lei 

do ot•çamento actual, lê-se-Sf.'bsidio dos Sc
nado,·es 4.0:500$-no orçamento do a.nno pas
sv.do-27:000$000 1 

0 Sa. MOll.EIR.A ALVES-SUbsidio que tinha 
sido marcado na sessão anterior. 

0 SR. COELHO OINTR.A-Pois bem. V8.9 ver 
o nobre DeiJuta.do que esses mesmos Senadores 
trataram pro domo sua. 

Eis aqui o orçamento sanccionado pelo 
Sr. Segismundo Gonca.l ves e emendado no 
Senado. 

Depois eu mostrarei que é superior ao que 
veiu da Ca.flla.ra. em mil contos de r éis.· 

«Senado, n. 1 do § 1• do art. 20 da lei 
n. 407 (actual orçamento do EstaM-Subsidio 
clos-SeMdores)-40:500$, querdizer augmen-
to de 50 °/o• · _ 
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O Sa. MoREIR.A ALvEs-Quando foi votado 
este aogmeuto ~ 

O Sa. CoELHO CINrM-Agora, nessa mons
truoso orçamento contra o qual todos pro
testam. 

O Sa. MoREIRA. ALVES - Foi vota.do na 
sessão anterior para figurar este a.nno no or
çamento. 

0 SR.. COELIIO CINTRA.. - 03 Senadores e 
Deputados que teem de exercer o mandato na. 
sessão do anno que vem são ou não os 
actuaes ~ 

O Sa. MO&EmA. .ALVES- Senadores, um 
terco. 

O Sa. CoELHO CtNTRA- São os mesmos 
Senadores· e os mesmos Deputados como 
V. Ex:. estão enga.oa.do r.. . ' . 

O Sa. MoREIRA ALVE9-Já. disse a. V. Ex. 
q~e tl~ura este anno no orçamento, ma.s 
nao fo1 mareado eate anno o subsidio. 

0 SR. COELHO CINTRA-V, E:z:. acha. que 
para este anao eUes nã.o r.,cebem o subsidio~ 

Pois não; não o dispensam, com os to.es 
50 ·; •••• 

Na mesma lei vê·Se-Suõsidio dos !Jepu
taàos-81:000$. E' a lei que já.comel;ou a 
vigorar a 1 de julho, e pela qual teem de 
ser pagos os mesmos Daputado> que a voto.· 
ram, na. ses~ã.o rutura.. 

0 S:a. MOREIRA. ALvE::-Nova legislatura.. 
O Sx. CoELHO CINTRA-ResPonda a V .Ex. 

o Sr. Julio de Mello. A legislatura. só a.cn.ba. 
para. o anno. 

O S&. JosE: MA.ItiANO (ao Sr. ll!oreira; Atues) 
-Era o argumento que V. Ex. podia ter a. 
seu favor, sa.hiu o tiro pela. cnlu.tra.. 

O Sa. CoEr..u.o CINTR.A.-Quem deve, não 
JlÓde ser prodigo, e si é exa.c:ta a. a.fflrma.tiva. 
dos nobres Deputados no Jornal do aom.mereio, 
o seu deveJ' era Rconselb.ar n. seus a.migos a 
não darem semelhante escandalo. 

Attenda a Camara.: O subsidio dos Depu
tados no exercicio que finflOu a 30 de junho 
era. de 54:000$, o que el!a$ votam p•trlt si 
na. sessão seguinte tem um :.tttgmento de 
50 •;. l! ... 

O Sa. JuLIO J)E MELM-Hn. urn novo im· 
posto de lO •; •• 

0 S:a. COELl!O CINTRA-Bom negocio! 
Augmentam seus subsidias do 50 •j •• e 

cream o imposto de LO •;. sobre taes sullsi· 
dio3, ainda a.~sirn tecm um Iuaro de 40 "/• l 

o s:a. MALr\QUIAS Go~ÇALVES- Quando o 
Pará. paga 30$ em ouro. 

O S:a. COELHO CINTR.A.-Pergunto ao nobre 
Deputado: Pernambuco está nas condições do 
Psrà1 

Camnrn 'V. lU · · 

o SR.. JrJLro Dlil MELL<J.-A d)<tpeza é menor 
do que em 1896. · · 

0 SR. COELHO CINTRA - Mais Um&. razão 
para se diminuir ainda mais, a.fim de evita.r 
o de{tcit. 

Si como esta.va, havia. deficit, desde que se 
aug!lle~ta a. ~~peza., o deficit é maior, e o 
sacnfic10 a ex1g1r dos contribuintes mais ve
:x:atorio l 

A Ca.mara vaa ainda. ver be1lezo. sem igual. · 
O SR. MALAQUIAS GoNç.\LvEs-V. Ex. deve 

formular suas accusações com precisii.o, para 
que possamos respondel-a.s. 

0 SR. COELHO CINTR.A- Não estou fazendo 
outr<t cousa; sou preciso. talvez de mais, e 
ahi está. já esse grande escaoda.lo para pro
val-o- Os Senadores e Deputados estaduaes 
augmenta.ra.m seus vencimentos sem se em
baraçarem corn o dispositívo coostltucional. 

Si o Est~do de Pernambuco está nas con
díções tão a.ffiicti vasa que os nobres Deputados 
s~ referem no seu artigo do Jarnat do Com
mercio, attribuindo-a.s as usinas, o dever de 
SS. EEx. era ~onselha.r a seus amigos ma.is 
comedimento e a. não a.ugmentar a.s despezas 
publicas c menos ainda seus subsídios. 

0 SR. JULIO DE MELLO- 0 orçamento do 
Sr. Corrêa. de Araujo agradou; S. Ex:. atten
d.eu ao commercio. : 

O SR. JpsÉ MAR!A.NO -Então V. Ex. re
conhece que o antecessor do Sr. Corrêa de 
Araujo desf:l.voreceu o commercio. · 

O SR. Juuo DE MELL')-Nií.o disse ta.l. 
0 SR. JoSÉ MARIANO - V. Ex. diz que o 

Sr. Corrê~ ele Araujo attendeu, mas tem 
medo de tirar as conclusões. 

0 SR. COELHO C!NTR.A- No prurido de 
a.ugmentar despeza.s. deseguir·Se o systema: 
do Pdo de L~th do compadre a boa fatia ao 
afilhado, reJ'ormou·s~ a Cons~ituição de Per
uambuco, e reformou-se prtra. o que~ 

Pc~.ro. crear.so o cargo de vice-governador 
como presidente do Senado, p1ra a.ugmen· 
meut11.rem o numer·o do juizes do Superior 
Tribunal, para crear juizes municipaes a 
para aoaba.r de uma. vez ••. 

O Srt. CoEt.NilL!O DA FoNsEcA- Necessidade 
altamente recta111ada. (Apartes.) 

O SR.. CoELHO CINT&A -· ••• com a. inde
pan(lencia. do Poder Judiciario de Pernam
buco, porquanto si um juiz de direito não 
andar ao sabor do governador é removido ••• 

0 SR. JULIO DE Mgr.LO- Para onde 1 
O SR.. COELHO CINTR.A. - Para onde V, ~Ex. 

quizer, que é o procurador do Estado! 
0 SR. JOLlO DE MELLo-Não ha tal. Já. uma. 

vez C08itDu·se da remoção de um juiZ e nada. -
35 
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foi possi vel fazer, à vista da 
art. 81 da reforma. 

redacção do. o SR. COELHO CrNTRA.-Agora. que. estamos 

O Sn.. CoELHO CI<\TRA- Ain·la bem. Dlssa 
o me~ honra.clo collega e especial amigo o 
Sr. Cornelio da Fons~c~. que a creação dos 
juizes municipaes a.ttendeu a uma. necessi
dade antiga da ju.tiç~t ; l'espondo a S. Ex. 
dizendo que S. Ex:. foi educa •lo · nos moldes 
da lei de 3 de dezembro, desta lei do arroxo 
que, como a Cama.ra s<tbemotivou revoluções 
nos Estados de S. Pa,llo, Minas e Pernam
buco, e era o sonho de muitos dignos corre
ligionarios de S. Ex. qud sa estabelecesse se
melhante lei .. 

A rede de malhas apertadas que tanto a.s
~hyxiou a liberdade no Imperio, a reforma, 
devo dizer de passa.;;ern, da Co.:Jstituição de 
Pernambuco, nesta purte, foi, Sr. Presi
dente, um meio commodo de a.jouja.r ainda 
ma.is o Estado de Pernambuco nas mãos do 
governador, para movel-o a seu tal::tnte. 

O SR. JosE' .MA:atA.No - Sô póile set• mem
bro do Supremo Tribunal quem tõr amigo do 
governa.dor. (Apartes. J 

O SR. CoELtro CrKrRA -!lias me limitarei, 
Sr. Presidente, a ler ó, Camara o quo a este 
respeito disse o meu amigo o Deputado Sr. Af· 
fonso Costa, muito eompetente por ser ba
charel em direito (lê): (Annu.es á pag. 9:)) 
'! primei1·a ide·l, a 1lolta dos jt.~i::cs nHmicipaes 
e '!lm attentado d 'lutommi« mu;ticip tl, e penso 
constitue '!lm "tJerdadei ro crime cont1·a o nos~o 
pacto. 

O q1te se que-r, o que se p1·etende, d ttní[lcnt' 
o serviço polici·cl nessa rede enorme de def,,;. 
gados e s~IJclelegados com o f'•n wtico de ccn· 
trali::ar toda a acçao da politica. n.1s maos do 
governador! 

0 SR. CORNELIO DA FoNSECA-Não temos 
juizes municipaes em outra.s cidades? 

0 Sa, AFFONSO CosTA.-I~to tinha a. SUO. 
opportunid<tdo. 

O SR. CoEL no CINT ru-E V. Ex. acha. l}ue 
foi muito boa 1 

O SR. !J.FFONSO CosTA-Não, mas era. pro· 
ciso reformar a. magis1ratura.. 

O Sn.. CoELIIO Cr~TRA-P:l.l':.l. creal' esta. 
rede que V. Ex. condcuma v a. ? 

0 SR.. AFFONSO COSTA-Não ho. reüe mo.is 
faeil do que pegar-se o. um pe•laço de artigo 
de jornal. 

O Sn.. CoE:LHO CrNTRA-Perdão, isso é dis
curso proferido -pol' V. Ex contra tal re
forma.. Além disso, Sr. Presidente, craaram
se mais dotis logares de r1esemb<~rga.d.ores do 
Superior Tribunal. .• 

o Sn. Jutxo DE .MELLo-Por conveniencia 
do serviço. 

aqui em fa.mili<t podemos fallar com toda a 
franqueza; mas isto ~e fez não por conveni
encia publica, mas porque se precisava da.r 
um logar de rlesemba.rg:tdor ao Sr. Marques, 
delegado director d:\ politica do Estado. 

Foi esta a razão, nomeou-se esse Sr. 
Marques, para. este cargo, mas preci
sando-~e depois arranjar a nomeação de 
S. E:x. para vice-gl)vern:t,lor, encontrou-se 
obstaculo na incompatibilidade constitucional? 
que se fez ~ R,~ formou-se a. Constituição ! ... 

A Constituição oppõe-se, reforme·se a Con
stituição. 

O art. 54 da Constituição de 17 de junho, 
toro'~ va incompatíveis dBsern barga.U.ores,por
que C'Jmo os ju íz.,s do Superior Tribunal sã.o 
os que julgam o governador em caso de pro·· 
cesso de responsa.bilídade,e por isso o legisla
dor conBtituinte estadual quiz evitar o que 
elles tomas:>em parte a:)tiva na política e:x:
erc~ndo cargos electivos da administração do 
Estado. 

O art. 54. dt\ Constituição do Estado torna 
incompatíveis os juizes do Superior Tribunal, 
ma.s isto era. um impecilio que não podia. ser 
tolerado, era preciso que fosse removido tal 
embara~o. foi quanto bastou para. que fosse 
rei ta a reforma dessa parte de nosso estatuto 
e decla.rou-se portanto qU() não são incompa· 
tiveis os jui::es, desembargo.d~res do Supe1'iar 
T1'ibu71al par-a o carg.? rl.e govel'rlildor ! De ma
neira que o juiz que tem de julgar o gover
na.dor ntí.o é íncompativ<ll ptl.ra ser eleito para 
ta.L cargo! •.. 

O Sn.. "lt,LAQUIAS GoNçALVEs-São conse
lhos que V. Ex. deu. (Apartes.) 

O Sr.. CoEwo CrNT!tA.-E'<tou provando a 
falta ue csct·u pulo, a. falta ue a.mot• á terra. 
rttHJ m: viu nascer. 11 facilida(le com que se 
J'n.sga uma C01tstitui~ii.o.,. 

0 Sn. . .TULIO IlE MELLo-Rn~gar nií.o, refor
mar. (Apnrtcs,) A propri<t Constituicito estabe
lece o modo por que o lia póde ser l'eformada. 

O Sn.. CoEtuo CtNTRA-E' preciso nttonder 
Utn pouco; e l'M;(:tr a Con~tituiçíio desde que 
os pri ncipio~ ftmdarnontaes tlessn. lei nii.o to
ra.m respeitados (' rpartc.<; azJoiados e neTo 
•tpoiadns) e a. prova estfl no que a Commissão 
<1e Constitttiçiio, Legislação e Justiça de
clarou. 

O SR. JULIO IlE "MELLo-Não ha tal. (Apartes 
entJ·e os .S1·s. CocUto Cintm e Moreira Alves.) 

O SR. CoELHO CmrnA- Mas, Sr. Presi
dente, dizia eu que a.i daqrielle juiz da di
reito que dissentir do governador ; está. 
perdido ! 

0 SR. JULIO DE MELLO-Não estã. tal. Eu 
tallo com boa. fé, é uma questão de lei. 
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O SR. CoELrro CIN'l'RA - Perdão; vou lê r á. 
ca.mara (lendo): 

No pra;o de 30 dias etc., ou medi<~nte pro
posto. do procurudtJr geral pQr conver~iauci-t do 
sertJiço, independente de req«~t·imcrtto e s~ es· 
tiuer o jui~ no numero dos t?·es mais antigos, 
nilo podendo neste caso ser n:mo'Vido p(tra mtc· 
nicipio ·mais distante, etc. 

Ora, Sr. Presidente, o procura.dor g-er;~.J do 
Estado é o nosso colleg:\ o Sr. Julio de Mello; 
é tão justo qae só cumpre a lei, ~stumos 
certos ainda, .. 

0 Sa. JULIO DE MELLo-V. Ex:. complete a 
leitura - Nos termos d:J art . 80 <ia Cortsti· 
tuiç4o. 

O S!t. COELHO CINTAA - Isto não estâ. 
aqui. 

OS&. BARBOSA LuiA - Q•1al é o n.rt . 80 ~ 
Nos termos do art. 80 da Constituição no v.n ~ 
Este artigo é um a.ttentado contra ~~ inde· 
:pendencia. do Poder Jud.icia.rio (Trocam-se 
ot~:n·os muitCIS ap:trtes.) 

o sa: CoELHO CtNTRA (dirigindo· se (tO S>·. 
Julio de M"Uo) - Sei, acredito que V. Ex. 
será. inca:pa.z de, por politicagem, commetter 
actos menos dignos •.• 

(Continu:tm os apartes ent1'e os Srs . MJrtins 
Jtmior, Jose M~}-iano, Cornelio da Fonseca, 
.llfaloquias Go11ça.l'VCs, Moreira Al11es e outros. 
Soam os tvmpa.I'ICs.) 

o SR. Pn.ESIOEN'tE-Lembro ao nobre Depu· 
tado que está finda. a hora do expediente. 

O Sa. COELHO CINTR.A - V. Ex. viu, Sr. 
Presidenoo que a. culpa. não foi minhn. Por 
mais conciso que tenha. sido, sou tão inter· 
rompido que ainda. nlio pude conclui!'. 

Não desejo :l.bsolutamente prejudica.r os 
trabalhos ria. Camara, e si V. Ex. me permittc 
pedirei que consulte á. Casa se me concede 
nrgeooi& para terminar us minhas observa
ções. 

E' este um a.ssnmpto demasiado gl':l.ve, de 
que os poderes da Nação devem ser infor
mados, e dos actose factos contrariosaos inte
resses publicos, que se estã.o dundo em meu 
Estado. 

( Continwmt os apartes do Sr. Malaquias 
Gonçalves e ovtros S1·s. Dep~;~tados.) 

O s:a. CoELBO CrNTR.A - Preciso concluir a 
demonstração de mmha these, isto é, que 
Pernambuco está. fóra da lei. 

(Apartes. Soam os tymp:1.;ws. O orador deix!! 
a tribuna. ) 

Vem á Mesa, é lido e app rovado o seguinte 

ltEQUER.l:>X'EJ.~TO 

Requeiro urgeocia pa.ra concluir as obser
vações que me cumpre fazer em relação aos 
negocias de Pernambuco. 

Sala d:ts sessões, 17 de julhode 1899.
Cuelho a;ntl·a. 

Consultada. a. Ca.mara. si a urgeocia. é tal 
que devn. interromper a ordem do dia., a Ca
mara. responde affirmativa.mente. 

O Sr. President.e-Tero a }l8.1avra. 
o Sr. Coelho Cintra. 

O Sr. Rodolpho Paixão (peZa 
ordem. )-Sr. Pr ~si dente, requeiro verificação 
da votação. Votaram contra. o requerimento, 
&.Innas quatro Srs. Deputados, pa-recendo-me 
Q1le não h:l numero, nii.o se dsveodo preterir 
as discussões da.s ma.terias dtl ordem do dia.. 

O Sa. PRESIDENT.&-Nã.o procede a reclama
ção do nobre De[)Utado. 

O resultado da votação já foi a.nnuncia.d.o, 
já tendo sido dada a. palavra. a.o Sr. Coelho 
Ointra.. 

H Sr. Coelho Cintt·a (continu. 
ando) - Ah~m. Sr. Presidente, da rlemon
stração que acabo <le fazer em relo.çã.o á 
reforma constitucional e a.o a.ugmento da 
despezo. vota<lo pelo Congresso, tenho mais a. 
accrescenta1' o seguinte: que de tacto o orc-1.
meoto não é de 10.330 contos. m as sim de 
11.300 contos, e a razão é simples. 

O orçameuto calcLilado c 'Votado peln C11.~ 
mara. dos lJeputa.tos de Pernambuco e en via.do 
no Senado eslít aqui. (Mo.~tranào.) 

O Senado emendou-o, acet·escenta.ndo !O •!o 
de todas as contribtdçiJes, (menos a do seno) 
}Jttm '~ Sw1lrt Cas11 de MiSCI'ico!·dia. 

Ora, si VV. EEx. pegarem de um lapis o 
fizerem um ligeiro calculo, encontral":iO 
11 • 300 contos. 

De maneira. (]Ué, Sr. Pr~sidcmte, o orça
mento com essa porcentagem, pas~ou a ~er 
na.realld:l.do de 1! .300 contos.. isto é,sn.o mutto 
maiores os sacritlcios que S!l vü.o exigir dos 
contribuintes; si aclmittirmos ttiodu. que o 
calculo feito par:~. a. exportaçã.o de asmcat 
não estâ. coreecto. porquanto devia ser 
feito pela. mMia dos orçamentos anteriores, 
como é de praxe, encontrar-se-hão para o pri
meiro semestre 1 . 156 contos; e caleula.ndo-se 
o 2• pelo 1•, porquanto, como os me!lS col
legas de deputação sa.bem, osegnndo semestre 
do exercicio é sempre mt1.ior do que o pri· 
meiro, tomando a. porcentagem de 60 "/o. se 
~ncontrarão 1.855 contos, o que perfaz no 
exercicío 3.0ll contos ou mais 900 contos .do 
que computa o orçamento • . 
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E', pois, o orçamento que levnn to. t.t1o 
justas queixas de mais de 12 mil contos dl' 
réis ! 

E porventura consulta el!o os !nlercssos 
reaes do Estado~ (Pausa) Certamoute nil.o! 

Sr. Presidente, não ha uma tllspos\çilo 
neste orçamento que merece cspoci!\[ rnon· 
ção,- por ter levantado protestos do:l prln· 
eipaes agricultores, e dentre ollo~. llo um 
que me desvaneço em ci:ar o seu no111o il· 

-lustre por muitos títulos, o Sr. IJ.cnncio 
Barrai!, um dos pernambucanos mnis dit~tln 
ctos (apartes) de nossa terra. c quo tem pre· 
stado àquelle Estado reltwa.ntissimos ser'VJços 
(apoiados), já. por acto~ de elevada rhilnn
tbropia, já. por sua. extro.ordinnrio. de1llcaçã.o 
à florescente industria. assucareiro. tle nossa 
terra. 

Pois bem : no orçamento, em o n . :34 • dn 
tabeHa. A. encontra-se o seguinte dispositivo: 
Distilloções e u;inas q'l.le dmp:;jarl!m I'O$íduos 
ou cach'lça, dírecttt, ou indircctamcn to, 11os 
rias' 20 contos de reis ! ! ! ... 

O SR.. JULIO DE Mc.u.o dé. um apo.rt.c. 

O Sa . COELHO CJNTRA- Eu cilllrol, p11rn. 
rEsponder a V. Ex., as palavras rlo dlstlncto 
pernambucano a que acabo de rcf(lr lr· ID(l, 
· Diz S. S. no seu protesto contt·n. ~cmo· 
lhante monstruosidade: 

« Revolta-me, porem, a theori~ oronmon· 
ta.ria que parece querer impl •ntni'·Ku om 
Pernambuco e de que se f11.zom cory phliUB Ull 
i Ilustres redactores do Jm•rwt Cl 1 'ot""nw, 
theoria segv.ndo <~ qUlll o imJl'I!IO dr•ia.'ll tl~ :~or 
o sacrificio eu;igido aos pa•·lir.ul,wcs e 111 b:!m rla 
commtttl-hao, para ser a. pcnrc 'JilO -.;no fl:rir 
este ou aqueL?e individuo, gaJ'?'nlo ~uo loJIII do 
asphyxi~r esta. ou aquell·t indu.,· o· ia, ''u 1'T"Jliua 
q~o~e tem de legitimar crime oxprt~IJ~ILmenta 
previsto pelo Codigo Criminal.~ 

·A columna a que S. S. se rernro éiL Co· 
lumna que defende o governo o u jornal é o 
proprio Jornat do Recife, folha do ;.:ovot•nadur 
e que defende os interesses do jjOU par~iuo 
p olitico. 

V. Ex. sabe ( çlirigt'ttdo·se ao Sr , Mue"'!J"ias 
Gonça.wes) que pelo contracto 1lo n.rrsnllrL· 
mento, a parte política é llirigirl•L p••lo se11 
digno irmão o Sr. desembargador Segismml'lo 
Gonçnlves. E tanto é a.ssim, tanto não tcem 
liberdade os demais reda.ctores, que, tendo-so 
dado aqu.elle celebre incidente a re5peito do 
jantar ou conferencia no theatro, toda a 
r eda.cção se demittiu, porque nii:o se quiz sub
metter. 

O SB.. MALAQUIAs GoNç..u.Vli:s dá um apa.l'te. 
0 SR. COliLHO CINTR.A.- Cito O facto para 

provar a V. E:x:. que a infiaencia. do gov(~rno 
na. direcção dessa folha, na parte política e 
tuoontestavel. ( C~ntinuando " ler.) 

eNfio m(!nos revoltante é o imposto sobra 
distillarbs (20 contos por dislillaria). Tal 
qual esta. no projecto de orçamento na 
emenda substitntiva.. não ha. duvida, caso 
clle fosse cobr•t1le~, renderia. 50 ou 60 m il 
COJII 1s, ma.s seritL garrote completo para. rL 

P''ollucç~o do alcoo~ e a.gua1·dente no Estado 
de J>e1·nambuco, 

cAdmittido. porém, que tal imposto tenha. 
siri o um cochilo de Homero e tenha elle por 
fi.m sômente FERIR. a.s grandes distiUa?-ias nem 
po1· isso se justijiCQ..» 

«Si taes distillarias envenenam os rios e 
riachos. si incorrem no art. 161 do codigo 
penal, r ecaiam sobre ellas a.s panas do d ito 
codigo, mas nao lhes sejtt fJ.cV.l tado el'luenenar 
err.lve: ~tma pop!l-laçao inteira, m ediante a in~ 
demnizaçii'O de atguns contos de reis. . 

«Semelhante thewía OJ'Ça.11Jentaria tra.:: à me
!llllria. 11 ~wla das indur.gencias na idade media, 
pol·t:'in núo está m ais de accord.FJ com a 
scilmci .. , das finanças, nem oom a civili;ação 
moderna .» 

0 SR. COELHO ·CINTRA.-Ora, Si esta. medida. 
ó, como diz o meu collega, reclamada. pela. 
hygiene, nã.o seria. por este meio, creando um 
imposto de tal orrlem sobt"e essas usinn.s, que 
se chegaria a. remediar os ma.les que a.Uegam. 

Ses·ia preferível que fosse observa.•io o co
d ii!'O criminal, porque,desculpem me dizer , tal 
disposição ê uma. immoralida.de; a.banllonar 
as disposições crimina.fs sobre ~ materia para. 
la.nÇ<Jr mão de leis de o~casião, não é justifi.
cavel de modo algum . (Ha. a.pa1·tes. ) 

Tnl imposto é incobravel, nem o governo 
tem meios de Jeval-o por deante, em vista do 
!ilcto moral qus affecta-o prorunda.mente ~ 

Si tall'lespejo de residuo C·>nst itue erime, 
u.hi está o art. 161 com a. sua penalidade de 
trez a. seis a.nnos de prisão para puoir os de
linqueotes. 

Outro qualquer recurso da. especie do que 
se trata, é, permitta-se a phrase, uma inde
cencia. 

Si isto é inconveniente, como ncredito que 
sf'ja, cumpl'e ao governo agir nos t ermos da 
le~islação criminal. Mas taxar usinas com 20 
contos. é fer ir iuteres.<;es contratU•leS, de cuja 
reacção não se sahiria. bem o poder estadual. 

O que quet• dizer es-ta expressão - di1·cct" 
ou i~clil·ectamenle '/ . 

0 SR . ConNELIO DA FOiS.SECA-E' meio illdi· 
recto & infiltração. 

O SR. COELHO ClNTRA.-Então não ha Usina. 
que esca.pe. 

Porque não a.pplicar a todas as fabrica.:: 
um tal systema ~ 

Pois o nobre Deputado que é industrial não 
sabe que ba. agentes chimicos para neutra
lizar a. acçã.o desses residuos ~ Não será. m.a.is 
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conveniente obrigal-o3 a isso por contracto A cilada lei cearense n~o providenciou :pela. 
ou qualquer let1 (Paus·t). crençã.o, assim excepcionalmente autodzada. 

Pu.sse.rei, Sr. Presidente, a analysnr por do impo~to de impot>tação sobre as mercado· 
alto um ponto que d.eixo ao meu honrado rias destinadas ao coosomo em seu territorio 
amigo' Deputado por Perna.mbuco, a sua. com· e com appHca.çã.o á receita. federal ; mas sob 
plela.. elucidação, refiro-me á questão das usi- cor de imposto de eslatistica estabeleceu dis
nas, pa.ra tratar <lo facto muito especial de fai"çada imposição sobre a importação e 
que 0 governo cobra em virtude deste orça- fraudou os cofres da União, a qual deveria. 
menta uma. sobre-taxa sollre as tuinas que ter destinado o producto de semelhante 
tivetem dir:idas par<~ cam o Estado c qtle n«o t:u:a. 
tiverem satisfeito .os cumpromissos a que são De modo que, não se podendo acobertar 
o~rigadas. com a e:x:cepção esta.tuida. pelo citado §- 3", 

ainda. por isso é lei incoustitucional. 
O art. 2. 0 § I• da lei do orçamento aetoal Allega.-se por parte do Estado que a taxa é 

est:lbeleceu uma série de taxas accrescid~1s ao especial e destinada. a serviço determinado, 
n~sucar fabricado nas usinas que 'estiVei"elll mas isto ê reconhecer que ella é instituída 
em debito com o Estado e termina a.utori- para. receita. e~ta.doal, e nem a referida. lei, 
zo.ndo o governador a entrar em accordo com nem alguma outra. cogit:JU de entregar á 
os concessionurios, perdoando-lhes o juro da União o producto dessa imposição. 
rno-rn. ! Tão pouco aproveita a coar~ta.da . de que o 

Mas o E~tado, como dizem SS. EEx:., estã. imposta recue, não sobre a. mercadoria. im
em condições muito precarias, não póde abRO· portada. mas sobre o importador. A leitura. 
lutnmente satisfazer seus compromissos po!.' da. citada lei mostra o contrario, l'e1·b. «page.
cau~a dns usinas. Por e$t·t, mesma ra::iJ.o o rão mais 2 °/ .. sob>"e o 'Valor offlcial das merca
Con~rcsso nutorizou o governo a razor a dorias proóuzida,s ou manufacturadas fóm do 
no\·ação dos contractos me•Hante accordo e Esta/lo:.., o que outra. cousu. não é sin~o o im
dispensar os proprietarios dessas usinas dos posto incidindo sobre mercadorias quH entram 
jUL'OS da mora. tle 2 •f o ao mez ! para o Estado a pelo facto dessa entrada. e, 

Isto ~ o E~tado que està em ditllculdades portanto, ir recusavelmente imposto de im· 
fimmceiras, porque os praprietarios dessas portaçã.o, sendo que não tem fo~ça. de mudar· 
usinas não cumpriam os respectivos con&ri\· lllé a na.turezt~. ea.lter<tr·lhe os cara.cteristicos 
ctos, faltu.n .lo aos p~gamentos devidos, dá o nome especioso com que se a.droreçou, nem 
um ·premio a. esses devedores remissos, um a. a.pplica.ção a. que é destinado o producto de 
e:x:.ceUen.te bonus, dispensando-os dos juros da sua. arrecadação. 
mora! C-As ralavro.s dn. citu.da lei «ma.nv.fact-u-

E' um cumulo. Em vez de mandarem pro- l·ados em ol.'lra~ Estados"' mastra.m-~e tribtt· 
ce"'er â executiva. cobl'ança, levando essas tando a. importaçci'o intet·-esta.rloa.t, e ~os Es
fabricas ã.praça, dá-se-lhes lllll premio a custo lados me> foi dado esse pod~r, embora o con• 
do pobre contribuinte ! tra.río pat·eça á p1·imeira vista resultar dos 

Ainda 'figura neste celebre orçamento esta- termos do art. 7• § i•, da. Constituiçiêo-«im· 
doai, Sr. Presidente, uma. taxa. que merece postos sobre a im·portação de proceriencia es
reparos, :principalmente da Camaradas Depu- trangeira.» 
tados, por ~er inconsti tucional; refiro-me ao o que tudo visto e considerado, o supremo 
imposto de 8 •;. interesta•Joal. O Diario Otfi- Tribunal Federal, tomando conhecimento do 
ci~l de sexta-feira. publica um accordão. presente recurso, fundado no a.rt. 59, § ]•, b) 
(lendo): d•~ constituição e dando·l!le provimento, de-
E- A cita.ila lei do Ceará, submettendo a. clara. indevido o impo.5to de que se trata e 

nulh a lei n. 195, do Esta.1o do Ceará, de 
imposto «as mercadori,ls ou artigos de commer- 5 de outubro de 1894,00 art. 3•, n. 2, por ser, 
cio pl·odu~idos ou manufact.~rrtd~s fórct do 
EstQ.da e destinados ao consumo »> mesmo, nessa parte, inco·nstitucioual. E condemna. 

• comprehend!l, pela amplitude rle seus termos, nas custas a recorrida.. 
a impo1·taç!to estrangeira e e evidente infra- Supremo Tríbun:1l Federal, 7 dejunbo de 
cçii.o do o.rt. 7• § 1" da Constituição Federal, 1€91}.-Aquino c Castro, pre sidente. -João 
que estitue como competencia. exclusiva da Barbalho.-Jllacedo Soares.-Pi;;a e Almeida:. 
União os impostos «sobre importação de pro- -PeJ·eir(> F-rarn:o.-H. do Espirito Santo.
ccdencia estrangeira». só os pe~mittindo aos Andre Ca~alcanti.-Lucio de Mendonça.
_Esta.dos quanto ás mercadorias destina.das ao G.de CaTValho, com l'est1'icção quanto aos 
consumo no seu. territorio (a.r'l. 9" § 3<>) e fundamcntos.-:!.merico Lobo.-Man:>el Mur
ainda. neste caso não lhes permitte arreca.dar tin~w, com _restríeções, po~ só julga_r inooosti
para os seus corres o producto de taes impos· tuc10na.l o Imposto sobre 1mportaçao estran
ios, o qual reverterá para. os da União. . geira.-loao Pedro, de accordo co~ o voto 
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do Sr . ministro Manoel Murtinho .-Bernar
díno Pen·eira. 

0 S:a. AFFONSO COSTA- Fui advogado, 
como Y. Ex., nessa questão, ma.s a opinião 
do Tribunal FederaL .. 

O SR. CoEr.uo CrNTRA - Pa.ra. contestar a 
V. Ex. posso fazel ·O com esse mesmo accor
dão que acabei de ler;nel!e se ci tam os accor
dãos de 30 de janeiro, 13 ne fevereiro, 12 de 
março de 1895 e outeos mais recentes. 

Si. pois, prevalecer a. doutrina, jos nobres 
depútados, Sr . Presidente, me parece que 
esta.ra completamente revogado o preceito ~oo
stitucional que veda aos Kstad,Js este dit'eito, 
de taxar generos de p1·oducçao de outros Es
tados . Dizem que n ã.o obriga., porque a reso
lução ó em especie; mas a um governo h~ 
nesto não é dado insistir nes.."!l. guerra. de 
tarifas. 

Ja. tenho ouvido nesta. Casa que continua
riam os Estados a. tribut:lr taes productos, 
emquanto não fossem privados por lei re
gulamentar de tal direito. 

O Sa. JULio DE MELLO- 03 nossos produ
ctos são ta.xados em touos os Estado';; por que 
razão não havemos nós de fa.zer o mesmo ? 

mao, ma.s essa opinião ficou em minoria e 
deixou de ser relator. 

O Sa. COxt.no ClNTRA.- E' um perigo, ex~ 
tremo, Sr- . Presidente, provocar esta. guerra 
de tarifas. e por isso não devemos ineistir em · 
s~melhante mal. 

Pela reforma, como disse, Sr. Presidente, 
ficou o Estado de Per.oambuco inteinmente 
róra.·da lei , fazendo-se sentir a acçã.o do go
vernador em todas as localidade por mais lon
ginquas que sejam, pela r_ede estabelecida _da. 
lei de. 3 de dezembro, coptada na. parte pe10r 
pelos legisladores de Pernambuco, como·ha 
pouco demoustrei, e a falta. de garantias que 
reintt no•Esta.r!o e de ta.l natureza. que, tendo 
diversos cidadãos reclamado do governador 
providencias, por sua. intervençiio, pra que 
cessassem os confllctos e luctas que se davam 
em certo município, afim de ev1tar assassi· 
natos infa.Ui veis, S. Ex.. limitou·se a dizer: 

q11e• aad~~ 'ten.á,o ~(J'n.seg;tíd~ ati e'nuio, Jà 'zAe~ 
tinh~t decla.ntd~ que nenhum meio restava-me 
tenttLr p'1ra melhorar a. situaçao de ambos, 
cv.mprirtdo-mc esperar que um matasse o outl'O 
pa.r1r. FAZER PROCESSA.R. O VIVO E ENTERR.AR .O 
MORTO . 

O SR. CoEr.Ho CINTP.A- Isso seria um pe-
rigo, porque no dia em que Minas, S. Paulo (.4.s.iignado) Dr. Coi"rêa de A7-:.tujo. Recife, 
e Rio Grande do Sul taxarem os nossos pro- 16 de maio de 1896. 
ductas, nós soffreremos cnórmemente, t e-
remos a. guerra de ta ri tas. (ttp !Jiadot; apartes) T<tl foi a. carta dirigida ao Jorml do Recife , 

Aluda pelo lado economico, ao Estarlo de explica.ndo o incideote havido com S. Ex. 
Pernambuco, é de indeclinavel necessidade a. respeito das luct<ts a.rma J a.ll de Canhotinbo, 
evitar semelhante mal. . que deram em resultado o assas~ina.to do co-

Ainda.· que tosse P ernambuco o unico a não ronel Reguea.u. 
acceitar semelhante imposto, 0 de.-er de sens Não se commenta. . ~· su ggestivo semelhante 
prop l'ios interesses, lh'o impunham, porque facto; mostra bem a. serie de gaL-antias de 
v. Ex. sabe... viola. que se t em em Pernambuco. 

o SR. M ALAQUCA.S GoNç.uvE'S dá. um a. parte. O SR.- Juu o D& MELLo-Deu todas as provi-
dencias. 

O S R . COELHo CINTRA- Não governei o 0 SR. CoELHO CINTRA. _ Limita.va.se ã.s 
Estado de Pernambuco.·· providencias já toma.nas, que nada tendo 

O SR.. MALAQUI.\S Go~ç.\LVE:S- Y. Ex. era ccm.seguido ate entao com as providencia;s ta · 
conselheiro e pessoa. de alto valor. ma.d ts, aconsetha~t a qu.e nada mais se ten. 

o SR. COELHO CJNTR.A- Isso e lã. para o ta.sse, que espe1·assem que um mtltasse o outro 
Sr. Corrêa, 0 conselheiro. para elle processar o 1:ioo e ente1·rar o morto !!! 

Como ia dizendo, sou contrario á guerra Os Sas. MALàQUIAS GoNÇALVES E Juuo DE 
de tarifas. . . MEt.Lo dão ap:trtes. 

O Sn. MAL.ê.QUIA.S GoNÇALVES - Y. Ex:. O SR. CoELHO CL.'<TRA.-Tsto consta. da. carta. 
queria. um remedio geral. dirigida pelo St· . Corrêa o conselheiro a.o Jor-

0 sn. . COELBO CINT.RA-0 remedio jã. existe nat da l1!xi{~, em 16 de ma.io ultimo. 
- é respeitar a. Constituição.- E está de O SR. :bhLAQUtAS GoNçALVES -Era bom 
alguma. fôrma. nas mãos de V. Ex. interceder ler. 
junto ao Sr. Gonçalves Ferreira, pn.ra que · O SR. CoELHO CINTR.A. - Transcreverei no 
dê andamento ao projecto do Senado que alli meu <lisc11r~o p&ra confirmar 0 que digo. 
estâ enforcado. .. O resultado disso, Sr. Pre~idente, foi o as-

O Ss. JuLIO DE MJ;:LLo- S. Ex . jâ n ã.o é sas~ina.to do meu contrapa.rente, o coronel 
relator desse parecer ; elle tinha. uma opi· Reynauld . 
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Não quero entrar na analyse detalhada do 1 O Sa. CoELHO CmTRA-Como ia dizBndo, 
todos e..tes f,1ctos, como o assa~sin<•to rle tes· Sr. P1·c~idente, eu porleria ma vangloriar 
temunhas re&iradas clandestinamente da capi· com. a queda rlo.sr. Corrêa., o coasellmlro ex
tllZ, pal'a que nao {igv.r.>ssern em processos, pelltdo de palamo. 

·nem de out_ras c~rc~mstancías, por.llu~ o meu o sa. MALA.QUW GolS'ÇALVES-Abandonou 
fim! como ~~s~e,nao e lev_anta:r a(].Ul odi.os ~em 0 palacio., • .. 
excitar pa1xoes, mas s1m JUStilica.r mten'a-
mentc a a.ccão das classes conservadoras de O SR. CoELHO CINnu.-Peço ao Sr. tachy
Pernambuco, dir•igindo·se ·ao bonrudo Presi- grap?o 9ue tome not~ deste aparte : « O 
dente da Republict~, perlindo remedío aus Sr. Cot·rea, o conselheiro, abandonou o go~ 
males qué aftligem aquelle Estado. vemo e .. · 

0 SR. MALit..QüiAS GONÇALVES- Qual O re· 0 SR. MAL."-QU!AS GONQ·ALVES-, • • porque 
medio que pócle dar? estava doente. 
·o SR. JuLIO DE MEr.Lo-Dentro da Consti' O SR. CoELHo CrNl'RA.- .•• deixando opa-

tuiçã.o. · lacio. » 

O SR. CoELno Ci~7R.A- Eu respoor'lo a 
V. Ex. com as palavras do orgão do irmão 
de V. Ex.: inte1·cir- ! 

Tão doente que logo rlepois compareceu ao 
celebre banquete que lhe foi oiferecido. 

0 SR. MALAQUIAS 
aparte. 

Mas, voltando a.o ponto em que eu pedia a 
attenção do honrr~do Presidente (la Repub!ica 

GONÇALVES dá um pa.1·a. factos occot'ridus em P"roamlluco e " do 
não menns digno Vice·Pre8idente, a quem, 
desta. tribuna, folgo de renrler o preito de 
minha sincera. homenagem, pelo CtLrinho que 
ainda uma. ve'l. S. Ex. e sua digna. familia 
nos tributou no transe angustiosissimo por 
que pa.ssâmos, mesmo por estes sentimentos, 

O SR. CoELHO CINTRA. - En tenho votado 
systematicamente contra a int ervenção nos 
Estados, porque achava que as disposições do 
art. 6> ••• 

·os SRs. MALAQUlAS Go~ÇAL"rES E JuLIO DE qu~ tanto nobilitam S. Ex.é justo que lhe peça. 
MELLo dão ap«rtes. se não deixe arrastar por· mal entendido 

O SB.. CoELUo CrNTR.A. -Dizia eu, Sr. Presi
dente, que havia votado systema.ticamente, 
nesta Camara, contra todo e qualquer proje
cto de intervenção; assim tendo JlFOcedido 
parecer-á., portanto, incoherencia de minha 
:parte, hoje, dirigindo-me ao honrado Presi
sidente da Republica,desta tribuna para pedir 
a S. Ex. que lance suas vistas para aq,uelle 
Estado, pe..tido que faço igualmente tarnbem 
ao honrado Vice-Presidente da Republica, 
porque o considero em condições de ainda 
:prestar este grande SPrviço a Pernambuco, 
deixando (le se influenciar pelos amiyos ursos, 
que tuntos males acarretam aq uelle Estado, 
coma politicagem pequenina que alimentam. 

Quero neste IJonto me pór de accordo com 
o org-lo do Partido Republicano, a que per
tencem todos os honradus Deputados meus 
dignos collegns por Pernamuuco, o lllust1'e 
govemador, o Sr. Segismuodo Gonçalves, e 
acredito que nem S. Ex., nem o honrado 
Governador actual daquelle Esta.do, na fa.lta 
do Sr. Corrê~, o conselheiro ... 

o S&. ErrZ~rmro CoUTINHO-O Sr. conse
lheiro Cor· êa úo Araujo, conselheiro em 
virtude da lei ... 

O SR. CoELHO CrNTRA-A ordem dos fa.
ctores não altera o protlucto •.• 

0 SR. ERMIRIO COUTH-Ul:O continúa a dar 
apartes. 

o S&, Pru:s.I.D!WlTE reclama. a.ttenção. 

autoritarismo, que muito póde comprometter 
sua rorreira politica ; deve S. Ex. procurar 
conte" seus amigos e fazer que alli, em 
D•JSso Estado, a lei seja. uma realidade. 

O SR. MAt.AQUtAS GoNÇALVE3- Esta é a. 
sua preoccupação conatante. 

O SR.. CoELHO CINTRA-Ah! Sr.Presidente, 
comn me des>'a.neço recordandoaquellas com
fabulações com o meu amigo Sr. Rosa e 
Silva, quando S. Ex. convjdava-me a a.u
xilinl-o na realização de uma. politica de vis
t<~s largas, tão fecunda ern beneficio á nossa 
patria e ao engrandecimento do nosso Es
tado! 

Quanto me animaria >'endo S. Ex. hoje 
a.;;ir nes::;e sentido, concitando seus a.mígos 
dalli â. realização dessa politica de tolerancia 
e ordem de onde prom:marão os mais assigna· 
lados serviços no nosso caro Estado I E' pre
ciso que s. Ex. não se esqueça do celebre 
mote-fi preciso moralic:ar a Republica- tão 
applaudido :por seus mais intimas e sin
ceros amigos. 

E' pt•eciso banir do govel'no da.qudle Es
tado a politicag(lm pequenina que tanto 
atropbia seu desenvolvimento. 
· Entre os esua.ujaméutos feitos na admi
nistração de Pernambuco, deve-se uota.r o 
desdvl.Jramento de cadeiras da Escola de En· 
genharia. ; sabe a C<tmara }lara que 1 

TelllOS uma Escola de Engenharia no Re· 
cife, só daqui ha. dous annos, pouco ma.i~ ou 
menos, é q_ue poderão flmecionar as cadeíms 
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de economia politic~ e de direito a.dminis- Cumpre, pois, ao honrado Presidente da 
trativo. · . Republ!ca. tomar em consideração a recla-

Pois bam, foram creadas estas cadeiras e mação que lhe foi feita. pelas classes conser· 
nomeados para regei-as os àous officiaes de vadoras de meu Estado e agir de ·modo que. 
gabinete de S. Ex. ! possa. conter os animos naquella. terra, atini 

o SR . . JuLIO DE MELLo_ Não teem tido de que não seja obrigado, talvez, a intervir, 
vencimentos até hoje. t sndo todos nôs de lamentar tristl's snccesso.s 
· E to ã t· d" - 1 - t como os nobres Deputados mais de uroa vez 
rão ~~~~fmen~o~. rverem rscJpll 03

' nao e- teem deplorado, a que se possam entregar 
as victimas dos excessos contra seus· direitos. 

O SR. CoELUO CrNTRA- Mas, Sr. Presi- Não consinta S. Ex:., que cheguemos a ·ta.l. 
dente, eu não poderh dirigir a SS. EEx.- extremo e interceda em favor dos que lhe 
Presidente e Vice-Presidente da. Republica- pedem orde111 e j ustiça. 
a supplica, que lhe<; fazem as classes conser-
vadoras do infeliz Pernambuco, melhor do E' mister evitar os excessos de um govel'no 
que lendo, como faço, as palavras estampa· sem escrupulos. (Muito bem; muito bem . ) 
das no a.r\igo editorial do jornal do digno 
governador de Pernambuco, na. parte po- O ~r. Barbosa Lima- (Molli
litipa., que, como ha pouco disse, obedece á mento geral de ottenção)-Sr. Presidente, 
direcção de S. Ex. prezo-me de saber, como qnem mais o saiba, 

Nestas -palavras se refiecte o pensamento que não ca.be n ;\9 a.ttribuições desta. ass~m~ 
do meu illustre amigo o Sr. Dr. Rosa e btéa di!!CU tir ru:sumptos de intereme local, uma 
Silva, porque nã.o acredito que nem 0 Sr. vez que semelhante discussão já.mais poderia 
Segismundo Gonç:tlves, nem 0 orgão do par- terminar pela apresentação de alguma indi· 
tido de S. Ex. fos~em capazes de publicar o cação ou proiecto de lei, fim principal para. 
que vou lel' á Camara, sem o placet de que aqui nos reunimos e nnico motivo Q.U13 
S. Ex . nus deve trazer normalment3 á tribuna. 

V. Ex. e a. Casa.,·porem, são t estemunhas 
O SR. JuLio DE MELV) - E' um jornal de que, apezar de decorridos já. mais de tres 

neutro. ano os que deixei u governo de minha. terra 
O SR. COELHO CINTRA.-Eu já. di~se á i':a· natal, nem uma só vez, com assento nesta. 

ma.ra que a. parte política ficou reservada ao Casa, ma.ndatario daquelle mesmo Estado, 
Sr. desembargador Segismnndo Gonçalves. neste congresso, nem uma só vez. a.pezar de 

Dizem SS. EEx. « n. proposito da questão todas as referencias constantemente feit as á 
de MJ~-tto Grosso : · minha a.cl.ministracão naq uelle Estado, tomei' a. 

libernade de roubar á Camara dos Depu-
«-Cada minuto que se passa. augmeota a gra· tados o seu tempo precioso e desviar-lhe a. 

vídade da situação naquellas remotas para.~ a.tten~o-ão para esses assumptos, de interesse · 
geos, sendo urgente e muito urgente m esmo local sob um de seus ~pectos e persona lis· 
qus se faça sentir a cu:ção Õ8'11C{ica do poder simo sob outro. 
central , no intuito de fa::er ccssa1· tão anomal~ Mas v. Kx. e a Cama.ra. são igualmente 
situação. testemunhas de que \razida. para o seio desta. 

E estamos certos que, pare. conseguir seme~ a.ssembléa uma represl3ntação do Comrnercio 
Zhante dcsideratum, 11áo e preciso a inter-vençllo de Pernambuco contra o orçamento alli u l
pehs arm as, 1u10 é necessario derrtlm~mento tirnamente promUlgado, a discussão que a. 
de smgue, ba stando apenas uma p :s.la-ura do . proposito desteassumpto se ateou, correu por 
Sr. Dr. Campos Sa lles, dig11o Prssidcnte da tal fôrma. que não só os oradores que viera.m 
Republica, para q1~e nao sd cessem os lutas á tribuna, mas a.inôa. quantos os interrompe
s,mgrentas que alli se teem dado, mas flind.t os ram frequentemente, fizera.m referencias no· 
assassinotosque,~egundoo~ ultimoste~egrammas minaes a minha pessoa, re!'erencias direetas 
r-ecebidos, constituem a pal!nwa de ordem. á minha. administr11Ção. 

E, jd que assim nos manifestamos, sej.t·nos Assim sendo, estando a pessoa da um Depo.-
~icito dizer ql.le ll$tJ. intervenç:1o se impõe de tado federal directa.mente envolvida. em 
modo absoZuto,como {àcilmentedemonstra1·emos. Mcusa~ões trazidas para o seio desta assem

E' detJer inmudi-veZ do Governo da Uni l!o blén. que pódem rednndar em deslustre 
para o nome que elle tem o dever de zelar, 

pôr um p~radeiro a Uf.o desgraçad~ situaçcfo, verifica-se a hypothe.;;e prevista no Regimento, 
pensando nos que 11ada.justi~ca a sua inercia fa.eulta.ndo ao Deputado ne~sas condições o 
em t flo grave emergencia.» direito de usar da. palavra. para explicações 

Eu não poderia dirigir melhor a SS. EEx. pessoaes. 
supplica em termos ma.i$ concisos do que os O S:a.. MoREIRA. ALvES-Ea não accusei, 
que acabo de ler. referi factos. 
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O Sa. BARBOSA. Lilli.-Perdoe·rne V. Ex:., 
não tive o intuito d~ dtzet• qn·~ V. Ex. 
es;>~ciolmente tivesse nw accusrdo, mas, se
guntlo V. E !C. v;le ver do cot·rcr dl) mc~n dis
curso que de tudo quanto ahi esti pnblicado 
a. proposito e de qua.uto se disse nesta C:L
mara resulta ín8vita.vclmcnte uma accusação 
de que eu careço de defendet·-m·~ . 

A ::~ccusaçã.o é est11 em synthese: que a si
tuação tln:\nceira U.o Estado de Pernambuco 
é precnritt ·e ol>rig•\ o;; sens podcr.,s publicas 
a medidas excepciona.es, em consequ!lncht de 
providencias adaptadas pelo g'overno Bar
bosa Lima, e adoptarlas -por tot·ma tal. que 
to1a~ as di!Iiculdades, os defeitos orçamun
tarios e os embaraços em que se vê c. go
verno da.quetle E~tado para. fazer face nos 
seus compromi~sos, resultam do algumas me
didtls adoptadns por esse governo. 

E si as:;im e, trai.ando-se de meditbl.s que 
gravaram os coft•es ;mbllcos de Pernambuco. 
força é convir que quem let· es;,:a;;· increp:-.
ções póde ;;er levado a urna. destas duas con· 
clusões: por parte daquelle governador ou 
houve deficiencía intellectual, imprevidenci:.l 
politíc(l., inepcia administrativa ... 

Os Su.s. Juuo DE MELLO, MALAQUIAS Go" 
ÇA.LYES E oun~os- Niio apoiado. 

O Sn.. FlARDOSA Lu.n-... ou houve falta 
de moralidade (neto apoiados dos mesmos Srs. 
Deputados} e isençã'.o de :J.niruo p:.ua zelar os 
interesses do Esw.<lo. 

oa.via. sum.cíentemente, não resguardava devi
damcute o TiHlFO~H·o Putlico <le mo•1o que se
JU,,lhantc de<astr·::: niío pudesse vir u. d:n··se ~ 

De duas, '"Hna: ou os C•)ncessiona.rios destes 
;~.uxilios ni\o deram satisfa(~1o a esses com· 
promi~sos. e estt!s contl'actos não puderam 
ser cumpridos, pot'que tive•se ln.vido um<J. 
crise excepcional no commercio e na lavour<t 
do Estado ... 

O SR. ~lALAQUIAS GoXçALYEs-Nito llouv~.;. 

O Sa. BARDOS. I. LDrA ••• ou os coucess[o
na.rios não cumpriram com seu dcvel.' l)Ol'que 
tiuha.m ccrte>a que p:tra eUcs não existia 
uma. sancçã.o penal, um meio coercitivo, como 
os havia prüposto no> contra.ctos o gover
nador Barbo~lt Lima. 

Or:~.. n. crise SS. EEx:. o estiio dizendo que 
nü.o existiu e si ea:t existisse ss. E Ex., com 
n. boa. fó que os c:tr:t()tcri~a. viriam publica
mente dízet• que esta sil unçii.o era oriunda. 
clciisa crise" 

Port:1nt•>. nquí estã. o outro p?nto do di
lcmma que tenho de iuvertcr, ele embotar, 
p:n•a qué elle niio venha. ferir a minha hono
rabilidade e os meus crcditos de o.dmi· 
nistrador. 

Por qne razão osses concessionarios en
trüram com os jaros a que eram obrig;1dos 
dura.ute :1 :~.droinistl'3.t,,ão deste mesmo gover~ 
m\dor, e não continuaram durante a admi
nistraçli.o do seu successor ~ 

Por uma. razU.O muito simples. 
o SP.. MALAQtllAS GONÇALVES- Nã.o houve Porque es;;e governn.t.lor, ngor~t incrapado, 

nada disso. S1·. l'r~sident e, nilo tiohn. co:Hemplações p~tr· 
tida.t·ias, nem p~s~o:tcs de cr.l.em alg-um~.; 

O S'R. BARBOSA. LDlA- Como é então que porque esse governador não tinha outra. 
se pócle rlizcr que as ditlkulclade~ com que coU$t a zeh1· nw.i5 llo q:te os creditos dessa. 
lucta. o Estado de Pernambuco, quo os obsta· en~idadc a.hstra.cta, o Estado, contra o qual os 
culos que embaraçam sua mcrcha. adminis· intcrc~scs c sentimentos individuaes t~tntas 
tra.tiva. hoje são odundos das conces~lic:s rei- vezes conspítam, de modo que no ~eu tampo 
tas pelo governador rlaquelle Estauo ~ esses me>mo,; conc•:ssinm\l'ios na s11a g-ran<lo 

O Su.. JULIO DH MELLo-Falta de l!aga- pat"te r~ntt'nl':l.tn eom as rtnotas :L que cra111 
mento de jU!'OS por pnrte dus couccs:;wna· <>Ll·ig~tdo.> p;u·a o Tltesom·,) do ~;~~do, u.lim <l<3 
rios. (Jla (i~!lrOs ap~rles.) Sitti~Ll:r.<~l' :~o pag~mento .. u_o,; ,]Ul'OS COI'rCS• 

o SR. BAHI!OSA Lnr.~-(1(!): «Em c:cn,c- ponllentcs as apolt,~cs cmJ t Lvi:Ls .•. 
qltellcia. d~ concessües do auxilio feito ás usi-~ O St~. M.\t.A•iUL\' Go:o;ç.H,VE>-Porquc os
nas de assucar, (portanto o dcsr.qui!i hrio _c:l ta.,·:\Jrl na <'Spct·ant;a do r,!ceLct· as pt·esta.<;ucs 
filho dessas conce,sões) com intuito de í'a.;·o· nltimas. 
recer o seu desenvolvimento... o SR. Iht:nosA Ln1A.-B~Ito :tpílo r to esse, 

(Muito obrigado -pelo elogie qne vae aqui) fJUe m·' foruece novo arc:·umcmto . 
• , .na. administração do Sl'. 13arbo;;a Lima. Aqui osti1 1t not:t a,;signauu. pelo chcf~ clu. 

Por meio de emissão de apolices no valor 
de mais doze mil contos, não tenrto os conccs
sionu.r-los pllgo nem juros, nem amortizaç.ão», 
achou-se o Estado de Pernambuco com o seu 
orçamento dcsequilibra\lo em som ma superior 
a mil contos. 

Eu pe~·gunto: q'.le adminish·o.tlor era este 
que compromettia as tina.uças úo Estado emit
tindo a polices até doze mil contos e nã.o se pre-

Camara V. JH 

:~" ~ec•;ã.u th Contadoria. .lo Thesom·o, o St'. 
Pedro Fr.mcisco Haptbt;c, quo VY. Ei~x. 
conhecem, em 18 •lc j:Lneiro de 1806, no anno 
em que deixei o gov-:rno de l'ernt~.mbnco. 

:\i pli estilo os 11omc.; de u,;izl:JS em unH~ co
lumna, os conces~i·mn.l'ios c as quantias com, 
que deviam concOl'rer : 

«Usinas: Phe.nix, S,<!gado, Cachoeira Lisa.. 
Cabeça de Negro, Frecheiras, Caxangã, Pery-

37 
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Perr, Conceição, Massau~assti, Bomtim e 
Muribeca.» 

Estas eram as onze usinas que ate aqu0lla 
data tinham cumpridn o seu dever. 

Que milag:re era. esse que podia realizar 
essa admiuistraçiio, d(l fazer com que os 
concessiona.rios eutrassem com a import::mcia 
dos juros deviclos 1 

Disse o nobre Deputado que era porque 
ainda tinham que receber novas prestações. 

A!sim, chego a um outro a~pecto da ques
tão, que vem a ser, que do total de dividas 
que pesa sobre Pernambuco, na im:portancia 
de doze mil contos, como esta aquicompuh•do 
no artigo que aualy~o. não ctt.be a responsa
bilidade ao governador Dr. Barbo~a. Lima., 
pois esta se distribue :pelos s :us a.ntece~s~ore~ 
que inauguraram no Estado os auxtltos a 
la;voura por esta. fórma, e ao seu successor, 
paro quem se reservou um elogio na. phrase 
que. immediatamente se segue áquella.que 
estou analys,tntlo, como si elle não tives:;e 
tanta. responso.bilidade quanto eu, pois que 
S. ·Ex., tomanrlo conta elo governo logo após 
a mim, vedticou provavelmente, com mais 
previdencia, mais capacidade adminbtraLiva, 
com maior compet<)ncia. jurídica, porque se 
trata de um leu te cathedratico de dit·eito civil, 
verificou que os inter·es~es do Estado não es· 
tavam devidamente garantidos e por isso nã.o 
lhe devia escapar es~a circumstancia. a S -Ex. 
que conhece a lei melhor do que eu conheço 
os regulamentos e as clausulas contractuaes. 

O Sa. MA.LAQUIAS GoNÇALVES- E foram 
cumpl'idas. 

O SR. BARBOSA. Ll~tA.-Pois S. Ex. tinha 
este meio que me serviu para obrigar os cou
cessionarios a entrar comas qu~ntias devidas, 
porque nã.o se serviu da mesma. sancc;ã.o 
penal para. resg1wrdar os interesses do The
souro, comp1·omettedores da situação : 

<i:Apezar das 1·igorosxs e sevcra.ç economias 
realizadas pelo Exill. Sr conselheiro Corrêa. 
de AratJjo,em sua administração, durante tres 
unnos, não se conseguiu debellar o deficic, at
tingindo a divida Jluctuante no e.:~:ercir-io findo 
a. dous mit contos. » 

Vê a Camara ·~ Queira ter a complacenciu. 
de comparar uma proposição com outra, um 
período com outro. 

Em um, um governador que não res
guardou os interesses do Thcsouro. 

VozEs- Não apoiado. 
0 SR. JULIO DE MELLO- Não apoiado. 

Não foi esta a intenção. 
o SR. BAR.UOSA LIMA - Está aqui na pro

posição que a.ca.bei de ler ; em outro, um go
vernador que, ap~ar de r·igorosCL cccmomia 

dw· r12te trcs annos, não conseguiu dcbell-kr o 
de(icit... . 

O Slt. A.n.Tnua ToaRES - Mas as honrados 
Deputados acab<.~.m de declarar que não foi 
esta a. intenção. 

0 SR.. BARBOSA LIMA.- A intenção ê o 
que póde acbar-~e no fOro intimo da. consci· 
encia de cada. qunl. 

Mas, o povo que lê, como quem sabe l@r 
portuguez, lê isto que aqui estit, em que se 
diz que este governador emittiu desencader· 
nadamente, desordena,r.ente,apolices no valor 
de milharea de co11tos de réis, compromet
tendo o E;ta.do até o ponto em que o vemos, 
de chegar a Uina situação que obrigou o 
commet•cio a protestar em defesa dos inter· 
es>es, nfí.o só ·do prolet.a.rio mais humilde da 
lavoura, m~ dos ca.pito.lista.s os mais abas
tados, em que todos se levantaram e classi
ficaram de mais monstnwso de todos os orça
mentos o orçamento em vigor. (Apartes.) 

O SR. MAL.A.QUIAS Go:s'ç~>.LVES- Não foram 
todos. · 

O Slt. B.A.RBOs.A.. LatA- Mas, por acaso 
(lUereria V. Ex. um plebiscito pela unani
midade? (Apartes entre os Srs. Jv.lio de Me~lo 
e Morei1·a Al'Ces. ) 

VV. E Ex. estão deslocando a questão. 
Não dei meu assentimento á classificação ; 
estou apeua~ expondo o facto. Disse que a 
situação era de ta.l ordem, que o commercio 
havia soffrido um angmento de tal natu
I'eza. que as classes laboriosas, o commercio, 
a lavoura e a inü.ustria. tinham feito-uma. 
reunião, sem igual, nos precedentes, a.o me
nos dos que eu conheço em Pernambuco, cla.s· 
sificando de monstruoso o actual Ol'ça.mento.· 
(Apartes dos Srs. Mi1laqt{ias Gon!('.tl"es, Mo
reira Al11es, J t,lio de 1l:fello e Affonso Costa}. 

Pei·doe V. Ex. (dirigindo-se ao Sr. Affonso 
COSia.) Que bom lb.e fô1'a não me tet• dado 
este aparte e ter chamado a minha a.t
tenção para o republicano intelligente e de
votado, que à te~ta. ti;~ Cidade, o jorn:1l em 
que nó:; ambos tinha.mus responsabilidade, 
deu o muis vigormo de todos os desmentidos 
a esta parte do arligo que aqui está, a qual 
diz apezar d:rs rigorosas esetJera.seco~wmiasdo 
Exm. S r . conselheiro CorrfJa de Araujo etc. 

V. Ex:. sustentou em artigos brilhantes 
que o Sr. Corrêa de Araujo estava compro
mettendo a admi.uistru.ção do Est~do e que os 
de(icils que h<~viam de appa.recer eram o re
~ultado do que foi então qua.lillcado de eco· 
nomirk devastadora. Refere-se V. Ex. no seu 
aparte ao :pt·otesto da. Associ::l.ção Commercial 
e eu refiro-me ao -pl'otesto da confederação 
de todas as associações deste genero, e ha 
de convir que o movi.m.ento é :muito ma h~ 
energico. · · · · · 
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O SR.. MALAQUIAS GoNÇALYEs- Não teve a 
import3onei:.t o.o outro. (!la outros apartes.} 

O Sa. BARBOS.\. LIMA-Ma.~. Sr. Preaidente, 
eu potleria, si me quizes~e deixar levar par~ 
um terreno q11e podetia.m acoimar rle menos 
moclesto, recoriLn' ao nobre Deputado que de 
uma. des$as assodaçGes sou sacio benemerito, 
e quo com o mesmo orçamento sobre o qoa.l, 
si diz, foi calcado o actual. • • · 

0 Sa. AFFONSO Col\TA-Não discuti O orça· 
menta. 

O SR. BARBOSA Lm:..-... nunca se deixou 
de fazel' face a todos os compromissos do E;;
ta•lo, nunca. se deixou de pa.g;H' em dia a um 
funccionalismo que foi aug-mentrvlo nã.o só 
no numero de seus diversos representantes, 
como nrt quota coro que pesam para paga
mento dos seus sala:rios e que nunca se dei
xou o.e fazer fil.ee â. construcção de obras 
que constituira.m em seu conjuneto uma. 
phn.se de activi.dn.de em Pernambuco, como, 
e disto me orgulho, ha. muito não se via alli. 

O Stt. ER.MltnO CoUTINHo-Tudo isto con· 
correu para o uesequilibrio a.ctuat. 

O Sa. BARBOdA LruA.-Vou mostrar p:>r 
A+ B que eHe resulta, oO'eosa. por off•msa, 
da. inepcict e incapacidade do meu successor. 
A Ca.mara -perLlóe-ma, releve-me que seja 
obrigado a descer u. detalhes do orçamento do 
meu E:>ta.,\o, uma vez que está. em ctusa. a 
minha adminísl!'ação; e que (;lllt\ u te:;te
munha. que não tenho outro remedio sinii.o 
fa.zel-o, a não ser deixando em mil.s condi. 
ç.ões o que mais devo zela.t·,-o meu credito 
de administr{l,dor. 

Son~1.rlo (subsidio) ........................ :. 
Co.mu.ra. •.•.•••••••.••••••.•.•.. , •••••.••.• 
Secretaria do Senado ..................... . 
Ajnua.a de cu~to •.....•.•..............•••. 

Sr. Presidente, o meu suceessor climinuiu 
umas despeza.s e augmentou outras; o meu 
successor o (]. ue teve contra si, eu ta.nibem 
ti.ve, S. Ex. um pouco mais do que eu, mas 
jti. no meu tempo s0 d::wn. o fa.cto da necessi· 
dade de se abrirem creditod o:x:traordina.rios 
para pagamentos de jut•os de apolices emi.t
tidas ,em ft~. v ar de usinas em administrações 
antoriores a minha.; e tod:.wia nunea. me 
cobri com esta colcha. d3 retalhos pa.rame des
culpar rle nii.o satisfazer em tempo os compro
missos do Estado. Taes eram, entre outras, · 
as usinas Trapiche, Oar<!·Assu, Bamóut'l'ar, 
Coelho, Gue1·ra, Bandciw,, Mada das MercíJs, 
etc., ei?. 

o Sa. MALAQUIAS Go1'\t;;ALVE; dâ. U'll aptll'te. 

0 SR. BARUOSA L!MA.-Dos orç<a.mentos 
yosteriores aos meus verifica-se que de um 
laclo augmcncaram dil•ersas verbas cujo com· 
puto geral sóbe a mil ~ oitenta contos de Yeis, 
a do outro lado diminuiram out!'as verba.s,de 
modo que a somrna. destas importou em miZ 
cml o e vinte cinco contos. Ül'<\, si o meu sue
cessar l><'to fi;csse esse au!Jmento·c maútivesse 
esta. àim.inuiçüo, o que tanto e!'a possível, 
que so fe:~;, elle t!lria.umn. margem de dot~s 
mil duzentos e ceia contos com que teria. feito 
face a.os cGmpromissos do Estado, 

E" de f<tcil demons&rnção que, dentro do 
meu. orçamento, sem g~·a.val-o nem remode
lal' taxas e tributos, S. Ex. tinha meio de 
fazer !tJ.cc com esta. i m pllrta.ncia ao defleit 
pNnleditadamento attt·iuuido a <lifficuldades 
oriundas de usinas, como si concedidas todas 
houve~sem sido am minha administração em 
condições -prejucliciaes para. o Estado. 

Eis a. demoostração : 

Orç !tnento 1805 01·çctmento 1899 

27:000$000 
õ4:0DO.'!;OOO 
49:610$000 

40:00{)8000 
81:000$000 
60:540$000 

SupeJ•ior Tribnm~l !lo Justir;a ............... . 
.Tuir.cs de Dir(lito .•...••.•....•..••..•.•••. 

3:500.~000 
()();000$000 

378:000SODO 

7:000.~000 
120:{1()Q:f000 
30 ~: 750.$000 
lSü:000$000 .Juizes muoicip;tcs ................. . ...... . 

Empregadas •Ü Caso. d•1 Dcn~oçio •....•••.. 
Alimentos para. preso;; pobres .•..•......... 
Instituto Benja.tnin Constant ..•.........•... 
Escola. Nol'mal ........•••••....••..•....•. 
Thea.tro Santa Izabel. ..................... . 
lllurninaçã.o da Capital. .................. ,. 
Cl;1sses in:tctivo.s .•.•.•••..•••.•.••..•.••... 
Diír0rel1Ça., <\ mais em 1899 ..•..•..•.......• 

Diminuiu-se : 

$ 
51 :G05$000 
G'!:000$000 

!10:000$000 
59:i3U$000 

$ 
::!00:00()!5000 
400 : 000$000 

72:845$000 
120:000$000 
133:000$000 
. 76: 750~000 

12:i20$000 
816:000$000 
484: 000:)000 
.. •• .. . •• • • 1.080:400$000 

Forç:l. puulica ............................. 1.320 000~000 l.Oil:000$000 
Escol<~ de Eoge.nlla.l·i,'.. : installação......... 30 000$000 $ 
Eseola Frei caneca : illStallaçã.o •..•.....•• , 82 000$000 $ 
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Estatística. .. .............................. . 
Conservatorio à e Musica .... ...•...... •..• . 
A:polices E. F. Tan~anda.ré ................. . 
Apolices E. 1~. Itambé .......... ........ ... . 
Gremio Agricola. Café ..•...•.• . .•.•........ 
Transportes Triumpho-Jatob<Í. • ... ..• .• .•.•• 
Tres ministros .•..•........... . . ..•..... ... 
Mobília. de escola<>, collecções e ensino ...... . 
Construcção de linhas telegraphicas ....... .. 
Construcção de edificios de escolas primarias. 
.Calç.'l.mento e galerias <le esgoto ...••.•...•. 
Construccão e reparos de cadeias . . . ........ . 
Passeio Pub1ico • ....••..•..... . .....••..... 
.Açudes . . .......... ..... . ........... ... .... . 

39:000$000 
60:000$000 
S0:000$000 
40:000$000 
'20:000$000 
12.000$000 
36:000$000 
58:000$000 
40.000$000 

1 00:000$000 
200:000$000 
150:000$000 
100:000$000 
30:000$000 

$ 
8 

35:490$000 
$ 
$ 

~ 
$ 
$ 

80:000$000 
$ 

40 :000$000 
25:400$000 

$ 

Differcnça..,............ • . . . . . • . . . . • . . • . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . • • . . . . . . 1.125:600$000 -------
2.206:000$000 

Mas, ha ma.is, senhores; ha. mais. A -pn.rte I Vamos demonstrar. Diz o o!.'çamento a ctual, 
-pt•incipa.l do orçamento da receita d~ Percam· art. 2" § 2'' <~; Os prad«ctos de usina da.s 
buco. aquella que contribue com maior usinas e engenhos que r eceberam por em
reddito para. o total desta. parte do orça- prestimo o auxilio da.uo pelo Estado e não 
mento é a. do imposto de exportação, cobrado estiverem em úia com o pagamento dosjnros 
na sua. quasi totalidade cul ualor em. e resp~cti va amortização, p l rJflrálJ alem dos 

Pois bem, no orçamento de 1895, confeccio- impo~tas de exportaçifo as taxas seguintes : 
nado sob minhas vistas, em intimo accordo 1 Por sacco que contiver até 75 ldlos do 
do ~overno do Esta~_o com o Congresso que o assucar branco, 1$000. 
apow.va nessa. occasmo, cobrava-se a. ta~ de ldem idem a.ssucar ma,cayo 500 rs. etc.» 
7 •;. sobre o assucar, o quu.l nessa epocll. ' • 
tinha uma cotação que variava. do 4$500 a Grande numero, grandíssimo numero de 
6$ por 15 kilos em relação ao assuea.r engenhos do antigo systema, appellidados ele 
branco. Tomo o mesmo typo para manter a. Bang~(íJ, foram transformados em usinas. 
identida.rle do ra.ciocinio e legitimidade das De modo que, em vez d a. grande qua.ntirl:1de 
conclusões; tomo o mesmo typo para. o orça· de <~.SSucar bruto, üe assuca.r inferior, po.!>soU 
mento actual. . a haver uma maior quantidade de assuear de 

Pois bem, 7 •;. sobre uma merendaria. que usina, e é sobre essa ma.ior quantidade que 
valia. 6$000 por J 5 lülos, isto em Junho de vem pcstu• ~:<ttl imposto a.ddicional. De modo 
1896; em Abril de 1809 este mesmo a.ssucar quG VV. EEx. vão ter, mantido este preço, 
v:1e de 7$800 a 9$000 por 15 l~ilos. Logo, ~i um orç:1mento muito ma.ior do que aquello 
com 7•j.sobre6$000tive cercadeiO.OOO:OOO$. exigido pelas necessid;L'Ies do ta.l dejicit de 
com 7 •;. sobre osooo se terá. maí~ 50 "f,, mil contos. 
isto é, 15.000:000$000. Não havia, port.anto, O SR. Jur.1o DE ~IEr.Lo -Mas sú pagarão 
necessidade de aggravar taxas. este imposto uquclles mutunrios que n1'o pa· 

t'M SR.. DEPUTADO dâ. um ap·.lrtG. garcTJl juro.~. 
O Su. BAIWOZA LmA - Abi ~! qu~ esL:'l a 

iotelligenci>l 1lo administrador. Si teve occa
siii.o de et1coutrar uma siLun•.,iio em que o 
1wo!lucto principal elo ~~~lntlo tem um:t bon 
collococão nos merca•los externos, si esta. 
situação 6 supGrior á do ~eus ;tntecessores, 
da.rá resultado superior e n:í.o havia neces
sidade de remodelar o orçamento e exaggcra.r 
as taxas. 

O orçamento actual, porêm, tez mais do 
que snppoem VV. EEx., não elevou sómente 
a 8 •/. a. taxa; oão, creou um imposto addi· 
cional para o a.%uc:.u de usinas, imposto que 
crescerá. tanto mais quanto peior fôr a cota· 
çã.o desse genero no mercado qtte lhe é 
proprio. 

O Sn. IlAROOS:\ LIMA- E' outro aspecto 
ua. qucstii.o. 

Só pag-a1·J1o este imposto aquclles m utua
rio:-:, contmctantes com o Go \'CI'IJO, que n:io 
se quizerem subortlinn.r a umu. nov;t exig-en
cia q uc uma da,; partos f:\Z om rei nçii.Ó a 
outra. Nií.•l é nm contro.clo perfeitamente 
synalia.gma.tico ~ 

O Sa. JULIO DE: i\SELLO dá um aparte. 
O Sa. BAlt'J30SA LmA.- Vamos ver. 
Entiio V. E."C. sustenta .que uã.o ha outro 

meio ccerci t ivo de chamar-se esses coocessio
narios remissos ao cumprimento dos seu5 
<leveres1 

O que o orçamento quiz foi manter aquella 
corrente, contra a qual me revoltaria., e que 
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não se devia refow;ar por fórma alguma, de I O Sa. BARBOilA LutA. -Vamos vêr se 
benevolencia. para. cem os ueveoores doEs- havia meios coercitivos para obrigar esses 
tado, amparados por este em occasilí.o em que concessionarios, os mutua.rios de bl empres-. 
se encontl'em em difficuldaues, agora justa.- timo, a cumprir os seus cootractos. 
meute que e~se producto güsa. de um preço Qual era a situação de Pernambuco quando 
que nunca. obteve. eu, como administrador. me deixei levar 

c! sinã.o vejtlmcis: p~la necessidade de auxllill.r a. lavoura 1 
, t . d (Pa11sa). 

« E au -orrza o o ?ove.rno a en~rar em convém q_ue 3. camara saiba que esses 
ncoordo _com os pr~pr1etarws ~a :usmas no emprestimos iniciaram-se em Pernambuco na 
no senttdo .•. (contt:luando a ler) wnova.r os :1.dministracão do sr. Barão de Lucena, pelo 
contr<Jctos ce;ebrudos .c?m n.quelles aos qua.~ decreto de 15 tle outubro de 1890. Esse de· 
fora.~ conced1dos a.uxrltos pn.ra a construcçao ereto foi mantido na. generalidade das suas 
de usmns e e~tradas de ferro. divers~\S disposiclies, salvo um ou outro ponto 

§ 1_~ Po~era o ~ovcrno, para e.II'ect uar as derrogado pela legislação posterior, e {a:: 
rcfertdJ.s mnovaÇOes: pa1·1e útter;rante de todos os contractos la-

a) consolidar o de!Jito dos contN"tantes, vrados no contencioso do thesouro de Per
proveniente dos juros do emprestimo ;).té 30 nambuco de auxilio ás indnstrias do mesmo 
de j LlDbo rio corrente ao no, anm {le ser pago Estado. Diz esse decreto no seu art. 6° : 
em prestações dentro do prazo de lO a.11nos. 

b) dispensar os Jwros da m~1·a. (Lei do orça
mento em vigor.)~> 

1Ia.s é precisamente quando est:t p:trte da 
nossa lavoura se cmcontrlt nas melhores con
dições. pois que os seus productos teem nos 
mel'cados a que concorre as melhores de 
todas as cotações que já. teve; pois ê pl'eci
sa.mente nesta occasião que se autoriza o 
governo tlo Est:r.ilo a ir rever esses contra
ctos, para dispensai os do juro da mora. ~ 

O SR. JuLro DE MELLO- A situação dos 
engenhos é precaria.. 

0 S.a. BARBOSA LIMA. - VV. EEx. estão 
passanilo o Estado da condição de P.redor by
pothecario a simples crerlor cbil'ographnrio, 
pois o Estado não tem meios de que possa. 
lançar mão para pagar-se desses juros. 

Os Sn.s. JULIO DE ~IELL<> E MALA.QUI.>..s GoN· 
çALvES diio apartes. 

0 SR. BARBOSA. LUIA- São VV. EEx. os 
primeiros que se levQ,ntam por esta fórma 
contra doutri11a que ,;e encontra. ahí em todos 
os civílista.s, consagrando as vantagens .d<1. ga
rantia que a hypotlLeca é para o creJor. 

o Sn. MALAQm.a.s Go;o;ç,\LYE$- Será. um 
horror pur em pra.tic<t a nntichrese. 

0 Srt. HAUDOSA LrMA.-Se1•i:i, UlllV.. questU:o 
de ca.pacidade admioistra.tiva na escolhv. dos 
seus propostos. 

Pois ~crime que, a p;·iari, si possa gar.mtir 
que niio houve~se etn Pernambuco homens 
capazes de, por conta do Governo, ir admi
rüstrar esses engenhos, como fazem os lmn
cos desta capital, nomeando propostos seus 
para e.dministral' fazend~s ? ! 

O SR. "!lfALAQUIAs GoNçALVEs-Dat'iam re
sultados desgraçados. 

0 SR. COELIIO CINTRA-Entáo praça com 
ell es, nos termo;; dos contractos. 

« O credito aberto pelo Esta.do será A'&.l'an
tidopela hypotheca das terras dos proprietc.rios 
agricolas pela fórma e nas condições declara
das neste decreto_ 

«Paragrapllo unico: Construída. a fabrica.. 
será clla. tambem bypothecll.da ; e sem se 
achar e:trectuada e inscripta esta no"V'a hypo
thecn, nio serd pay<.L a terceim pr~stação de 
que trata o artigo seguinte.» 

Era a esse pagamento que me queria 
r•eferir quando disse ha pouco que só depois 
de verifir.ndo que tinham sido realizadas 
estas considerações, po~l ia o governo entregar 
a 3a prestação. 

E assim contem este decreto varilts clau
sulas penaes, verda•leiros meios coercetivos 
I>r..ra obrigar os coueessionarios ao cumpl'i
meato dos seus deveres. 

Aqui estó. : « art. 19: O ~ovarao, no 
regulamento que julga.t• convemente e:~:ped1~ 
para a execução deste de~reto ~'!lmlp.a~<t 
multn,s até um conto de reJs e SUJeltlua us 
respectivas dí.sposicões n.s usinas a.ctuaes e 
futuras, auxlliad~\'S pelo E-:;ta.do, tendo em 
vista os contractos oxistentes.l'> 

Pergunto a VV. EEx.. : emquanto im· 
portam llS multas impostas -pelo governo aos 
[ll'Oprietarios de usinas 1 (Pausa). 

U~rA Voz - NUilCD. pagaram nenhuma 
multa. 

O SR. CoELHO clNTRA - Ntmca pag<\ra.m 
co!L~a alguma ; a.q_uillo é :1mo. causa. entre 
compadres. 

o SR. BaRBOSA. LmA.- A qunnto mcntam 
repito, as mult<lS impostas pelo Governo vara 
ch:lmar 11.0 cumprimento dos seus deveres 
esses cootractant~s remisso>'! (Longa pa~'sa ). 

Em zero. 
0 S.a. AFFONS:l COSTA - 1\[0 discuti esta 

questão. 
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0 SR. BARBOSA LmA;_Ma.s é precisamente 
a. V.Ex.. ,que subscreveu o artigo.que rP.spon· 

. do; V. Ex. precisa ouvir a minha defesa.. 
_As multas impost-aS impor t?.m em zero; e 

nao colhe a observação de quo nã.o s9 podia. 
tornar effectivo e~se pagamento, porflue, pelo 

· regulamento -posteriormente baixado na mi· 
.r;tha. ·administ ração, obrigam-se esse;; conces· 

·. siona.rios ao st>guinte: 

• Pela infracção, conforme sua gra.vida<le, o 
Governo commina rã. a multa de 20U.'S a 1:000$. 
(Dec. de 15 de outubro de 1800.) Para esse 
fim os cot•cessionaYios caucionarao a quantia 
de 2:000$ a qual se;-à ,-eno"l)(tda ou integrl).
l~.::ada sempre que no todo ou em pa:·tc tenl>:t 
Stdo API'LICAD/\. AO PAGA:UEN'fO DE MULTAS. » 

ct•ipturnção em fórma. comme:rcial que eram 
obrigados a ter eõses concessionarios ~ ( Drc . 
cit. art. IG}. E os !i.scaes ào1; coott·actos'? (Reg. 
art. 2~). 

o SR. M.I.LAQur.A.s Goxçt..r.vES dá um 
npa.rte. 

O Sn.. BARB:>SA. Lt~IA-Perdão; s. Ex. co
nhece m elhor do que eu as vantagens e a fa
cilitlà.de do executivo hy pothecario . Si o Es
tado cumprisse o seu . dever, exe,~utando o 
contracto, não encontraria as difficnldades 
que estou figuran<Lo. Mas ha muito que pen
sar e muito que hesitar; houn sempre quem 
muito ponderasse e he;itasse nas adminis
trações que me succederam. 

Posso dizer com orgulho, sem rece~o de ser 
Mas não ficou nisto o zelo do administra.· contestado: não tenho, nem tinha em Per· 

dor sobre quem se quer lanr,ar tt responsabi· nambuco ligações de natureza alguma. que me 
!idade exclusiva de difficuldades que se attri- ptylessem Ct'ear hesitBçÕe3 no cumprimento 
buem a taes e mprestimos bypothecarios. desse deve1• arduo e espiohoso. O mesmo não 

Os concessiona.rios remissos que nho entras· póde dizer o meu successor immediato. E 
$"em em tempo com a importancia. dos juro; quer V. Ex. ver u m exemplo 1 
d_as apo~ices emitti~as em seu favor paga- Ha. uma. companhia. na capital de Pernam
l'lam o JUro da mora de 1 ''f,, ao mez : isso buco, que ba. muito tempo não cumpre o seu 
era. no ragimen do decreto tle 15 de outubro contracto, o que tem sido reconhecido na 
de 1890. corresJOnqencla trocada com o chefe do E~tario 

E como uesea. época o dinheiro :\ 12 •;. por iaterme:liv do engenheiro fiscal. Esta 
ao a.nno lhes era .mais vantajoso do quo companhia é a Recife Drczinczge. 
aquelle que iam obter na praça:, muitos con- Nos E~t.ados, não podemos transformar a 
~ssionarios preferiam ôeixar de pagar ao Es· ndministração em uma vasta C.'ISS de miseri· 
tado o juro de 1 "/• ao mez do que reeor1·er á. co1·dio.. Quando houvesse de ter c.u·idade se
:praça,, onde certamente obteriam o dinheiro ria pam com o contribuinte tão pesadamente 
com mais pesados onus, quando obtinham. onerado. 
Nestascnndiçõ~s.pa.receu ao Congresso,como Si esta companhia. não está hoje em condi· 

me pareceu a mim, qu e uma das providencias ções de paga.r MS seus accionis tas o dividendo 
a adaptar era. elevur essa juro da mór<t para ·que outr'ora pagou, peior para ella. Ao Es
que não se pudesse continuar a. toma.r ao Es- tndo cnmp1•e zelar pelo seeviço commettido a 
tado, contra a. vontade deste, quan tias não pe· essa mesma compaulüa, e si elle não é te ito 
quenas pQr esta fórma, e foi assim, corn ap· nas condições em que o devia ~er, a multa 
pl:Luso do C?ngres~o inteiro c ern uma lei por tem de cahir impiedosa sobre quem não cum· 
mun sa.ncc10nada que se elevao o juro dn pre o seu dever, nt& o ponto de força.t-a a 
móra de I a 2 •;.. o.l.Jrir caminho para. qne novas companhias 

Ora, si com todas e~sas clausulas coerciti· melhormente appareluad:.ts se organizem e 
vas, si com a s!\nccão pana.l por essas àiver- venh'lm prestar ao publico a.quelle serviço 
s as fórmas que a~abo de referir , os conce$S'o- que tem o direito de e::r:igir. 
narios não cumpriram esse dever, como e que Foi nesbs condi~Xíes que agi •.. , foi nestas 
se póde crorque abrimlo mão de todas cs~as condiçuesqueo·sr. Corret~de Aroujonãoagiu. 
clausulas, perdoando· lhes a. importa.ocia 1lo. l~oi nestas condições que agi multando e~s:1. 
qual são devcdore.'> ao E$tarlo, e reduzindo de companhia no mínimo previsto no regula· 
novo o juro da móra (le 2 a 1 o/o, esses conccs· mcn to •~ que el\11 está s njcitn, que ê a impor
sionarios tinham mais patriotismo o vinham t:~.ncia de 10$ de cada appa.relho que uiio 
pagar ao Estado a.quillo que até então não 1>a.- runccionasse devidamente . 
_garam ~ ·E como por um•\ ,l!ligencia. que ba muito 

o SR. Jur.1o DE MELLo-Para evitaL· mal tempo não se havia fei to, que haviam 5. 400 
maior . apparelhos que uão funcciona.vam, :1. compa

nhia Coi muLtaria. no primeiro semestre em 
O Sn.. BARDOSA LmA.-Tsto é que não sei 54:000$, no segundo semestre ern igual quaa-

como a.ss~m se evi~. Si com esse reg1m(!n do t ia . . 
~1·roxo llU;O c9n~~g1m·am que paga~sem, como .Foram lOS centos ~e que o Estado pagou 
e que a.brmdo mao dessas '!_autagens se va.e pelas suas proprias maos, pois que o regimen 
ter a certeza de que elles -vao pagar ? E n. es· . de Perl)a.mbuco é: o Estado serve de cai-
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xeir~ a esta companhia, pagando-lhe '(Iara. 
depOIS co~ra.r do contl'ibl;li~te a _importancia 
das annu1dades como addJcJona.l a decíma. ur
bana. 

Quer~is saber qunl a. providencia adoptacla. 
pelo meu successor ~ Quereis saber n. orien
tnção que do:niua. o governo Mtun.l de Fel'
nambueo? E' a que no orçamento actnal au
toriza o governo a im1ovar o Mntracto ele· 
V(l.n~o o preço de todos esses appnrelhos ~ re-

. tribuindo·se portanto n esses contracta'ntes 
remissos. depois de tantos annos, durante os 
q_uaes elles s~confe8snm impotentes p;tra rea
lizar os servJços a que se obrigaram. 

daquella. perspicacia. que o recommenda. aos 
olh~s dos seus contemporaneos como um .es
tadista. sem par, S. Ex. qur.l jà. ti nha.· a cer
teza de que bavia. de se encontrar nt~. neces
sidade de entreotar com o monstro, que era o 
meu orç.-.mento, e que se havia dG en
contra.r na dnra cootingAncia. de pedir ao 
contribuinte ma.is pesados tributos; S. Ex. 
nes~a. condição não tinlm o direito de, desde 
logo, ir aggravundo o mesmo contribuinte 
com e~ses novos impostos indirectos • 

Sr. Presidente, a. hor;1. ~e adeanta., o ns
sumpto ã dos mnis complexo; e me vejo 
obrigado a resumil·o ainda mais par~~o niio 
cunç:.ar a attençã.o dos meus honrados col· 
legas. E _quem lhes garan te que dewb~iruiodo o 

cam1nho {lessas companhias que não e$teja.m 
em condições de viver hone;;tamcnte, que a 
concurrencia. e a licitaçilo não dariam ao con
t ribuinte meios mais vnntajosos e commodcs 
de fazer lace a e>se ser\"iço sem a. nggra.vaçüo 
da. a.nn uidade ate esse limite ~ · 

O SR. MA.LAQUihS GoNçALVEs-V. Ex. fez 
a. ~esm:~. c(lusa. com r claç:.ão a e~s compa
nhias: a Bebt:r1be. por exem]llo. · 

O SR. B.>.tu~o.~A LIMA-Protesto a protesto 
. e~er~lcnme~lte. Vou demoostr~r que não só 

nao tiz aqm!Io que Y. Ex. por equivoco sup
põe que fiz, como quem o !ez foi o meu suc
cessor. 

0 Sa. JULIO DE MELLO-Apoiado. 
O SR.. B.-..nsos A Lm.,-Revi uma. tabella 

de cambio, SRgundo cujas fluctuações devia 
s~r paga. uma ~ensalidade mini ma pelo ser· 
v1ço de fornecimento rle agt\a. Mns não 1·ed 
o contracto dessa. companhia, apM.ar da tel' 
em meu porler escripto pelo r.:.spectivo ge. 
rente o ~r. l':icilinno Ma.me1lc, a proposta em 
rascunho pa ra essa iono-çação. 

Recusei-me a. isto lJOrqne parlia deste pre
snpposto de quo . si a. si tua.ção dessas varias 

.c9~panhias ,em meu Estarlo :p~dia ser prc
carJa a pon.o do.;; capitaes alli Cllll>enhados 
se encontrarem em condições mC'nos· coove
nientas, mais prccaria. e a situação dos con
tl'ibuin.tes pnrquo pagam pcstulos onus pn.ra. 
u~urrut!'em esses me~mt)S ~CI'vko~.( ,tpoictdoq 

Foi por isto que não innovoi es~e·contr~u~to· 
foi por isto q Ull não ilUde chep;ar :t accord~ 
com a Recife Dmina,, r: Compa.:ty; foi po1· isto 
que recu::o1 aqUI\IQ que o meu successor nií.o 
teve duvi!l::t. em conceder logo após: o au
gmento .das passagens nas linbas suburbanas 
do R.ec1le, que servem a uma. população 
pauperr ima. em condições na S).là grande 
maioria de merecer muito mais attenção do 
que o seryiço dn mesma. companhia. 

Recuse1 tenazmente ao gerento rla Bra~1lian 
Sueet Railto~ty esse nugmento pedido. 

O ~eu successor que já tinh\lo a. certeza., 
em vtrtude daquella. agudeza de espírito, 

.T:i. lhes expuz ::t. questão de usinas sob o 
ponto de vista qualitat ivo, sob o ponto de 
vista. da est1•uctnra dos contractos, segundo 
O$ qu:\eS foi concedido esse auxilio. 

Vüm OS agora. def,·ontal' e Jiscutir flUanti
t(l.tivamente :1. accusaçi'io contida ueste trecho 
do artigo que sou obrigado a anulysar: 

« Acha-se o Estado de Pern:.mbuco com o 
seu orç;tmentn itesequilibr::.do em somma. SU· 
:perior ·~ 1.000:000$ em consequ~ncia. da. 
emissão de npolices no va!Ol' de r.urs d'e 
l 2. 00u:OOO$ feita. na administração do Or.Ba.r
bosa. Lima.» 

A mensagem do Sr. conselheiro Corrêa. de 
Arllujo diz, isto em 1898, que a dividi\ pro
proveniente de au~llios ú..~ usinas era de · 
1! .039:000$. 

Portanto. descontamos jõ. em 1.000:000$ ; 
é menor e~sa.cil'rn do que a. citada no artigo 
em questão. Já. não liào 12.000:000$ pelos 
quaes eu era. nccusa.do. 

O Sa.MA.LAQuus GoNÇALVES dó. um aparte. 
O Sa. BARBOSA Lx~rA-Eu concito V. Ex. a 

desfaz~r isto. O artigo diz que são 12.000:000$ 
cuja. responsabilidade me a.ttribuia. . · 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Cerca de 
12.000:000$000. 

O SJ~. BAl~BOSA LIMA-Vamos daqui a pouco 
desvendar hto, u CJUa nto vae este ce,·ca ••• 

Os SHs. MALAQUIAS Go:>~çA.L'VES E JULIO DE 
MlilLI.O tlü.o apu.rtes. . 

O Sa. BARBos,\ LmA-V. Ex. sabe que ha 
grande numer·o de usiuas que foram conce
didas nas ar1ministraçõe s .ao teriorP.s á minha; 
o tota.l dess~s concessões de-çe ser levado á 
minha conta~ Porque 1 

E assim nii.o devendo ser, ou de fic;;\m os 
12.000:000$ cuja. responsabilidade me é attri~ 
buida 1 

Agora vamos ver o que eram <:ssas usinas, 
descripção feifu.. pelo proprio Sr. Corrêa. de 
Araujo. · 
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Os SRS. JULIO DE MELLO E MALAQUIASGON· 
çAL v.a:s dfi.o apartes. 

O Sn.. MALAQUIAS GoxçAL\"E9 - As con
cessões anteriores eram pequenas; V. Ex. 
augmentou. . 

O Sa. B:\.RBt>SA LmA - Esb correcçüo de 
V. Ex. leva. muito longe, porque como eu .já 
encontrei uma cer la rlivida e a o.u gmcntei, 
son respon$3.vel pelo total, àe modo que 
sou respousavel pela divida oonsolidacia de 
10.000:000$ quG encontrei em Pernambuco, 
ainda. fei t..'l. no tempo da mona.r chla ! 

Agora, diga-me V. Ex •• o St•. Corrêa de 
Araujo não entregou !Jenlluma. prest:1Ção~ 

O SR. ~LU,AQtJtAS GONÇALVF.S- Entregou 
em virtude de contraclo rei to por V. Ex. 

O Sr. Corrêa. de Araujo não f~z airtda uma 
só concessão, aliás podendo í'azel-as. 

O Sn.. BARB03A Lnr,\ - :\fas :mgmentou a 
divida, e emittiti outras apolices, não? 

O Sn.. 11iALA.QUIAS GONÇALVES-Augmentou 
obrigado. 

0 SR. BARDOSA LIMA-Aqui esti o que diz 

O SR. MAL.\QUIAS GoNÇALVES -Desde o 
princípio que ellas contavam com esta con
cc~"ilo. 

O SR. BAP..ROZA LL'\U-Naquelle Estatlo ha. 
14 usinas cujo total de auxilio importa. em 
7.350:000$000. 

Sobre as uzina.s cujo total de auxilio im
porta em 7.350:000$, diz o Ss· . conselheiro 
Col'rêu. de Al'aujo, o seguinte : Funccionam 
perf~itmnente. E~tao em coadiçaes de cumprir 
o cc;ntraclo. 

Logo si houve alguma. differeoça. por parte 
dellns não foi em consequencia dos au-xitios 
darlos p::lo Sr. Ba.rbosa Lima, foi apezar dos 
nuxilios dados pe-lo Sr. Barboza Lima, foi em 
oonsequenci<~ ele algum dos outros f<tctores 
com que o Sr.B;Irbosa Lima não contr·ibuiu. 

Mas diz o :l.l'tigo que u.nalyso: 
Em conseqnencia. de concessões de a.uxilios 

feitos ·a. uzin:~s ue assuca.r, com o intuito de 
filvorecer o sou desenvolvimento s.a a.dmiais
traçil'o do E xm. Sr. Dr. Bar bo::.a Lima., etc. 
etc. 

Não diz nas admihist1·ações anterin·es, está 
tudo por conta da. administração do Sr. Bar
bosa Lima. 

E' o que está. aqui claro. 

o Sr. Corrêa. de Araujo : Usi:la Caxa.n~à: 
·está em condições de cumprir o contracto. 
U~ina. Muria. das l\:ler(.'ês: está em condições 
de cumprir o contracto . U~ion. Salgado: 
fimccionrL perfet'tamcnte. Usina. .Bom fim: f«n· O SR. COR.l\'Et:.IO DA FoNSECA - Não accu· 
cciona pe,'{eitam(mte. E assim se refere S.Ex. samos V· Ex . 
n. 14 usinas com ·o total de 7. 350:000$ para a O Sa. BAn.nosA LI1IA-Eu estou me defen· 
somm:~. da.s apolices empr~tadas pelo Es· dendo e preciso oppór ao ar t igo alguma couSll. 
ta<lo . que o publico leia. 

Restam algumas usina..<; concedidas pelos Não é meu intuito fomentar absoluta· 
meus antecessores e das qu;\es S. Ex. dá mente o odio, estou me defendendo e devore· 
más informações, e outras concedidas na rní- darguir á accusação com a. ·accusação que 
n?a administração; destas é preciso ainda melhor esclareça os fundamentos da. pri
dlzer que estando em más condições, não ue- meira. 
ve1•ia. o meu successor entregar-lhes as pres- En assevero que a situação actua.l é de· 
taçCíes rClstantes na importancia de 2.486:000$. vida principalmente ã. solução de continui· 
AsSii!J, o que só:ceute poderia pesar pelas suas dade estabelecida. no Es~do de Pernambuco, 
condições prec..'trias, no serviço dos juros a. entre a minha adminis!.ração e n. do actual 
que obrigam o E8ta•lo, seriam es ·<~S ulti· governador pelo Sr. Corrêa. oe Araujo, que 
mas usinas, U'l imp01·ta::cia rle 7 o;. sobre póde ser um excellente provedor d;_~ Sa.nta 
4.lti4:000$, di1ferençü. entre os 11.5U:OOOS Ga~a. do Miset•icordi :~., mas que foi lncontesta· 
emi~tidos a.tr; Úl:n'ÇO ue !898, e o:> 7 .~50:()00$ vclmonte um tletest:~.vel a~lministrarlor do 
das que (rwc~ionam pel·{citamcnte se"'undo Estado. 
informa a propri~, m(·ns:~gem do mestrfo "O· 0:> Sns. MA-LA.QUIAS GoNç.\LVES E JULIO DE 
vernn.dOl' conselheiro Corrêa de Ar:mjo . ., MELLO dão a partes . 

Agora estas usin~s se encontrura.m, na sua. 
grande maioria, em bons conrliçõEs, 0 quem O SR. BARDO~.-\. Lr~IA-A receita do exer· 
o diz é o proprio Sr. conselheiro Corrêa d ~ ciciolle 1895 a l 896,porta.nto a r~ceitaarreca
Araujo. Como se explica, portanto, que ti- dada. pelo meu orçamento subia â. somma. de 
vessem deixado de pagar o juro, de cumprir l0.30::1:000$;a receita no exercicio immediato,. 
este dever~ portanto sob a administração do Sr. Corrêa 

0 S R.. MAI:-A.QUrAS GONÇALVES-Ello.s espe· ~~ Ara~j?, foi ~e 9 .~!3:634$, CO~O v:~.mos 
ravam ser dispensadas dos J·uro- \(~r. (lcJ , no l sem.stre de 1!!9t e 1898 a 

"'· rece1ta apenas alcançou 3 . 167 :062.~037. 
O Stt . I3ARB)S;\. LmA-~o meu tempo I De modo que uma das principaes ditncul

nunc.'l. esper?.ram ISto, porque ha.vi~·m de cor- dades , s!não :1. maior de todas que gerou a 
r~r com todas as suas consequencw.s. situação actuul, foi a. dericiencia na. arreca.· 
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dação das rendas publicas, digamos alto e 
bom som, pelo regimen do comp;J.drio. 

O Sr . Cot•rêa. de ArauJo nunca. teve a. :pre· 
clsa energia para defrontar com os cont~a.
ba.ndistas e del'ra.ud;J.dores do fisoo. de modo 
a iazet• que a. renda. ibsse aquella que devia. 
ou podia ser. 

Si S. Ex. se- tivesse mantido na mesma 
lioha. em que nos mantivemos nós outros. 
S. Ex. não se encontraria na situação em 
que ora se vê. · 

Querem a prova disto 1 
Aqui se falia em uma. divida ductua.nte, 

q ue sóbe a mais de 2.000:000$1100, 
A divirta de exercicios findos, na minb.a. 

administração, no orçn,mento ultimo. que fiz, 
subiu, pela. importancia., que eu bouve de 
pedir uo Congresso, afim de pagal-a., 
a 450: 000~; no orçamento immediato, o Sr. 
Corrêa. de Araujo pede menor quantia, pede 
313:7(!0$. Não parece, portanto, que, si eu 
tivesse deixado uma divida da exercícios 
findos tão grr.nde, S. Ex. devesse no orça
mento immediato àquelle que foi o meu, 
pedir uma quantia. muito maior p:\ra fuzer. 
!ace a esse p&gamento '? · 

Ainda. mais-tendo na minha a.dministraçlí.o 
sido consideradas como contrabandos as pas
sagens de varin.s met·cadoi"ias sem tlS forma
lidades da ~ei e a.pplicada.s as providencias 
ahi previstas, C'.Ontríbuiu eEs;\ providencia, 
sem duvida alguma, para. que os defrauda
dores da. renda. publica tivessem mais te11to 
em si. 

Pois bem; uma. das primeiras providencias 
dadas por meu successor foi reconsiderar des
pachos do a.dministra.dor antecedente, para. 
decretar que não podiam ser tidos como con
trabandos esses factos, e lesar a Fazen•Ja. 
Nacional, porque mandou restitu ir a. impor· 
ta.ncia total, ·quando a. Fazenda só metade 
dessa importancia é que tinha. recebido, pois 
que a outra parte-V V. EEx. não igooram
c:.tbe aos apprehensor es ! 

Foi com estas larguezas, com facilidades 
desta. ordem que S. Ex. introduziu a serie 
de rllfficuldacles, em virtu;Je das quaes n. 
a.rrcca.daçiio baixou até ãs ciCI"as uo seu 
ultimo orçamento. 

Mas, mais do que Í5!0 ••• 

O SR. MALA.QTJIAS GóNç.u.vEsda um aparte. 

0 SR. BARDOS,\. LW,\.- A prevalecer este 
argumento, amanhã póde vir outro gover· 
nador pedir vista do despacho do Sr. Corrê•~ 
de Ara.ujo e reformai-o novnmente. 

N<~. fôrma da lei, e.sta.va. term:nada, e:st.ava. 
extincta. :1. questão; qu:mdo muito, os inter
essados poderiam propor contra o E ,ta.do 
a.cção por perd os e d:unnos. 

Mas o administrador que me succedeu. no 
mais louvavel dos intuitos, r eduziu as des

c:unara v. J[l 

pezas pub:icas, em algumas das suas l'Ubri
ca.s, mas concordou em que se augmenta.sse 
em muitas outras. e todavia os funceionm'ios 
publicas ftcara.m, duronte muito tempo, reca· 
bendo seus vencimentos com atra.::o de dous· e 
t"l'~s mczes; muitos passaram a ser pagos, em 
certa. época, com tit!,los, que eram rebatidos 
no commercio, o que importava um novo 
tributo lançado sobr.; esses serventuarios da 
ca. usa. publim\ ! · 

S. Ex:. w'io se encflntrou nas condições 
anomu.la.s em que eu me encontrei, não teve 
que sustenta-r a. lucta. que eu fui obrigado 
o. sustentar e todavia. a força. publica man
tida por S. E~ .• com insignific.'l.nte d i.ffe
rença., é quasi a mesma que eu mantlnba em 
condições anormaes ! 

E mais do que isso- ao passo que, sem 
aggravnL' os impostos, oomo se encontram 
actua.lmonte, mantendo a força publica nestus 
condições, creando todas o.s repartições de 
Estado, mantendo Ministros de Estado, que 
não existem actualmente, pagando os f ttnc
cionartos publicos em dia, elevando os -venci
mentos, porque elles percebiam os mesmos 
que lhes eram pagos no tempo da. monarchia, 
ra.zenrlo obras na importancia que aqui está. 
e pagando·:Ls, deixei a minha administração 
sem tel' encontrado este pavoroso de{icit, que 
agora surge, tres a.nnos após. 

A. crea.çio da Escola de Errgenharia, de 
que aqui se fa.llou, foi feita. nas condições as 
mais modestas, tão modestas qua, a.pezar 
da ve rb:l. então neces.saria á sua. insta.llação, 
a. impo.rlancia exigida. para o seu custeio 
era menor, do qne a actualmente computada 
pol' S. Ex. 

Eis o que estava no orçamento: 

«Escola. de Eagenharia.-Corpo docente-
42: 000$; .a.dministraç;1o- H :000$; insta.lla· 
çã.o-30:000$; tota.l-83 : 000$0001>. 

Pois bem. esta. rubr ica, passado o primeiro 
a.nno, de~app:trecida, portanto, verba. rcln.tiva. 
â installa.yü.o, é hoje muito mais pe9tuln. do 
que er·;\ naquclle tempo ! 

Porque1 
Porque a Escol~. de Engenha~ia. cr'll. U';D 

instit uto de3timulo = ~ rorma.roffic•aes d6 of!fc~a 
e os meus successor~s entenderam que clavta.tn 
remodelar ess~• escola, para crea.r n.hi m.;J.is 
tres lO"a.res perfeitamente desnccessil-rios, 
dadn. a ~oriaçii.o das matedn.s exigidas pu.ra. 
essa. formatura ; foram crea.do.s cadeiras de 
direito, para. as quaes foram nomea.(los t res 
amigos de S. Ex. · 

o Sn.. COEL!iv Cil'iTRA. - For<tm nomeados 
dous officiae3 de gabinete. 

o Sn.. JULIO nE .MELr.o - Mas nã.o perce· 
bem vencimentos. 
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O SR. BARBosA Ln\tA - Dizem alguns dos ministrador qi.le se encontra nas condições 
nobres Deputados que este:; funccionarios em quase encontrou o Dr. Corrêa. de Araujo, 
não. per~ebem vencimentDs. · · a adiar ~ssa. roalfa.da.da reforma constituclo-

Mas, si a.ssim é, e si antes de ~e tir.1r esses nal para melhores tem"t>os, porqúe ainda 
veiicim(>ntos no or~:a.m.,.nto, já o or~mento quando S. Ex. · se qoeira ~tmpa.ra.r com a. pre· 
se apresenta por essa forma., apre~enta uma tenção a qui expendida de que semelhn.nte ro
despe:ia muito maior do que a que se con- fo!'ma corr.esponde a. uma necessidade de jus

' tinha no meu, ima.giuae, Srs. Deputado!\; o tie;\ e a. melhore3 exigencias·de organização 
.- que não será., quando esses vencimentos ti· mais a.<liantacla, Di\dO. impunha, na situação 

·· ·verem de ser pago~! (Apoiad>s.) · . atH.ictiva. de Pet•na.mhuco, ·qUe se aggravasse 
Vê-se. portanto, que a r1espsw. vae em um o orçamento já onerado . com uma. despeza a. ~

crescertdo, que só pócle servir par·a demon· mais de 300~000$000. 
strar uma causa: o alto tino administrativo. M 189 000"'000 'd · d l · 0 Sa JULIO DE ELLO- : -: • a previ enct:l. aquel e a. quem foram entre- · · · "' "· . d' 
gues os destino5 de Pernambuco, em boa. O Sa. . BARBOSA Lr.rA.-189:000..,"' soa. os 
hora,, '[lai'a me sub~tituir... juizes municiraes; mas V. Ex. não se es· 

Mas, a escola, Sr . Presidente, não vi~>ava. queça. de que nii.o foi. só essa augmentada. 
dar diplomas que pudessem correr pa.relhas 
com os concedidos pelos institubs roo.eraes. 

o SR •. MALAQUIAS Go~çALYES-V. Ex., 
nesse ponto, discorda. do modo de .pensar 
desse governador. 

. A ugmentou -se: 

Su bsirlio a Senadores •...... 
Ide·n a Der)uta.do:'l ... . ...••• 
Superior Tribunal. .•..... • 
Juizes rle Direito .•.......• 
Jui 7.~S mtinkipaes .••.•.• . 
Vi ce·governador ... _ ........ . 

Secr.~taria do Senado . .•.. • 
Ajudo.s rle custo a Senado· 

res e Deputndos • . .•..••.• 

13:000~000 
2i:000$000 
24:000$000 

. 15 :000$000 
J 89 ; 000$000 
12:000~000 

280:000$000 
10:900$000 

3:500.~000 

O SR. BARBOSA Ln~.o~.-Qual foi a. genesis 
dessa. instituição~ Nós emmos obrigados parn 
fazer face ás exigencias da direci;ão de obras 
publicas a pagar quantias elevadíssimas 
a.os engenheiros idos do sul, que alli pro· 
curavam colloca.ção e entendemos que era. 
obra de patriotismo ministrar a nossos con
terra,neos a'lu·ell!O'S conhecimentos nece~rios 
e sufficientes par<lo encontrarmos nf\ nossa Vencimento M Questor, etc., etc. 
terra os funcciona1'ios destinados a fiscali-
zação e constrneção des!!as obras. · 

Para. isso não precisava.mos de equipa.raçã,o 
de diploma.s, de nenhuma concessrr.o, 

o Sn.. lviA.lJA.QlJIAS Go:-!Çt\LVE3-v. Ex. e 
contra os diplomas. · 

0 SR. BARBOSA LUIA-E' uma questão 
constitucional, vara. n qual chamo a. atten·· 
ção dos doutores que me aparteiam .. 

· O Governo Federal não tem eompetencia 
. para impedir qne o Governo de um Estado 
nomeie para repartição de suas obras 
publieas, a titulo de engenheiro, qualquer 
cjdadão não titulado, e o ~overno do 
Estado o fez nomeando dir~ctor da. Escola de 
Engenharia de Pernambuco um moço fliS· 
tinctissimo que tinb&. cursado a Escola Poly
technica, mns que aindt\ não havendo che
gado ao ultimo anno, não tinha. diploma. 

Eis ahi; houve, portanto, inteir<J. desneces· 
sidade e quando houvesse, pol'Ventura., uma 
necessidade. que se pretendesse n.mparar com 
uma organização futura de melhor ensino 
superior, e~ta mesma sitoa.ção preca.ria da~ 
finanças ilo Estado ahi estava pa.ra. aconse .. 
lhar que se adias~e umt~ despeza que, inques· 
tiona.velmente, não tem. o caracter de urgenci~ 
que se lhe pretende dar_ 

Assim como essa. mesma consideração ::tcon
selba.l'ia. um governador previdente, um a.d· 

(H a. ,;ar ios apl.1-tes.) 
1\fas, ·entã.o a situação era esta : o Estadô 

se encontrava em condições precn.rias, niio 
pmtia fazer face a seus compromissos, foi ~té 
o ponto de sublevar todas as cla~scs labortO
sas e entretantoacl!ou s. Ex. que esta era. 
occa.sHio opportuna de faz<n' todos estas au-
gmen tos de despeza ? . 

o nobre Deputado que .me aparte1a. refe
riu-se ha. pouco a. umn. opinião minha.. 

Quaesquer que sejam as minhas div~gen
cias partid.nrias, eu não as renego, nao as 
ab:mdono. . 

Era possi vel fazer uma. remorlelação <la o~
ganizaçã.o judiciario. de Per~ambuco,_ qut_
zera tel-a feito. mas em cond1ções mwto dt
~ersas. para tomar ns 40 ou 50 co~~r~s q11e 
!à. existem e englobando os mumc1ptos aos 
dous e t res reduzil-as a 16 ou 18, não pa.ra. 
augmenta.r' o fuoccionalismo publico, sinão 
para que o funcciono.lismo publico menor e 
mais bem pago constituísse ~arau tia. de mais 
valor pa.ra. 'a orga.niz.'\ção do Estado. · 

o SR.. 1\-L\.MQTTIAS GoNÇALVEs-V. E:.:. não 
creou municiplo:;; 1 

O Sa. BARDOSA LlMA-Eu não .03 creei, 
crearam-n'os a. Constituiçã.o e a. lei n. 52, 
nenhuma. das quaes eu :fiz. 
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E curioso isto : por milagre; por sortile
gio o governador em l 895 po·Jia Jh zer face a 
todo.!~ estas despezas ; pa.gar em dia os em
:prega.do<; publicas, fazer ob1'as e pagai-as ua 
import.:mcía. ja mencionada e o seu successor, 
a.petllr do todas. as econom_ias, de aggra.v-a
dos os í mpostos, nrw pôde fazer to.ce a na da 
disto~ • 

Como é,-outro '!JOnto a. que e bom nos re
fel'irmos,-como é que o g·overoa.dor em 1895 
poude pagar as conta.~ d.o gnz que os illustres 
Deputarlos sabem ser despeza pesada em 
Pernambuco, pois que é pa~a em ouro, econ
Eeguint emente a. verba o:Dilferençn. do camlJiOl> 

• . --eontribne muito para elev;ll·a 1 
Pois bem, aqui estão as minhas notas das 

qun.es se verific'l. _que as contas de ga.z forn.m 
pa.ga.s desde maio de 1895 até ,i:meiro de 1896, 
auno em que me retirei. De~sa datn. pnr,, cá, 
sabem os nobres Deputados que as contas de 
g:u; não t~em sido pagas e po:iem YV. EEx. 
me informar :'1. {)Uanto ~ólle a importanch 
respect iva 1 (Pat;s:~.) A muit<1.s centenas tle 
contos. · 

E porque não o disseram lealmente no ar
tigo que publicaram que estas contas tdmbF.m 
cont-ribtlem pot!erosnmente para aggrasaçã.rJ 
desse deficit computa.do em dous mit contos e 
que para. essa. despeza o Sr. B~~rbos..'\ Lim<.~. 
não contri~uiu? 

O SR.. CoELHo CrNTR.A-Era. preciso dar n 
respoosa.bilidade de~sa despcza. ao Sr. Bar
bosa Lima. · 

O SR. BARBoSA Lnu.- Perfeitamente. 

publicos, com muito maio<' competencia. pot• 
parte de quem sabe dessas cousa.s melhor 
do que o humild~ or;ldor, ••pezar de tudo 
i~to, maus senb.ores, as contas Ú!\ illuminac:ão · 
á ga7. na cidade do Recife cont inuaram a não 
ser p~gas; e depois disto eleva-se no orça· 
mcnto do E;-t.1,do de 12 contos de réis, que era 
no meu tempo, no tempo de um::~. administra
ção que pagava as suas contas com cer ta re
gularidade, eleYa.-se a 3G contos o imposto 
sobre a. compnnhia do gaz ! De. modo que, 
exact.::tmente, quando o Estadc dctxn. de pa.~ 
gar as ~uas contas. é que elle vae taxal' o· 
credor em quantias muito mais pesa.Jas, rJe 
manQ!ra que e o devetlot· remisso que pune 
o credor jnoocente. · 

0 St>.. JULIO DE MELLO- Qual a. Vel'b:l. 1 
o SR. BARBlSA LIMA- T 1tbella B do orç:l

mento de 1899: Fabrico. <le gaz c:~rbonico do 
Rectfe, 30:000$000. · · 

Senhores. a minha administra.çí'io tem sido 
escriptrmtda. cuidado~amente pelos meus ad- · 
versarias no seu passivo e níiu é muito que 
eu tente e!:-\cr'rptura.r o act1 vo ta.mbem para 
que nli.o se supponlla que andou por alli, por 
aquella terra, um devastador que levou a 
lll'Car rlifficul'lades p~ru. a. sua patria. 

O SR. EN~AS. MAnrx:-;s- Tudo quanto lá. 
ha. de mti.o se attrilme ó. V. Ex. 

O Sn.. BAR'BOS."- Luu,\- Não havia no Es
taclo de Perna.mbuco u.m etHfic\o para. eseola. · ··t· 

primaria ••. 
O SR. M.\LAQUIAS GoNçA.LVES- Havia.: 

Ainda mais: querem ver ate onde va.e a COl'· 
reeção arl.ministra.lh'a~ Depois de ter deix&do O SR. BARBOSA. LmA.- A escola. do Cal:~.-

• · de pugar estas contas, de·ter reo:uswlo 0 con- bouco, quer à izer, um ed~tlcio da. capital co
tracto que, se fizera. na. minha administra.ç-:W, nhecido pelo nome suggestlVo de ~labouco ... 
em -virtude do qual o novo concessiona.rio o Sa . Mon.EtRA ALVES- E' porque era na 
teri~ de pagar :i. u.<:tua.l Companhia. do Ga.z a. rua. ,lesse nome. 
indemnizaçi\o que lhe e devida.,. ein -virtttde t ' 1 
do qna.l terin.mos illuminaçã.o roixta, o. ga1, 8 O Sn.. BARBOSA L IMA- ••• -que 8e 10 1:1. 
electrica, depois de terem ~e recusa.do il. re- a.<lopta.do n e.>coh~ prima rio. na. c~pital do E:;
ferendar esse contracto feito oa minha admi- to.du de Perotun~uco. 
nlstracão sob 0 fund:Lmento, aatre outros, Então no Estado ele P~rnambuco ba.vin. e:t· 
de que (sic) a :Uumiturçao t:leccrica ai1~da c clusivnmeote u~r cdillcio .•. 
p1·oblt:mC1 a· resolver (rúiJ), l:iz.er:un oulr" O Sn.. · MALAQUIA.S GoNçA.r.VES- Havia. o 
lnnovação mais feliz. ~Aparte.:;, interttl· A. B. C. 
pçOcs ·) . • · o Sr~, B,~.-nBOSA LUtA-Onde é isto? 

Devo lembrar que o meu contr11cto foi feito to 
depois de ab!!rta concurrencia, durante sete O Sa. MALAQUIAS Go:o<çALYiilS- Per da 
mezes nus melhores prnças d~ America e ponte da. Bon. Vista • 

. J~uropa,sendo :1.bertas as pmpostas, terminado O sa. B.&.RROSA. LIMA.- E' o Instituto Ar-
o prazo, . ~ acceita Íl. que nos pareceu, a nós da cheoiogico. 
administração, a. ID'<!lllOr. o SR.. M/.LAQUIAS GoNÇALVES:_ Era escola 

Esse conkacto,ad referend!!m, uão mereceu pl'ovlsoria. 
o p lacet do Congresso, ma.s ·po;teriormente • 
fez-se a i no ovação do conttactocorn os actuacs O Sa. BARBOSA Lua-Perdôa·me; vcrda.det· 
coucessionarios de 1856, e n.pcza.r des::a inao· rameute 'só tinha um edificia, que ertt o do 
vação, Qll.:! naturalmente devia. ter sido feite Cala~uço, c ninguem ignora. q_ue as ~:>colas 
com· muito tacto, intelligenci1. e ::8lo pelos cofres I pubhcas gn.sta va.m (pelo menos era ISSO a 
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quantia computada no orç<\mento, embora. se 
despendesse mais) a quantia de 60:000$ para 
a.lugueis de edificios para. escolas primarias. 

Chamou-se concurrencia para. apresentação 
de tyiJos destinados a escolas primarias, respe· 
cti.vamente, nas villas de menor importancia 
e nas cidades de maior vulto. 

Escolheu-se o typo mais conveniente a 
escolas, a essa administração, que não teve 
necessidade.· de elevar o orçamento á altura 
em que está, fe:: e pagoH escolas. como a. de 
Maciel Pinheiro, que é hoje a escola de enge
nharia., á qual c1emos o nome do infati;mvel 
republicano, de que nos lembramos sempre 
coro acatamento, do propa.aa.ndista que foi 
Maciel P inheiro, despendendo·se ·a importan· 
cia de 109:000$; Pinto Da.maso (nome do pra· 
feito do Recife); editlcios para escolas em 
Santo Ama.ro, Encruz.ilba.Ja., rua da Saudade, 
carua.rú, Bezerros, Victoria, Limoeiro, São 
Bento, Bom Conselho, Triumpho, Salgueiro, 
Bonito, Palmares, Buique, Garanhuns, Ala
gôa. de Baixo, i.lr~jo, Ganhotinho, Timbuúba, 
Páo d'Alho e outros_ 

Total: 337:000$, pagos sem cmprestimo de 
especie alguma, pagos coro a. receita. que eu 
procurava arrecadar zelosa.mente, cuidado
samente, por esta. fórma. Este e o lado ma· 
teria!. 

Como se fazia, porém, o recrutamento do 
profeosorado, como se fazia. a nomeação de 
professo~s para as escolas primarias 1 

Infelizmente, é o S)' stema. que domina lã. 
agora e que passou a. dominar logo depois na 
aiiministração que me succedeu,- o systema 
de preferencia. ás qut~,Iida.des partidarias ou 
va.ntagens políticas, oriundas de remoção ou 
nomeação de uma pobrs professora. deste para. 
aquelle logar, sendo a prefcrencia dada,não 
segundo o merito ou antiguidade, aferidas 
pel.as f~rmaiidad~s leg~es. mas sirn segundo a 
mator zmportancto; dos paclrinhos. 

Restabeleceu-se a instl'ucção primaria,clas· 
sift~ram-~e todos os municípios, de::de os 
mn\3 longmquos e fizeram·Re as nomeações 
segundo entrnncias, sem se attenrler no solici
t..'l.ç:õe~ pessoaes ou partirlarius, sim ao me
rit<J de cada um, 1azendo com que os-profeS:;Q· 
r es fossems ubindo gradativamente; uma ex
cepção houve, que ti>i p..1.ra a ca.pital, para os 
alumnos que mais s-~ distinguissem n:1. ~scola. 
Normal, e os que não t endo curso se quiz.es
sem sujeitar a. um concurso excepcional. 

Tudo mais, t ivessem, como t iver;lm os me
lhores paclrinhos, havia de se sujeitar ao es
talão invariavel, como invariavel deve ser a 
justi ~.a republicana. 

Fiz as nomea~ões, tive de PeCazel-as divor
Sl!S v~zcs, em que a publicação não correspon· 
dta rtgorosa.meote a. esta. preoccupaçiio que 
~u tln h~\ de manter uma. justiça. inteiramente 
1m pessoal. 

Colloco.do nestas condições, o corpo docente 
priroario em todo o Estado, segundo o me
rito e li.Otiguidade, repousei coutcnte. pen· 
sando que ba.via. feito obra. de republicano. 
E, portanto, qual não foi o meu desgosto de 
patriota, qua.tldo, logo depois que me succedeu 
no governo o Sr. COrrêa de Araujo, tive occa
síão de verificar pelas cartas que recebi, 
:pelas publicações de jornaes, que tudo h::~. via 
sido modificado, que o damnoso cupim do 
partidarismo havia solapado este bello edif!.cio 
e que o proressora.do. ~r a nomeado seguodo a.s 
necE"Ssidades da pohttca, de accordo com o 
coeffi.ciente de importancia eleitoral da.quelles 
a quem se queria agradar! · ,., ·· ... 

Fe:t-s~ a mesma cousa com a força pu· 
blica.. 

Senhores, el ha alguma cousa. que os Estados 
devem zelar com a maior solicitude, estlt to i 
e será sempre a. sua autonomia; e não póde 
haver autonomia mantlda nascircumstancias 
em que deve ser, si não se mantiver uma 
forea regnlarmente constituída para os dia.s 
da crise; e não ha !orça regularmente con
stituida, si na sua organização predominar a 
variabilidade arbitraria dos interesses parti
darias. 

Organizamos n. força publica no meu Es· 
tado,porlendo qizer aos nossos mais modestos 
e mais humildes contarra.neos, que alli &a
sentavam praça para prestarem o utillissimo 
serviço de soldado raso, que deante de cada 
um rasgavam-se horizontes que só se attin· 
gem pelo impl~m~nto. invariav~l de condi~es 
subordinadas a JUStlça, estatutdas .em lel e 
que nunca. foram postas á. margem em minha. 
administrél.\ão. Da.hi ,Eenhores, o segredo da. 
vitalidade que se me ernerestava.!qnando,_~pl-
dia.s tomp~stuosos, que amda. estao na memo· 
ria. de muitos dos que me ouvem, tive . de 
arcar com a anarcbia. no interior e com a 
possi vel aggressiío do exterior. 

Não é que eu ti v esse forças que não com· 
portava o Thesout•o tle Pernambuco, modes4 

Lissiroo como se acabou de ver ; mas é que 
eu linho. conseguido por esta norma. republi· 
cana. implantar no coração dos republicanos 
que me auxiliaram nesta. tarefa a.sperrima 
o culto sacro-santo de um dever pelo qual 
quem tivesse tle 1:-ater·se, ba.ter-se-hia. devo
tada.t.:ente, sem reaeio de morrer, certo· de 
que morto· assim se fica maior do que vivo ! 
(.Muito bem.) 

Todos os meus patrícios que a.lli assenta
ra.m praça sabiam, tinham a. certeza de que~ 
podiam subir de soldado a coronel, subir 
gradativamente aos varios postos da hicra.r· 
chia militar; tinham a garantia da pat\lnte e 
do m~~.is inberentea este documento. Eram jul
gados ad il~sta1· de corporação militar ana.loga 
desta. Ca.pital, e, note-se, por maior que fosse 
o numero de votos que, pot·venlura, me pro-
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mettesse qualquer chefe politico de loca.li
do.des do interior, nunca consentl em que se 
nomeasse capitão de policia., como se nomeia. 
official pnra. a gua.rda nlciotJal um S1•. Fu
lano qualquer que ficasse residindo em Ou
ricury _ou Ca.brobq ou outro qunlquer loga.r 
do inte1•ior, recebendo o soldo,como estipendlo 
que lhe dá o partidarismo, sem prestar ser
viços e sem conhecei-o. 

O Sa. Eauraro CoUTnmo- V. Ex. dá li
rençílo pa1•a urn aparte~ O coronel Ottoni 
percorreu esta. escala 1 
· O Sa. BARBOSA LIMA - Perdão, no po.slo 

.. .. do commando se faz como ainrla. agora se Jez 
com o Sr. coronel Bella.rmino de Mendonça. 
Eu ~bse que a organiu.ção é . analoga. á 
da.qu1. E' a mesma. cousa. que se daria com 
os secretario.:; de Estado. 

O SR. ERMIRIO CouTINHO -Queria. que 
fosse ao menos moralizado e honesto. 

O SR . BARBOSA LIMA. - Perdão, não estou 
a fazer a defesa. do Sr. Ottoni, nem sei que 
seja mencs moraHsado e menos llouest.o. 

Toda-via, houve occaalão em que este pa
tricio prestou á. C'l.Usa. da autollomia de Per
nambuco os mais relevantes serviços. 

Tola. via, si V. Ex. quer r .>a vaiar para 
outro assumpto, a que se prende o nome do 
Sr. ottoni, me tera ao seu dispor para da.r
lbe as explicações que julgar c:~nveniente. 
(.Mui,to -bem .) 

O SR . MAI,A.criJIAS GoNÇALVES-V. Ex. abi 
felizmente não tem nada. a temer . (lia out•·os 
apartes.) 

O SR.. BARJ'JOSA. LDL"\- Comprehende-se que 
·- na. orga.niza~~o do que acabo de da.t• noticia. á 

Camo.ra, como em nenhuma organização do 
muodo, se pótle impedir que varies meml:>ros 
desta,como de qualquer outra milícia, depois 
de nomeados se m ostrem muitas vezes infe
riores á sna. missão. Qual a corporação de 
qu~ se póde dizer quo lodos os memtros es
tejam na. altur:l. da sua tarefa? Mas que tom 
isto no sentido do ia firmar a observação que 
ia fttzendo, em reh1 ção á estructuru republi
cana. des.->a milicia. ? 

Nio se es tá. vendo a.hi a. porta fechada 
tn.nto quanto possível ao empenho e ao lla
tron:~.to? Não se -vê o zelo pela organização 
ele alguma cousa. esta:\'el. com que se possa 
contar nos momentos dlfficeis~ 

~ Bem haja o meu Estado, si em algum dos 
dias que llle estão reEervados. si em alguma 
crise ..• 

O SR.. M.\t.AQUIAS GoNÇALVES-Não sedará. 
O Sn.. BARBOSA L ma-.. que tle coração de

sejo não venba. a da.r·se para. a. sua. autonomia. 
elle puder encontrai' ao !.,do do governador 
uma. força devotada, bl'l\V;l., denodada. e disci-

plinada. como tive a. ventura de encont.ra.r -
(Muilo bem.) . · 

Pois bem, como vêdes, i!Stá aqui de um lallo 
a obra da organização <lestes varios elementos 
da. adminbtraçã.o public:~ ; está do outro lado 
o traball1o da demolição destes elementos, 
com que vanta~elll e proveito para a causo. 
publica nã.o se1. Confesso a minha inopia. 
Até hoje não me foi dado perscrutar os ar
canos deste insondavel plano administrativo. · 
Não sei que vantagem ha em substituir por 
esta fórma. a.s cousa.s. Tal vez dê isto llll1 maior 
numero de votos na collecta eleitoral em oc· 
casiã.o opportuna... -

Si a~im é,que se regozijem o3 que o fizeram. 
Eu não faria dísto titulo de gloria paro mim. 

Fizeram-se muitos out ros edificios e obras 
em Pernambuco, retomou-se neste ponto de 
vista a tradição deixadil. por benemeritos ad
ministradores de Pernambuco, que foram, 
distinguindo-~e entre os demais, o conde da. 
Boa.-Viata e o Barão de Lucena. 

Uru: Sa. DEPUTADO-Muito bem. 
O S:a. BA-RBOSA. LD!A. - Estes dous ilistin

ctissimos pernambucanos incontestavelmente 
dedicaram à organização indu~trial do nosso 
Estado o melhor de sua intelligencia e o mais 
vivo do seu p::~triotismo. Encontra-se ainda 
no Est3rlo de Pernambuco uma rede de es
tradas de rodagem iniciada. sob a. direcção do 
distincto engenheiro o Sr. Fournier, que 
póde ser motivo de orgulho pa.ra. qualquer 
Estado ci vi!isa.do . 

O Sn.. PAULA R .... :oros- Apoiado. 
O SR. BA.&B~SA. LmA.-Estas estradas esta

vam em condieücs as mais last!maveis de 
aban1ono. Pois bem, ga.stu.ra.m·se ab.i dezenas 
de contos de réis, construíram-se pontes e r e· 
construiram-stl ouwas antigas. Na capital 
construiu-se e pagou-se uma. ponte para 
servir ao bairro da Torre, e fizeram-se em · 
varias municípios editlcios para ca.•.leias. Pa
gou-se de despezas nessas condições cerca de 
840:000) no ultimo anuo de minha. adminis
tra.,!ÃO . Neste ponto, entendendo qu e o dispo
sitivo da. Constituição imporia! nü.o podia. ser 
melhor entendido do que devía. ser o da Con· 
stituição da Republica ; pois que não se com
Pl'ehende que naque l!e regimen os senten
ciados devessem ter, como quiz o legisla.dor 
que tives~am , caucio.s arejadas, em boas con
dições dB llygiene, e no actual n5.o a.s tives
sem. 

Por outro-la.do, o presídio de Fernando de 
Noronha, que era custeado pela União, passou 
a pesar sobre o orçamento do Estado de Per· · 
nambnco, 

Havia. alli 3ü0 e tantos senteneiados, era 
preciso cogitar ch sua. distribuição pelos 
varias municípios e não ha.v1a. sioão um pe
queno numero de casas, salyo uma ou outra 
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em melhores c(lndições, c construíram-se 
edificios "Para este fim. em Triumpho, Sal
gueiro, Ese<1da, Ti:nbauba e varios outt•os. 

· Obras de valor for-a.m feita8 na C<tsa de 
Detcn\lâo de Pet·narnbuco ; a.S:5entou-se a il· 
luminaçã.o · <!lectric<t, Cl'<lOU·~~ ahi o serviço 
deidentificaçãoa.nthropometrtca nas melhores 
oondições, intelligentemente delioeo.do pelo 
eximia Dr. Barros Guimarães e honestamente 
fiscalizndo pelo dist.inctissimo clinico da ci· 

. darlc do Recife Dl'. Constancio Pontual ; or· 
ganizou-se esse serviço puhlico do meu Estado 
pa.ra e vitar as const.ante3 confu~õ~s qu~ se 
davam nas guias pa.•sa•las ao~ scntcncia.•lm, 
confuEões que se reprotluziam nas conuiçõe~ 
as ma i;; deplor>Heis, de verdadeira aoarchhl, 
a ponto de se d:lr a troca. de um seotenciano 
por outrí', por occasiãr:> da viuda. de qualquer· 
dO$ sentenciados ao contioente. 

Pois bem; OJ'ganizou-se e~se serviço parn. a 
capital segundo o plano ccnl.iacido de Bertil· 
lon, construiu-se um edltleio a.propri:J.do no 
reciuto da. Casa de. Detenção, com atelier 
photogra.phico, a.rchivo para deterroínad<lS 
notas, em fim com todos os appa.l'elilos indís· 
pensaveis ã. identifieo1çii.o. 

E foi tudo isto leito por um leigo em m:\
teria de direito, po1· um militar ! E foi tudo 
isto posto a ma.rg-em, abandonado, deixado de 
lado, como um;~ e:x:travagancia, ou como 
uma curiosidade pelo meu successor, lente 
ca.thedratico jubil:.Lolo de direito civil, -o 
Sr. Dr. Corrê;~. tle Araujo! 

O SR. ER~11RIO CouTINBo-Por não ter 
meios. 
·o Sa. BARBOSA. LmA-Por não ter meios t 
Todavia teve para muitas outro.s cousas 

dispensa v eis ~ ! 
.b;ra tão grande assim a. despeza feita. com 

esse serviço ~ 
. Em quanto importava esse serviço~ ({};te

}<tndo tms papei$) 9:600$000! 
Pois bem; J2:000S era. <~ importancia. dos 

bonora.rios pagos a. ca.d.t um dos mioist1·os, e 
s. Ex. não tGve nenhum ministro. Ahi 
estão 36:000$ de que poderia dispÔ!'. 

Que mul lw.viu. em mO.Itt'lr-so esse serviço 
que nü.o ero. nenhuma ccriosidade, que ero. 
uma necessidade 1! Pois entilo não ha. gra
víssimo inconveniente para a. ca.usQ. publica., 
para o serviço da. justiça. nes~as constantes 
confusües enti"C seotenclados ~ 

O Sa. Co!:Lno CINTR.\.- Agora vão resta· 
belecer. · . 

0 SR. BAROOSA LIMA - Mas ha. outras 
cousas curiosas, aind:t mais curiosas. 

O meu Est:•clo é fla:gelado !Jeriodicamente 
pela. épidemia da. vario la. O serviço da vac
einaç.'to jennct·i:tnt\ é da.queHes que maior 
cuidado deve merecer aos administrado1·es 
presidentes de Pern.umbuco. (Apoi<ulos.) 

Coin este fim constraíu-se um edificio, or- ·. 
ga.nizoi.t·se nm instit11to vaecinogeoico para a. 
cultura. da lymphajMnerianae expedil·ãe~ da · 
tubos par<l. totlo o interior do Esta.·!o, afim de . 
se potler attingir áqne!le desider,t!!m h uma-. · 
nitn.rio, que deve estal' no e~piri to de todos, 
(lia 1!?11 al'arre d:J Sr. El'mirio o~~li>tho qtiC 
rtão foi ouvido.) · 

Dalxe f,,zer uma. observação para que 
V. Ex- possa. vêr até onde foi o meu sue- · 
e1essor. 

Pa.ra isso era neeessa.l'io Terba, para custear. 
o estabelecimento destinado à acquisição de 
vitellos nos quaes se tinha. de cultivar, não é 
assim ? a vaccina. . 

Pois muito bem ; o meu successor recusou 
manter essa verb<l a (leclarou ao director de 
bYtiiene, que obtivesse viteUos emprestados. 
(Riso.) 
E~te r ... cto, assevero s9m receio de ser 

contestado, é absolutamente verdadeiro. 
Note-se que não attribuo de mudo nenhum 

isso â. fn.l~l de hum;tnid;~de por parte de 
S. Ex. . . 

Não; attt'ibuo o a que S. E~. estava in
teiramente de&locado naquelle loga.r; póde 
ter geito para outra cousa, para. provedor· da. 
Santa Casa, menos -para administrador; 
(l!ilariclade) e o qu~ é mais, para aduiinis- · 
trador naquellas condições; par·ece até que o· · 
seu partido facilitou-lhe uma. aposentadoria, 
uma licenç:J., ou que melhor nome t~nha.. 
(Hilaridade). · · · 

O Sa. Josi..: ~IAP.IANo-E ninguem nro-
testa. -

O Sa. ~Ion:a:rRA ALvES,....l\<-inguem protesta, 
não apoiado; eu protesto. (Riso). 

O 81~ .. BARBOSA Luu.- A Ca.mara que tem 
tido a benevoleoeia. de acompanhar-me nesta 
n.nalyse que faço da minha. administração 
co:np!·ehende que sou vbriga.do a ·deixar 
muitos pontos em que tocaria si me sobrasse 
tempo. 

Tod:wb ha. um ponto que, pa't'ece-me 
tanto quanto coosegui, cslorcei·me P<ll'a uc: 
centuar, e é a profunda divergencia. que . 
ex1~te entre umu. organi7.açã.o que tinha a 
pt-etenção de implantar nórmas republica
nas, e a ad:aini8tt•ac;:ü.o outra, oriunda de 
um re"'imeu oppo~to a esta-parecendo-me 
qu•) era lia winha. obrigação demonstrar aos 
meus co-est&.tlur.nos que a. ltepoblica alguma 
causa. tinha de novo, de melhor para. lhes 
proporcionar, para lhes otrerecer, parn lhes 
r!u.i', na org3.niz,1ção dos serviços publicas na 
gestà<? .ü~ faze_nda. esta.dua~. p_reoccupand~·me 
como Jil. vos dJ.Ssc, oom a msluuição do coli.
cnr.;o, como meio llOrmal no preenchimento 
dos varios cargos. . .. · 

Eu qui:r. que as proprias cd~<:ill:oiias se ·ol'
ganizassem como vivairoll de onde vies."'Cm 
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mais tarde os.empregados do Thesouro, ta· Diminu·lu 200 r éis de tonelada. de alva.-
z.endo uo Estado; em relação . ao m unicipio l'enga ou canôa, que no meu orçamento :er&., 
uma hierarchia ana.logu. áquella que a de S~OO . Nã.o sei p:.n: que diminuiu; não:· · 
União l'az com o Thesollt'o Federa l em tenho vontade de dizer por que diminulú~· 
relação ás alfandegas, ás delegacia-s fiscr..es porque dos que me ouvem muita gente sabe 
em todos os Estados. porque diminuiu. Creou 8 •;~ sobre o va.lor 

Parece-me que isto traria. uma. dupla vau· offlcíal dos p raductos 11a:cionaes El\'Tlt.ADOS para. 
tagem; . por um lado porque esses funcei'o· o consumo e qul.l tinham similares fabricados 
narios beberiam alli os co·nhecimentos índis· no ~tado. 
pensa. veia, e por outro porque seria um es· A Constituiçff.o Federal permitte o imposto 
t imulo ás :promoções. . de importação em um caso e· é quando o sim 

A tudo isto se oppoz o partidarismo! · producto reverte para os cofres federaes. 
Eu bem sei, Sr. Ptesidente, quantos eles· Ahi o 1Fgi$lador constituinte t inha; em vista. 

gootos. qua ntas queixas t1ve de enfrentar amparar. os poderes !ederae.s com um meio 
p ara,pôr em pratica estas diversas provi- roercitivo d~ , alguma sorte_ proteccionista, 
dene~as republicauas . • aftm de fa..cth tllr 3. COUOO!lçao dos seus Pr.?" 

Eu deveria entrar na analy.se do orço.mento ~~ctos medu1.ote a permuta de favores. Nao 
actual; poderia mostrar varias dispo:~ições e 1sto o ~ue Sl.l fez. _ . . ._ 

, dispensaveis, inconstituciOOaes, destlrr:u;oa.· Des,te Imposto de 8 °/o, nao yrectse!; des~ 
veis; poderia mostrar como a. dcspeza sendo, impo:s~o,o orçamento act~a.l n~ premsa., "())lS 
ao que se diz. muito grande. não se devin que nos acabamus de V(mficar que, com 8 °/o 
t ão facilmeute abrir mão de verba ·da r eceita sobre o assucar exportado para os mercados 
já experimentada. nacionaes e mais este imposto addicíonal de 

. _ . mil réi:; -por sacco se chegaria com uma ar-
Tinha-se uma. ver?~ nao pequena, a quta~ r ecad>.lç-:io hone~ta ao fim quo se tem. em 

pa.rte dos lO 0/._addtCJOnaes, q~e era. destt- vista. 
tiaada ao. cu~te1~ da. Escola. Fret Caneca, es- Não se precisa.vo. disto no orçamento e eu 
cola qlle_mstllut e~ Perna_mbuco <;?ID 0 fim dibse que. não ~recisei ; todavia nlio deixei de 
tle ape~.:feiCOar _o ensmo agrJc~la, na.o o theo- ter em consiileração esta disposição de varios 
~lco, na.o? ensmo_de preleeçoes ex-cael<ed:a , orçamentos estadoae.s, ta.:xauuo productos do 
mas o ea~mo pr?-ttco. por meto de estaçoes Estado de Pern!l.mbuco. -
ag:onomwas e f_azendas modelos .~m que 08 Houve orçament<>s de varios Estados que 
no,~os la vrad01 es p_ude~secr: ~taU[ ~r to~os os tax a.ram como imposto de importação .produ- . 
ensto~mentQs da. smenc1a ?.la1s admota~a. ~~e cto~ oriundos do Estado de Pernambuco. 
vae f,, ze~~o, mundo em. fora. os p_ro.,re~-05 Eu não respondi com a pena de Talião ; 
que ~onstituem a mara.vllh~ do secuto. procurei defender o Estado pela. seguinte 

PolS b~m. esta verba fol corta.da. no orça· torma.: 
mento a.etual. 

Portanto, essa escola. ·passou a peza.r mais 
sobre o orçamenta, porque a verba. que lne 
era. destinada. passou a. f,tzer faoo a.o que Per
nambuco actua.lment e tem de pagar á Sànta 
Casa de :Misericordia., o que importa. em cerei\ 
de mil contos ou mais. 

En tinha. feito um ensllio do imposto ter
ritorial nos termos aconselhados pelo emel'ito 
estadista que foi no regimen passado, o Sr. 
La.l'ayette Pereira,, calculado sobre o ''<llor 
venal dos va.rios immoveis situa.dos it ma.rgem 
de estradas de rodagem e estradas ae ferro' 

Era. um en:>aio que se pro.icctou o quo uma. 
vez bem succedido •ária. a. substituir o im· 
posto de exportação. Pois bem, o melhor 
meio que o meu successor achou para adqui
rir elementos capazes de nos f,Lzel' prog!'edir 
neste sentido, foi Sllpprimil-o sem o substi
tuir por cousa melhvr . 

.Ah ! engano-me. Substituiu por algti.:na 
cousa,- Sltbstituiu por um imposto visivel· 
mente inconstitucional; substituiu poT um 
imposto qua systematis(l. a. guerra alfunde· 
ge.ria de Estado a Estado (l11ndo). · 

Dealar<tndo o seguinte:-co sabão·e outros 
prod uctos desse Estado sendo exportad011 
para. Estado onde sejam taxados inoonstLtll· 
ciona.lmente- '{l'lgct.rão METADE d~~; túxa (t-Xar14 
neste p tragrapho .» 

Eu puz os nossos productos em melboros 
condições, em condições que lbes p~rmittis
sern luctat• com as ditll.culdttdes creo.das arti· 
fiaialmente nos outt·os Estados 8em, entre
ttm to, offentlcr a. Constituiçii.o l<'ederai nem 
in ventar este novo rcdito para. o nosso orça
mento. · 

Bu.via varios. impostos e entre elles o im· 
pvsto sobre pessoas que descontam lettra.s. 

Este imposto el'a. cumulativamente diatri·. 
buido entre e;;sas pessoas, os bancos, as casas 
bancarias, as agenclàs 1iliaes, etc. · 

O Sr. . JULIO DE Mm.Lo dá um aparte. 
0 Sn.. BARBOSA LIMA-Verificou-se que era 

inexeguivcl, porque não se tlUi.::: e:z:ccut!J.r, · 
Mas era um dos impostos mais ra.zou:veis e 

ma.is justos que se podia lançar em Pernam· 
buco . · . · 
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Nã.o me leve S. Ex. a dizer que este im
:Posto foi supprimido pel:t mesma. ra?.ão por 
que foi supprimido o imposto ;;obre terrenos 
baldios. a razão de 100 réis sobre metro qua
drado; por que foi modificado profundamente 
-p.~ssou de l!letro quadrado para metro cor
rente e por que muita gente dírecta e imme
dia.ta.mente intere3sada no orçamento tinha 
de ser ferida. por este imposto, gente rica, 
gente abastada. gente da mesma natureza. 
daquella que fez o que se sa.be ncerca. da 

· verba sobre padarias c ::obre joias. 
O Sn.. PRESIDENTE-Lembro ao nobre Depu

tado que a hora está esgotada. 
O Sa. BAnBOSA. LL'IIA.- Vou terminar. Sr. 

Presidente. 
Ao despedir-me dos meus conterraneos, de

pondo Das mãos do meu successor o mandato 
com que havia. sido honrado para governar 
em uma época excepcional o meu Estado, em 
mensagem dirigida ao ('-ongl·esso estadoal eu 
disse : 

« Tenl1o convicção de que dura.nte os 
quairo annos que tive a honra de governar 
o nosso heroico Estlldo, consagrei à sua pr·o
speridade e ao seu progresso, à defesa. d:l sua. 
autonomia e á sustentação dos seus brios tra
diccionaes, â manutenção da paz e da trau
quillidarle publica contra aggressões do exte· 
rior e insubordinações do interior, dediquei 
a essas nobres preoccupações o melhor das 
minhas energias de pr:r na.mbuca.no, todas ?.S 
. forças da. minha intelligencht e do meu 
coraçãô. 
«Nt~.s épocas de transicão revolucionaria e 

bem dimcil a cada urn. como homem publico, 
saber r1m que consiste e como cumprir o seu 
dever; penso que cumpri o meu, fazendo 
nesse período o ma.ximo que me permittírarn 
as min bns forças pelo bem de Pernambuco. » 

E ousava aconselhar aos meus concidadãO!', 
ousa.va. exvrimi~: com sinceridade, com fl",m
queza., a minha opinião sobt·e o momento 
político. 

Dizia eu jã. então . e aqui o repito, porque 
me po.J•ec:l que to.mbem cabem hoje estas p:r
la.vras, quauto coub:!ram naquella. occasião: 

«A RepulJlic~ ou reage para transformar, 
não se amoldando nem se adaptando ao que 
encontrou, ou succumbe, porque se desmora· 
lizará. com as pro.tica.s do velho regimen deca.
hido, com o qual acabará por se parecer de 
mais.» 

E em relação a represen tação dos meus 
conterraneos tra.zi,los no seio desta C<lsa. 
s6 me cabe dizer-lhes, dirigindo-me a Per
nambuco: 

Terra. como as que mais o forem, digna de 
melhor sorte, tu conquistarás dias melhores, 

porque no teu seio genero;;o .não medrou 
jáma.is a semente do despotismo! P'\tria de 
mtemera.tos repnblicanos, busca em ti mesmo 
haurir as força.s que jã. tanta vez te descapti
va.ram da. tyrannia dos mã.os. 

D<\ resistencia inrlomita. ao batavo invasor, 
tu cobraste a audacia. ma.gna.nima em que te 
sublima:>te com Bernardo Vieir;\ de Mello, o 
republicano de 1710. Mallogra.da. essa glo
riosa tentativa., tu te retem peras te nas ener
gias civicas dos teus filhos bem amados e t.e 
aureolaste com a luz immorredoura. de 1817! 

VozEs-Muito b:!m. 
0 SR. BARDOS.~ LIMA-Foi, oh, altivo Per

nambuco! foi sempre o que sempre te salvou 
a virilidade .legendaria. dos teus filhos, dos 
que respiram as auras calidas dos sertões que 
se toue1tm nom o algodoeiro em flor, como dos 
que a1l't1gam a brisa. susaurran te que encrespa 
o oceano glauce dos teus canna.via.es . Pois 
que te buscam oppor t ropeços ·á marcha tri
umpbl\1 em que seguias rumo da prosperidade 
que anhelas, distende n. potente musculs.tura. 
com que te emfibrou o aço de tradições ina
molga.veis; reage e serás livre! Amen.(Rom
pem p:tlmas no inl~rior do recinto. o orador a 
felicitarlo por todos os collegas presentes,) 

Yae a imprimir o seguinte 

PROJECl'O 

N. 75-1899 

A.utori.;a o Poder E~~:ccuti't)o a c.onceder a. losé 
L ?bo Viànn<t, •Ljudallte do guarda-mô1· (lrt 
A~fandega de Santos , um anno dt licença, 
cJm Q r ... spcctioo ordenado, et/im de erata1· de 
s ua s.n~de oncle lhe con'Cier 

A Commissã.o de Petições e Poderes da. 
Cama.ra dos Deputt\dos, n quem foi presente 
o r equerimento em que o cidadã.o José Lobo 
Via.nua, ajudante doguo.rda-mór da Alfandega 
de Santos. solicits. um o.nno de licenç.a. com o 
respcc~i vo ordenttdo para tratar de sua saude, 
considerando que os documentos apresentados 
provam exubr!r!l.ntemente que é grave o 
eatatlo de saude do supplicante e que na.s 
cand içües em que se acha não póde no mo
mento exercer as funcções de seu cargo, e de 
parecer que seja deferido o requerimento e 
em consequencia apresenta á consideração da 
Cn.mara o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional r esolve: 
Art. L • E' o Poder Executivo autorizado a. 

conceder a.o cidadão José Lobo Vianna, aju
dante do gua.rda-mór da A.ifandega. de Santos, 
um anno de licença, com o respectivo orde
nado, afim de tratar de sua saude onde lhe 
convier. 
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· · At:t• 2.• R~vogam~se asdisposições .~mcon· ao.Minis~rio da. Guerra.e ?em.a.ssf~ .dB:·P~: . 
trar10 ~ · · · · · . . ·: pnos namonaes e tert;enos JUlgados deaneces.c:· 

· · · . · . - · . d ·. sa.dos (2• disc'u!õSão); · . . . . · ~ 
Sala. das comm1ssoes1 17.dejulho e:lS99. no projecto u. 50 A; de' ·gg isent11.ndoaos. 

- Almrb Botelho, presldent.e.- Case,mro da . Bancos Nácionaes de depoSl~o,' que· negocia· ·: 
Rocha, relator.- Tc~vares de Lyra,.- Ra«l. rem em e1mbio, imitituidos nos Estados sob.o. 
Ba'l'roso. regimen das sociedades a.nonyma.s, d·~ obri· 

ga.ções do deposito de que t rata o art. 10, da. 
O Sr. Presidente- Es~ndo a.de- lei n. 559, de 31 de dezembro de. 1898 ( l• dís· 

antada a. hora, designo para amanhã. a. mes- cussão); · . 
ma· ordem da dia., de hoje, isto é : · · · 1"' discu..são· do projecto n. 28 A, de 1899; ·. 

Continuação da. votação do projecto n. 89, .ftxand.> o sub3klio q r~e devem perceber os 
de 1898, com o parece!.' n. 6i!. de 18J9, sobre membros do Congresso Nacional durante a. 

. emendas. otrerecitlas na · Sa · discus;;ã.o, jà. en· legislatura de I 900 a 1902 e dá QUtms pro
ceiro.da., do mesmo p1·ojecto, que reorganiza videncías, com substitutivo da. Commi.ssão de 
o montepio ol;)rigatorio dos ernpregado,; pu- Constitnlçi.o, Legislação e Justiça, decla.t'll.ndo 
blicos, com voto em separJdO do Sr. Pa.ulino em vigor a. lei n. 407, .de G de nove.mbro de 
de Souza. Junior (3" djscuss~o) ; 1896·, que fixou para a. presente leglsl.a.tur.a. 

V t 
·- d . t t . o subsidio dos DJputa<.los e Se!lll.dores ao Coo.-

o uçao as segum es ma erxas : uresso Nacional ; · . 
Do projecto n. 68, de 1899, autorizando o ".1"' discussão do projecto n . iO, de.l899, 

Pode1· Executivo a. abrir ao Mioisterio tla. ·a.utori.Zanto o Poder Ex~utivo a. coaceder .. 
Guerra. o credito de· 848:175$055, supple- a.os offi.cía.-as e pra.ça.:;; do E:!turcito, qu~ re· . 
mcntar á. verb:J. 16• .-Pessoal- Despezas es· quererem matricula. uo~ instit uto! de.ensinQ 
peciaes- do a.t-t. l9, da. lei n. 560, de 31 de milita.r, dis,Pensa de idade exigida nos re· 
dezembro de 1898 (2• discus:d\o); gulamentos ate hoje em vigor' , e :1. conéeder 

Do project(l n. 110 "'1., de l8'J4, eleva.ndo de mais um anno pa.ra. complet:~.rem os l;lstudos 
60$ a. 100$ mensa.es a pensão do alf~res ho- preparatorios a todos· os a.lumnos e ex-afum· 
norario do exercito Antonio Paes de Sã. Bar- nos que houverem po~· qualquer cause. ex:~ 
:reto (discussão unica.) ; . cedido o prazo regula.ment!l.r ma.rc,;do para 

Do projecto n. 38, de 1899, que autor1z.a. e:>ses estudos ; . 
o Governo a. a.bl'ir av Ministerio das ltel~ções 2• úis..:USitío do pro.)jecto n. ·60, · de 1899, · 
Exteriores o credito de 96; 940$911, sem pre- mandando abonar ao tencnte-COl'Oncl gr&- . 
juizo dos juros que tenham de ser accr~· dua.do r•eforma.do do Exercito, Antonio· Gal~ . 
cidos, para liqnida.r as recl3.mações dasLe- diuo Trava.sso~ Alves, a!fquot:J.s de reforma 
gações. da. Gr~·.Sretanha, Fran:ça, ~ustria· inll lrentes ã. classe dos oíficiu.es superi~re·s 
HuorrrJa e Ita.ha pela c .bra.nçtt. xadevuia pro- desde a data. do decreto que o ·refllrmou; · ,. 
cedida. pelos Esta.dos de Peruambuco, Alagôas Discussão do p~oj:eto n. 51, de 1898, au- · 
e Rio Gr.:mde do Norte r.lo imposto sobre torizando o Governo a conceder a. D. Maria ;· 
navio3 dessas n<tciooalidades, fic!l.ndo os N· Ca.thariua de Albuquerque Ma.ranl1ão a. pen; 
feridos Estados responsa.vais peJo. &omrna. que são e roeio~sohlo de que gosa.va sua. fa.llecida. 
for despendida., e da qual embo.Lsa.rão a Uaiã.o mã.e, ~i uva. do m<ljor do exercite Tim.oleã.o 
(2• discussão); · · . Peres da Albuquerque Marn.nhão; 

Do projecto n. 57, de ISÇ9, que autortza. o . Discussão uniCilo do projecto n. 71, ·de 18.99, 
Poder Executivo n. o.brlr ao Minist~rio t.la. autorizando o Poder Ex:ecutivo a considerar 
Guerra o credito de 25:810$, para indemní· como cirectiva.mente promovido ao post~ d3 · 
za.r 11. Felippe :Maxwell do gado leva.nta.tlo_e 11.Heres de · infantaria. em data de 14 de ngosto . . 
s.rrel•anha.do pelas forç~s lego.cs no · Rlo de 1894, ao ·.então ·1 o cadet3 do 8• ba.talllãô de .· 
Grande elo Sul (2·· discussao); infantaria Antonio Rodrigues de Ara.ojo. · · 

Da emenda sub;;titutiva. do Senado aos pro-
jectos ns .· l73 A, tle 1898 e 67, de 1899, que Lova.nta·sea scssãoâs4 hot•a.s e35 minu.tos 
a.utoriza o Poder Ex.ecutiv.) a abrir ao Mi- da. ta.rde. · 
nisterio da. Industria, Viação e Obras Publi-
cas o credito especml de 1:061$812, para 
pnga.mento do aloguel do predio onde fllilc· 
ciono·u a Inspeêtoria Geral de Terl'aS e Coloni-
zaçiio, de jaueiro & março do corrente anno 
(discussão unica); · 

Do projecto n. 66, de 1899, provhl.eo.ciando 
sobre a. a:pplicaçiio que deve ser dat.!a 11.9 . 
producto liquido do. 'l'enda de canhões im· 
pcestaveis e met.a.es inserviveis, pelltencentes 

C'uuo.r:~ Y • I!l li-~ 
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55• SESSÃO EM 18 DE JULHO DE 1899 

Prcsidencia do Sr. Va.: de ;lfello (Presidente), 
Heredi:.t. de Sd (3• S:tcretario), Va;; de Mello 
(Presidcnce) e Heredia de Sà (3• Secretario) 

Ao meio-dia proceda-se ã cl1amada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Heredia de 
Sá, Angelo Neto, Carlos M<LrceUino, Albu· 
querque Serejo, Augusto Montenegro. Enéa.s 
Martins, Serzedello Corrêa, Luiz Domingues, 
Viveiros, Cunha Martins, Anizio de Abreu, 
Henrique Valla.dares, Pedro Borges,. To1•res 
Portugal, Ildefonso Lima, Francisco Sá, Mari
nho de And1•ade, Helvec.io Monte, Tavares de 
Lyra, Francisco Gurgel, José Pet•egrino, Maln
quias Gonçalves, Cornelio da Fonseca, .Juven
cío de Aguior, João de Siqueira, Arroxellas 
Gal"Vão, Jayme ViUa.s Boas, Seabra, Milton. 
Francisco Sodre, Manoel Caetano, Eugenio 
Tourinho, Adalberto Guimarães, Torqmtto· 
Moreira, Nilo Peçanba, Silva Castro, Deocle
ciano de Souza, Carvalho Mourão, José Boni
facio, Monteiro de Barros, Ildefonso Alvim , 
Alfredo Pinto, Alvaro Botelho, Leonel Filho, 

. Theotonio de Magalhães, Nogueira Junior, 
Manoel Fulgencio,Lindolpbo Caet:mo, Eduar
do Pimentel, Olega.rio Maciel, Rodolpho Pai
xão, Alvares Rubião, Cu.semiro da Rocha, 
Domingues de CJstro, Elias Fausto, Ce.'<ario 
de Freitas, Hermenegildo de Mol'aes, Alves 
de Castro, Luiz Adolpho; Bl'azilio da Luz, 
Paul:t Ramos, Francisco Tolentino, Diogo 
Fortuna., Appa.ricio Mariense, Pinto da Rocha, 
Vespasia.no de Albuquerque, Campos Cartier 
e cassiano do Nascimento. 

Abre-se a. sessV.o. 
Deixam de comparecer, aom causa partici

pada, os Srs. Urbano Santos, Carlos de !.'io
va.es, Silva Mariz, Pedro Chermont. Matta 
Ba.cellar, Rodrigues Fernandes, Guedelha 
Mourão, Elias Martins, Trindade, Coelho 
Lisboa., Jose Mariano, Teixeira de Sa, João 
Vieir-a., Pereira de Lyra, Barbo~a Lima, Pe
dro Pernambuco, Araujo Góes, Olympio San
tos, Aristirles de Queiroz, Vergue de Abreu, 
Amphilopbio, Leovigildo Filgueiras, Para· 
nhos Montenegro, Jnronymo l\lonteiro, Timo
theo da. Costa, Belisario de Souza, Pereira. 
dos Santos, Fonseca. Portella, Erico Coelho, 
Alves de Brito, Leonel Loreti, Ernesto Bra
zilio, Julio dos Santos, Bat•ros Franco Junior, 
Urbano Marcondes, Paulino de Souza. Junior, 
Ca.mpolina., Almeida Gomes, João Luiz, Jacob 
da Paixão, Octaviano de Brito, Ferreira Pires, 
Ma.tta Machado, Lamartine, Lujz Flacquer, 
Oliveira Braga, Gustavo Godoy, Dino Bueno, 
Arlolpho Gordo, Alfredo Ellis, Paulino Carlos, 
Cindnato Braga, Arth ur Diederichsen, Ro· 
dolpho Miranda, Caracciolo, Leoncio Corrêa, 
Plínio Casado, Guillon,_ Po~sidonio da Cunha, 

Aureliano _Barbosa, Py Crespo e Azevedo 
Sodré. 

E sem cansa os Srs. Eduardo de Berrê<lo, 
Appolonio Zenaydes, Herculano Bandeira, 
Martins Junior, Felisbello Freire, Eduardo 
Ramos, Xavier da Silveira., Augusto rle Vns
concellos, Raul Barroso. Sá Freire. Henrique 
Vnz, Antonio Zacharias, Cupertino de Siqueira 
e costa Junior. · 

E' lida e sem debate approvada a neta da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao eJ.."Pedienta. 

O Sr. a• Secretario (ee1·airtào 
de 1•) procede á. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios:. 
Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 17 do 

corrente, communicando que o Senado ada
ptou e nessa d11ta envia ã sancção do Sr. 
Presidente d:;~. ·Republica a proposição desta 
Cam:J.ra que dispõe sobre a venda. de es
tampilhas a prazo .-Inteirada.. 

Do 1\Iinisterio da Mal'inha de 12 do mez 
passado, enviando o requerimento em que o 
patriio-mór do Arsenal de )larinha desta 
capital Raymunào .Nonato de Carvalho pede 
ser confirmado no po5to de 1• tenente, de 
cujas bonra.s goza.-A' Commissão de Mari
nha e Guerra. 

Requerimento~: 

De Arth ur Din \z Lag(l.rde e outro offere
cendo à consideração do Congresso Nacional 
um projecto para, mediante certas condiçõe~ 
que estabelece, fundar nucleos a.gricolas.-A' 
Commissão de Obras Publicas e Colonização. 

De Pacifico da Silva. Bcssa, porteiro da Al
f:,ndega do Maranhão, peclinrlo um annode 
licença.-A' Commissão de Petições e Pode~ 
res. 

D11 engenbeiro Olega.rio Herculano da Sil· 
veil'a. Pinto e outro petlimlo a. c .. nces8li.O de 
uma estrada de ferro que, partindo da Ca.pi
tal Fede1·al vá. at~ o porto de Ubatuba, no 
Estado ele S. Paulo.-A' commissão de Obras 
Publicas. 

O §1.•. He:redia de Sá (l) -Sr. 
Presidente, sabe a. Garoara qu~ fui forçada 
a.afasta.r-m.e durante olguns dias dos tra
balhos ·parlamentares velo justo motivo que 
todos conhecem ; e por essa r:1zão não ptlde, 
na occasião opportun<t, apreciar da tribuna 

(i} Este di~cnrsc 11<io foi rc\'i~lo pelo or:~uo1'. 
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• uma indicação votada no Con~elho Mtmi.ci- O Sr. Oornelio da Fonseca 
pa-1, apresentada. ao Congt·esso pnr·a que o vem cumprir uru devet> de po!itlco e d9 
editlcío em que fuacciooou OUtr'ora o Museu ami.:.!O. O no1lre Deputado por Pernambncó, 
Nacional, ti p1•aça dJ. ReiJubllca, fo,se de- Sr. Barbosa. Lima, a quem, como governador 
signado para. ser nelle i11staUado o Forum da da.quelle Estado, prestou apoio f't•anco e de 
justiça local. quem é amigo, entendeu que em· um nrtigo 

Si não fosse aquelle impedimento, ter-me- public!).do no Jornot do Com:mercio,se lhe irro
hi;J. aproveitado desse ensejo pa'!"a requ~rer a gava oil'ensas, que, em realidade, não exis
Camara que consentisse que fossB incluído tiam. e voltou-se contra. o governo do mustre 
na ordem do dia. de uma das pro:x:imas sessões, administrador, que ll1e succedou no goYerno 
independentemente de :pal'ecer da. respectiva em Pernambuco e que tem um nome lau· 
Commissâo, o projecto que apresentei o anno ro.:.do em out!'OS ramos do serviço publico. 
passado no mesmo sentido. Si a admioi~-traçiío do Sr. Barbosa. Lima 

Deve a. Cam~ra lembrar-se de qu~ s~u- foí fecumh, no ardente desejo de ver• o !'a
autor de um JH'OJBCto des\goand~ o edrfimo pido progresso do Estado, algam::t.s tias me
em que runccronou o ~!useu Nac~o~al para o didas que para este nobre desídemlum em
~m lembrado pelo Conselho MnmcrpM, pro- pregou tiveram como c:ouscq_ueucia ditlicut
Jecto, em que p_eço uma verba d~ 200:000$, datles futuras pil.ra o Estado. 
para occorrer as obras necessa:rws. Não to uva s. Ex:. como ntlministrador 

Quando justifiqu~i esse projecto trouxe honesto, que foi; va.e mais longe: s. Ex. 
como argumento,~ dlfficuldade em que se en- snube manter a secruran~a publica em Per-
contrava. o Governo, muitas vezes os diver- nambuco. " " 
sos p~esidentes do Tribuu:tl do Jury para, Nos seus primeiros aunos de admini5tração 
prmcxpalmente em processos celebres, a.char encontrou di.fficuldade como as inherentes á 
um local ~proprhv1o para nelle funccionar o revolta. de 6 rle setembro e no emtanto; ar-
mesmo tr1bunal. · cando contra elhs, garantiu a ordem publica. 

Citei, por exemplo, os processos de Ba· t d - n d . l 
ziliode Moraes Gentil de Ca9tro e o do atten- Nota, 0 _avta, qu~ ~e oc~_?.pau ~S. F.:x. (.::1. 
tado de 5 de n'ovembro, que foram julgados sua" propruta ad

1
.::um.straçao, lHl.O dever_!a. 

uns no Casino Fluminense e outros no salão ron..,oar_a m am .,o que, ausente, escapa <~S 
d CO LI ~~ · · 1 fi accnsa.coes pot• S. Ex. formul:vlllS. . 
o nse to n_umc1pa •.que para esse m 0 Ltmitar-se-ha. u. lazet· um a. anhauo do3 

cedeu ao :pre1ndeate do JUI'Y. t -t d .- P. a -
Ponderei ainda que actoa!mente o jury pou o.s c;pr aes a accusa.ça.o ao' mteoerrJ~o 

desta. capital f ·ou num verdüdeiro pal'- gove~ oalor de Pe!nambuca, o St . Conse~he1. <? 
. . une~! a. _ ~ . ,.. corrua. de AraU.)o, mo:>trn.ndo que n'~o tol. 

dlelr~, num predio, ?omo. dls~e em. dJscu~.o um go"Vernador inepto como se afl.gura a 
anter1orrnen_te prorerrdo, mfecto,. liDI~lUn O, s. Ex., 0 contrariamente a. tão injusto can
se~ a_s c~nd1ções .::e ar, lm.: e hyg~ene lmpre- ceito, si não tem o genio emprchendedor do 
scmdi'Ve!S. b D t d 1i • ' d' "d d As cidn.des mais atrazad~s do :Brazil, se· no _re epu " o, 0l e (:) a tgm a. e em 

d me t t ed' Ji - ro r-·· dos pes~oa. gun o . cons a,_ eem 1 ~~o~ ap .ll l;J. o homado St'. CorrGa. de AraujG empregou 
para. t_r1buna.l de JUI'Y • e m~o e l!OSSt'Ve! que todos os esforcas p:l.l'll. que o orçttmento fos:-:o 
a c~1ntal da Repubhc~ continue a. offerec~r equllibraAlo, e a nespeito de turlo isto, teve de 
o tnste e.spoot~\CUlo a que me referi, po: na.o lucta;r com as mais S·)das dificuldades que, 
te~ uma. ~sa., pelo menos ~eoon e, par fun- d-o. a dia apntl.recera.m. 
ccronar o JUl'Y com regularJdade e de modo u. ~< ' ~ 
não serem incoinmodados os jurados. No ~mt.:>.nto, pe?sa. ~ uobra _Deputado que 

Espero que v. Ex. tomará. em considel'aÇÜI} t~es dtfficuldaues Jaffi;J.rS dev~l'lam apparocer 
o meu requerimento, que é concebido nos d1ante (~O j>reço da ~ercado~Hl. - assucat'. . 
seguintes termos: (LfJ.) R~foru;tdo·se a usmas, u1~se S. Ex:. 9-ue 

. . . lmv1a lets dando fa.vol'eS e trnpondo obrtga.· 
Vem á Mesa., e. hdo, apo1ado e som debate ç.ões e que deviam os concessiona.rios ser 

encerrado o ~egmnte apertados para cumprirem o.> seus deveres. 
O orador observa que muitos dos concessío· 

narios deixaram de cumprir os seus pnga.
mentos, recolhendo sómente os juros até o 
pagamento da 3• prestação em apolices. · 

REQtrERIME~TO 

' 
Requeiro q11e, independente de parecer, 

seja d<td'O para a ordem do dia o pr•,jecto 
n. 5B, de 1898, designando o ·antigo edificio 
do Museu para. nelle ser insta.Uado o Fol"l~m 
desta Capital. 

Sala. das sessões, 18 de.julho de 1899. -
Heredi~e de &i, 

Logo que se etre.ctuou esta ultima pres
tação, deixaram de tazer os :Pagamentos, 6 
eis as ditllculdades. 

O assucar, na. safra de 90 a 97, não deu 
gr&nd.e preço; ao oontra.río, havendo muitos 
assuca.res brancos a só ha"Vendo procura para 
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CJs,mascavos, 'ba.ixon o preco da.quella quali
. dada e diminuiu a. nrreca.daçã.o. 

Ainda mais: :Pagou S. Ex. muitas despe
zas de obras contractadas pelo seu nobre 
amigo o Sr. Barbosa. Lima.. Nestas condições 
niio se póde accusa.r um administrador ho· 
neato como o Sr. Dr. Corrêa de Ara njo. 

O Sr. Moreira Alves, no · seu discurso em 
resposta. ao Sr. José Mariano, fez a. descrimi
nação precisa e neceSsa.ria. em relaçã.o ao 
orça.mentodo Estado que o oradorl'epresenta. 

. Não precisa, pois. alongar-se sobre este ponto; 
no emtanto lembrara que o orçamento 
aetual foi feito pelo ~;Serupuloso estudo dos 
orçamentos anteriores. A despeza. com o 
pa.&'3-mento de ordenado de juizes mu.nicipaes 
se 1mpunb.a, porque a creação desses juizes 
era. uma necessidade inadiavel. 

Não foi a quantia. de cento e tantos contos 
para o pagamento dos juizes municipaes que 
levou a. pobreza ao Estado de Pernam
buco. 

Nã.o póde deixar de se incommodar qunndo 
ouve dizer que Perimmbuco está em deca.

·dencia. Não são cert<l.S difficuldades or· 
ça.mentaria.s, devidas a causas a.ssignaladas, 
que podem a.utoriza.r esse conceito. 

Não se póde accusar a adminiskação de 
inepta desde que ella, no cumprimento do 
seu dever, não consente em esba.njamentos 
nem pratica actos que prejudiquem ao Es-
tado. · . 

Não I>Odia deixar de erguer a sua voz em 
de!C!sa. de um homem jm.ticeiro, da pessoa 
da.quelle honrado administrador que não 
poítia ser taxado de inepto. 

Ente11de que não é justo hoje ferir aquelle 
quo ainda hontem mereceu a, escolha, atten
t&s as suas eminentes qualidades, para succe
der na governação do Estado. 

Admira que a. representação com que se 
· pretentle fct·ir o Sr. Dr. Corrê:~. t!c Araujo 
seja assignada por comme'l"ciantes, os mesmos 
que hontem o cercavam do m;tior louvor. 

Jú. que s. Ex. não tem um assento nc5ta. 
Co.mara, o orador cumpre o seu dever de 
solidariedade politica e de pet>nnmbucano, 
defendendo a honesta administr.tçilo do Sr. 
Corrêa· de Araujo, que nenhurn desastre 
trouxe ao Estado, como aqui se tem dito. 

. .. ·. 

Lopes, José Avelino, Frederico BorgeS, Au
gusto Severo, Eloy de Souza, Ermirio· Couti· 
nbo, Affonso costa, Coelho Cintra,, Julio de 
Mello, Moreira Alves, Arthur Peixoto, Rocha 
cavalcante, Euclides Malta, Geminiano Bra
zil, Rodrigues Doris., Nei va, Castro Rebello, 
Tosta. Paula Guimarães, João Dantas Filho, 
Rodrjgues Lima, Toleotino dos Santos, Ma.r
colino .Moura, Galdino Loreto, Pinheiro Junior, 
José Murtinho, Oscar Godoy, lrineu Machado, 
Alcindo Guanabara, Agostinho Vidal, Ber· 
~;~ardes Dia.s, ~Iayrink, Calogeras, Gonçalves 
Ramall, Aotero Botelho, Francisco Veiga, 
Lamounier Godofredo. Rodolpho Abreu, Au
gusto Clementino, Telles de Menezes, Moreira 
d~ ·silva, Galeão Carva.lbal, Bueno de .An
drada, Lucas de Barros, Edmundo da. Fooseca,. 
Francisco Glicerio, Ovidio Abrantes, Leo
poldo Jardim, Mello Rego, Xavier do Valle, 
Alencar Guimarães, Lamenha Lins, Lauro 
Müller, Pedro Ferreira, Marçal Escobar, 
Francisco Aleoca.stro, Victorino Monteiro e 
Rivadavia Cocrêa. 

O Sr. Nehra-Ca.da dia que passa, 
Sr. Presidente, vou me convencendo mais de 
minha nihilida.de. (Nrto apoiados.) 

0 Sa. BUENO DE ANl>l.tA,lJA-E' só· mo
d~stia. 

o SR~ NEIVA-Não, porque e preciso que 3. 
Camara saiba que fui immodesto, cheguei a 
pensar algum tempo que tinha. grande sym· 
patàia nesta. casa •. • 

0 Sa. CoELHO CINTR.A.-Ainda. ba pouco 
ello. deu o mais acoentuado testemunho 
disso. 

O Sa. NEIVA.-••• que gasava. de inesti
mavel aff~ição por parte dos meus collegas. 

Mas, com o andar dos tempos, com os prin
cípios l'einantes .•. 

O SR. SII:ABRA-Com os cabellos brancos. 
O Sn.. Nerv.A.-••• com os cabc1los brancos 

que vão surgindo, com o cab.ir das outros, 
vou perdendo tamhom a esper•nnça e a. coo· 
vicção erronea, em que estava., de que tloha 
direito de impetrar de meus coUega.s alguma 
graça. em prôl, pt'íncipalmentc. dos pequenos, 
dos que soft'rem, dos necessitados, emfim. O orador conclu:l esperando que a C11mo.ra 

faça a devida justica., porque mostrou â. luz 
da. evidencia, não só que a administração do 
Sr. Corrêa de Araujo foi honesta., moderad.a. 

· e justieeira,, mas aimh~ que o orçamento do 
.Estado é uma peça. escrupulosamente calead•~ 
sobre os moldes d:t justiç:1. ( muito bem; 

Houve a.té quem, quíçâ, com rnalicia., pro· 
curou chama.r-me pr:~e dos pobres, eu que me 
limitava. a defendet'·l~es ~:ómente os justos 
direitos. 

muito bem}. . 

Comparecem mais os Srs. Silverio Nery, 
AmorimFigueira, Theotouio de Brito, Vlvei
ros, Marcos de Araujo, Thomaz Accioly, .João 

~ . 

O Ss.. SEABRA.-Não apoiado; defendia. com 
muita. vaota.gem. 

o SR. NEl'\o'A-0 que é certo, pot•ém, e· q.uc, 
apeza,r de todas essas mutações, emboro. 
esteja a. lindar meu mandato, vou-o desem
penhando do modo que para alguns pódc 
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·não ser bem, mas . que para. mim é bem, .de posição legal em apolices, cujos juros, seja . 
a.coordo com a. minha. conllcie~cia.. . · dito de :passagem, teem so:!!'rido nota;vel di-
. Esta presumpção em que estava., de que minuiÇão, apezar desse saldo,' o montepio pe- . 
valia. alguma. causa. junto ·a. meus collega.S, riclita e com ellê os interesses a.ltamente im~ · 
êU, que tenho em alto gfáo o espírito de col· portantes de mais de 4.000 pensionistas, dos · 
leguismo, eu que nenhum va.limento tenho qua.es 2.165 existentes nesta Capital e· apenas 
junto dos outros ra.mos dos poderes publicos; 305 do meu adorado Estado da Bahia., 
nesta convicção, não sou só eu quem estava; Tambem saliento este ponto para qoe não se 
a inda. alguns laboram neste enga.no e dab1 julgue que estou a. cuidar, o que aliás era. ... · 
v-em o lembrarem-se de confiarem-me altas muito natural, mais especialmente dos inte- . 
questões, que dependem dos que teem reco· resses de minha terra, pela qual ~a.nto extre
nbeeido prestigio nesta. casa e prilleipal· meço, e a: que tão grato sou, que a oolloco 
mente da arehipotente commJssão de Orça.- acima de tudo, ufanando-me desuas glorias, 
menio. . · enthusia.smando-me por seus filhos dileetos, 

E' assim, Sr. Presidente, oue uma. das in· compartilhando su::tsdores, ou festejando suas 
stituições, das ma.is benefiea~l que tem havido victórias, prompto sempre a. :render a. de'V'ida 
neste.paiz, a qual conta 64 â nnos de exis~ homenagem aos que deUa. se tor.nam ca.ro!l. 
tencia honra.d.issima., proficua. á sociedade e á te 
humanidade, a milhares de orphãos e viuvas UM Sn..DBPOTADOdá um a.pa.r • 

. -a.ssocia.ção essa tão a til quanto necessaria, o Sa. NBIV A.-Sr. Presidente, diz ti 'i. •ti o 
e que a. Nação procurou ga.ra.11tir por leis e meu velho amigo que isto é urn bom modo de 
que as assembléas geraes, os Congressos lilos oomprehender. 
t empos idos da monarchia,' como os Congres- Assim o penso; e embora a opinião dos que 
sos da. Republica., teem pr<Jeurado cercar de entendem que somos a.pena.s representantes 
todas as vantagens pa.ra. que ella. SP.ja. sem- da. Uniã.o e que só de seus interesses deve
pre garantida, ella que é a. garantia. de mos tratar, julgo que este modo de pensâ.r 
tantas viuvn.s e tantos orphãoo - refiro- vae em antagonismo com o principio que de· 
me á Associação do Montepio dos Servidorfls vidiu este paiz em Estados, e estes em dis
do Estado-lembrou-se de procurar-me por trictos, para. que ca.da. qual pudesse cuidar 
intermedio dedistincto membro da. sua. digna dos interesses em globo, mas particularmeote 
e patriotica. directoria., prezado amigo meu, dos interesses de suas circumscripções ·ou 
para incumbir-me da. apresentação de um re· districtos, principio que deve ser respeitado, 
querimen to desse utilissimo montepio.ao qual que e muito justo, porque foi inspirado nu 
eu, iofetizmente, não pertenço, o que declaro, idéa.s de confraternização c federação que, 
não por não estar convicto de sua profieui- ai de nós si des..1.ppa.recet•em, :porque póde des-· 
da.de vanta~ens e · oonscio dos beneficios apparecer ta.mbem a Republica. · 
que desenvolve; mas porquodelle roccei fazer Pois bem, estão om jogo os interesses de 
parte, pois, timorato como sou em muitas mais de 4 .000 víuvas ou l)rphãos, rea.s 305 
cousas, tiuhn. receio de um exame medico. que fossem, eu estaria. no p:>Sto de combate 

Seja. dito de passagem que om minha. terra, em defesa. dell:~.s, porque as pensões destas 
em tempos idos. rez-se um~ lei de garanti~ orphãs e viuva.s ~presentam o esCorço e a. 
aos fuocclormrios publicos, para. que lh~ pu- dedicação dos chefes das fa.milias que, infeliz
desse ser adeantwi:L a. quantia. precisa â. joia ·mente,deixa.ra.m esw. vida de miseria e enga.-. 
para. os to montepio. Pois bem, n.peza.r desta. nos. este valle de lagrimas. . . 
lei; pa.ra que concorri, como deputa.do pro- Porem, entre as que derramam de · sauda.· 
viocla.l quo era, desta. associação nii.o faço des, pela viagem eterna, veem as do· coa
parte, decla.rnQ;1o que f1100 com toda fran- solo de que, si e!les tinham feito sacrificio, ti· 
qucza, para. quue veja. que não tenho outro nndo de seus minguados vencimentos uma. 
interesse sinãD -o do bem geral. quantia, o.ssim haviam pra.ticado PM'o. garan· 

A importante Assooiaciio do Montepio Ge- tir fJ.a su:J.s espDsa.s e ã.s suas :filha.'>, siniío o 
ral dos Servidores do Estado foi funuo.da. em bem estar, ao menos o imprescindivel para. 
1835. Em eeu primeiro biennio da!xou q,ue não fossem eUas arrastadas á miseria. e 
279:126$493 de receita, e no ultimo bien- a. vergonha. 
nio de 1895 a ·J89i tinha nm.a receita de Ma11, Sr. Presidente, si esso.s directorias 
1, 771 :390.~48. que teem dirigido o Montepio dos Servidores 

A sua despeia no primeiro biennio foi de do. Estado. e que são dignas 1le lonvor pelo 
5:61:?$914, e no biennio de 1895 a 1897 foi de criterio e abnegação com ' que tem enca.mi· .· 
1.483:794$ ·72. O s~u saldo no primeiro bien- nbado essa instituição; si ellas veem r ecla· 

· nio foi de 309:753$280, e no ultimo subirá. mar, recl..a.mam com justa razão, e só nio o 
a. 7.954:347$910. . teem em um só ponto, pelo facto de escol.he· 

Pois bem, Sr. Presidente, apeza.r desto r em-me para seu a.dvoga.do nesta. Casa., com 
sa.ldç ençrme, cot1vert~4<J ~ virt~de d,a. dis· :preterição de outros collega.s c9m mais pre-
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stigio do que e11, que nenhum t~nho (nao 
upoi ~dos), -présti gio q uc a(l vem elo ta h nto e 
sob1•etudo da. 'po;ição el,wada de que dispoem 
no Estado ou nas c()mmi.;sõ=~s de.~ta. Ca.ma:ra. ; 
clla.s, qu1 Yem reell:lma.r, t·~em mzã.o, atól'a 
isto, em todos os il<~mais pontos. }.!as, Sr. Pre
sidente, a illustre dii-.~ctoria muíto sa.bi:t· 
mente compr-2hendeu que a. causa. e1·a. t;t.o 
justa, que mesmo o orador poderia defendel-a. 
nesta Parlamento. 

ca.m as horas de lazer, após tantos annos do 
llont•osos e conhecidos serviços á Nação, ve· 
lando pelo futuro de tantos seres, credores do 
ma.ximo desvelo. '(Apoiados.) 

Peço, poi3, a V. Ex. que a. torne publica e 
peço tambem ã. Casa que me desculpe estas 
pa.lo.vras, e que tome em ·consideração que 
não vim tratar de as:;umpto nenhum que se 
refira a questões incandescentes, que vim 
mo.is uma. vez tratar de a.ssumpto que diz 
respeito ás necessidades publicas e, ora, das 
orpbãs e das viuva.s de probos servidores da 
Patria. . 

Tenho dito. (Mt,ito bem, muito be;n.) 

E ~a bem o~ collega.s porque~ Porque ca.usn.s 
desta. ordem não precisam de qu(lm as de
fenda; basta. a simples exposiçã.o, uma sim
ples narrativa de$ses direitos ; basta que a 
Commis:;ã.o de Orçamento leia as paginas dos 
relatorio:; que eu junto a. e•ta representação, DOCIDrEC'\TO A uuFi SE REFERE o SR.. ~BIVA 
para que sati~Faça o desejo qu·~ tem em vi.~ta 
e:;t:J. instituição, afim de eviw.r· que ella Exms. Srs. Membros do Congresso Na
chegut: ~o ponto de nbate1· talvez (le um ciooal- O :Montepio Geral de Eoonomia dos 
quarto a.s pet..sões qne dà a quatro mil Cl Ser·vidores do Estado. instituição particuln.r 
tantas viu v a$ e orphãos de brazileiros que de beneficencia existente nesta Capital desde 
bem scrvirn.m á Pa.tria, e isso importaria 1835, tem atravessado dur:tnte esse l ongo 
em grande a.OO.tíme:1to mn.t~rial e moral pn.ra período varias crises, provenientes da. deft
ossa.s pt~asioni>tas, attontas principu.lmerlte as ciencia da. sua receita., compost& de contri· 
difficnltladt~s d.•~ vida na época actnal. · buicões trimcnsa.es dos seus associados, em 

Sr. Presidente, V. Ex . . ó testemunha de numero de 800, do;; juros de 5 °/n das n.polices 
que dura.ote est:~. le~isla.tma me tenllo limi- da divida publica. que constituem o seu p a.
tado u. tratar d~ assnmptos ou de ordem, rle tri:nonio, no valor de 7.914:700$, e dos 
economia. p:;.rticular desta. Casa., como o na- auxílios ministrados pelo producto do llene
g imento que, felizmente, para honra. desta ficio das loterias naciona.es extrahidas em 
Camar~\, não foi fcrhlo nos · seus ))Ontos ca.- seu favor, importando todas essas a.ddições 
pitaes, continuando :1. se1• aqui o logat• onde em pouco mais de 600:000$ annualmente, 
:;e poosa. debaté!r M grandes üi ~<\S , ou u~ as- entretanto, que a. despeza. com o pa.ga.mento 
sum'!lltJS do interesse garal, como este. de pensões ás familia.s dos associados fa.lle
\1. Ex. tem visto que an não me tenho oc- cidos tem a.ugmentado progressivamente, 
cupa.do àas que;;tücs loca.es ; 'JUO eu me tenho snb.i!tdo na. actua.lida.de â. citra de 800:000$ 
abstido mesmo ue apresentar outl'os requeri· a.nnuae:;. 
ment<Js que tenho em meu po'.lot·, o que mo.is Esta. despe:r.a., cu.Ja. demonstraçã.o consta do 
tarde renliz:trei, par:\ cnmpri1· com o meu ultimo bllanco e rias rel:~.çoes junta.s, sendo 
dever, porque sou dus que conhecem l}llal e a carta. vez maior, va.c determinar a. necessi
situa~fl(l dlo'lh:il que ntl'::t \·essamos, sob o da.de de proceder-se a rateio de 20 a 25 •f. 
guante do ím-ro-ó o. figum, ó como se <liz ; na.s pensões, o que, :\lém de um meio muito 
mas é muitn u:::a•la, e no casu ver·tonte, tra- odio.>o, será grande ca.la.midade pllr& as pen
ütndo·se (lo (tmrli''!l lor.m, ó :;ru:~.ntc de ouro. sionistas. especialmente na. época. :tctual, etn 

Feliz tuente, :L sittmçi\o •liHlcil desn.ppo.re- que a vida jli. é t;i.o dHHeil. -
cerú.. e eulõ'io. Sr. Pt•esi<\onte. os futuros le- Sobe actu~imente a 2.165 o numero das 
gisln.llorcs niio tardo O•:cn.:>ião de aprosentar pensionistas existentes na Ca.pita.l Federal e 
pGtiçiícos como ostn <JUO, cspet'D, CI1C<mtrar:\ rla u 1.92u o 1las 1los vinte Estados da União, 
p:trto d:L \lc:;a. tc,1in. Lloa vonl:1• lo, tla.nrlo lhe o e!evaudo-se, portanto, a 4.085 o numero total 
dn>·ido tlostino o da parto d•\ honrada. Com- das pensionista.;;. 
mt~suo <le Orç:tmonlo o Lleterimento, a que Para evitar os desastrosos effeitos do· ra.-
tom ellll i.lireit'J. teio, que :L instituiçito será obrigada a. fazer, 

Ott~ras consillemçõe;; po:lcrin. ad•.lu:r.ir ma.s r ecorre a respectiva Directoria. a.o Poder Le-
. proscmrlo,_ des:Jo que ll;\ra. completo couheci- gislativo, CUJo auxilio nunca lhe tem fa.lta.do 

meu to tia ·lu;;t1ça ua causa., os meus illustres em outras occasiões igualmente criticas, pe
~oHeg;\s vao ~et· pleno conhectmento desta. dindo-lbe que se digne acudir com remedio 
JU~ta. prcten~:Ol.o, londo no Di11rio do Cotlgresso prompto, elevando a consignação annual de 
a oem eln.borada petição de que sou porta.. 200:000$, dada. no art. 24 § zo da. lei n. 4.28 
dor, honra.r•i:t com que me distinguiu a illustre de 10 de dezembro de 1896 . ' ' 
dtrectoria do Monterio Geral <los Servidores Evidenciam os faatos que o Montepio dos 
do E:>tado, ~a qual tigurr.~ antigos, probos.e Servidores do Estado ditficilmente tam podido 
zelosos serVldores do Braztl, os quaes dedt- comportar o prejuízo r esultante da reducção 
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feita. pelo Poder Executivo, em 1878, do jnro I que a impossibilit:l.m de preencher plenamente 
a.unual de 6 para 5 •;. nas a.polices da. divida seus fins bumanitarios._ · · 
pablic~~:. _e da_d~minuição em 189ô no ~ua.ntum Nestes termos, pede G e3per:1. deferimento. 
do auxllto mtmstrado pelo Pode1• Legtslattvo, . . 
por conta do benefiCIO dus loterias na.cion:l.es. ca.pttal Federal, fi dG .J~ho ~e 1899,-.llía.r-

Esse auxilio foi re1lizado, segundo consta gtte; d~ P<tra.nagwJ..-::-D•on!!~'o E. de Castro 
dos respectivos balanços impressos, nos ultl~ Cerquetra. - 4ntonto L!H~ Fem:mdes ela 
mos bíennios, do seo-uinte modo: 1889 a 1891 Cunha.-.Anto1HO F. Cuperttno do Amara~.-
952:080$, 1891 a. 1893, G96:000$, 1893 a 1895, A .. A. Ribeiro de A~meíd_a.-Jerony~o Ro· 
709:210$. 1~95 a. 1897, 80"2:452$000. dng_ues de Moraes ;:ardtm.-Franc.s~ de 

o que e certo é que foram absorvidos os Faria Lemos,-FratiC~BCO Augusto de L;ma e 
salJos d;sponiveis e os outros recursos Silva .. - Joaquim <la Costa Barm,das. -A' 
do ~ontepio pela despeza sempre crcs- C'.ommtssao de Orçamento. 
cente com o pagamento de p~mões; e breve· 
mente tera ell~ de po~.ssar do regirnen dos 
saldos progresstvos, por que assigna.lou a 
suo. existe)lcia desde 18:}:;, para o dos cl4ic, cs, 
a que set·a. arrastado pela. forç,-a das circum· 
staucias. 

O montepio obriga.torio, crea.do em 31 tle 
outubro de 1890, esbbJ1ecendo para o Monte· 
pio dos Servidor<Js do Estado uma. concur· 
r encia desigua.l, foi o ultimo golps vibrado 
sobre esén, moralizadora instituicão, pois es· 
ta.ocou a fonte de receita proveniente da ma· 
t ricula. de novos socios e consequente pa.aa· 
mente de joias e annuidu.des, concorrcnl'do 
ta.mbem nã.o pouco para. o deset1'70lvimento 
da crise em que se debate agora e~ta insti
tuição, a qual,entrctanto,o Governo da Nação 
tomou o compl'omisso di) manter e a.nxiliat', 
pel() facto de creal-a por decr·eto de lO de ja
neiro de 1835. 

Não attend(mdo a que funccionava. ha mui
to~ annos entre uós o 1-íontepio dos Servi
dores c:lo Estado, o qual já então dispunha. de 
avultado fundo ca.pita.l, o Govat·no Provisorio 
creou em !890, CO'II igua.l intui to, o monte· 
pio obrigatorio dos i"uncciona.1·ios; mas com o 
correr '.los tempos reconheceram os poderes 
publicas da Nação que clle uio IY.Jdia vigoru.r 
com as liber:1.lidades de sua origem e ~·arins 
providencias teem sido e estão sendo tomn.das 
n o sentil.lo ele coarctnr as larguezas do seu 
regulamento. \ 

Nenhuma vauta.gem poderá udvir á Nação 
do aniquilamento de uma instituição qun.si 
secular, que se uraoa de ter sempre cum
pl'iclo a. sua missii.o com o maior zelo o leal· 
dadc, o que agora se vê a.mea~a.da. de umn. ca· 
lamitosa liqUidação, motivada pelllscaus~s ex
postas, pn.ra. a s quacs não concor1•eu absolu
t.'\mente. 

_A Directoria do Montepio Gcrn.l de Econo· 
mu1. dos Servidores do Bstado io.voca, pois, 
emquaoto ,é tempo, os sentimentos de justiça 
dos senhores membr.:~s do Congresso Nacional 
e pede-lhes, em nome dos sa.!{rados interesses 
que llgam a est?. n.sscciação milharea de pes· 
sons •la l''a.milia ·Brazileira, que se dignem to
mar em consideração o que rtca exposto, re~ 
movendo com o preciso auxilio os embaraços 

O Sr. Julio de Helio esti\ obri
gado a occupar a a.ttençi.to da Camara., em 
vista das d.iver.>as rererencias feitas a. sua 
pessoa pelo nobre Deputado, o Sr. Coelho 
Cíntra., no discurso por S. Ex.. hontem pro· 
ferido. 

Sabe a Camara que o orador e os seus cal~ 
legas de bancada, solidarios com a. adminis· 
t ração de Pernambuco, publict\ram, ha di<ll', 
um artigo defenrlendo essa mesma. adminis
tração das in~rep!l\'.õeS injustas que lhe eram 
feitas pelo commercio daquelle Estado, a pro
pos.ito do ultimo orçamento alli vota.do. 

Foi dito nes>a. publicaçlio que, uma. das 
causas do desiquítibrio orçamentario do Es
tado de Pernambuco, era a falta de pa..,"'ll.
mento por parte dos concessionarios de usinas 
e o nobre Deputado a quem responde não 
contestará que seja esta uma das principaes 
causns do dcficit orçamenta.rio. 

Nessa publicação a.b:>oluwmente • nã.o se 
a.ccusou a. adr:i:J.ini:>tracção do benemerito ex
govet•nador de Pernambuco de quem o orador 
roi auxiliar dcdtcado c leal ; nii.o se disse 
que o d!!ficit era proveniente das concessões 
l"uitas por S. gx., m~ <la. !:llta de pa;;amanto 
por po.rte tios concosstona.riOs. 

Nem se comprehendG quG o oro.dor viesse 
pela. imprenSll. do. Co.pi tul l~edern.l accusar o 
honrado Doputll.do, o Sr. Barbosa Limt~., de 
a.ctos com os qu:tes roi soliuo.rio, muitos uos 
quaes rel'erendou, na qulllillade de sccret:~rlo 
da. in1lustri:1. no governo de S. Ex. 

Nii.o e esta, porém. !lo unico. Cll.liS:t do des
cquiUbrio orçtLJnant:u:lO em Porna.m~uc~ ;_a. 
suppressã.o de n.l~uns tmpost.os e o. tlunmuJçu.O 
de outro~; no orçamento tle 18:!6, conco.rrera.m 
t.1mbem pam o _deficit que nlli ~e venfica.. 

Não tem razao do ser a grtto. que sele
vanta hoje, contra o ultimo orC}amcnto vo
tado pelo Conn-ressoEstadual e não tem razão 
de ser prese~temente, como nü.o tinha em 
1894, contra o orçamento organizado de ac· 
cor<lo com o · projecto apresentado pelo hon
rado ex:-aoverna.dor Dr. Barbosa Lima. Eu· 
tão tambem o o:>mmercio protestou com ve· 
hemencia; tambem a associação commercia.l 
fechou as :;u~s JlOrtas. 
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O orador faz uma comparnção detalhada. de orodor que exerce, ·embora incompetente-· 
todas ·as verbas e ta.bellas do orçamento de mente (niío apoiados), o cargo de procurador 
1895 com o uctual. denomimvlo monstro pelos geral do Esta~o de Pernambuco, disse: 
adversarios da situação de seu Estado para· 
provar que raros são os a.ugmentcs e crea- « O s,-. C.()elho .. Ointra (Jirigindo-~e ao Sr. 
ções <le impostos e que sensível é a dimi- Julio de Mello):.... Set, acredito que V. Ex. 
nuição da despeza . . . será incapa·z de, por politicagem, commet-

Referindo-se ao imposto inter-estadual, ter netos menos dignos .•• :>) • 

cre:l.do no orça.mento vigente, o nobre Depu- · 
tado Sr. Coell10 C.intra. taxo n-o de inconsti- A bem ila. sun. dignidade pessoal e da no 
tuciooal. cargo ele qne m acha investido, precisa. pro-

o. oradm• ·n[o conhece disposiçã-o coosti- testar contra as reticencias . 
tuCJonal que veele a(;s E..;tados n, decretaçilo N:lo Ill'P.Cisn. produzir a defesa dos seus. 
ile impostos desta. nil.turez<~.. actos, mas, si nas p:t lavras do nobre Depu-

A pi'oposito lê um accordã.o do Supremo tado ha. intenção de offensa, o orador declara 
Tribunal ele Justiç&. que, a. seu v.~r. re5olve que, mais nlto elo que o juizo que o nobre 
pel'feita mente a questãn ~a parte da ultima Deputado pos~a fazer a seu respeito, falla. o 
mensagem do go ··erna;lor do Parit pu f(na.n1o .i'lizo extern<~odo no relatorio do anno finrlo 
pelo direito dos Estados á decretar:ão dos im- pelo illustrado ilescmbargador Galviio, juris
postos inter-estaduaes. • consulto de nomeada., allleio ás p:ixões poli~ 

No correr de seu discurso, disse 0 nobre ticas e que poz em relevo o modo por que o 
-Deputado Sr. Coelho Cintra que a. magistra- Ol':tdor desempenha. ns funcções de que se 

tora. em Pern~mbnco eslava ao di~por <lo acha. investira. 
procnraàor gernl do Estudo que poderia, sem· Outro topico do discurso do nobre Deputado, 
pre que um juiz ,Je direi to incorresse no .seu que exige rcsro·sta, é o que se refe1·e a crea
desa$ra.r1o, propor no govnrnador a sua re· ção dos juize;; muniei pae;;. 
moçao e que cosa se darin fatalmeute. · Em 1896. como secretario da. justiça, em 

Na. oceo1sião o ol'a.!or não 1.inba em mão a re!aiorio a o goverm1dor elo Estado, o orador, 
retorma constitucional; limitou-se, portanto elludindo as reclam~ções quê recebia •la to
a dizr.r que não era ex:t~to o que S. E~: dos os municípios • . ia pugnava pela rerorma 
a.Oirmava e que opportunameote demonstra· da. iostitu:çito dos juizes districtae!', juizes 
ria. que a magistratura. de . seu E-;ta.do "'D- leigos. sem prP.paro jurídico, muita.s vezes 
zava de tollas as condições de indep~ndencla . sem preparo intellectua.l, a quem se confiava, 

Ou tr'ora, em lei ordin:.tria, competencia. além das attríbuições policiaes, a sagrada. 
foi dada no procurador gllml para propor a missão rle rlistribuir justit,\a. 
remoção d~juize.s de rlireito sarnpre qui) a Restringir a esphera de acção desses jui
P?rmanencJa de.;tes, r.os respectivos munici- zes c resta.belecer os jni~es municipo.~s. era. 
p10s, s~ tornasse perniciosa. Isto, porem, neceosidade in:J.diavel, que a um tempo a.t· 
depenrh:t de um processo longo, (la audiçito tendia aos altos interesses da justiça c das 
do Superior Tribunal de Justiça e não abri- partes . 
gavu o Governo a. acceita.r a proposta do Alias, estes juizes municipaes foram ore-
procurador geral. · ados no exert.:icio pass:•ào e a verba paro. o 

No. reforma constitucional foi disposto que: seu pagamento jà figurou no orç.'\mento do 
cA vagn aberto. pela remo"iio 011 qualquer 1807, sem levantar a {;ri ta. que só agora np· 

tr t. · '' pal'ece. · ou ? I'l_IO tvo, se:·a. preuncbida por um juiz 
do dtre•to de entre 09 tres mais anHgos que O orador :tcrcditn. ter justifl.cmlo, com o 
requereram no p 1 30 d' d' que vem de dilCr, o Congrc~so de seu Estado 

razo ' 0 las, ou me •ante nada. ma is lhe r~stan,lo " a cercscentar em' proposta motivada e funrlnmentada do pro- .. 
~nrador ge•·al, por conveoiencio. rlo serviço, resrosta ao nobr e Deput:~do, Sr . Coelho Cin· 
md~pendc_n~emente de requerimenio e si tra. ~ 
est1ver o JUIZ no numero c.los tres mais anti- Pede mais uma vez desculpa á Camara de 
gos.:. lhe haver tomado precioso tem po na discus

são ~e assumpto alheio ás suas attribuições . 
. A simples leitura da disposição constitu. Nao _p oderia, porêm, silenciar, por isso 

. CIOnal prova que o procurndor geral nunca que fo1 nominalmente chamado a deõa.te. 
ou .II1.uito raramente ponerá. usar da attri- Termina dizendo que pensa ter r espondido 
1Jiuçao que lhe e conferida. cabalment e á.s increpações levantadas contra 

. _Cabe nesta. sua palestra, que outro nome o orç_a.m_ento do seu Estado. que, dil-o com 
nao merecem as desalinhavadas cons.ideraçües convtcçao, consulta aos interesses locaes e 
que vem fa.zendo, responder as reticencias q_u~, executado tal como foi votado, produ
que encontrou em um topico do dis()urso do z1ra saldo, permittindo á. administracílo as
nobre Deputado. S. Ex. , referind,o-se ao tad"Ual f11ozer face a outras despezas para as 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 2510512015 11:48- Página 12 de 13 

~ · . .SES.SÃO .EM 18 DB JULHO DB 1899 313 

-
qnaes a. sua a.tteoção é chamada com insis.· Não h a. numero para a. votação das ma- . 
tencia._ · terias. 

Era o quo tinha a. dizer. (Mtito bem; muito Passa-se á ma teria em discussão. 
_bem.) . 

O Sr. Theotonio de 1\l::tga.
lbães- Sr. Presidente, o distincto e il· 
lustre Deputado por S. P1n·lo. o Sr. Dr.Jos·~ 
Luiz Flacquer, incumbiu-me . ue communicar 
a V. Ex. que, por motivo de incommodos 
de Eau:le em pessoa de sua. família, não· com" 
:parecerá, durante alguns dias, ils sessões 
desta Camara. 

O Sn.. Pn.EUDENTE-A Me~1. ficn. inteirada. 

O !!!Ir. Presidente-Peço nos cobres: 
De!)ut'l.do~ q_ue occupem as suas cadeiras, 
''isto que vae-se :proceder á votação das ma
terias encerradas e constantes da. ordem do 
dia. 

Devo, antes de tudo, submetter a .votos o 
requerimento elo Sr. Deputado Heredia de 
Sá, pedindo quG, independente d•~ parecer, 
seja consignado na ordem do dia o projeeto 
n. 58, <le 1898, que dest:zna o nntigo Museu 
para. nelle ser insta.lhdo o Fon'm desta Ca· 

. · pita!. 
Submettido a votos o rcqucrimenw do 

Sr . Heredia de Sá. o Sr. Pr~sidente declara 
que elle foi approvado. 

O Sro; Bueno d e tt..ndradn (pda 
ordem)--Sr. Presirlmte, evidentemente niio 
h;~. numero na. Casa; eu p3diria a V. Ex. 
que se dignr:.sse proeeder á. veritie;u;ão da 
votação• qu e a.<ltlba <1·~ ter log .. r. 

Procedendo-se á veri!lcnçü.o, r<!conhece-se 
que votnrarn a. l'o.vor <lo requerimento 
53 Srs. Deputados e c •ntra 41. 

O Sr. P••ct!!'idente-D,,. veritlco.cão 
qu~ se pruce.Ieu , vê-~(! quo se acham, ne~tc 
recmto, apenas 0-t Srs. Deputa<los. · 

De a.coordo com o Regimento, V:).e-so pro· 
cedet• á. chamada.. 

Pl'occ len•lo-so ü ciJam!td:l, vcdflca-s:1 te· 
rem-se ausentado os Sr . Tort·es P •Jrtugal, 
Francisco Sfi., Fredmico Borg~:> . Tavares de 
Lyra, Francisco Gurgel, Eloy de Souza, José 
Peregrino, Arthur Peixoto, Arroxellas Gal
vão, João Daritas Filllo,H.odrigues Lima.,:-.rar
colino Moura., Oscar Godoy, Agostloho Vida.l, 
Lamounier Oodofredo, Nogueira Junior, Ar
thur Torres, Elias Fausto, Cesario de Frei· 
tas, Ovidio Aurantes, Alencar Guimarães, 
Diogo Fortuna, Apparicio Mar ien!le, Fran
cisco Alenca...<>tro e Victorino Monteiro. 

OSr. Presidente - Repon:Jera.m á. 
cha.made 102 Srs, peputados. 

• C11ma:ra V. 1!1 

E' annunciada a 1• discussão do 'J)rojecto 
n . 28 A, de 1899, fixando o subsidio que 
devem perceber o.;; membro!i! do Congresso 
Nacional durante a. legislatura· de 1900 a. 
1902 e dà. outras providencias, com o substl
tu~ivo da Com missão de Constituiçãó, Legis
lação e Ju8tiça, declarando em vigor a. lei 
n. -107, de 6 de novembro de 1896, que fixou 
para. a presente legislatura o -subsidio dos 
Deputados e Senadores ao Congresso .Na
cional. 

Ninguem pedindo a pala.VJ'a, € encerrada a 
discussão c nilia.da a votação. 

E' annunciada. a 1' discussão do projecto 
o. 70, de 1899, auto~iza.ndo o Podar Execu
tivo a conceder aos offieiues e pNça.s do 
e:xercHo, que requererem matricula. nos 
institutüs de ensino militar, dispensa de 
i:da.de exigida. nos r egulamentos até hoje em 
vigor, e a conceder mais um a.nno paro. 
completarem os estudos prcparatorios a todos 
os alumnos e ex-alumnos que houverem por 
qna.lquer ca.us& excedido o prazo regula· · 
mcnta.r marcado para esses estudos; 

Ningucm pedindo a. palavra, é eDcerrada. a. 
discussão e adio.da. a votação. 

E' sem debate encerrado em 2• discussão o 
artigo unico do projecto n. 60,. de 1899, 
ma.nd<\ndo abonar ao tci'\en te-coroneL gra
duado reformBdo do exercito, Antonio Ga.l· 
di no TraV<\SSOS Alves, as quotas de reforma 
·i u het·eu tes á. cl:\ssa dos otflcües superiores, 
d~sde a data do deC'reto quo o reformou, 
tkando n.rlia.da. a. votação. 

E' :umnncia.da a. discus;ilo unica. do pro
jecto n. 51 , de 1899, autorizando o Governo 
a conce1ler a D. ~laria. Catharina de A!bu· 
quGrque Maranhão a pensão e meio soldo 
de que gozava sun ral!eeida mãe, viuva do 
major do exercito Timoleã.o Peres de Albu
querque Maranhão. 

O S1·. Mello Rego-Sr. Presidente, 
o pl'ojecto autoriza o Governo a. conceder a. 
D. Maria Cath~ina de Albuquerque Ma.ra.
nhã.o a peusão e meio-soldo de quegoz~~ova sua 
i'al!ecida mãe, viuva do major do exercito 
Timoleão Peres de Albuquerque Maranhão. 

Sr. Presidente, o meio-solde; . nã.o depende 
de autorização da Ca.mara para que o Governo 
o conceda. 

Si est..1. senhora, a. quem se refere o pro~ 
jecto, é solteira, tem o direito ao montepio. 
(Apoiados .) · 

O :projeeto deve limitar-~e a autor izar o 
<;lovl;lrno \lo converter em favoL' da peticionaria. 

-10 
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a. pensã.o de que gozava sua. mã.e. A Ca.mara 
não póde tratar do projecto tal qual está. na 
parte relativa ao meio-soldo, porque seria 
autorizar o Governo a conceder um direito 
que a parte interessado. já tem. 

Tratando-se de discussão uoica. -peQo per
missão a V. Ex. para, neste sentido, mandar 
uma emenda. 

Vem á. Mesa., e lida, apoiada. e posta em 
·• discussão a seguinte 

EM~NDA 

Substitutiva ao projecto n. 51, de 1899. 
Fica o Governo autorizado a conceder a 

D. Maria, Ca.tho.rina de Albuquerque Ma.ra
nbão,1ilha. do major Timoleão Peres de Albu
querque, a pensã.o de que gozava sua fallecida 
mãe, sem prejuízo do meio-soldo que por lei 
lhe compete. 

Sala das sessões, 18 de julho de 1889.
Melw Rego. 

O Sr. Ermirio CouLinho, como 
relator da Commissão e-. em nome dos seus 
collega.s, presta homenagem â. competencia do 
Hlust re autor da emendA e declara. que a 
acceita. 

Aproveita a occasião para relembra.r os 
brilhantes serviços militare3 do fa.llecido 
pae da. supplicante, o que de alguma. fôrma 
justifica. o voto da Camara, que ora. solicita 
em favor do parecer. (iliuito bem .) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer
rada. a discussão e adiada. a vota.ção. 

E' annunciada a discussão ucica do projecto 
n. 71, de 1899,autol'izando o Poder Executtvo 
a considerar como e!fectivamente promovido 
ao posto de alferes de intao.ta.ria., em data. de 
14 de agosto de 1894, ao então !• cadete do 
S• batalhão de infa.ntaria, Autonio Rodrigues 
de Araujo. 

Ninguem pedindo a palavra, ó encerrada. a 
discussão e arlia.da a. votação. 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 76-1899 

Autori.:a o Pode1· Executivo ~ concedc1· ao ba
chal·eZ Tristao de A lenca1· Araripe Junior, 
direao1· gerctZ da Directoria de Instrucç<U> 
d? Mini.~teri.o da Justi~a e Ne[JOcios lllte
r ·un·cs, un~ armo de licença, com o re.<JJecriuo 
orden~tdo, <!fim de t1·att~r de SLHt satlde 011de 
lhe coavier . 

A Commissã.o de Petições e Poderes da. Ca
llfa;ra dos Deputados, tendo presente o reque
runento em que o bacllarel Tristão de Alen-

car Ararlpe Junior, director geral da Dire
ctoria. de Instrucção do Mini;terio da Justiça 
e Negocias Interiores, pede um anno de li
cença.para. tratar de sua sa.nde, e, at teo.dendo 
aos documentos que comprovam r. molestia. 
allegada, que impede o exerc ício do cargo 
que occupa., é de pa.recer que seja deferido o 
requerimento, e p<tra este fim apresenta á 
consideril.çúo do Congresso o seguinte projecto 
de lei. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • Fica o Poder Executivo autori

zado a conceder ao bacharel Tristiio (le Alen
car Araripe .Tullior, direetor geral do Dire~ 
ctoria. dtt Jnstrucçã.o do .Ministerio da. Just ic;.a., 
e Negocias Interiores, um anno de l1cença. 
com o respectivo ordenado, afim de tratar de 
sua saude onde lhe convier. 

Art. 2. • Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Sl\la das Commissõcs, 18 de julho de 1899. 
- Alt:aro Botelho, presidente.- Oasemiro da 
Rocha, r elator. - Ta vares cle Lyra.- R aul 
Barroso. 

O Sr .. Presidente- Kão havendo 
nada mais a tratar. designo para amantlã a 
seguinte ordem do dia.: 

Continuação da vot.aQãO do projecto n. 89, 
de 1898, com o p<~,recer n. 03 , de l8'<J9 , sobre 
emenda~ o rrerecidas na 3~ discussão, j á encer
rada, do mesmo projecto que r eorganiza o 
m ontepio obr igatorio dos empreg-,tdos publi
cos, com voto em separado do Sr. Pa.ulino de 
Souza Junior (.{" rli~cussão); 

Vota.Qií.o das seguint~s materias : 
Do projecto n. 68, de 1890, n.utoriza.ndo o 

Poder Executi vo a abrir ao I>Iinistet·io do. 
Guerra o credito de 848: I i i5$055. supplemen
tar :i. verba. 16• - Pcs~oal - De3pAzas espc· 
ciaes - do art. 1 !), da. lei n . 560, de 31 de 
dezembro de 1898 ( 2" discus~ão) ; 

Do projecto n. 110 A, de 1894, cleva.utlo de 
60$ a. 1 OIJ.~ m ensaes o. pen,;ão do a.l!ere~ houo
rario elo exercito Antonio Pues fle 8á. Elan·eto 
(oliscu~s:i.o unica) ; 

Do p1·ojecto n. 38, de 1899. que nutot•iz:to 
Governo a a.urir o.o J1inistorio dns Relações 
Exteriores o ct·cdito de %:0468911, som pt·e
juizo dos juros que tenham de sJr accrcscidos, 
pa.ra. liquida r as reclama.çUe,; das Legações 
da Grã-Bretanha., l<'r<~nça., Austria-Hungoria 
e Italia pela cobrnnça. ind<H'itla procedida 
pelos r.istados de Pernambuco, Ahgô"s e IVo 
Gt'ttnde do Norte do tm posto sobre navios 
d é SS!LS naciunalido.des, ficando os refer•irl.os 
Estarlos respouse~.veis pela. sommn. qua fur des
pendida, e da. qual embolsarão a União (2' dis
cussão); 
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Do projecto n. 57, de 1899, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Ministeria da 
Guerra o credito de 25:810$ para indamnizar 
a Felippe Ma.xwell do gado levantad(,) e arre
banhado pelas forças legaes no Rio Grande 
do Su1 ( 2• díseussão) ; 

Da emenda substitutiva. do Senado aos pro
jcc:tos ns. 173 A, de 1898, e ô7, de 1899, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio da. Industria, Viação. e Obras Pu
blicas o credito espe!:ial de l:Oôl$812, para. 
pa.ga.mento do aluguel do predio onde fuoc
cionou a Inspectoria. Geral de Terras e Colo~ 
nisação, de janeiro a ma.rço do corrente anno 
(discussão UÇJÍC..'t); . 

Do projecto n. 66, de 1899, providenciando 
sobre a applicação que deve ger dada ao pro
dueto liquido da venda de canhões impresta
veis e metaes inserviveis, pertencentes ao 
Ministerio da Guerra, e bem assim de proprios 
nacionaes e terrenos julgados desnecessarios 
(2~ discussão) ; 

Do projecto n. 50 A, de 1899, isentando aos 
Bancos naciona.es de deposito, que negociarem 
em cambio, im;tituidos nos Estados sob ore
gimen das sociedades anonymas, das obriga
ções do deposito de que tratt1. o ort. 19, ds. 
lei n. 559, da 31 de dezembro da 1898 (l" dis-
cussão) ; . 

Do projecto n. 70, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a conceder aos otliciaes e 
:praças do exercito, que requererem matricula. 
nos i!lStitutos de ensino militar, dispensa de 
idade exigida nos regula.meutos até boje em 
vigor, e a. conczder mais um a.nno para com
pletarem os estudos preparatorios a todos os 
alumnos e ex-alumnos que houverem por 
qualquer causa excedido o prazo regu1a
mcnta.r marcado para. esses es\udos ( l"· di~· 
cussão) : 

Do projecto n. 28 A, de 1899, fixando o 
subsidio que devem percebel' os membros do 
Congresso Nacional durante (C legisla.tura de 
1900 a 1902, e dU. outras providencias, com 
substitutivo da. Commissão de Constitu.içiio, 
Legislação e Justiça, declarando em vigor a 
lei n. 407, do 6 de novembro de 189tl, que 
fixou po.ra a presente legislatut·a o subsidio 
dos Deputados e Senadora~ no Congresso Na· 
ciona1 ( 1• discussiio) ; 

Do projecto n. 60, de 1899, mandando abo
nar ao tenente-coronel graduado reformado 
do exercito Antonio Galdino Tra.vassos Alves, 
as quotas de reforma. inberentes á classe dos 
a.tficiaes superiores desde a data. do decreto 
que o reformou (2i• d•scussão) ; 

Do projecto n. 51, de H<99, autorizando o 
Governo a conceder a D. Maria. Gatha.rina de 
Albuquerque Maranhão a pensão e meio 
soldo de que gosava sua faliecida. mãe, viuva 
do major do exerCito Timoleã.o Peres de Albu
querque Maranhão rdiscussã.o unica); 

Do :projecto n. 71, de 1899, autorizando o 
Poder Exeeuttvo a considerar como effecttva.
mente promovido ao posto- de alferes de infan
taria, em dat..'l. de 14 de agosto de 1894, ao 
então I• ca.dete do 8• batalhão de· in(anta.ria 
Antonio Rodrigues d'l Araujo ( discussão 
unica.); 

Discussão uuica. do projecto n. 72, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
licença. de um anno co:m o ·respectivo orde
n~do, ao 4° escripturo:rio da. Alfandega. do 
Ceara Arcadio de A~meida. Fortuna, afim de 
trata;r de sua saude onde lhe convíer; 

sa discússão do projecto n. 62, de 1899, 
(do Senado), concedendo privUegio ao Dr. 
Pedro Souto Ma.ior e outro, llara estabelecer 
um plano de nr1vegação a vapor entre Santo 
Antonio do Rio .Madeira. até perto da foz do 
Rio Beni. 

Levanta-se a sessão âs 2 hora.s e 30 minu-tos 
da. ta.rde. 

56-' SESS.itO EM 19 DE JULHO DB 1899 

Presidencía do Sr. Va;: de Mello (Presiite;ue), 
lleredü de Sá (3• Secretario) e V,t;r de Mello 
(Presidente) 

Ao meio-dia. procede-se á chamada á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Heredia. de 
Sã., Angelo Neto. Carlos Marcellino, Albu
querque Serejo, Theotonio de Brito, Serze
tlello Corrêa, Luiz Domingnes, Cunha Mar
tins, Anizio de Abt·eu, Henrique Vallada.rea, 
Marcos de Araujo, Pedro Borges, To1·res Por~ 
tugal, Francisco Sá, Marinho de Andrade, 
Frederico Borges, Tava.res de Lyra, Francisco 
Gurgel, Eloy de Souza., Appolonio Zena.ydes, 
Affonso Costa.. Malaquias Gonçalves, Ba.rboss. 
Lima, Euclides Malta, Arroxellas Ga.l vão, 
Seabra., Milton, Francisco Sod!'ê, Manoel Cae
tano, João Dantas Filho, Galdino Loreto, Pi
nheiro Junior, Torquato Moreira., Augusto 
de Vasconcellos, Pereira dos Santos, Fooseea 
Portella., Nilo Peçanha., Silva Castro, Car
va.lllo Mourão, José Bonifacio, Montcliro de 
Barro~, Ildefonso Alvlm, Gonçalves R<tmos, 
Antero Botelho, Francisco Veiga, Alfredo 
Pinto, Leonel Filho, R.odolpho Abreu, A u
gusto Clementino, Tlleotonio dG Magalhães, 
Manoel Fulgencio, Eduardo Pimentel , Olega
rio Maciel, K.odolpb.o Paixão, Padua Re1.ende, 
Ga.leã.o Carva.lhal, Alvares Rubião, Casamiro 
da. Rocha, Elias Fa.usto, Cesario de Freitas, 
Edmundo da Fonseca., Hermenegildo de Mo
raes, Alves de Castro, Leopoldo Jardim, Luiz 
Adolpho, Alencar Guimarães, Bra.zilio da 
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Luz, Paula Ramos, Francisco Tolentino, 
Pedro Ferreira.; Guillon, Victorino Monteiro, 
Rivaàa.via Corrêa, Pinto da Ro()ha, Vespa· 
siano de Albuquerque e Cassíano do Nasci
mento. 

Al:lre-se a. sessão. 
Delram de comparecer com causa partici· 

pada. os Srs. Carlos de Novacs, Silva Mariz, 
Pedro ChermJnt, ::VIatta Bacellar, Rodrigues 
Fernandes, Guedelba Mourão, Elías Martins, 
Trindade, José Mariano, Teixeira de Sá; 
Colllho Ciotr<l, João Vieira, Pereira de Lyr:•, 
Pedro Pernambuco, Araujo Góes, Olympio 
Campos, Neiva, Aristides de Queiroz, Vergne 
de Abreu,Amphilopbio,Leovigildo Filgueiras, 
Paranhos Monten('gro, ,leronymo Monteiro; 
Xavier da Silveira, Irineu Machado, Erico 
Coelho, Alves de Brito. Ernesto Bra~i!io, Ju
lio dos Santos, Barros Franco Junior, Urbano 
Marconrles, Paulino de Souza. Junior, Ca.mpo
lina, Jo!io Luiz, Jacob da Paixão, Octaviano 
de Brito, Ferreira Pires, i\Jatta Macha.do, 
Lamartine, Luiz F!acquer, Dino Bueno, Oli
veira. Braga, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, 
Alfredo Ellis, Pa.ulino Carlos. Cínr in:1.to Braga, 
Arthur Dhderichsen, Ro.iolpho Miranrla, Ca
ra.cciolo, Xavier do Valle, Leondo Corrêa, 
Plinio Casado, Possidonio da Cunha, Aure
liano Barbosa, PyCrespo e Azevedo Sodre. 

E sem Cll.Usa. os Srs. Ed.uardo de Bcrr,; do, 
Augusto Severo, Herculano Bandeira,· :CVfo
reira Alves, Geminh1no Brazil, . FelisbHl!o 
Freire, Castro Rcbello, Rodrigues Lima, Edn
a.rdo Ramos, Marco!ino Moura, Ca.logera.s, 
Almeida Gome;;, Henrique Vuz, L;tmounier 
Godofl'edo, Anto1üo Zachari:l.s, Nogueira Ju
nior, Linrlolpho Caetano, CostA. Juni.Ot', Fr;lU
cisco Alencastro e Campos Cartier. 

E' lida c sem debate approvad;t a acta da 
S9Ssiio a.nteceden te. 

Passa-se ao expediente. 

o Sr. 3° Secretario~ (serviHdo 
de 1°) proc~de â. leitura do seguinte 

EX.PED!ENTE 

Otncios : 
Do Mioisterio da Guerra,de i7 do corrente, 

~nviando a seguinte 

~!ENSAGEM 

S!'S, Membros do Congresso Nacional- De 
conformidade com o disnosto no art. 20, 
letra a, da le-i n. 560, submetto á vossa con. 
sidernção, lia parte que diz respeito á creação 
de cargos e determinação de vencimentos, o 
inCluso projeeto de regulamento ·para os 

institutos militares da ensino, a que se re
fere a exposição junta do Ministro de Estado 
da Guerra, organizado por umo. eommíssão . 
para esse fim nomeada e presidida pelo mesmo 
ministro. 

Capit<>.l Federal, 17 de julho de 1899.- M. 
Ferraz de Campos Salle.>.- A' Comrnissão de 
Marinha e Guerra. 

Exposiçrio a qt'e se refere a mei!.Sagem acima 

Sr. Presidente d;\ RerubUca -Tendo a 
lei n, 560, rle 3l de dezembro ele 189B, em 
seu nrt. 20, lettra a, autol'izado o Poder 
ExecnUvo a t'ever <L organizaçii.o tlo en>ino 
militar do ex:ercito, submeltendo os regula.
meutos que formulasse á upprOYtlçilo d<? Con
gre&o Nacional, venho apresentar á "VOSS:l. 
consideração e esclarecirlo cl'iterio o incluso 
projecto de regulamento, organiz:,•do pela. 
commissão por mim pre.siriida e composta dos 
gener;1es de divisã-o JoãoThomaz de Cantua.ria, 
ch2fe do Estado-!l!aior, 13 Francisco José Tei
xeira Junior, comma.Lldante cln. Escoh Mi
!il~\r do Brazil, general de brigada Antonio 
ViceiJte Ribeiro Guimarães, commandanted(l. 
Escola PNP~l'<Üoria e de Tactic<Ldo Realengo, 
dos coronei,; Nnpoleã.oAu~tu3tO Muniz Freire, 
chr,te d:l 1~ secção do Estado maior, Roberto 
T rom powsky Leit5n de Almeida, leu te cathe
dr;ttico da Escola Militar do Brazil, e Jose 
Alipio Macedo da Fontoura Costu.Uat, com
manda.ntedo Col!egio Milítar,e capitão Gabriel 
S:dgndo rlos s~.nto~. adJunto da 1" secção do 
Esbdo-Maior. 

Ampliar os conhecimentos propl'iamente 
milit:1res, attendendo a or·ientaçã.o pratica 
do~ respectivos estudos, tal foi o objectivo 
assás consider<~<lo no presente projecto que, 
pa.t•ece-me, trará rea.es vantagens ao exer
cito. 

A crcaçã.o dos cursos prepua.torios nns 
sedes dos districtos militares, excepto no 6•, 
onde continua.rá, sob novos moltles, a. escola 
existente, alr'!m de proporcionar maior clif
fusão rhl instt·ucçii.o pelo exercito, sel'a de 
incomparavel ut1lidade para a disciplina., 
"l'i.sto accentuar o principio da hierarcllia mi
li tar, evitando a. promiscuidade de olliciaes e 
pra()a.s na mesma escola, e sob o ponto de 
vista economico, a.lliviar-se-ha o era.rio pu
blico de grandes·sommas despGndidas annua.l
mente em transporte e ajuda de custa de 
a.lumnos e em gratificações espaciaes ao pes
soal docente que seria necessa.rio, pelos regu
lamentos actuaes, no maior numero de alu
mnos attiogirlos pelo projecto. 

Da. melhol' distribuição das doutrinas pelos 
cursos~ conveniente separação destes, com
pletado cada um com o de aperfeiçoamento, 
exclusivamente pratico,resultarão vanta.geiiS 
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positivas pa.ra a formação de especia:Ustas em 
cada arma, o qn.e, nll. actualida.de, attenta a 
som,ma de conhecimentos exigidos pela. pro
fissão das armas, e uma necessidade !oda
clinavel. Tal desiderat-umserá realizado petos 
cursos professados nas duas escolas de guer
ra, sendo uma superior. 

Nesta, cuja frequencia só ser:.í. admittida. 
mediante concurso, tambem se ministmrá 
aos officiaes de qualquer das a rmas com o 
respectivo curso e ·uepois de determioado ti
rocínio de serviço, a instrucção complementar 
e especial que os habilite paTa o serviço do 
Estado· Maior . 

As vantageus resultantes da. conserva.c<10 
daj; ~scolas regimentaes e Collegio Militar, 
cujn.-c; disposições regulamentures fbra.m hm
bem com a.ttenção retocadas, por serem de
masiadamente conhecidas, dispensam aquí 
ass;gna.tameuto e;;pecia.l. 

Como da reforma resultante do I'rojecto 
provh•i a creaçiio de novas funcções o respe
ctivos vencimentos, o que compete ao Potler 
Législati v o, conforme o p!•eceito do§ 25 do 
&rt. 34 da Constituição, torna-se oecessuio 
que á consideração do Cong-resso Nacional 
seja submettido o alludido projecto de r .•gula.
mento para. os institutos militares de ensino. 

Capital Federnl, :lO de junho tle 1899.
J. N.. de Mctleiro$ ..ilüllet. 

· Do mesmo minist·~rio, de ig-ual data, en
viando o~ par)eis em que D. Mat•ia ~Iathild~ 
Ba.rboza de Oliveira, viuva do r.oronel t.lo 
corpo de Estado-Maior de )a cl~se Dr. Jose 
Felix Barboza. de Oliveirn, pede que se lhe 
couceda o meio soldo col'respondente ao po~to 
de general tle brig•1da, desde 13 de maio 
de 1898, tla.ta em que falleceu o me:>m\l co
ronel, nlleg;Lndo que poucos dias faltaram 
JK\l'a. que ellc completasse 35 anuos de ser· 
viço, ca:o I}Ue dei:mt'iu. o dito meio SLlldo, 
pois quo contavn. ::H anoo3, li mezes e 
13 dias de serviço, etc.-A' Cornmi:;.-;iio de 
Marinha e Guerra. -

O S•·. Galeão Ca.1•valha.l -
Sr. Presidente, t•:nho a honr., de apresentar 
à consideracão ela Cama.;·a um projecto, que 
1·eputo da m:txima importu.ncia e t:~mbem tlll. 
maxirna urgcnda. PeMo mesmo que cllc 
vem rest.:Lbelecer a. verdade de uma. disposição 
constitucional que foi alter:~.da. em sou pen
samento, corno se prova. pelas leis posteriores 
claborad<~S· sobre esta materia (w o prnjcceo). 

O meu projecto interpreta o art. 59 n. Jll 
§ 1• let tl'& a da Constituição da R.epublica, 
que tl'ltÜL do recurso das sentenças !las jus
ticas das Estados em ultima..in~ta.ncin., quun"o 
se questionar sobra a va.lid:.~de ou a applí
ca.ção de tratados e leis federacs, e a. decis~o 
do Tribunal do Estado for contra ella.. 

Uateria. da mais alta relevancia, tem sido 
ella discutida pela imprensa., consagrada. em 
pareceres formulados pelos nossoo mais abali
zados jurisconsultos. A opi ·ião esta formada 
de um moLio positivo, e nenhuma duvida. se 
levanW. hoje sobre a verdadeira interpretaçã.o 
do texto constitucional em referentia ao l'ê · 
curso, que muito impropriamente é chamado 
recut·so extraordinario. 

O Sr . Ubaldino do Amara.l, que foi um 
dos-ornamentos do Congre.>So Constituinte, 
e tn publicaçi\o que corre mundo1 aftirmou, 
c:om a autoridade que nós todo.> lhe re
conhecemos, que de uma cadeia. de equi· 
vocos procede a jurisprudencia que, r estrin
gind,, o cham:tdo recurso extmontinario, 
está solapando a. jã. tão eorra.quecida. n.nidade 
na.cional ; que eEta. tendencia provém da idéa. 
de se querer conferir soberania aos Estados 
fed.ero.dos, tendo o Sr. Dr. Campos Sa.lle.v, como 
Ministro do Governo Provisnrio, por uma. 
errone:1. concepção d:1 soberania, e fascina1o 
pe!as rloutrinas norte-americanas, cJ.mLnhado 
tanto, que esteve a ponto de comprometter 
para. sempre a nossa nacionalidade. 

O Di' . Ub:l.ldino do Ama.ra.l foi tambem mi
nistro do Supremo Tribunal Federal, mas 
boje sustenta uma, opinião d.iffer~ntG da
quella que o in,pirava como m·Jrnbro do 
mais alto tdbuna.l ela. Repulllica; S. Ex. 
mesmo declara que já recebeu como moeda 
corrente o art . 2-i da.le1 n. 221, rnas que a 
sua confianç:l. começou a ser aba.la.d:~. por um 
parecer do Dr. Ruy Barbosa, que se poderia 
intitula.r : - De como o Congresso ás vezes 
vota. por oont!l. do seu dono e na ·fé dos pa
drinhos; 

S. Ex., El3tudando a. questão e a.nalysaodo 
pa.rccercs luminosos do Dr. Lafayette, do Dt•. 
João Mendes Filho e do Dr. Coelho Rodt·i
gucs, conclue que u. falta do applicaçã.o ou a 
ma applicaçii.o d;L le i (t.'fl.l3ra[ autoriza., da.s 
sentenças dos Estudos, em nltima instancia, 
o recur•,;o, indevioln.rnontc <~ha.tn:ldo extraordi· 
n:u·io, pal'a o Supt•erno Tribunal, a quem 
compete o julgnmonto om l.erceil·a. inslancia. 

Na vertlnde, St•. Prn:;idente, pa.t•u. que Jw.j;t 
Uma. juri~jH'Udi.lllclU fe !era!, e indispeosa.ve} 
que a;; I ois fullern.es que compúcm os God igos 
Civil, Commorcial e I •enal, em sua e.xacuçiio 
ou t\pplicacü.o, seJun apreciadas em ultimD. 
iusi.auciu pelo Supremo Tribunal, porque o. 
este está atrecta a alto. compotertcia de ma.u· 
ter o. uohladc Ih mesma. jurisprudencia. fe. 
dera!. 

O SI'. Dr. Ruy Barbosa disserta. sobre esta. 
questão com a.quelle brilhantbmo e com 
aquellesab!r jurldico que todos nós admiramos 
sinceramente. Pois bem; estudando elle a 
dis.posição do a.rt. U, segunda. parte, da lei 
n. 221, de 20 de novembro de 1894, no qual 
se preceitua. que a simples in.tcrpra~,&o OJl 
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applicação do direito civil, commercia.l ou] Sr. Presidente, ao terminar, peço a V.Ex. 
penal, embora. abrigue em toda a Republica.. que se sirva dar a.o projecto o seu destino re
camo leis geraes do Congresso Nacional, não gimental. (Muito ócm.) 
basta. para legitimar a interposição do re-
curso, que é limitado aos casos taxativa- o Sr. Pre~idente- O projecto de 
mente determinados no art. g·•, paragrapho V. Ex. fica sobre a mesa até ulterior deli.be
unico,lettra. c do decreto n. 848, affirma. que ração. 
a citad~ lei de 20 tie novembro não está neste 
ponto de accordo com a Constituição Federal; 
que o recurso é indevidamente qualificado 
de extraordinario, e que tem Iogar o mesmo 
recurso, quando o litígio versar sobre a ap
plic<~çli.o de leis federaes. incluídas nestas o 
direito civil, commercial e penai; que ab
surdo seria, reset•vando-se a funcção de le
gislar ácerca. do direito civil, commercial e 
penal,a União entregasse esse direito, crea.cão 
sua, á variedade de interpretação da justiça. 
dos Estados, sem lhe appôr, ao menos em ul· 
tima. instancia, um correcttvo, uma garantia. 
de unificação. 

O Sr. Figueiredo Junior, qne pertenceu 
tambem ao Supremo Tribunal, confllllsa. que 
mudou de opinião. Em luminoso estudo do 
texto co::~stitucional, da que trata o meu pro
jecto. conclue que o recurso do art. 59, n. Ili 
§ 1• lettra a da Constituição, é admissivel, 
não só quando os tribunacs locaes em ultima 
instancia. declaram invalida uma lei rederal, 
como sempre que a coatrariam. na sua appli
caçüo, violando-a, mal interpretando-:\ ou não 
a applicando, por qualquer motivo ou sem ne
nhum motivo. 

Não quero alongar·me na jastiftca.çiio do 
projecto; quando clle entrar em discussão 
terei ensejo de mostrar mais miuucios·1mente 
que o pcnsa.monio do legislador constituinte 
tem sido adulterado, e que a lei de 20 de no
vembro de 1894 não estú. de accordo com a 
Constituição. 

Em todo o caso, apoio-me desde jâ. nas opi
niões de nossos illustreB Jur-isconsultos, :para 
a.ffirmar á Camara. que o projecto é necessa
rio :para. resto.belecar a verdade coostitu
cj.onal. 

Realmente, instituida uma. terceira. instan
cia, o Supramo Tribunal Federal, tomando 
conhecimento dos recursos das sentenças dos 
tribuno.es locacs em ultima instancia, conhece 
de meritis das questões que lhe forem affe
ctas, sempre que se questionar sobre a vall
dade ou a applicação das leis !e<leraes. 

Chamo a a ttencão da Cama r a pa.ra. a ma teria 
do projecto; em breve a. Commissão de Consti
tuição, Legislação e Justiça. se pronunciará so
?re elle, e espero que todos a.qtwlles que se 
mteressam pela vet'dade constitucional ioter
yirão no debate para elucidar um po~to tão 
!mportante do_ nosso estatuto basico, e que 
JOga com questoes tundamentaes do regimen 
federativo. 

O Sr.l\I:Ut.on -Sr. Presidente, venho 
trazer ao conhecimento da Camara um facto, 
que reputo importante e -grave, e pedie ao 
mesmo tempo a sabedori:~. da. Casa o remedio 
que deverà fazel-o cessar. (Esp~ctati1Ja. nas 
banca elas.) 

Não se assustam, porém, os meus honrados 
collegas, cuidando que venho immiscuir
me em alguma questão partidaria. (Apartes.) 

Trata-se simplesmente de uma questão de 
dil'eito. ou, melhor ainda, de firmar umaju· 
risprudencia. que por causas faceis de desap· 
parecerem, tem deixado de ser uniforme e 
constante, como aliás tanto convem. 

A Camara sabe que a -pena foi sempre con
siderada como um so!Irimento, imposto ao 
individuo, por altas razões sociaes ; e coose
guintemen.te ell<J. não deve depender &penas 
,la vontade dos juizes, não deve ser arbitra
ria, nem fica. sujeita. â. facilidade dos ahusos. 

Para que a peM seja. justa é necessario
que rec·üa. sobre um facto, previamente qua
lificado como rlelictuoso, e na medida exactl\o 
que apropria lei tem estabelecido. . 

Este" princípios, que sã.o fundamentaes na 
sciencia, estão consagra.tlos tambem no corpo 
do direito patrio. 

De modo que, turlo quanto possa contra
riai-os não póde subsistir, ha.de forçosamente 
baquear. 

Consequencia da irretroactividade da lei, 
consequencia mais ou menos a.m~b. ella. do
mina todas [1.8 relações jurídicas; e dentre os 
diversos ramos em que se divide o direito, é 
sobre o penal que ella se faz sentir mais im
medíata. e positivamente. 

Entretanto, por sua. natureza d(} excepçã.o, 
o direito penal militar, cuja existencía data 
da creação dos exercites permanentes na Eu
ropa, mais ainda, si é possível, exige a a.ppli
caç[o intransigente dos principio.>, que recor
dei. 

Um co<iigo penal militar tem sido creado 
em todos os paizes cultos, e a nossa. Consti
tuição fed~ral,navegando nn.s mesmas aguas, 
submette a. força. armada. a leis especiaes. 

E tudo isto porque o Codigo Penal Geral 
não satisfaz, não pode satisra.zer, tratando-se 
dos crimes militares, que se revestem semJ?re 
de uma particular gravidade ; e que, afora 
os outros males que J>roduzem, quebram a 
disciplina, o que é mal muito sensivel. 

Pois bem. Nós não temos Codigo Penal Mi
litar, que a tanto equivale applicar-se simul-
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taneamente tres leis penaes, como está sue- Supremo Tribunal Federal, que servem de 
··· eedendo desde algum tempo. justificatlva a esta minha; reclamação. 

E' facH calcular os inconvenientes que da.hi Cpmo de direito, começarei pelo de 12 de 
ilecorrem, dessa inrlecis;.Lo do direito, dessa ma10 do rumo corrente, que declara em vígor 
divorsidade de decisões, que tanto prejudica as artigos de guerra de 1763, conhecidos 
os direitos e sobretudo a Uberda.r1e dos mem- vulgarmente por Ordena.nças do Conde de 
bras de uma classe numerosa e digna., como Lippe. 
é de certo a cla5Se militar. Els o accordão: 

E' uma perfeita. balburtlia o que está rei· 
nano o nas altas regiões da justiça; e, diga·Se « N · 346-Vistos e relatados estes autos àe 
de ante· mão, sem ser por culpa dos magistra- revisão crime em que é peticionaria Pedro 
dos. Soares Gomes, alferes do 14• regimento de 

O Poder Legislati•o é que põfle inteFVh·; ~avaliaria, dena7am provimento ao recurso 
aftm r1e que o mal não contmue, dese mesmo mterposto. confirmando assim a sentença. 
ünel-o, 'Pois este é 0 seu dever. P.elos seus fundamentos, pagas pelo peticione.· 

Sr. Presidente, em crimes militares, o SU· rJO a~ custas. 
premo Tribonal Federal tem applicado, ora Supremo Tribunal Federal, 12 de maio de 
os ar·tigos de guerra, que vecm de 17G3, ora 1899.·-Açuino e Castro,presidente.-,tndre Ca.
o Codigo Penal da. Jumar.Ja, promulgado pelo t•alcanti.-Macedo Soares .-Pi::;a e Almeida.
Governo Provisorio, em 5 de novembro de Pindahyba de Mattos.-Lucio de 11fenrlonça.
l8QO, ora. finalmente. o COdigo expedido pelo 3Ial'!oet 11,Jurtinho.-Joao Bo.rbrtlho.- Bernar· 
Presidt·nte du Rr:publica em 7 de março de dino Ferraira.- Pereir·a Franco.- Americo 
1891. Loõo.-João Pedro.-Gonçnl'V~s de C,o·valho. 

Assim, confol'me os juizes que comparecem -Fui presente.-Jtibei?·o de Almeida.» 
â. sessão d<J tribunal, o róo e julgado por uma 
ou pnr l>Utra das tres leis apolltadus. De· Agora., out1'0 accordão, ileclara.ndo que re"'e 
}1ende d;~ opinião que elles sustentam. o Codigo de 5 de novembro de 1890. " 

lsto, porém, Sr. Presidente, equivale a Eil·o: 
um<t calamidade, que urge seja conjurada. 
(Apoiados.) « N. 397-Vistos ~>relatados os autos de 

E' deploraYel que no r<"girnên republicano, revisão crime, em que João Baptistn, da. Silva 
que deve sero regimen da lei, se testemu· Barros, alferes gmduado do 4'' bata.lbão de 
nhem semelhantes facto~. infan~aría., pede a rev~ão do seu processo, 

Sei que a C amara j<í nomeou commi:::siio em Vtrtude C.o que esta cumprindo a pena. de 
especial para elabornr o Godigo Penal Militar. 28 mezes de prisão simples, para o fim de ser 
M•~s. como e~te depende do Coàígo Penal woditicad~~ sua sentença pat•a a de um anno 
Ge1•al, que lla poucos r.J.ias a indu. foi que e dous mezes de pt•isão, de conformidade ao 
p~ssou no~tA. Camaro., e (lepende ainda 00 nccardão deste tribunal de 5 de fevereiro dQ 
Sr.•nar1o, '' rl)fCl'ida Commissão nada. tempo· anno proximo passado, na. revisão requerida. 
di do adeantar. pelo alferes do 14" regimento de cavallaria. 

Não e po~sivel, entretanto, que do.qui até Eliezer Henrique da. Costa, condemnado pelo 
lú, isto é. até que o Senado resolva sobre 0 Supre~o Tribunal Militar a identica pena. 
momentoso assumpto, o est;Ldo drts cousas, no em crtrno da mesma natureza e em iguaes 
tocante á::; leis penaes militares, mantenha-se ctrcumstancias; discutida a. materia. a não 
o mesmo. E' iudi~pensavel que a CamaN1. vencendo a preliminar de não se conhecer do 
ac,wlJ. com um remcdio qualquer, I>ro-visorio recurso por ser ~egunda. -revisão, porque na 
emLOt'a. b.y pothese dos autos o recorrente allegava. 

Assim pens~nilo, 11m dos honrn.tlos rcpre· motiYO relevante e consistente em direito, 
sent:LUt<os tltr Ptn ullj" teve oeca~iií.o c e o.prc· qual o de tet· sido sua pena modelada pelo 
sentar um pt·ojClcto, mandando IJUe,omqu<l.nto Codigo Penal da Armada, de 7 de março de 
outra cousa 11ii.o se tleliberal', vigore 0 codigo 1891, cuja validade é contestada. em face da 
de 1801. Constituição; o.ccorda.m em dar provímento 

Esse pro,iecto foi remettido, si me não en- ao recurso par:~. o !lm somente de considerar 
gano, às Comrnissf;es de Just!çae de Marinha o recorrente iDcurso no minimo do art. 166 
e Guerra para interpor seu pa1'ecer. do Codigo Pen(tt da Armada, de 5 de twve?nbro 

Vtnlto, pois, pedh• n v. Ex.,Sr. Presi- de1890,aso1frerapenade14mezesdeprisão, 
dente, que intervenha junto a essa" comm1s- além da dr:l demis~ão. · 
sões, afim de (!Ue ell~s, o ma.is dt>pressa. pos· Súpremo Tribunal Federal, em tO de juuho 
sivel, nts illuBtreiD: com a. sua opinião sobre a de 1899.-Aquino e Castl·o. presidente.-H. 
mP.terJa. controve!'U<la. do E.-pirito 8t:m.to.-Andrd Ca1Xllcanti.-Ame-

Julgo, em todo caso, da maíor conveniencio.l áco Lobo.- Pereira Franco.-Lucio de Men
le~·-entre muitos-alguns dos accordãos do I donfa, -vencido na :preliminar, sem a restric. 

·: .... 
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ção do accordão.-Pi..-~ c Almei&~, vencido 
níl. preliminar. Votei pola confirmação da 
sentença.- Pinduhyli!L de Mattos, vencido na 
preliminar, Votei :pela conlh•mação da sen
tença.-Manoel J'yJ~wfinlw, vencido na preli· 
minai". Votei pela confirmação da sentenç:t, 
-Jotéo BJ.rbalhiJ. Votei pela confirma.çio da 
sentença,» 

Apresentarei, finalmente, um terceiro accor
àã.o, julgando que vigol"a. o Codigo do 7 rle 
março de 1891. 

Vejamo l-o: 

A p~na de morte, o carrinho perpetuo e 
ontras disposiçõe~ igua.~s não podem na. ver
dade caber no nosso direito actual. 

Outros juizos pensam que, estando sus
penso o Codigo de novembro de 1890, pol" 
força. do decl"eto de 4 de fevereiro de 1891, não 
ú possivelapplicalo mais. . 

Os ':lltimos, afin~l. sustentam que não tendo 
o Mmtstro da Marmha uBarlo da antorisação' 
que lhe fora. conceditla pelo Governo Provi
so::io, até 24 de fevet>eiro de 1891, quanil.o 
foi promulgada aComtituiçlo Fed•;ral, já não 
podta lazel-o a 7 de rMrço seguinte, pois 
então se estava no regimon legal, c a dieta

« N. 320- Vistos os autos rle rcvlsao do dl]ra, portanto, nada podia mais fazer nc:n · 
processo criminal, requerida pelo rêo João amparar. 
Bapti~ta da Silva Barros, cond.·mnado a 2B Dcante de tuJo isto o que so!frB é a força. 
mezes de prisão simple.s e perda do posto: ~n?ral rl_a ju~t:ça. publica, é a _!loa fama dos 

J 1 
. d t . - . t .JUlzes, e a hbet•dade dos cidadaos armad.os. 

u gam llll]Jroce en e a. revm1.o, VJ:l o que _ __ 
a condemD<IÇão ni'i.o e contraria á evidencia. í .o SR.. ADAU3imTo GuDL\P.•\ES- Nao ha 
.dos a.utos, nem illegal a pena imposta. llet. 

Confirmam, portanto, a sentença e conde- O St~. MILTON-E' exact·:~, :não ha. lei. Reina 
mna.m o supplicante nas custas. uma conf"u;;ão com[Jieta, rt ue precisa quanto 

Supremo Tribunal Federal, 10 de agosto a~tes de~apparccer, por bont:a dos nosso~ cre· 
de 1898.-Aft'iao c C.!stro, prcsidente.-Ri- dtr.os, e :P?r amor d•• .R~publ1ca. . . _ 
beiro de A~meid"a.. Votei pela conctu~;ão do E acredito ter lev:d_o a Ca~aro. a con vwç~o 
accordão, considerando que sendo inconstilu- cteq~e lhe c~mprc 1mmed1atamente prDYl-
cionn.l o Codigo Peon.l ela Arm.tda de 1 de denc~a1' · (A.po~ r.clos.) . . . 
março de 1801, promulgado pelo Poder Ex- Fo1 para. ts~o que sub1 a_ tnbun~. E desco 
ecutivo, no regimen da Constituição de 2-l della ~on'l'"enc~do de que nao tet'<ll clamado 
de fevereiro do mesmo u.nno, o estando sns· em va.o. (Mtnlo bem. l 

O §r. Rh.-ada:via Corrêa (pa1·a 
'1/.m.t.L e:cpticação pessoal} diz que as consit1era.ções 
que acaba de pt·or.luziL· o il!ustrado Deputado 
pela Bahia. o obrigam a vir a tribuna dar 
um<t e:x:plicação. 

Na qoali•l:tue d~ membro do. Commissão de 
Comlitnic;ã.o,Legislaçiio e de Justiça,na ultim(l. 
r~uuiiio pol" esta realizada. foi-lBe distri· 
b~ido o ;projecto .do illustre Deputado por 
lJJauhy, Sr. Helll"Lque Vallu.dares, e ba.apenas 
dous ou tres dias rtuc est'3 proj~cb lhe veiu 
ás mãos. 

De posse dellc iniciou o orador o estudo do 
as~tunpto, á espera de, na :primeira ou se
gunda. reunião !.la Commi~são de Justi~•a,apre
:;entar o seu parecei". 

Era. a explicação que tinha a dtw. 

penso o Codigo de 5 de novemln·o de 1890, 
por decreto de 4 de fevereiro de 1891, acto 
do Governo Pt·ovisorio no exercício de 
.a.ttribuições legislativas; constituem os :>rti
gos de guerra Iegislaçâ.o vigente ; c tendo o 
réo incorrido no art. IR do5 cit!J.dos artigos 
de guerr-.1, é competente o Supt·emo Tri
bunal M1litar pa1'a determinar o tempo da 
pena, o que f.;z, applicando o. do art. 166 do 
Codig~ citado de 1801. -Pi=a c Ahneúl,i.
Manoel Jltminho.-Jofl!J Bu.rualho.-lJernn.r
dino Fcrrcir,r,.-.~1ndre Cavalc •11ti, vencido. 
-Pcrcirot Franco. Votei de nccorJ.o com o 
Sl'. miuistro Ribeiro de ,\lmeidll. o pelos 
mesmos moth·os.-L•Icio de Jfenllonça. Ven
cido, o.pplicava :1. unica legislal(li.o que mo 
]Jarcce applicavel-o Codigo Penal <.lu. Arma
da. de 18\JD.-11. do bspi1·ito Santo. Vencido, 
:por julgar tambem o.pplica.vel o Codigo Penal 
da. Armada de 1890,-Pindahyua rlc Mauo.~. O Sr . .Julio de 1.\-Iello-Sr .. Prc
-,1meJ·ico Lo!JJ. Vencido, pOTque applicava si~ente, n~o esliYe P!esenteã. Cam!l.ra, qu9.ndo· 
o. pena impostu. no Codigo de !890.» for posta em dtscussao a acta,senão faria li"ei-

ras recti:icnções á. publicaç5.o do discur~o que 
Do exposto se conc1ue-quc u vo.cill:l.nte a hontem pl"ofcri nesta Casa. 

jurisprurleucia du Supremo Tribunul. Ih ahi pequenas falhas que não attr1buo 
Ju:ze~ ha. que eu~endem não ser llossivel ú i_nteUigente re~acção dos debates desta Casa., 

ap~l:c~1 hoJe os artt_gos _de guerra, rmcom- CUJOS bons ~ervJços sotl o primeiro a. reco
. pat~ve1s, com a. legtsla~ao da ReJ?~~ltca, .ej nhecer; falh~s que, el_ll_ occasião opportuna, 
. q_uc ~e~mo alguns acredltaya.~ ser Ja mconc1- quando pubhca.r na mtegra e~se discur50, 

llavel.Hc?m osystema constitucional decahi•io. procurarei rectifica.r. 
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Sr. Presidente, o 1im principal que me traz 
á tribumr., é ler á. l~m3.ra o trecho de um te
lcgra.rnl;:a., tranS'"I<ii;ti.!o desta Capital pelo 
correspondente da Província, orgão do paL'
tido chefiado pEJo Sr. DI'. José Mariano, onde, 
dando-se no~icia dú discur>o aqui proferido 
por S. Ex., a. respoit(J da. reclamação end~
reça.da ã. imprensa destfl. Capital e ao PresJ· 
dente da Republk•a por uma parte do com
mercio de Pernambu~o, se diz, entre outras 
causas, uma inve1•de..de. 

Limito-me a ler o topico deste telegramma 
e chamar ptora ell~ a attenGão da mustre 
Camara dos Deputados e, especialmente, dos 
collegas que ouviram o discurso de Sr. Jo~ê 
Mariano, e que são testemunhas dos ap:lrtes 
que, e!ltão, dirigi a S. Ex., bem como d~s 
meus hoi!rarlos collegas, que, hontem, ti
veram a bondade de ouvir o meu despreten· 
cioso discurso. 

O telegramma foi transmittido dest~ Ca.
-pital em data de 12 do corrente e esta pu
blicado na Pro1li»cia, de 13 do corrente. 

O to pico a que me refiro é o seguinte : 

« :Oei:cau muita im.pressao o disct~rso M 
JJr. JosrJ liieriano. Por occa.siiío de ser p1·o· 
mmciado, o St·. Jv.lio de Mello, em ap·trte, 
accu$0ll o Sr. Barbosa Líma pelos (actos âes
<~{!1-ada-r:eis occorridos neste Estado. O Sr. Ba;·
bosa Lima 'lept?u o Sr. Julio de Mello pal'a 
discutirem os acontecimentos de Pet·n~mbuco. 
O re.ptado c:rlou-se. "' 

Sr. Pre~id~ute, não precise fazer commen
tarios a. este telegl'l\mma. Por elle a Camara 
vê qual é a ca.mp<~.nha. que se levanta. no 
meu Esta.r~o contra os membros do p;1rtido 
republic(l.no, e po<lcrã. muito bern aquilatar 
do valor nos telegra.mm,ts, que dalli são tl.i
rigidos a certos j ornaes desta Capital. 

Tenho dite. (MMi~o bem; muito bem.) 

O S1·. Viet:.orino 1\l:ont:eiro co· 
me~a. agra.rlecend,) a gentilezu. do nobrr:: Depu
tado pelo Piauby. que lhe cedeu a l)alavra. 

Não vem f.J.zer um discurso, m;ts simples
mP-nte apl'eseotar um projecto que julga d(\ 
ma'ior necessidade l•Ublica.. 

Trata-se de augrnent11r alguns officios de 
justiça msta. Capital; aug-mento recla.ma<lO 
pelo interesse puiJ!ico e pelo das partes enor· 
memente prejudicadas. 

O Sr. Anizio de Abreu vem ã. 
tribuna com o maior con:;tra.ngiment.o tratar 
(le assumptos p<trticulat·cs ,do _aeu Estado, 
pois sabe com _que ~epagl?an~m a Ca.rnara. 
ouve ti1es materm.s e 0 o pr1me1ro a compre
hender que este Parlamento não dB"\"e sahir 
dos limites que a Constituição lhe k.\çou. 

E si rom]:Je com esse constrang-i :nento e 
porque acaba de receber um telegramma do 
goveenador e dos seus amigos do Pianhy, 
pedin·lo-lbe pam explicar o.s factos que a.Jii 
se t~em desenrolad(), e que a algaravia tele· 
graphica tem defoJ·mado pelo enredo e pela 
mentira, a•olumando-os. 

o que houve naquelle Estado foi ~m mo_
vimento, bello e natural, de reacça.o poh· 
tica. 

Os agrupamentos partida.rios r.chavam-se 
alli amalgamados, mas esse amalfama era 
arti.ficial; dividiam-nos, uo fundo, matizes di· 
versos de opiniões e interesses. 

E bastava que se desse o choque destes 
para se operar a fi·agmentação do todo. 

Esse choque dec-se, e novos partidos se 
formaram, conforme se sentiam os seus 
membros attrahidcs, ou não, por um senti
mento commum. 

Uns apoiaram a situnção politicl actual, 
que, quer sob o ponto de vista pol ,tico, ad· 
mmistrati vo, econcmlco e financeiro, como o 
pl'ovn.ra, b correctissima; outras ati!'aram-se 
á reaccão mais desmarcada, nã.o uost.ntido da 
uma luta. franca., leal, mas cheia. àf! mistifi
cações, qlle, aqui, se faz sentir por t~legram· 
mas eivados de in verdades. 

O que aconteceu todos estão }lres(,ncianrlo, 
resultado da doturpacão do regimefl na das
locação do ei:x:o da politica. dos Estailos para 
a União. Níngueru cogita de <:>Stribar Sll3.S 
pretençõ~s políticas no olemento local; todos 
teem vistas voltad<~s para o centro. 

Nn. corrente de telegrammas para esta. Ca
pital, o que se visava e (iUe se visa é crear 
uma opinião artiticial a respetto da verda
deira situação do E~tado, no pequenino in
tuito de obter do Governo da. União demissões 
que vã.o traduzir lâ o apoio que os advel'· 
sarios teem no centro. Essas reacções n.ppa
rec:em como uma. demonstração d 1 apoio, da 
confiança e da solidn.r1edade que o Governo 
da. União mautem com aquelles que os con
se.,.ne.m. Equa.ndo, lJOl'Ventura, esses actm 
fe~em amigos da. situução governamentaL, a 
conclusão é que entre o Governo do Estado e 
o da União deixou de existir a necessa.ria. 
cordialidade de relações. 

Reserva-se para. discutir este a.ssumpto 
o:pport!ln~mente, ist~ é,_ d_!lpois q1;1e a _!Ilustre 
Comm1ssao de ConstJtmçao, Leg1slacao e de 
Justiça. emittir o seu parecer. 

O projecto é o seguinte. (U.) 
Da convicção àe que as questões politícas 

se dirimem, não nos Estados, mas a.qui, no 
centro, é crença de todos quantos acompa.-

0 Sr. Presidente-O projccto :fica nham o governo estadual, e que se sente:n 
~obre a i:nesa, até ulterior deliberação. desamparados doGovemo Federal,que os s~us 

C<troar:t. V. m 
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esforços em prol da. C<.Usa que sustentam são 
improficuos. 

Feitas estas 'consider<lçües :L respeito dn 
physionomin. geral do seu E~tado, prna depois 
descer a enumeração clara. diJS fn.ctos, o Ol'n
dor vae responder a.o discurso proferido no 
Senado pelo Sr. Senador Cruz. 

Chamado nominatmente ao debate. para se 
justificar, é obrigado a se occupar de sua. in
dividualidade. 

Tres acontecimentos polít icos de summa 
importa.ncia realizaram-se no Estluio do 
Piauhy, nestes ultimo3 annos, acontecimentos 
que por sua. vez marcaram t res épocas per~ 
feitamente distioctas. 

Na. longa. exposição dos a.contecimen tos polí
ticos no Senado, o Sr _ Cruz, occupando-se om 
primeiro logar da collig,\ção,só teve uma. refe· 
rencia â. pessoa. do orador, para dec!a:ro.l' que 
procurou o seu pa.trocinio, e S. Ex. lh'o deu, 
g<Ll'antindo a sua reeleição. 

No discurso de S. Ex. só uma cous11. ~o 
descobre-a. preoccupação obcc!lsiva do sou 
eu, como a.rbttro supremo dos dostlnCI~ po
liticos do seu Estado. Novo Nu.rciso polltico, 
éna.mora.-se de si mesmo, novo An~bou, 
snppõe trazer em seus h ombros pllssantes os 
membros da representação pin.uhyonso. 

O orador va.e occupar--se especia.tmPnte do 
papel que de~em:penhou uesta phnse poli ~icu 
do seu Estado. 

O anno de 1896 ca.rat:teriza-se liL por nm:L 
-profunda reacção politica. O partido 1'Cpubli 
ea.no scindiu-se profundamente. c o Governo 
de então, julganilo-se bast:onte forte, arvu
rou·se em chefe desse partido, pondo il. mar
gem os mais a.nt igos e tradiccionaes elemen· 
tos . Organizou-se uma chapa l'ederal, da 
qual foi exclui no o Sr. Nogueira. Para.naguá, 
apeza.r do apoio caloroso que lhe dava o 
Sr. llenel•a.l Pires Ferreira, entíio considerado 
chefe do partido. 

O orador foi tambem excluído e posto á 
margem. 

Era. esta. a situar;ão politica do Esta·Jo. 
Os Srs- Parauaguã. e Pires Ferreirn, de

postos de chefes de partido, vieram pleitear 
pera o. te a. Con vencão e o Governo Federa t o 
necessario prestigio para a reac~ão que a.lli 
tentaram. 

O orador permaneceu no seu Estado, alheio 
a todos os elementos políticos e grupos. gx:. 
clnido como t inha. sido da chapa, vlctima rlo. 
mais violenta guerra, por· isso mesmo enten
deu que devia permanecer lá, ao llldo dos 
seus amigos, no seu posto de comba.te. 
. Advertido pel o Sr. Presidente de que o. 
hora. do expediente está terminada, o orador, 
.não querendo perturbar a regulari<lllde dos 
.trabalhos da Ga.mara, nem que se faça qual
.que inversão na ordem do dia pa.ra tratar d., 
negocios politicos locaes, pede a. S; Ex. que 

lho mantenha a. patavra. para o expedienLe 
rJe ama.nhi:L, o que lhe é coocedi,lo. 

Comparacct•am mais osSrs. Urbano Santos, 
.Tnlio de Mello, Silver•io Nery, Amorim 
Figueim, Angusto Montenegro,Eaéas Martins, 
Viveiros, Thomaz Accioly, José Avelino, 
lldefonso Lima, João Lopes, Helvecio MontCl, 
Jo~o Pereg-rino, Coelho Lisboa, Et•miJ·io 
Coutinho, Martins Junior, Cornelio da Fonseca, 
.João de Siqueira., Arthur Peixoto, Rocha 
Cavalcante, Rodrigues Daria, Jayme Villas 
Boas, Tosta, Eugenio Tourinho, Paula Guima
rães, Adalberto Guimarães, Toleu tino dos 
Saoto.s, José Murtinho, O~ca.r Godoy, 
Alcindo Guanabara., Timotheo da Costa, Raul 
Barroso. Sá Freire, Belísario de Souza, 
Leonel Loreti, Agostinho Vida!, Deocleciano 
de Souza. Bernardes Dias, Ma.yrinck, Alvaro 
Botc!bo, Cuportioo de Siqueira, . Telles de 
Menezes . Artllur Torr-es, Moreir-.1. da. Silva, 
Uomiugnes ele Castro, Bueno de Andrada, 
Lucas de Barros, Fra ncisco Glicerio, Ovidio 
Abrantes, Mello Rego, Lamenlla Lins, Lauro 
Mullet•, Marcai Escobar e Apparicio Ma.riense. 

(1lSS1tme a: c.tcleira da presidencía o Sr . Va: 
d.; Jllcllo.) 

O S1.•. Presidente (tiep?is de an
mcncim· a ordem do dit)-Peço aos nobres 
Dó}putados que occupem os seus logares, aftrrr 
de proced~1··se com a devida regularidade á -
vot!lção dM matarias encerradas, constantes 
i.la ordem do dia. 

Antes, porém, de sujeit•u á deliberação da. 
Ca.mara. estas ma.terias, devo sobmetter a. vo
tos, em primeiro logar, o requerimento do 
Sr. Beredia. ue Sá.. concebido nos seguintes 
termo:>« requeiro que, independente de pa· 
recer, seja dado par;~ a ordem <lo dia o pro
jecto o . 58, de 1898, designando o antigo edi
tld o do Mus~n para. nelle ser iostilllado o 
Forum désta Capital» e depois dous projectos 
apresentados, na presente sessão, pelos senlto· 
1•es Deputados Galeão Curvalhal e Victorino 
Monteiro, afim de verificarmos si a materia. 
nclles contida é ou não julgada objecto de 
dellueraçã.o. 

Po~to a votos, é approvJ.do o seguinte re
qnerimento olierecido pelo Sr. Heredi~ de 
Sá, na :sessão de hontem: 

H.equoiro que, .independente de parecer, 
s ej<t tlado para ordem doJ dia o projecto n. 58, 
de 1808. designando o antigo eJiticio do Museu 
parn. nelle ~er- installado o Forum desta 
Capital. 

Sii.o lidos, julgados objecto de deliberação e 
enviados à Commissã.o de Conslituição, Legis· 
ln.çã.o e Justiç:\ os seguintes 
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PRC1ECTOS 

N. 77-1899 

CrtJO. no Districto Feder. LZ mais q.:atro o !fi cios 
de justip, sendo dous de f(Jbelli<tes d8 notas, 
um de esc-rivão de protestos de lett1·as c um 
ele registro gero.~ rle hypothccg.s. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. • Ficam creado;; no Oistricto F' e• 

derol mais quatro officios de justiça, sendo: 
a} dous ol'ficios de tabelliã.es ·de notas, corn 

a designação de 9" e 10"; 
b) uru olflcio de escrivão de proto~tos de 

lettras, com a designação de 2", fic;tndo o 
actual oflicio com a designação do I"; 

E' a.pprovada. a. seguinte emenda. do 
Si'. Irineu Machado. 

Ao 8.-ct. 35, do projecto n. 89 A, de 1899: 
Art. 35. Em vez de - perdem a. psnsão 

em cujo gozo estiverem, revertendo a. meBma 
pllra o montepio-diga-se: 

«Perdem a pensio em cujo gozo estiverem, 
revertendo a mesma. paro. as viuvas, e, na. 
falta destas, p:\ra o montepio, etc. O mais 
como estâ. escripto no al't. 35.-s. R. 

E' approvn.cla. a seguinte ementla do mesmo 
senhor. · 

Ao mesmo art. 3.? do projecto n · 89 A, de
pois da. lettra. cl, accrescente·se a seguinte 
lettra e-As -viuva.s dos contribuintes que se 
casu.•·em. c) um otfi~io de registro geral do hypothe· 

cas, pela. divisão do officio do 1• districto, 
com a designaQílo de 3". 

E' igualmente a.pprovada a. seguinte sUb· 
emenda. da Commisslio com restricção a. 

em emenda acima.~ Art. 2.• Revogam-se as disposições 
contrario.-Victorino Monteiro. 

N. 78 - 1899 

Declara se1· ordinm·io o n:curso a que 3C re· 
fere o art. 59, n. III, § 1•, lettrt a d1.t 
Constit~içüo de 24 da fiJ~arcil·o , e dcteJ•Jnina 
os casos em que o Supremo Tribunal Federal 
tomara delle conhecimento. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. L • O recurso, a que se refere o 

art. 59, n. m, § 1 o, lettra a d~ Constituição de 
24 de fevereiro, é um recurso ordinar-io. 

Art. 2.• O Supremo Tribunal Federal to· 
mará. conhecimento deste recurso, não só 
quando a decisão das justiçns dos Estados em 
ultima instancia. houver sido contraria á. uppli· 
cil.bilidade de uma lei da Congresso Federal," 
como tambem quando se questíon'lr sobre a. 
validade ou a.pp!icação de l~is ftlderaes. 

Pa.ragrapllo uoico. No julgamento destes 
reclll'SOS o Supremo Tribunal Federal re;;ol . 
verã de facto e de direito sobre a.s questões 
submettidas ao StJU exame. 

Art. 3. o Revogam-se as tlisposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 19 de julho de 1899.
GaZeao Car11alh<r.Z. 

ORDEM DO DIA 

E' annnncia.da o. continuação da votaçã.o do 
projeeto n. 89, de 1898, com o parecer n. ô3, 
de 1899, sobre emendas o!Terecidas na a~ llis
cussão, já. encerrs.du, do mesmo projecto quG 
reorgani~a. o montopio obrigatorio dos empre
gados publicas, com voto em separado .do 
Sr. Pa.ulino de Souza. Junior (3a discussão}; 

Si não existil'em filhos ou filhas nas con
dições dos§§ 1• e 2" do art . 31. 

E' approva.da. a seguinte emenda. do Sr. Ca· 
1ogeras. 

Art. A junta ttdminístrativa do montepio 
mo.nd<t.rá proceder á organização dos mappas 
esta.tisticos sobre a vida media dos contri· 
buintes, de modo a applicarconsta.otementea 
taboa. que mais de accordo estiver com a. 
mortalidade dos funecionarios civis . 

São successivamente postas a -votos e ap
provadas as seguintes ·emendas offerecida.s 
pelo Sr. R.odolpho Paix:ão. 

Ao art. 3°: 
Supprimam-se os ns. 3•, 4" e 5• . 
Ao n. 8: 
Em vez da.-quinta. parte,-diga.-se: a me

tade; e a.ccrescente-se, in fine: bem ·assim o 
saldo das consigoações destinadas ao pessoal 
civil de tudas as repartições, verificado por 
occo.silio do encerramento do exercício. 

Ao art. 4•: 
Em vez tlc - director g(lra.l- diga.-se do 

directo-r da Contabilidane do Thesouro Fe
deral, que será o seu presidente, e dos sub· 
directot•es da Thesouraria. Geral. e Paga
doria. 

Ao art. 4•~ 
Diga-se: O presidente dajuntn. será substi· 

tui,io, em sens impedimentoB, pelo sub-dire
ctor mais antigo e os outros membros, pelos 
e~cripturarios da Oirectoría. ele Conhbilída.de 
do Tbesouro Federal, respeitando-se os prin· 
cipios req-ul&.dores das substitaições n() Mi
nisterio o.a Fazenda. 
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Ao art. 5'': 

Aos chefes ou dircctorcs de sec('ão · a cujo 
cn.1'go se acha actualmente o serviço do 
montepio nos rlivel·sos ministerio~. compete, 
etc. - o mais como no projecto, suppri· 
miudo-se, porém, neste artigo, como em toJos 
os outros e respectivos paragraphos ou nu
meros :l. phrase:-ou inspectores de alfan
degas. 

Substitua-se o parngrapho unico do art. 5• 
pelos seguintes: 

§ I. o Os director es de contabilidade dos 
Ministerios da Fazenda, Justiça e Negocies 
Interiores, Viação a Obras Publ!ca.s, o dlre
ctor geral do ~-linisterio das Relações Exte
l'iores e os directores (las contadorias rJe 
Guerra. e Marinha constituirão o conselho 
directo:r do montepio, que será. consultado 
pela junta. administrath-a sobre os casos 
omissos na. lei, ou quando haja duvid:t de 
interpretação ; e, tinalmente, em qualquer 
circumstancia que exija a consulta. 

§ 2.• O presidente do conselho director 
será eleito pelos seus membros, na. primeira 
reunião que se realizar, e substituido ta.mbem 
por eleição, em seus impedimentos. 

As suas funccões serão exercidas durante 
um anno, findo o qual se elegerá o seu sue
cessar. 

§ 3. • O presidente do conselho director po-
derá ser reeleito uma ou mais vezes. 

Ao art. 6• : 
Diga~se: pela. junta e conselho director. 

Ao nrt, 11, paragro.pbo uoico, i n fine. 

Em vez de-11inistro da Füzenda-diga-se: 
:pelo conselho director-. 

Ao art. 12, § I•: 
Em vez de-24 dias de ordenado ou soldo, 

diga.-se: 48 dias. 

Ao § 2•: Em vez de- mais 2 dias-diga-se: 
mais 4 dias. 

Ao art. 13 : 

Substitua-se a fórmula ( 1 ,. ) pelo. seguinte : 

I\ 70 J 1 I 70 I 

4 ~1,03) -l - i2õ (1,03) -fj 
(0,03 X 7,918) (1 ,03) n 

29 I n I 
-- 1 
600 1(1 ,03)- ~ 8,649~ 

. - 1.6 1111. 
0,03 (1 ,03) n (1 ,03) n · 

Ao § z.., art. 13. 
Accrescente-se, in (!?1e : 

Nem áquelles que, mais tarde, sejam apo
sentados ou reform~tdos. 

Ao art. 32, in fine : 
Em vez de- iguaes á terça parte dest9-

diga-se : á metade destes. 

Ao a.rt. 41 : 
Em vez de- directores ge1>aes- diga-se: 

os chefes ou directores de secção . 

Ao art. 41 : 
Em Yt>7. de- serão -diga-se : siio. 

São succc..~ivam~nte postas a. votos c rejei· 
tarlas as emendas offcrechlas pelo Sr. Aure
liano Barbosa, supprimindo os ns. 7 (} 8 do 
art. 3• e supprimindo o art. 12 e substi
tuindo o mesmo artigo com uma outraredac· 
ção sob ns. I, 2 e 3. 

São successivamente postas a. votos e ap
provo.das as seguintes emendas do mesmo 
senhor : 

4.• Xo art. 3I supprimam-se as palavras
e re.~pectivo regulamento. 

5.• Ao § 1° do art. 31 : - accres~ente-aa 
d_epois da. palavra legitimados- e reconhe· 
ClÓOS. 

6.• Do § 2• do art. 3" - supprimam-se a.s 
palavras- cuja quota será recolhida aos 
cofres do montepio - e <liga-se- cuja quota. 
reverterá para a vi uva e filho ate ·a. época do 
nascimento. 

7.• Ao§ 4° do al't . 31 - accrescente-se- e 
reconhecidos. 

São successiva.mente postas a votos e rejei
tadas as emendas do mesmo senhor, sob ns. 8 
e O, modificando o art. 34 e o § 5• do ar t. 31. 

E' o projecto n. 89 A, <le 1898. assim emeo
darlo e approvado em 3" disc;ussii.o enviado á 
Commissão de Redacção. 

E' posto a votos e approvado em 2" dis· 
cusão o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 68- 1899 

O Congresso Nacional resolve : 
Artii ·o unieo. E' o Poder Executivo autori

zado a. abrira o ~linisterio da Guerra o crl'dito 
de 848:175$055, snpplem~ntar á verb:.~. 16•
Pessoal - dE:Spez:os cspec'aes - do art. 19 da. 
lei n. 560,de 31 de dezembro de 1808, 1iJ.rendo 
as necessa.rias operações de credito, e revoga
da,s as disposições em contrario. 
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O Sr. Henrique "'li~aUadares 
(pela orcfern ) requer e obtem dispensa. de in· 
tersticio para. que o pl'<'jecto que acaba. de ser 
votado entre na proxima ordem do dia. 

O Sr. :\'.Iello Rego (pela ordem) 
requer verificação da vot:lção do requeri· 
mento do Sr. Henrique Valla.dares. . 

Procedendo·se a verificação, reconhece-se 
que vot<~.rom a favor do requerimento 95 e 
contra 5 Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente - A votação 
accusa o. presença de 100 Srs. Deputados. 
Não ba. numero ; vae-se proceder á cha
mada. 

Procedendo-se á. chamada verifica-se terem 
se ausentado os Sr"-. Silverio Nery, Carlos 
Ma.rcellino, Enêas Ma.t•tios, Marcos tle Araujo, 
Pedro Borges, Torres Portug;LI, Francisco 
Gurgel, Affonso Costa, Martins Junior, Seabra, 
Pinheiro Junior, Torquato Moreira., Alcindo 
Guanabara. Raul Barroso, Fouseca. Portella, 
Nilo Peçanba., Leonel l.oreti , Alfredo Pinto, 
Arthur Torres,Galeão Co.rvalba.l,Elias Fausto, 
Ovidio Abrantes. Alves de Castro, Luiz 
Adolpho, Lauro )'lüller eApparicio Mariense. 

O Sr. Presidente- Responderam 
à chamada 111 Srs. Deputados; ha., portanto, 
numero para se proseguir ás votações. Peço 
aos nobres Deput..1.dos que occupem suas ca
deiras. 

Em seguida ê de novo posto a. votos e 
approvado o requerimento do Sr. Henrique 
ValladM•es. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica e enviado á. Comuüssã.o de Redacção o 
seguinte 

PROJE:CTO 

N. 110 A - 1894 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo uoico . Fica elevada de 60$ a 100$ 

mensaes a pensão do alfe1•es honorario do 
exercito Antonio Paes de Sá. Barreto. 

E' ano.unciada a votação do projecto n. 38, 
de 1899, que autoriza o Governo a abrir ao 
Ministerio da.s Relações Exteriores o credito 
de 96:946.$911 , sem prejuízo dos juros que 
tenham de ser accrescidos, para liquidar as 
reclamações das LPgacões da Gr5.-Bretaoha, 
França, Austria-Hunf,Tla e lt:•lia pela co
brança indevida p1'ocedída pelos Estados de 
Pernambuco, Alugôa.s e Rio Grande do Norte, 
do imposto sobre navios dessas nacionali
dades, ficando os referidos Estados responsa-

veis pchl sommo. que fór despendida, e da 
qual embolsarão a Uuiã.o (2• discussão). 

E' a.nnnncíada a votação do requerimento 
do Sr. Barbos.'l. Lima, pllra que o projecto 
n. 38, úe 1899, -vã. á Commissão de Constitui
ção, Legislação e Justiça, para. dizer sobre as 
varias questões de direito constituciona.l que 
elle envolve. 

o Sr. Barbosa Lhna (pela ordem) 
-A Cama.ra.,pat'ece-me até certo ponto, não 
sa.be o que está votando; nã.o porque vote sem 
saber, mas porque não sabe o que foi annun
ciado, por isso que muitos Deputados não ou
viram. 

O que se vae votar e um requerimento para. 
que o projecto volte à. Commissã.o de Consti
tuição, Legislação e Justiça para. que ella 
diga· sobre questões de direito constitucional 
das quaes não se tomou conhecimento em 
tempo. 

Posto a votos, é approvado o requerim~nto 
do Sr. Barbosa Lima. 

O SI.". Cassiano do Nase1-
mento (pela ordem) requer verifica~ da. 
vota.çã.o. 

Procedendo-se á. verificação, reconhece·se 
que voto.ro.m a. favor do requerimento 65, e 
contra 39 Sr$. Deputados. 

O Sr. Presidente - A votaçã.o 
accus<1 a presença de 104 Srs. Deputa.dos. 
Não ha. numero. Vou mandar proceder á. cha
mada.. 

Procedendo-se á. cha.mn.da verifica-se te
rem-se ausentado os Srs. Frederico Borges. 
Arroxello.s Galvrro, Milton, Telles de Menezes, 
Rodolpho Paixão, Domingues de C:1stro,Bucno 
de Andra.!la, Lamenha. Lins, Ll\uro ·Miiller e 
Pedro Ferreim. 

O Sr. Presiden1:e-Responderam á. 
cha.maúa 112 St•s. Deputados. 

Yae se pl'oseguir nas votações. 
Postu de novo a votos o r<!querimento do 

Sr. Barbosa. Lima, o l't>jeltado po1· 57 votos 
contra 55. 

Em. seguida e posto a votos e a.pprovado 
em 2" discussão, sn.lvo as emendas, o se· 
guinte artigo uuico do 

PROJECTO 

N. 38-1899 

O Congresso Nacional r esolve: 
Artigo unico. E' o. Governo autorizado a. 

abr ir ao Ministerio das Relações Exteriores o 
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credito de 96:946$911, sem prejuízo dos juros l O Sr. Paula Ramos {pela ordem) 
que teoba.m de ser accrescidos, para liquidar -Sr. Presidente, :peço licença. a V. Ex: . e a 
as reclamações das Legaç;~es da Grao-Breta.- Cama.ra para ler o :parecer sobre a emenda 
nba, França, Austria-Huo;tria. e Ita.lia pela que apresentei: -
cobrança indevidn. procedidn. pelos Estados 
de Pernambuco, Ahgóas e Rio Grande do 
Norte, do imposto sobre n:~.vios rlessas nacio
na.lida.des, ficando os r eferidos Estaclns re
sponsa.veis p;•la somma que fór dospendida, 
e da qual embolsarão a União; fazendo as 
necessarias opera~.ões de credito, o revogad;.~s 
as disposiçõ~s em contrarlo. 

Em seguida são successivamente postas a 
votos e approvadas as seguintes emendas do 
Sr. Cassiano do Nascimento: 

Ao artigo unico (que passara a ser :~.rt. 1 '): 
Supprimam-se as palavras: sem préjuizo 

dos j uros que tenham de ser accrescidos. 
Accrescenta-se no mesmo nr tigo, depois de 

Austria-Hnngria:-Belgica, Allemanlia, Por· 
tugal, Suecia e Noruega ; o mais COillO está . 

Accrescente-se : 
. Art. 2. 0 E• igualmente aut<lrizado o Go
verno a abrir ao mesmo Ministerio o credito 
neeessario para. pagamento dos juros accres
cidos às importa.neias reclamadas. 

Constitua o a-rt. 3• o tlna.l do artigo unico 
do projecto,e revogadas as di.sposieões em con
trario. 

E' o projecto assim emendndo, ap~rovado 
em 2• discussão e enviado á Comm1ssão !le 
Orça_mento para. redigil-o :pa.ra a 3• dis
cussao. 

E' posto a votos e a.ppr·ovado em 2• dis
cussão, salva a. emendá., o seguinte artigo 
unico do 

PROJECTO 

N. 57-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
At'tigo unico. E' o Pocler Executivo auto

rizado a ahrir ao Mini~t.erio da Guet·ra o 
credito de 2.'5:810$ para. indernniza:r a Felippe 
Maxwell do gado levantado e itrrebanhado. 
de sua propt·iedade, uo R.io Grunde du Sul 
pelas forças legn.es que abi operaram; lazendo 
as necessarias operações de credito, e revoga· 
diiS as disposições em con trario. 

E' anllUDciada a votação da seguinte em<m
da do Sr. Paula Ramos: 

Accrescente-se: F ica. o Poder Exec11tivo au
torizado igualmente a. abrir os crediros ne
cessa.rios po.ra indemnl2.o.t· todos os que ~of
:treram preju izc;s em suas propriedaues cau
sados pelas forças Iegaes qtte operaram nos 
Estados durante a. revolta de setembro. 

« Presente ó. Commi~são de Orçamento a 
emenda do Dr. Paula Ramos ao projecto 
n. 57, de 1899, ampliando-o a: todos que so1!re
ram prejuízos em suas p1·opriedades, causados 
pelas !orças legues que operaram nos :ü:::;tados 
durante a revolta de setembro; e, conside
rando que o projecto de que s e trata não 
teria obtido o s~u consenso si não fosse a cir· 
cumstancia de ba vet· sido pt•éviameote a.cceita. 
pelo reclamante a .r educção de 50 •;. na 
somma. pedida de indemnização, circumsta.n
cia esta. que reveste o credito de um caracter 
todo especial, o que importa. tornar depen
dente da apreciação e dehb~ração do Con
gre~so Nacional, os casos identicos : é de pa
recer que n ilo seja acceita. » · 

A emen<ia que apresentei tornava. ex ten· 
siva a. medida a todos os prejudicados. 

A Commissão, entretanto, condemnou a 
medida proposta :por mim. 

Posta a votos, é rejeitada. a referida emen
da do Sr. Pauilt Ramos. 

E' annunciada a. votação da. emenda sub
s titutiva do Seo:ulo aos projectos ns. 173 A, 
de 1898, e 67, de 1899, que autoriza o Poder 
Executivo a abril' no Ministerio ela lndustria, 
Via.cão e Obras P ublicas, o credito especial de 
1:061$812, para pagamento do aluguel do 
predio onde funccionou a 1nspectoria Geral 
de Terras e Colonização, de jaoeit'o a março 
do corrente a.nno, discussão unica. 

E" approvada. a se~uinte emenda substitu
tiva. do Senado ao proJecto n. 173 A, de 1898, 
e n. 6i, de 1899: 

Artigo. unico. E' o Poder Executivo auto
rizado a abrir, no corrente exercício, ao 1Ii· 
nisterio da Fazenda, o credito supplementar 
de 1:06tS812 ã. verba- Exercícios fin<los
p;1ra occorrer ao pngamento dO aluguel do 
preclio onde funcciont•u a. Jnspectoria Geral de 
Tel'l';lS e Colonização, de janeiro a março de 
1898. 

E' o projecto assim emendado enviado á. 
Commissão de Redacção. olliciando-se ao Se
na1Lo . 

E' annnnciada. a votação do pr(ljecto n . 66, 
de 18!l9, providenciando sobre a appllcaçã:o 
que deve ser dacla ao p1 ·oducto liquido da. 
venda r!e canhões imprestaveis P. metaes in
SI!l'vi v<üs. portE.-nccntes ao lliinistel'io da. 
Guerra, e bem assim de proprios nacionaes e 
terrenos julgados desnecessa.rios (2" di:: cus
são). 
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O Sr. Presiden'te-A este projecto 
oliereceu o Sr. Galeão Ca.rva.lbal. um reque
rimento para que o projecto vá á. Commis
eão de ConstituiÇão, Legislação e Justiça. 

Posto a votos, não é üpprovado o requeri
mento do Sr. Galeão Carvalhal. 

Em seguida são successivamente postas a 
votos e approvarlos em 2• discussão os se
guintes artigos õo projecto n. 66, de 1890. 

O Congres~o Nacional decreta : 
Art. I. 0 Dous terços do producto liquido 

das vendas de canMes imprestaveis e metaes 
pertencentes ao Ministerio da. Gu::~rra a ora. 
existentes serão levados :t credito do mesmo 
ministerio para ser~m a.pplicados em bene
ficio do serviço de aquartelamento hospi
talar, melhoramento de fortificações e f':t.;>
primento de material de guerra. 

Paragrapho unico. O terço restante S(lrá 
escripturado na fórroa da legislação em vigor. 

Art. 2. o Pela mesmo. tórma. e na mesma 
proporção estabelecida. no art. 1 o, serà. dis
tribuído e applica.do o -producto liquido da 
venda de proprios nacionaes e terrenos, que, 
pela extincção ou mudança de estabeleci
mentos militares e corpos se considere defini· 
tivamente desnecessarios aos Eerviços do 
Ministerio da Guer-ra. e não sejam recla.mados 
para o set·viço de qualquer outro ministerio. 

Paragrapbo u nico; Na. venlla des~es pro· 
prios e tet•reilos se dara prderencia aos E:;
tados ou Municipalidades que os reclamem 
para serviço exctu~ivamente publico, medi
ante pagamento ao preço da a. valiação . 

E' posto a votos e approvado em 1 a discus· 
são o seguinte · 

PROJEO'l'O 

N . 50 A-1899 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Os Bancos Nacionaes de de

posito que negociam em ca.mhiaes constituillos 
nos Estados sob o regimem das socienttdes 
anonyroas, não estão sujeitos á obrigoção 
do depo,ito de que trata o att. 19 da lei 
n. 559, de 31 de dezembro de 1898. 

O Sr. Edm.undo da Fonseca 
-(Pela wdcm) rcquet· e obtem dispen~a. de 
interstício parn. que o projecto n. 50 A de 
18\l9, q11e 3.caho. de ser votado, entre nn. pro
:xima. 01'dem do dia. 

Posto a votos ê approvado em 1"- discussão 
o seguinte 

PROJECTO 

N. 70 -1889 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1•. Fica o Poder Executivo autorizado · 

a conceder aos officiaes e praças do Exercito 
que requererem matricula nos institutos de 
ensiM militar, dispensa de idade exigida. nos 
regulamentos n.w boje em vigor. 

Art. 2•. E' o Govet·no i gua.lmente autorizado 
a conceder mais um anno para completarem 
os estudos preparatorios a todos os alurnoos 
e ex.-alumnos que houverem por qualquer • 
causa. excedido o prnzo regulamentar mar
cado para esses estudos. 

Art. 3•. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

O Sr. João Dantas Filho
(Pela. ordem) requer e obtem dispensa de 
interstício para que o projecto que acaba de 
ser votado entre ra proxima sessão. · 

E' annunciada a. votação do projecto 
n. 28 A, de 1899, tlxanrlu o subsidio que 
devem perceber os membros do Con~resso 
Nacional durante a legislatura de 1900 a 
1902 e da outras provirlencias, com sub
stitutivo da Commissão de Constit uição, Le
gislação e Justiça, declarando em vigor a lei 
o. 407, de 6 de novembro de 1896, que fi:x:ou 
para a presente legi!!latum o subsidio 4os 
Dcpu ta.do5 e Senadores ao Congresso Nacio· 
nn.l (1' discussão). 

Posto a votos é approvado em 1~ discussiío 
o seguinte 

PRO!ECTO 

N. 28 A-1899 

O COngresso Nacional decreta: 
ArL . . I.• Du:-ante os trabalhos do Con· 

gresso Na.ci'lnt.l na lej!islatura de llJC>O e 19D-2 
perceberá cada Deputado e cada. Senador, 
a.léru da. ajuila. de custo fixada na actualle
gislatura, os subsídios di:1rios de 75$, pagos 
pro labore pelo Thesouro Fedtlral. 

§ 1." Estes subsidi05 sct•ã.o pagos mensal
mente, descontados de cada um dos membros 
do Congresso tantas vezes setenta. e cinco 
mil réis qua.nt<:s forem os dias em que não 
comparcC<Jr aos trabalhos de soa9 sessões. 

§ 2." Os subsiflios assim fixados serão pa
gos dut·a.nte as se:;sões ordina.rias e extraor
dinaria.s e tambem durante as suas proro
guçõc~. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 
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O Sr. Presidente-A este projecto 
t'oi ofi'erecido. pela Com missão deCoqstitui<;ão, 
Legislaçílo e rle Justiça. um substitutivo que 
ha de ser tomado em cJnsideraviT.o por oc· 
casião dl,, 2• discussão. 

Posto :.t votos e approvado em 2·' discussão 
o seguinte artigo uoico do 

l'ROJECTO 

N. 60- I890 

O Congresso Naciona1 decreta : 
Artigounico. Ao tenente-coronel graduado 

reformado do exercito Antonio Galdino Tl'a· 
vnssos Alves, devem ser abonarias as quotas 
de reforma inherentes á classe do3 officiaes 
superiores desde a data c'.o d•,creto que o re
formou ; revogadas as disposições em con
trario. 

E' annunciada a votação rro projecto n. 51, 
de l899,autorizando o Governo a conceder a 
D. Maria Catharina rle Albuquerque Mara
nhão a pensiio e me i o soMo de q ua goza;va. 
sua fa.llecida mãe, viuva do major do exer
cito Timoleão Peres de Albuquerque Mara
nhiLo (dbcussão unica). 

O Sr. Presidente-O Sr. Deputado 
Mello Rego otrerece11 a este projecto o. 51. de 
1899, a seguinte emenda substitutiva.. (LfJ .) 

O Sr. Ermirio Coutinho (pel't 
ordem) -Venho á tribuna unicamente para 
requerer a V. Ex. que se ilignede consu1tar iL 
Casa se concede preferencia, na. votação,para 
a emenr.a substitutiva olferecida pelo Sr. 
Mello Rego, acceita pela Com missão. 

Consultada n. Camna., é concedida a pra
ferencia pedida. 

Posta. a votos, ê approvadn. a seg-uinte 
emenda. do Sr. Mello Rego, substitutiva (to 
art~ 1 • do pt>Ojecto n. 5! ,de I 899: 

Substitutiva ao projecto n. 51, 1ie 1890. 
Fic;t o Governo autorizado a conccLicr a 

D. Maria. Cathat'ina. (le Albuqum·quo MUI'&
nhã.o, fillla. do major Timolefio Peres de Albu· 
qucrquC! l\Iar:mhão, a pen.;ii.o do que gozava 
sua fullecida mãe, sem prejuizo do meio
soldo que por lei lhe compete. 

E' considerado prejudicado o referido art. 1 u 
do projecto n. 51 de 1899. 

E' approvado o seguinteat•t. 2': 
. Ficam revqga.da.s as disposições em contra

riO. 
E' o projecto assim emendado en'Viado â. 

Commissã:a de Redacção. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica e enviado á Commissic do ll.edacção o 
seguinte 

PROJEOTO 

N. il- 1899 

O Congt•asso Nacional decreta: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

riza.rlo a conúderar como etrectivam.,nte pro
movido ao posto de alferes de iufarJiaria em 
data de. l4 de agosto do;~ B9-1 ao então I• ca
dete do 8• batalhão de infantaria Antonio Ro
drigues de Araujo; revogadas as disposições 
em contrario. 

O Sr. President.e-Estão findas as 
votações, ::-1ssa.-se á materia em discussão. 

E' annunc,ada a discussão unica do pro
jecto n. 72, de 1899. autorizando o Poder Ex
ecutivo a conceder licença. de um anno com o 
respectivo ordenado ao 4" escriptura.rio da. 
Alfa.ndega do Ceara Arcadio de Almeida For
tuna. artm de tratar de sua. sa.ud.e onde lhe 
convier; 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada, a 
di s~ussã.o. 

O Sr. Presiden1:e- Havendo nu
mero, vou submetter a votação o projecto 
n. 72, de 1899, que acaba de ser encerrada. 

Posto a. votos é appronrlo em discussão 
unica e enviado iL Comu.üssão de Redacção, 
o seguinte 

Pr.OJECTO 

N. 72- 1899 

O CongrMso Nacional resol v c: 
Art. }.o E' o Poder Ex:ocutivo autorizado 

a. conceder a licença. de um nnn•l, com o res
pectivo ordenado, no 4• escl'iptnraJ•io d;t Al· 
thnrlcgn. elo Ceará, Arcaclio do Alrneida. For
tuna, nlim de tratnt• cio sua snudo onde llle 
convier. 

Art. ~-" Ficam rovogndas as disposições 
em contrnl'io. 

E' annunciaua a 3" discussão do projecto 
n. 62, d<l 1809 (do Sena.dc}, concede11slo previ· 
leg-io o.o D1·. Pedro Souto Maior e c·ulro, para 
estabelecer um plano de navegação a vapor 
entro Santo Antoniu do Rio MaU.etra até perto 
da. foz do Rio Beui. 

Niognem pedindo a palavra, e encerrada a. 
discussão. 

O Sr. Presidente declara que va.e 
submetter o projecto que aca.ba de ser encer-
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1·ado á votaçã:o e que a Commissão é de pa- ! E' certo que esta. mesma. c~tmara já con
recer que ell:~ deve ser approvado com a 1 ceneu, ew 5 de novembro do anno fi ado, 
su;Jpres~ã.o do nome uo segundo rlos peiicio- ' favor igual ao que é hoje solicitaclo; mas en
na.rios José Eust~>.quio Fe1·reira. Jacobina, já. tende a commissão de Instruccão Publica 
fallecido. que não é isso razão bastante para que se vá 

P t t · d r: ·.,A perpetuando a anormalidade, que orl!- se ve-
os a avo os,e apl?rova a. a. re er1 ..... emen- rJ·ticll. naquella Escola, de doas lea-Jsla.~'ões 

da .da Commissão. ~ .. 
diversas em vigor, dous regimens escolares, 

Posto a. "VOtos,é approva<lo em 3a discussão, 
assim emendado e enviado ao Senado, indo 
antes ã. Co.mmissão de Redacção, o seJ;!uinte 

PROJECTO 

N. 62-1899 

(Do Senado) 

O Congre>so Nacional resolve: 
Art. J. • E' o Governo autorizado a conceder 

privilegio por 25 a.onos, a.o Dr. Pedro SOuto 
Maior e a J.•sé Eustaquio Ferreira Jacobina, 
para estabelecer um pl<mo de uav-ega.çâo a 
vapor entre Santo Antonio do Rio Madeira, 
atê o Ioga.J• que tica perto da. foz do Rio 
Bcni. a 10",20' de latitude Sul ou para. melho· 
ramento nas cachoeiras existentes no mesmo 
espaço sem onus algum pata o Estado. 

dous planos de estudos profundamente di:tl'e
rentes, duas turmas de estudantes mar
chando pa.rallela.meute para alcançar os 
mesmos grú.os scienti.ficos e receben~o ~ocões, 
mais ou menos extensas em relaçao a. uma 
mesma ma.teria, conforme o regi.men em que 
estiverem collocados ! 

E não ê vã a affirmaçã.o que faa.emos. 
As noções que eram professadas, por exem

plo, na cadeira de Cln~trtte~ões, receberam 
nota.vel contingente de matern\ nova em re
la.~~o á bygie~e dos edificios. sanea.m~n.w das 
cidades. arch1tetura, etc., etc., ex1g1Ddo a 
sua. divisii.o por mais uma ou duas c;tdeiras ; 
o 10esmo se deu em relação ás cadeiras ds 
macbinas, estradas de ferro, etc., etc. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições 
contrario. 

vae a imJ.)rimir o ~eguinte 

PARECER 

Assim o deferimento ao pedido dos Srs. 
a.lumnos da Escola Polytechnica, além de 
generalizat• o elemento perturbador dos tra.
balhos escolares, prejudicaria ao ensino, fa.

em zendo rekograda.r de 22 annos; e em tão 
lt~rgo período, seria. offensivo acreditar que o 
conjllnto de sciencia.s, que se professa na
quelle esta.belecímento, não tenha, pelos seus 
progressos, outras exigencias a satisfazer. 

A fa~er a concessão pedida, fôra melhol' 
voltal' de vez ao Regulamento de 1874, do 
que adoptal-o pous:o a pouco ~ se!» as me
didas complemenfu.res necessar1as a sua boa 
e~ecuçã.o. 

N. 31- 1899 

lndc(ere o l'equerimento dos altm~nos da Es
cow Poly tccl!.itica, Bcnjamirt F. da Rocha 
Faria c outros, que pedem que se lhes con
ceda o direito de concluirem os seus e;tudos 
de accord<> com o regulamento de 187 4 . 

Alumnos da. Escola Polytecboica desta Ca· 
pita!, em numero de 9, pedem ao Congresso 
Nacional, no requerimento dotado de 14 do 
corrente e ora sujeito ao estudo da Corn
mi.ssão rle lnstrucção Publica desta Co.mara, 
que lhes seja concedido o direito de concluirem 
os seu~ cursc•s ele engenharia, de accordo com 
o Regu l:lmento ele 187 4, hoje sub.•tituido 
pelo Regulamento que bo.ix:ou com o decreto 
n. 364., de 1896. 

Nenhuma ra.o.ã.o de ordem scientillca alle
ga.m os peticionarias, de modo a. convencer a 
Commissã.o de que vantagens reaes resulhm 
para o ensino d!!.& materias prot'essndas na
quelle e.:;tí!.belecimento da adopção do Regu
lnmentode 1874, hoje revogado, porém ape
nas invocam razões de equit/.a.de em favor da 
sua preteução, porqW! a concessã~, 2ue ora 
peclem., jà foi feita a o~<&trvs alumnos, que, 
aliás, não se acham nas suas condições. 

C&nHir V. lll 

A' vista das considerações expostas é a. Com
mi85iio de Iastruccão Publica de parecer que 
se~ incleferida a prctenção consta.nte do 
requerimento em questão. 

SO.la. do.s Commissões, 19 de julho de 1899 . 
- Edu.trdo Pime,~el, -presidente interino. 
- Br<t::ilia da Lu=. relator.- P. Augusto 
Borges .-lolio de Siqueira.-Bernordes .Dias. 
- Antero Botelho. 

V iio a imprimir os seguintes 

PROJEC'I'OS 

N. 79- l899 

.Determ iria !l uc os coroncis do exercito ,·e(or
mados cpmpulsoriamente a 3 de r~r;erciro de 
1800, sejam considerados da da.ta desta. lei 
em áeante, como generaes de bl·iga.da rP.for· 
matlos, c ueaçam o respecti'Oo soldo pela. ta· 
bdla. co•utante do art. 3• do decreto n. 94G 
A, de J de nouembto de 1890 

A Commissão de Marinha e Guerra exami
nou o requerimento em que o general de di-

u 
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visão gradui\do reformado do exercito João 
Baptista. do Rego Barros Cavalcanti de Albu
querque pede que sua reforma. seja conside
rada. como eJfectiva no posto de general de 
brigada,· crea.do por decreto n. 350, de 19 de 
abril de 1890. 

Sd.o procedentes as allegações do suppli
cante em prol de sua causa., conforme a Com
missão passa. a demonstrar : 

O Governo Provísori.o creou, JlOr dec1·eto 
n , 108 A, de 30 de dezembro de 1889, o posto 
de coo.tra-a.lmirunte, correspondente ao de 
chefe de e~q uadra. 

Estabelecida, ao mesmo tempo, a reforma 
compulsoria na armada, foram os c;1pitães 
de mar e guerra que haviam attingido a 
idade limite reformados no posto alludido de 
contra-almirante, com a graduação que lhes 
competia., ex-11i de disposições não revo
garias. 

Um mez clepois, o mesmo Governo Provi· 
sorio estabeleceu, por decreto n. 193 A, de 
30 de janeiro de 1890, a reforma com pulsaria 
no exercito c, mais tarde, rliversa.mente do 
que fez quanto â armada. creou o posto de 

-general de briga,la, equivalent~ aos de ma-
rechal de campo e chefe de esqnadt·a. 

Em virtude de diff.\rença entre as da.tas 
dos referiJos decretos de 30 de janeiro e 19 
de abril de 1890., 1ornm va1·ios coronei~, al
guns mais antigos do que os capitães de mar 
e guerra citados, refol'm<tdos, compulsoria· 
mente, no posto de brigadeiro, com a gradua
ç:lo a que tinham direito. 

Aconteceu, nintJa, que outros coroneis mais 
modernos, porém mni:; felizes por terem nas· 
cidos tres ou quatro mezes depois do suppli
cnnte, fossem reformn.<lo~. t:,mbom compul
soriamente. no posto de general de brigada, 
com a. graduaç;lo do genoral do divisão. 

Do exposto, V<l·se quo o supplicante e seus 
companheiros de má sorte foram victimas de 
um e.cto goTerna.mcntal iniquo e vexa.torio, 
QM se não cotupadoco com o art. 85 da Con· 
st!tuíção Ftldera.l, posteriormeni.c prornttl
gn.d o., cuJo e~piri tu ó o d~ manifestn. í gunl 
d:l.rle antro ns v:t.••tJLgcn~ IJUO cleVl!lll perce
ber os ofileiue~ un ext~rcito e d:t ~tJ•mada., nos 
postos e cargo.; do cathcgori:\ correspondente. 

A Commis~ão. pot• forc;:t rlos motivos supra 
cnnmcra.dos, nttrmdemlo, em parto, u.o razoa· 
vel pedido do supplicu.ute, Ct!IorecEl no sa.Lio 
exame da Ca.mara o s: Jguinle projecfo do lei, 
que julga merece<lor de :Lpprovo.ção, -vbto 
como acautela, ta mo quanto ó possi vel, os 
interesses rio Tbesouro e melbora as condi
ções pecuniari9S pouco lisongciras de lO ou 
12 o!liciaes generaes reformhdos, todos maio· 
res de 70 annos, chelos de bons serviços iL 
Patria e que não devem por isso baixar ao 
tumulo curvados ao peso de crudelíssima. iu-

iquidacle, devida ao erro ou descuido dos go" 
ver!lantes: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• os coroneis do exercito reforma· 

dos compulsoriamente a, 3 de tevereiro de 
1890 serão considerados, d<L data desta lei 
em ueante, como generaes de brigada refor
manos, e vencer1io o respectiYo soldo pela ta
br•lla constante do art. 3• do decreto n. 946 
A, de 1 de novembro de 1890. -

Art _ 2.• Revogam-se as disposições. em 
contrario. 

Sala das· Commissões, 19 de julho de 1899. 
-Henrique' Val!ad t1'es, presideut().-R. Pai
x(í~, relatm• .-Augusto Clementino.-Barbas:L 
Lima. 

N, 59 A-1899 

Aulariz-a o Governo a transferir do car'Po de 
e11gcnlteiros na"Vaes p wa o d1t (trmada o en
genheiro na-cat capitao de fragata .tJrmlv.ado 
Carlos Accioli, com substittttit:IO da Cam
misstio de Marinlut c Gucn·a. 

O projecto de lei, submettido ao estudo da 
Commis>üo de Marinha e Guerra, autoriz!lndo 
o Gl'vorno a b'llnsrerir para. o corpo dn. ar
mada o engenheiro naval ·~pitão de fragu.ta 
graduado C:~rlos Accioli, alem de contribuir 
para a normalização do quadro do corpo da 
engenheiros navaes, actualmente com :;lXCesso 
nos postos de c:t.pitüo·teuente, p1·imeiro e se
gundo-tenente, como se verifica do Almana.k 
do Marinha., e na secção de electricidade e 
torpeuo;> a que p~rt,~nce este officia.l, traz a 
vantagem de diminuir a. despeza. publica., vis
tn que em igualdade de posto os ot!Iciaes desta 
corpo tem maiores gratificações que os do 
corpo da, armada., o que faci lmente se reco
nhece, comparanflO a~ tabellas annexas ao de
creto n. 389, àe 13 de junho de 1891,com a 
annexa ao decreto n. 105, de 13 de outubro 
de 1892, mantid<" pelo decreto n. 3.197, de 
19 de jrmfliro do co!'rente anno. 

Não é novo o caso, porquanto em I 802 o 
Governo tr:msfe1•iu parao cor~ o da armada. o 
engcohei 1'0 n:tval capitão de frngata Francisco 
Carlton Ot to da Silva e no nnno passado o 
então capitão-tencnteDu:trte Huet de Baeellar 
Pmto Guedes, promovendo·o immcdta.ta.mente 
ao posto de capitTio de fragata ; ~umpríndo 
notar que ao Poder Executivo faltava com
peten~ia para fazer essas trausferencias, que 
sô poderiam ser feitas por deliberaçã:o do 
Poder Le~islati vo. tanto mais quanto este 
ultimo offi.cial foi transferido na vigellcía do 
regulamento de 13 de outubro de 1892, orga
nizado e a.pprovado pelo Congresso Nacional, 
regulamento que continha. diSJlOSição prohi-
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bitiva de ~es tra.nsferencias, que só ao mes- curso a. que não poderia apresentar-se sem 
mo Cougresso competia decretar . ser official de marinha., visto tratar-se de 

O modo de f:~.zer o r ecrutameuto pa.ra. o nm:l ca.tl10ira. do ensino tethnico, em virtude 
corpo de engenhei-ros na.vaes, estabelecido do nisposto no art. 13i oo decreto n . 10.201, 
na lei, desde o decreto n . 327, de 12 de de 9 de março de 1889, e no programma. de 
abril de 1890, que creou o mesmo corpo, até concursos annexo a.o mesmo decreto. 
o de 19 de janeiro do corrente anuo (art. 1• Tambem pensa. a Commissão que não pro
dos regulamentos), não tirando aos officiaes cede o argumento de ter tido o capitão de 
que a elle pertencem o caracter de olficiaes fragata. graduado Carlos AccioU rapido accesso 
de mariuha, ?em em ap oio <la. Je~itimidade de postos, d .. pois de sua passagem para. o 
da transferencia contida oo projecto. . corpo de engenheiros, porquanto o contrario 

Nã.n colhe para o "~1so occorrento o argu- rlisto se veritica, pois sendo esse omcia.l trans· 
mento de pa!Sarem es~es otliciaes longos an- · forido para o mencionado corpo em 1802 no 
nos afastados do serviço de mar, porque, si posto de 1• tonGnte. ao qual foi promovido 
elle fosse pl'oce,!ent.e, nr>nhuma razã.o milita.- em 1887 no corpo rla. armada, teve apenas o 
ria. em favor dos <>fficiaes da a.rmad~1, mero- accesso, no referido anno de 1892, ao posto 
bros do magisterio da. Escola Na:o;al, que. por de ~pitão-tenente, obtendo em novembro de 
este facto, sã.o incluídos no q!.ladro extraordi· 1894 a. gr<J.dUação ele capitão de fraga;ta, em 
na.rio (art. 10 do decreto n. 108 A, de 3iJ de virtude de sua. collccaçã.o na escala. Mas 
dezembro de 1889), podendo voltar ao quadro ainda que o argumento não fosss improce
ordinario da. armada, desde que deixem de ·dente, elle não :poderia ser invocado, porque 
fazer parte do mesmo m agisterio, embora no proprio corpo da armada se encontram 
D!~lle permaneçam vinte e mais aonos, e o numerosos casos fie acces.>os muito mais ra
otflcial cuja transfereocia o projecto a utoriza. pidos, sem nunca terem os oillciaes beneficia
conta vinte e t res a.nnos e qua.tro mezes de dos sabido desse corpo. Assim é que alguns 
serviço na marinha, dos qua.cs apenas seis otflciaes em menos de sete annos ascenderam 
aonos e nove mezes de :p~rmanencia no corpo de Jns tenentes a capitães de ma r e guerra; 
de eogenbeiros na:vaes. em nove annos e· em menos tempo ainda 

Pelos documentos que a.Commissão obteve, muitos subiram de aspir:~ntes a capitães-te
reconheceu ella. a importancia dos serviços o entes,. incluindo neste interva.llo tres annos 
prestados pelo capitão de fragat:l. b'l'adüado de aspirante e dous de gua.rd<t-marinha, res
Carlos Accioli, quer emqua.nto esteve no ta.ndo, por·tando, menos de cinco annos para 
corpo da arrnlll'la, quer depois de sua. passa.- per ma nencia. n<.s postos de 2• e 1• tenentes, e 
gem p<J.ra o de eng~nheiros. Como officinl da finalmente em menos de seis a.nnos alguns 
armada., além das viagens que fez como sim- ascenderam de aspü-3.ntes o. 1•• tenentes. Pelo 
pies t•fficial. desempenhou as funci;ões de im- Almanak da Marinha se constata mais que 
mediato em navio de guerra, cowmant!cu o todos os officiaes que se matricularam na 
vapor Moema, em virtude de ordem do com· E:;cola Naval com o capitão de Cragata gra.-

. mand&ote da divisão oa\"a.l do terceiro dis- duado Carlos Accioli o com oUe sahiram 
tricto, datada de lO de janeiro de 1882; des- ;suardas-ma.rinlla s;"to capitiies-teoentes, posto 
empenhou a commis;ão de instructor de by- em que e ell'ccti vo este ocncia.l. 
drographia e navegação dos guarJas-marínha. Em vista das mzõ~s expostas a Cornmissüo 
da turma de 1883; foi ]Jl'Ofcssor,por concur~o, de Marinll:l. c Guerra ú de opiniito rtne o pro· 
de electrlcidade e torpedos da Escol:l. Praticn jecto merece ~ llJlprovaçií.o tla Camo.ra. elos 
de Artilharia., examinador dessas materins, D~pntaclos; ent.rot.nnto, afim ele impedir pro
lente substit.uto da. secção de m<~tbema.tic;tsllo jui'l.Oi! quo do rnomont.o pudessem advir pa.rn. 
curso superi"r dn l':scola. Naval e secretario vs olllcincs do corpo 1la •wmnda nos postos de 
do Ministro dn. Marinhn .. de;de 22 de detem- capitii.es·1.1!Ueutes e 1•• tenentes, pç,nsa. a.Com
bro de 1891 nté 28 'de aloril de 1893; e como mts~iio quo o projecto eleve >Ol' mouifica.clo no 
offici:l.l do cot·po rlc engenbl)ir.Js navacs e~tovo sentido do ficar o cu.pitão dl~ frogu.tn gra· 
na Europa. am commis~ii.o de estudos <lo ~1m d m<do Clll'los Acrioli aggr egat.lo ao quad~o 
especialidade, apresentando. de volta llessa u.tó qno ncllc se dü vnga, nü.o lhe a.provet
commissii.o, desenvolvido tra.halho sobre o tor· tando, porem, as quo occon·urem em virtade 
pedo 'Whitehead, o qual mereceu a a.ppmv:1- da reor_gani7.ação do q ua.dro ua armada, ora 
ção do Governo, que o pren•iou; tem n.tó hoje em cstuclos n:~ Commissão. 
desempenhado as funcções de ajudante rla 1li- Assim, poi~. é a Commissão de parecer que 
:rectoria de tor pedos e exerceu 1le uovo o sej:t dí~cutido o approvado para. ser conver
ca.rgo ih:J secre,ar'o do ex-1·!ini$tro da. Mari- tido em lei o seguinte projecto: 
nha. sendo elagi~do :to deb:o,r esse cargo. Em 
1889 este official foi ha.bilitaclo em concurso O Congt·es~o Na.donal decreta: 
pa.ra o cargo de lente catheuratico rle nave- Art. 1." Fica o Governo autorizado a 
ga<,ão c hydrographia da. Escola Naval, cou- transfer·ir do corpo de engenheiros na.vaes 
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para o da armada o ea.pitão de fragata gra
duado Carlos Accioli, fici1nrio, porém, a"""Te· 
gado ao quadro até que n3ile haja vaga,"ex
cluidas as que occorrerem ~m virtude de 
qualquer reorganização. 

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

Sala das Commissões, 19 de julho de 1899. 
-Henrique Valladares, presidente.-Barbos.:t. 
Lima;, rela.tor.-R. Paixão.-lJfeUo Rego, 
ve!lc1do.-Au9usto Clementino. 

N. 59-1899 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. Lo Fic:a o Gover!lo autorizado a trans

ferir do corpo da engenheiros na vaes para o 
da armada o engenheiro naval capitão de 
fragata graduado Carlos Accioli. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
ccmtrario . 

Sala. rlas sessões, 5 de julho de 1899.
Urbano Sautos.-Alenca!" Lima.-Rocha Ca,. 
,ale ~n te. -illa'l'i ense.-Nilo Peça'll ha. -Ri v a
da via Corréa.-Elay ele Sou.;a.-Th1ltres de 
Ly,.a.- J1[arcas de Araujo.- Pe!"ogrino.
Edw:zrdo de Berredo.-Ozmlw:: -Martins -
Guitlon.-Campos Cartie!".-M. de Escob~1·. 
-A:et>edo Sodré.-Ooidio Abral'ltes.-Vivei
ros .-Lttiz Al.lolpho.-Xavier da Silveir11, Jv.
ni~r. -Arthur Peixoto. -Francisco GurgeZ .
Vtc:torino Mon~ei'l'o.-Leoncio Corrêa.-Tor
quato :ffforeíra.-José A,;elino.-Amorim Fi
gue_ira.-Belvecio Mo<~te.-R. Paia;ão.-Gti
ceno.-Rodolpho Abre~>.-Eduardo Pimentel. 
-C:onçalues Ramos.-Hmriq_ue Vu.::-.-The·J
toma cf-e Maga.Tzaes.-Almeida Gomes.-Le?
nel F1lho.-Aluaro Batt:lko.-Antero Botelho 
-k[onteiro de Barms.-Al(redo Pirno.-loão 
Lw:;.-Itdefonso Alvim.-Ca!"ualho 111ouraa.
Lamounier Godofredo.-Olegario .Maciel -
Lindolpho Caetano.- 111anoel l<'v.Zgencio:
TeUesde Me'llezes .• -Octaviano Bl"ita.-Fran
cisco Sd_.-Thomaz Accioly.-Pedro Bo?·ges.
l<reder-tco Borges.- Manoel 2'imolhea dt 
C:?sta.-Sri F'l'eire.-Jose Mut·tinho.-Gemi
mano Bm.:;it.-R w.l Barroso.-Jollo de Si
g"ei,·a.- AlbugwJI'(lUC Serejo.- Xavier do 
Valle.-PaHla Guimarães.-]. V!/.l(t< Boas. 
-Joao .Dantas Fillw.-2'riHdade.-.,fariHho 
de Andraàe.-Jlf. Caetano.-F. Sorlrc.
Ilde(oasa Lima.-Fonseca Portellrt.-HerlHC
negildo de Mo,·aes.-Tolentiao dos Suntos.
Affoaso Costa.-Ar~gelo Neto.-&lfJBHio Tou
?"tnlw.-A. Galvão.-Euclides Malta.-A. 
~l1iltotl.-Araujo Gàes.-C:arlos McwceUi>~o.
Theoto;tio ele Britto.-Coelho C:intra.. -Luiz 
Domiagues. -Scr;:;edcllo CoiTGa. 

O ~r. President".e- Esgotadas as 
matenas da ordem do dia, designo para 
a. manhã, a seguinte ordem do dia : 

3• discus•ão .do -pro,iecto n. GS, de 1899, 
autoriz;Lndo o Pode!' Executivo a abrir ~to Mi
nis teria da Gu<::rra o cr·edito d~ 848:17::$055, 
mpplementar á. verba 16·-Pessoal-despezas 
especiaes do art. 1!!, da lei n. 560, de 31 de 
dezembro de 1898; 

2• discussiio do projecto n. 1íO A, de 1899, 
ísentando os bancos nacionaes de deposito, 
que negociarem em cambio, institui.dos nos 
Estados sob o regimen das sociedades aoony
mas, das obrigações do deposito de que tra.ta 
o a.rt. 19 da lei n. 559, de 31 da dezembro 
de 1898; 

2" discussão do projecto n. 70, de 1899, [I,U
torizando o Poder Executivo a conceder, aos 
officines e praças do exm•cito que requererem 
matricula uos institutos de ensino militar, 
dispensa de idade exigid•t nos regulamentos 
ate hoje em vigor, l} a conced~r mais um 
anno para completarem os estudos pt•ep:l.l·a
toJ·ios :t todos os alumnos e ex-alumnos que 
houverem por qualqner causa excedido o 
prazo regulamentar marcado para esses es~ 
tudos; 

1• discussão do projecto n. 58, rle 1898, au
torizatldo o Governo a transferit· para o pro
prio nacional em que esteve installado o 
Museu Nacional. á Praça da Republica, o 
<( Forum » da justiça local e da outras pro· 
videnoia.s; 

Discussão unica. do projecto n. 76, de 1899, 
autat·izando o Poder Executivo a concedet' ao 
bacharel Tristão da Alencm· Araripe Junior, 
dh·ector geral da Directoria. de lnstruc(ji.o do 
Ministerio da Justiça c Negocios Interiores, 
um anno de licença. com o respectivo orde· 
nado. afim de tro.tar de sua sa.ude onde lhe 
convier; 

D1seussã.o unica do projeato n. 75, J.e 1899, 
:tutoriza.ndo o Poder Executivo a conceder a. 
José Lobo Vianna, ajuda.nte do guard:t-mór 
da Al!i.l.ndega de S;mtos, um a.nilo de licença 
com o respectivo ordem>.do, afim do tratar U.e 
sua s1ntde onde lhe convier; 

Discussão unica do projeeto n. 7·1, d11 1899, 
autorizando o Puder Executivo a incluir na. 
contagem do tempo de serviços ele Luiz Fír· 
miuo de Suuza Caldas, officia.l da. S·tcrato.t"itL 
do Supremo Tril:mno.l Militar, o em qnü Sdl'· 
viu comoo.gl"imcmsor (\m 1\lverso.~ commissües 
do lllínístcrio da Agricultura.; 

Discussü.n unica rla ttmentla. sub>tituth•a. tlo 
Seno.dn aos projectos ns. 70 A, de 1898, e 73, 
de 1809, da C:tmo.ro. dos DeputuJ.o~. que rc
conbece a D. Anna Rosa. da. Set•ra Oliveira o 
dit·eito ao meio-soldo, como filha. legitima do 
a.lfeees rt~rormado do exercito Lupercio Fran
cisco da Sen :1. Martins. 

Levanta-se a sessão às 3 horas da tarde. 
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57• SESS.~O EM 20 DE JOLUO DE 1899 

Pre$,idencia do Sr. Va; de MeUo (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qu:~.l 
respondem os Srs. vaz de Mello, Julio à e 
Melln, Carlos de Novaes, Heredia. de Sã., An
gelo Neto, Carlos Marcellino, .Augusi;o _Monte· 
ne.gro, Theotonio de Brito, Luiz DomlDgues, 
Viveiros, Anizio de Abreu, Henrique Yalla
d&res, Marcos de Araujo, Pedro Borges, T!10· 
maz Accioly, Marinho de A ndra•1e, Frederic~ 
Borges, Ta. vares de Lyra, E!oy de Souza, Jose 
Pere,.rino, Trindatle, Ermirio Coutinho, João 
d e'Siqueira,Euclides:Malta, Arroxeias Ga.lvão. 
Nelva, Mílton, Ma11oel Caetano, João Dantas 
Filho Rodrip;nes Lima, Oscar Godoy, ~ul 
Battdso, Leonel Loreti, Silva. castro. Deocle· 
cia.no de Souza, Ca.rva.lho Mourão, José Boni
fa.eio Monteiro de Barrot<, Ihiefonso Alvim, 
Gon~lves Ramos, Antero Botelho, Franci5co 
Veig:\, Leonel Filho, Rodo~pho Ah1 eu, ~u
gusto Clementino, Tbeotomo d~ Maga.lhaes, 
No"'ueira. Junior, L!ndolphocaetano. Etlua.rdo 
Pi~entel, Olegario Maciel, Alvares R.ubião, 
Di no Bueno, Bueno de Andrada, Eltav Fausto, 
Cesari o de Frei tas, Lucas de Ba.rros, Francisco 
Glicerio, Hermenegildo de Moraes, Leo~Joldo 
Jardim. Luiz Adolpho, Pau)a Ramos, Fran~ 
cisco Tolentino, Pedro Ferreira, Guilloo, 
Diogo Fortuna, Apparicio Ma.riense. Rivada· 
vja. Corrêa, Yospasiaoo de Albuquerque e 
cas>iano do Nascimento. 

Abre-se a. stlSsão. 
Deixam de comparecer com causa partici

pada os Srs. Urba.uo Santos, Silva. Mariz, Pe· 
dro Cbermout, Matta Bacella.r, Rodrigues 
Fernano le~. Guedelha. 1\!our-ão, Eduardo de 
Berrétlo, Elias Martins, .Augusto Severo,Bar· 
bosa Lima, Teixeír:~. de Sá, João Vieira., P~
reira t.le Ly ra., Pedro Pernambuco, AraUJO 
Góes, Olympio Ca.m'Pos, Seabra., Tosta., Aris_
tides de Queiroz, Vergne de .Abreu, Leovl· 
gildo Filgueiras, PM'o.nbos Montenegro, Je
ronymo Monteiro, lrineu Machado, Timotbeo 
do. Costa Fonseca Portella, Erico Coelho, 
Alves da' Bl'ito, Ernesto Brazilio, Julio dos 
Santos, Urbano Marcondes, Paulino d~ Souza. 
JuniDl', Campolina, Caloger~s!. Almelna_Go~ 
mas, Joii.o Luiz, Jucol) do. Pa.txao. Octu.vul.no 
de Brito, Ferreira Pires, Ma.tta Machu.do, La.· 
:martinc, Moreira. dn. Silva, Luiz Fl~cquer, 
Gustavo Godoy, Auolpho Gordo, Alfredo 
Ellis Paulino Carlos, Cincinato Braga, Ar· 
thur' Oiederichsen, Rodolpho Miranda, Ca.
racciolo. Mello Rego, Xa.!'ier do_ yalle, Bra.
zil1o da Luz, Leoncio Correa., PJlmo Ca.sado. 
Possidooio da cunha., Aureliano Barbosa, Py 
Crespo e Azevedo Sodré. 
· E sem causa os St·s. Cunha Martins, 

Hercula.no B:mdeira, Juvencio de Aguiar. Ge-

minia.no Brazil, Felisbello Freire, Eduardo 
Ramos, Agostinho Vidal, H,··nrique Va.:z, La..;, 
mounier Godofreolo,Antonio Zachar·ias.Al'tbur . 
Tort·es, Rodolpbo Paixão, Costa Junior,Victo
rinoMonteiro e Campos Cartier. 

E' lida e sem debate o.pprovao.la ~ a.cta. da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. 3 • Secretario (seruindo 
de i • ) procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

officio do Sr. t• Secretario do Senado, de 19 
do corrente, communícando que o Sena.do 
a.doptou e nessa data. enviou á. sancção 
do Sr. Presidente da Repnblica a proposição 
desta C~tmara, creando um fundo especial 
a.pplicavel ao resgate e outro para ~;Brantia. 
do papel-moeda em circulação.-IoteU'ada. 

Requerimento do Fernando M.arin do Prado 
solicitando, por si ou por compa.nbia ou em pre
ta que organíz11.r, a conce>são para captar e 
aproveitar a torça dos Tombos do Cara.ngola, 
no Estado Rio de Janeiro, para n.pplical~a. a 
varios fins naquelle Estado e nos de Minas 
Geraes e Espírito Santo. -A' Commissão de 
Faz-enda e Industria.s. 

O Sr. Bueno de Andrada
Sr. Pteslden.e, a. municipalidade da. cidàde 
de Santos en-viou á. Mesa desta Cama.ra. uma. 
represent a.ção, na. qual reclama. uma medida. 
a.ssãs justa, medidu. que eu coosigilei neste 
projecto que vou passar ás mãos de V. Ex. e 
que mereceu a honra de ser assígnado por 
todos os Deputados pauJ,istas nest~ momento 
presentes â. sessão. · 

Em t empos passados, como 'V. :Ex. sabe, 
deu-se no Estado de S. Paulo difil.cultosa 
crise de transportes, que transtornou bas.; 
ta.ote o movimento comrnerc!al daquelle Es
tado, e uma. das medidas que o Goverllo 
central julgou urgente e nccessario para 
resolver esta crise foi o estabelecimento de 
dous bal'racões ao lado da Alfandega para. 
melhor a.ccommodar as mel'<'ador·ias que na
ctuelle momento se acha.vam ~xposta.s ao 
tempo. Este~ arn1azens forum coustruidos em 
terrenos emprestados pela municipalidade de 
Santos, sob a. condieão de voltarem esses 
t er1·enos á posse da Ca.me.r~~o Municipal, uma. 
vez resolvida a crise de transportes. Or&, e 
sabido que nas obrns do · cáes d~ Santos 
acham-se já. construidos diversos e numerosos 
arroazens alfandegados, tornando-se a.ssim 
desueces.saria a utilização dos dous barracões 
então const1'Uidos ao lado da .Alliodega. A 
Ca.mara. Municipal de Santos pede, :tJOiS, q~e 
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lbe seja. entregue o terreno. Entendeu-se já va..-a-se no ~eu E;;ta.iio, ao la.do dos seus a.mi• 
directamente com o Governo e este não se gos victimados. Estava sõ com os seus ami
julgou autorizado a entregar-lhe os dous gos .. 
proprios, que considera nacionaes, emb_ora. · F01 neste momento qu(l o procurou ~ hon_
construidos em terreno alheio, sem autor1za.- rado Sr. desemb:.trga.d.or Enéas Noguerra., di· 
çã.o competent~ do Poder Legislativo. zendo-lhe que o Senador ~ogue?ra Pal'anaguá 
· Sr Presidente, jul"o um excesso esta au- pol' telegrammassuccess1vos o mterroga.va da. 
tori~ção que o Gov"erno entende_ precisar êpoca em que o orador pretendia v~r pa~-os 
para. entregar os referidos. ~arra.coes com o trabalhEs do Congresso. Aquelle am1go. diZia
seu terr·eno á Ca.ma.ra Mummpal de Santos; lhe entao que a sua preseaça parecu~ ser 
entretanto, para satisfu.zer á sua vontttde, aqui riecessa.ria. 
apoiado por toda a numerosa Co!-icentraç~o .e Respondeu-lhe o.orador que o .seu logar 
pelo não menos numeroso Partido Republ!- era no Estado ao lado dos seus am1gos, e que 
cano. a.pre~ento este projecto de lei, princi- jà. tinba publicado a sua circular, contanto 
:palmente pa.ra dar andamento a esta questão. ser eleito CO!D ~ esforÇos dos seus amigos ; 

Peço a v. Ex . encamintJe est~ meu pro· contando, pots, somente com elementos pes-
jeCto de morto a que elle seja transformado soa~ . . . . 
rapidamente em lei. (Muito b<rm.) T!Dlla, entretanto, escrrpto a um am1go tn-

. timo e sincero tiel, minuciosa carta sobre a 
o Sr. Presiden~e-0 projecto ftCll. sua situação política, afim de que pudessem 

sobre a Mesa. até ulterior deliberaç[o. aqui ser rebatidas quaesquer .calumnias e in

Comparecem mais os 81's. Silverio Nery, 
"Albuquerque Serejo, Amorim Figueira.,Eneas 
Martins, Serzedello Corrêa, Torres Portuga.l, 

· lldefonso Lima, José Avelino, João Lopes, 
Francisco Sâ., Helvecio Monte, Fmncisco Gur
gel, Coelho Lisboa, Coelho Cintra, Appolonio 
Zenaydes. José Mariano, Affonso Costa., Ma· 
la.quias Gonça.l ves, Martins Junior, Co~ne li o 
da Fonseca, Moreira Alves, Artllur Perx:oto, 
Rocha Cavalcante, Rodrigues Doria, Jayme 
·villas Boas, Castro Rebello, Francisco Sodré, 
Eugenio Tourinho, Paula Guimarães, Am
philophio, Tolentino dos Santos, Marcolino 
Mour:\, Ga.ldino Loreto, Pinheiro Junic r, Tor
qua.to Moreira., José Murtinho, Xavier da. 
Sil-vet~,Aicindo Guanabara, AUgustO de Vas
concellos; Sá. Freire, Belisario de Souza., Pe
reira dos Sa.ntos, Nilo Peça.nba, Barros Franco 
Junior, Mayrink, Alfredo Pinto, Alvaro Bote
lho, Capertin.ode Siqueim,Telles de Menezes, 
Manoel Fulgencio,Pa.clua Rezllnde,Galeão Car
valbal,Casamiro da Rocha.,Domingues de Ca.s· 
tro,Ollveir o. Br9.€a,Edmundo da Fonseca, Ovi
dio Abrantcs,Alves úe Custro,Alencar Guima
rães, Lameoha. Lins, Lauro ~iüller, Marçal 
E.coba.r, Francisco Alenca~tro e Pinto do. 
Rocha. 

O Sr. A.nlzio de Abr<>u dir. que, 
quando interrompeu hontem o seu discurso .. 
tra.tou de demonstrar qual era a sua situação 
·emface nos diversos grupos políticos, em que 
se dividia. o Estado, quando aqui se tratava 
de arregimentar forças para dar batalha ó. 
situação dominante. 
. O orador estava igualmente afastado de 
,ambos-do governo esta.doal e do partido que 
o combat ia; de rela.cfus melindradas com o 
.ge·nera.l ,Pires · Fet·reira e guerreado pelo go
ver.lío esta.doa.l e pelo Senador Cruz. Col!Ser-

trigas. 
Foi a. chamado deste amigo, seu coUega, o 

Sr. Tavaro.s ae Lyra, que se dicidiu a deixar 
o Piauhy. Ao seu telegramma chamando-o 
com urgencia, respondeu, embarcando. 

O ora.dor embarcou então para. o Rio e 
aqui chegando foi p::-ocurado pelos que pre
paravam a reacçâo. A elles neelarou o orador 
que nll.o precis~~ova de conluios e conchavos 
vara ser representante do Piauhy, que o seu 
manifesto já estava publicado, upresentan•IO· 
se candidato e que ignora-va o que se estava. 
tramando. 

Então, o orador ouViu que o movimento 
rea.ccionario não tinha por fim sórnente curar 
de candidaturas, mas que visava. sobretudo, 
uma modificação das condições políticas do ..., 
Estado. Ecn vista desse progra. . .;ma, o orador 
declarou que hypotheca~ o seu apoio a essa 
colligaçã.o que se tramava desde quatro me-
zes ·antes de chegar o orador do Piauhy. 

Assim, pois, si os representantes do Piauhy 
potliam, por si só~, organizar a colligação, 
independentemente do concurso do orador, 
por que motivo eUes que já estavam nesta. 
Capital, lia via quatro mezes, aguardaram a 
sua chegada para assentar as bases de tal 
colligaçiio 1 

No entretanto, o Senador Cruz assevera que 
roi elle qLtem fez tudo, sem siquer citD.r o 
nome do obscuro orador, que foi o mais vo
tAdo na chupa das eleições pD.ro. a actual 
legislatura, apezar de esta.r .ausente doEs
tado. 

A verdadeira situação do Estado do Pia.ully 
era esta: o partido . republicano federal scin
diu·se em dons grupo~. um chefiado pelo 
governador do Estado e o outro pelo general 
Pires Ferreira e pelo senador Para.naguá.. 
Ambos os grupos apresent&ram·!e, quer pe
mnte o governo do Dr. Prudente _de Mora-e$, 
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quer perante a convenção do partido, ca.da. 
qual querendo ser o genuíno partido republi· 
cano do Eata.do. 

O governo do honrado Dr. Prudente de 
Moi:aes, de accordo com a convenção do_ par· 
tido, em reu:.üão solemne;-resolveu da.r o seu 
a.poio e o seu ~ncurso ao partido clletlado 
pelos Senadores Pirr:•.s Ferreira e Ps.ra.oagná.. 
O Senador Cruz, porêm. não pertencia nem a 
um nem 11. outro partido. e 1'ez opposição ao 
Sr. Prurlente de Moraes até fios de 1896. 

Depois de rerutat out-ras asseverações do 
·senador Cruz, o Ol'3dor lê nm artigo do CQr-
1'eio rk Notici-J-S , do. Ba.hia., no qual é dado 
como um dos chefes do partido republicano 
no Piauhy; e lembra a sua att.itude defen· 
dando aqui, nos jornaes úesta Capital, esse 
mesmo partido. 

Oecupava.·se o orador em relatar o mo1o 
lisongeiro por que foi recebido IlO Ceara peJo 
Senador Crnz, que lhe agradeceu os serviços 
:prestados ao Estado, quando, prevenido pelo 
Sr. Presidente de que a. hora do expediente 
esta.va. esgota.da., pediu que o inscrevesse para 
continuar na sess!í.o seguinte. (Ha'Oendo troca 
de apartes e tt~nrulto, () Sr. Presidmto sus· 
pendet~ a sesst!o) • 

Suspende-se a ses.;ão á 1 hora o 27 minutos. 
Reabre~se a sessão ã. 1 hora. e 40 mi· 

nntos. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. V,a.lladal."e8 (pek; ot·dem}
Peço a. V. Ex. qoe coasultd á. C&rna.ra. si 
dispensa. de impressão a. redacção final do 
projecto n. 71 A, afiin de ser votà.da immedía
ta.mente. 

O Sr. Preslde:nt.e- Antes de su.b-
metter á deliberacão da Camara. o requeri· 
mento do nobre Deputado, vou pôr em vota
ção o projecto apreaentado pelos Srs. Bueno 
de Andrada e antros. 

E' lido, jul@.do objecto de deliberação e 
enviá.do a Commissiio de Orçamento o se· 
guinte · 

l'RO.JI!:CTO 

Autori:a o Got-emo a mandar demolil' os dou$ 
arma.zens d~ Alfandega . de San.tos, con
struido en~ terre~~os municípaes da me3ma 
cidade, na praça Anto1\ío TeUes. 

. 
tonio Telles; revog(I.().M as disposições em coli. 
tr~río. . 
. Sala das s~ões, 20 de julho de l8Íl9.
Bueno de Andrad.t.-Altlares Rubicl4.-EUas 
FrJ.usto.-fJíno Bue'fi.O.-Dumingv.es de CaStro. 
-Lueas de Barros.- GUcerit~ .-·Edmundo 
Fonseca.-OU'Oeira BragrJ-. 

Consultada., a. Cama.ra concede a. dispensa. 
pedida pelo Sr. Henrique VuUada.res. 

Em seguida, é sem debate approvada, a se· 
guinte 

RED.A.CQÃO Fll'IAL 

N. 71 A- 1899 

Redi:t~«o final do projC{;lo n. 7f, deste·amw, 
que autori:a o Poder E:crxu.ti1lo a. C!Jnsiderar 
como elfectiT>amtm'e promQ1lido ao posto de· 
alferes de infanteria em data de 14 á6 agasco 
d-e ilJ94, ao Bntão i" cadete do 8• bata.thao d6 
in{cmtaria Anto;1io RodrigtAeS de Ar.aujo. 

Artigo unico. E' o Poder Executivo autori-
zado a considerar como e1!ectivamente pro· 
movido a.o posto de alferes de infantaria em 
·data. de 14 de agosto de 1894 a.o então 1• ca
dete do 8• b&ta.lbão de int'autaria Antonio RO· 
drjgues de Araujo; revogadas 8.'! disposições 
em contrario. 

Sa.la. da$ CommisSões, 20 de julho l}e 189<). 
-F. ToZe11tino.-E. M.~lta.-1. Per-egrino, 

E' annnnciada a. 3"- discussão do :projecto 
n. 68, de_ 1899, autorizando o Poder Ex
ecutivo 11. abrir ao Minister io da Guerra. o 
credito de 841!:175$055, supplementar á verba 
16'-Pessoa.l-Despeza.s especiaes-do art. 19, 
da. lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898. · 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada. a 
discussão. . · 

O Sr. Prel!!lldente- Havendo nu· 
mero lef,-al, vou submetter a votos o pro· 
jecto n. 68, de 189D, que acaba de ser 
encet•l'ado. 

Posto a. votos, é npprove.do em. 311 discus
são e enviado á. Com missão de Redacção, o se
guinte 

P.!tOJECTO 

N. 68-1899 

O congresso Na.ciona.l r esolve: . 
A:rtigo unico. Fica. o Governo a utorizado a. 

mandar demolir os dous armazens da Alfan
de.,aa de Santos, · construidos em terreuos 
municipa.êS da. mesma cidade, na praça An-

Artigo unico. E' o Poder Executivo auto· 
rizado a ttbt'ir ao Mintsterio de. Guerro. o 
credito de848: 175$0o5, supplementar á. verba. 
16>--Pessoal-d.eapeza.s especiaes-do 3.rt. 19 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:49 + Pág ina4 de 14 

336 AN N AES DA. CAMARA. 

da. lei n. 550, de 31 de dezembro de 1898, 1 Ninguem pedindo a palavra, e encerrada. a 
faze-ndo as neees>ar-ias operações de credito, e discussão c adiada a votação. 
revogadas as d1spusições em contrario. 

E' sem debate encerrado, em 2" di.;;cussão, 
o artigo unico do projecto n. 50 A, de 1899. 
isentando aos bancos nacionll.es de deposito, 
que negociarem em cambio, instituídos nos 
Estados sob o regimen das sociedades ano
nymas, da obrigação do d'~:posito de que 
trata. o art. 19 da lei n. 559, de Sl de 
dezembro de 1898, ficando adiada. a vo
tação. 

São successivamente sem dehate encerradas 
em ~· discussão os arts. 1°, 2• e 3• do pro
jecto n. 70, de 1899, autorizando o Po~el.' 
Executivo a conceder aos officia.es e pra
ças do- exercito, que requererem matricula. 
nos institutos de ensino militar, dispensa. 
de idade exigida. nos reg-ulamentos até 
hoje em vigor, e a. coocedet mais um anno 
para completarem os estudos preiJaratorios a 
todos os alumnos e ex-almmnos que houve
rem por qualquer causn. excedido o prazo 
regulamentar marcado pa:r:a esses estudos; 
:ficando adiada. a votação. 

E' annunciarla a I• dis:mssão do projecto 
n. 58, de l89B, a.utoriz,tndo o Governo a. 
tranrerir para o propt•io nacional em que es
teve installado o Museu Nacional, a praça da. 
Republico, o cForum» da justiça local e dá 
outras providencias. 

Nioguem :pedindo a. palavra, é encerrada a 
dis~ussão e adiada a votação. 

E' aununciada. a discussão unica. do pro
jacto n. 75, de 1899, autorizando o Poder 
Executivo a conceder ao bacharel Tristão de 
Alencar Ara.ripe Junior, director geral da Di· 
rectoria de Instrucção do Ministerio da Jus
tiça. e Negocias Interiores, um a.nno de licença. 
com o respectivo ordena.do, afim de tratar 
de sua saude onde lhe convier, 

Ninguem pedindo a palavra., é encermda n. 
discussão e adiada a votação. 

_ E' a.nnunciada a discussão nuica do pro
jecto n. 75, de 1899, autorizando o Poder 
Executivo a conceder a Jos~ Lobo Vianno., 
o.judt~-nte do gua.rda-mór da Alfanrlega de 
Santo~. um anno de licença com o respectivo 
ordenado, afim de tratar de sua. saude onde 
lhe ·convier. 

Ninguem pedindo a palavra., é encerrada a 
discussão e adiada. a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pl.'ojecto 
n. 74,de 1899, autorizando o Poder Executivo 
a incluir na contagem fio tempo de serviços 
de Luiz Firmino de Sou:z:,._ Caldas. otficial da. 
Seereta:ria do Supremo Tribunal Militar, o 
em que serviu como agrimensor em diver~as 
commissões do Ministerio da Agricultura. 

E' annunciada. a discussão unic:;. da emenda 
subst,tutiva do Senado ao_projecto n. 70 A, 
da 189S e 73, de 1899, da. Ca.mara dos Depu· 
tados, que reconhece a D. Anna R<lsa. úo. 
Serra Oliveira o direito ao meio soldo, como 
filha legitima do alferes r0formado do exer~ 
cito Lupercio Francisco d~~o Serra Martins. 

Nioguem :pedindo a pa.la.vra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

O Sr. President.e-Está. esgotada 
a ordem do dia. Vou submetter â. vota.ção as 
matarias que acabam de ser encerradas. 

Ern seguida. é approvado em 2• discussão o 
seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 50 A-1899 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unico. Os bancos nacionaes de de· 

posito,que negociam em camb:aes,constituidos 
nos Estados sob o regimen das sociedades 
anonymas, não estão sujeitos a obrigação do 
deposito da que tr!\ta o art. 19 da. lei n. 559, 
de 31 de dezembro de 1898. 

O Sr. Bueno de Andradn(pe!'.!
ol·dem) requer e obcem di.spens<> de ·interstício, 
para que o projecto que acaba. de ser votado 
entre na proxima sessão. 

E' posto a votos e approva.do em 2~ dis· 
cussão o seguinte artigo 1° do 

PROJECTO 

N. 70-1899 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1'. fi'ica o Poder Executivo autorizado 

a. conceder n.os officiaes e pNças do exercito 
que requererem matl'icula nos institutos de 
ensino militar, dis:pClnBa. de idade exigida nos 
regulii.Inentos a. te hoje em vigor. 

O Sr. Luiz Adolpllo- (pela or· 
dem) requer verificação de votnçiio. 

Procedendo-se á. verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 73 Srs. Deputados e 
contra 5 Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente- Não ha. nu· 
mero. Va.e se proceder á chamada.. 

Procedendo-se á chamada,veritica-se terem
se ausentado os Srs. Albuquerque Serejo, 
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Torres Portugal, Frederico Borges, Tavares 
de Lyra., FL·a.ncisc0 Gurgel, Tríndade, Apol
lonio Zena.ydes, Ermirio Coutinho, Arthur 
Peix:oto, Rodrigues Doria, Amphilophio, João 
Dantas Fílí10, Ada.lberto Guimarães, Ro
deigues Lima, Ranl Ba.rroso, Sã. Freire, 
Mayrink, Augusto Clernentino, Telles de 
M0oezes, Nogueira Junior, Padua Rezende, 
Galeão Carvalhal, Francif!CO Tolentino, Pedro 
Ferreira e Apparicio l\·Ia.rieuse. 

O Sr. Presidente- Resp:mdera.m 
á cba.mada. 104 Srs. Deputados. Não ha 
numero. 

Fica adiada a. votação. 

Va.:> a. imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 32-11:;09 

In,lefcre o n~qtlerimento ~m qu~ Germano Ac
cirlly da Lu:; e outros, serventes d ~ s~creta
ria da Indu-stl·ia, ·Vioçt1o c Ob,·,1s Publicas, 
pedem as 'lJantagens de que Go:mm os empl·e· 
!Jados pHbtíco.~. 

Em vista. dos t~rmos do offici o sob o n. l D, 
de 23 de junho ultimo, em que •) :'.[inistT·o da 
In.dustl'ia, Viu.ção e 0\:lras Pllblicns (Directot·ia 
Geral de Con ta.biliclade, l" secção) prest1. as 
infor;nações que, sob reqnisiçii.o d<.T. Com mis
são de Constituição, Legi:<laçio c Justiça, lhe 
foram solicitada.spela. Cum:tm dos DepuUlilflS, 
em offl.cio de 20 de no7embt>o do anno lindo, 
acerca. da. materia. da. petição dirigirln. ao 
Con.g-resso NiiCional, em 3l de ago~to do 
mesmo anno, pelos cidadãos Germ<J.no Accioly 
da Luz, Theodoro Domingos Diogo, Guillwrme 
Fruncisco de Lemos c I~tLhs dos S·.tntos H<tr· 
bosa, serventes da Secreroria. do Ministcrio da. 
Industria, Via.ção e O!m1s Publicas:-!'orça e 
concluil• que s·1 most1·a completamente drsti
tuida rJ.A /'uncl:\mento a l'ecJ:tma,dío que OS 
allurlidos poticiou:trios formulam. no senti•\o 
<le sua equipaPaçã.o MS fnnccionarios publi
cas om gern.l e elo t'.~con h0ci monto i! o seu 
direito ao montepio e ú apo;-;.mtatloria. 

Em consnquencia., á a C:ommissã.o de Con· 
stituição e Justiça ck1 p1recer qL1e seja índe· 
ferida a. mesma. petição. 

Rio,20 dejnlllo (te 1899.-Jiartú>s Junio1·, 
presideote.-Xr.vísr da i'iil'Veim Jui!ior, relu· 
tol' .-Alfredo PiJltO ,-Oliveira Brau t . -Ri· 
1:adavia CorrGa. -Lu i.:; IJomi11gues, -Galeão 
Car11a~h(t~. 

Vão a l.mprimir os seguintes 
C:>.>n:tr:>. Y, 1 H 

l'RO.JEC'l'i>S 

N. 23 A- 1899 

Declcwa que nas capitaes dos Estados, onde 
,1<to esti1ler creado o logar priTJati"o de nwJ.i
tOI' de guerra, accumttlard aS f~"Y~CÇãeS desse 
cargo o j1~i:: seccionaL com a [Jrad~Utr;ü(l àe 
capíut:o, vencendo o saldo deste posto • . 

A Commissã() de Constituição, Legislação e 
Justiç~., tendo presentes o projecto n. 23 deste 
aano, do Sr. Deputado T<wares de Lyra., e o 
n. 134 E, de 1893, additivo de~ta.cado do pro
ject~ 134. tambem de lSOB, passa. a. dizer sobre 
a materia que a.rnbos se pro}lõem. a regu.
Ia.r. 

O decreto n. 257, de 12 de março de 1890, 
que creou auditorias de guerra nas capitaes 
dos Estados do Par:i;Pernambuco, Ba.hia, Pa.-" 
rnnà, Rio Grande do S~l e Matto-Grosso, pre
screveu no seu urt. 4": «Além dos auditores 
effecti vos, creado:s por este decreto, servirá 
nesse caracter, onde o reclame a justiça mi4 
lita.r, nm juiz de direito designado pelo Go
verno do Estat1o e se lhe abonal'ú. o ~oldo de 
capitão.durantc o exP-I'cício.~ 

Posteriormente determinou o der.:reto n. 355, 
de 2.9 de maio de l89L (regulamentar llo de
creto n. 1.065, de 22 de novembro de 1890) o 
SP.g-uinte em seu art. 1°: «Os auditores de 
gu~rra. e o auditor geral de marinha perce
be:ão, atem do soldu dos postos de que teem 
gradoação, no~ termos do decreto o. 257, de 
12 de março de 1890, e do de 10 de abril de 
1890, mais a gra.tificacão mensal de 300$0<)0. 
~os Jog-are;;, porém, onne mío houver au

rlitures de guerra. privativos, os juizes e~u 
a.duogados, que forem chamados 11. exercel.> 
e5su cargo, perceberão sómentc a respectiva 
g1•atiftcação nos dius em que funccionarem os 
conselhos, desde a. da.ta. da. suu. instt~llação até 
o dia em que, com a terminação da remessa. 
do processo, cessa o exercieio de seus mem
bros, come. està. est•tbelecido. » 

Da taes disposições d(J lei se evidencia, 
por um la.do, que o leg-islaiat reconheceu 
~emprc o. nclles>iúade de n.ttender a.o anda
mento r~gutar (los proccs>os allstrict.os ãs au
toridad('s militares uos logares onde não 
havia nem ha. auditora~ de guerra. :fixos a 
prlvo.tivos ; por outro ln.do que, parl\. occor~ -· 
r:er a. essa necessidade, fac1lltou quer a juizes 
nomoaclos pelos goYernadores ou IJresidentes 
dos Esbdos,quer a. a.dvogados,o funccionarem 
como auditores nos alludidos processos. 

Ninguem dirá, pol.'em, que a providencia 
adopta.da concorra de modo completo p<U'a. o 
couveni::ote andamento dos negocias a1Ie
ctos ás autoridades militares nos poutos do 
pa.iz: que nã:o foram dotados com auditorias de 
guerra. 
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Semelhante estado de cousas difficulta. em 
extremo o prompto andamento daquelles 
negocies e desfa vorece a formação de um 
corpo numerico de juizes competentes para 
decidirem com facilidade e justeza, orientan
do-se proficuamente no cahos de no8sa. legis· 
laçã o militar. 

Junte-se a isto a circumstaoéia dos pre
juizos impo~tos ás pru·tes pelas delong<lS pro· 
venientes das nomeações occasionaes de audi· 
tores, os qua.es teem de dizer sobre casos 
urgentes, qua.es sejam a.'; habilitações para 
percepção de meio-soldo e montepio de vi uvas 
e orphãs, e ver-se-ha. que se im1Jõe uma me· 
<lida legislatin, elimina.ndo-a <lc.sses graves 
inconvonien tes. 

Ha l ongo tempo que reclamam por essa 
medida. os que conhecem a legislação milita.t• 
e mas necessidades. 

Para. atten<:er a esses reclamos, foi propost'1 
pelaCommissão de Orç.'l.mento que funccionou 
o anoo pns>ado a P•oovi•leucia que, destacada 
do respectivo Jll"Ojecto, constit ue hoje o 
a.dd 1tiv-o n. 134. 1:, sujeito o..o estudo da. Com· 
missão . 

O me:>mo intuito teve o projecto n . 23, do 
corrente anno, tambem submettido :i. Com-
missão. · 

Uma vez que sobre a conveniencia. de legis· 
lar sobre o as:;umpto e sobt·e a utilidade da 
providencia a adoptar não ha duviúa alguma 
séria. a. oppor, cumpre a. Commissão op~a.r 
por urn dos projectos que ficam sujeitos ao 
seu estudo. 

Prefere a Commissão o projecto n. 23, do 
Sr. Deput~do Tavares de Lyra . 

Elle satisfaz a. nece;:sidade visada pelo ad
ditivo destacado do projecto 134, c fixa detl.
nitivameote a posição joridica. dos magis
trados chamados a. prcench~r as funcções de 
auditores nas capitaes dos Estudos onde não 
fot•am creadas auditorias de guet'l'õl.. 

Assim, é a Commissão de p:~.1•ecer que a 
Cama1'a a.dopto~ o re reri<lo projecto n. 23, 
deste nnno. 

Sala das Commissões, 20 de julho •lc 1800. 
- ]~faNir.s JuHiot·, presidente c J•ela.tor.
J. Go.le<io Oa,·~u.lha.l.-Rivada,;ía Cot·r8a.
Lui: Domingues .-Alfredo Pinto.- Oti1:cira 
Bra.ga.-Ao G!IZ..ilO.-lrincu .Mcwhad1 , 

N. 23-1899 

O Congresso Nacional decreta 

Art. 1.• ?'às cnpihes dos Estados onde não 
esth •e1· cto~àdo o Ioga:• privativo de aud itor 
ô.e gue:rr n, accumnlam as fuocçües desse 
c:~rgu o j uiz seccional. com ;~ gradl tação de 
capitão, Yenceudo o liOltlo desw posto. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições ·em 
contrario o 

S~ la dAS sessões, 10 de junho de 18990-
Tavares de L yra . · 

N. 134 E- 1898 

Additi..:o destacado na 2' discussão do projecto 
!4, 134, deste (tnno, determinando que ~ejam 
feitas perante a justip federa~. nos Estados 
onde n«o hDtt'Oer auditorias de guerra, as 
habilitaçiies para. , ~ peréepç<"io do meio- soldo 
c montepio a que teem direito as viu..:as o 
herdeiros dos olficiaes do Ex e,·cilo,da Armada 
e clo.s~es aaacxas 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 .• As habilitações para. a percepção 

rio meio·soldo e montepio a que teem direito 
as viu vas e herdeiros dos officiaes do Ex· 
ercito, d:\ Armada e classes annexas serão 
reitn.s peronte n. justiça feder~ll nos Estados 
onde não húuvel' auditorias de guerra. 

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

S;1l:t das Com missões, 31 de outubro o e 1898. 
- Fmncisco Veiga, presidente. -Augusto 
Sev~ro, relator .-Serzedello Co;Têa.-Alcindo 
Guanabara . - Pa~1lino de Sou::rJ Ju:nior.
Anizio de Abreu.- FelisbeUo Fteire.- L ui:; 
J1d~lpho. 

N. 26 A- 1899 

P<11'ece;· :sobre as emendas otferecidas na 2• 
discussr7o do projecto n. 26 do corrent·e an
uo, que fi~:a a competencia dt;s presidentes 
da.{ jtt;!tas commerciaes, nas capitaes dos Es
t ·rdos o11dc est 1s (u;,cci<ma1·em, e dos jui;es 
do COl<mJercio - ou quem. Stlas {w1c;ães exer
cer - nas drmw i.i comarc·ts em que (êir dom i· 
citiado o negoci<mte, pa1·a p recnchtr as foJ·
ma/.idadcs do o1·t . 13 rln Cacligo do Com
meJ·cio 1l<l'l"fl ~~ validarie }"ridiot dos U~:ros a 
l]!le se nJfcn: o art, 11. do cita.rlo codiyo. 

A Commissã.o <lc Con;;ti t;lição, Legislação e 
Jnstiç:1, rlc nccordo com (l, tloJib,~ toaçilo d::. 
Cnma.rn, pas;;a a cmittir a sua opinião sobre 
as cmendos apresentadas na. 2" discussão do 
projecto n o 20, de 180g, que torna pr.ttica'l"el, 
o sem Yexnmcs par<~. o commercio, o art. B• 
da. lei n. 559,dc31 de dBzembrode 1898, que 
estabelece o se:;ninte: · 

« Aquellc que negoci·w fiO teJ'l·itorio 
da Republíca com um. fundo de capit!J.l 
maicr tle 5:000$, wro ter~tloJ os ·livros 
e:-citJidoS)Jelo art. 11 do C.od~IJO Comme>·
ciat, scU.tdo• e 1·egi:;trc~d<Js, ficará stljeilo 
ú multa de 200.S lt 1.:000$. Assiln 
lawln:m t~s sociedades C<Jmmcrciaes. J> 
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o legislador - . ê preciso dizer - não aliás, quando se -lhes· otrcre~ssc opportuni- · 
commetteu uma. heresia. jurídica.. O Cod. dnde, reconheceriam se o preceito le!;.tl, por.· 
Comm. Hespa.nhol no art. 54, impõe uma. acto mesmo delles fôra satisfeito, ou o fóm · 

.multa de 1.000 a &.000 reales, no caso de in· pela junta. 
fracção. Foi assim que muitos negociantes authenti-

. A opportunídade, ou antes n urgencia, do coram seus livros no interior e regUl!lrisarMn 
.... projecto ou de outra medjda. equivn.lente no a escripturação, não só pela facilidad~ !a

sentido de interpretar essa. disposição da lei eultada, como porqne, para. elles, a questão 
orça.mentarin foi constataci'\ pelos 'interessa- era mais da pet•dn. de temJ)o ·e 1los Clbstacnlos, 
dos, quo a.pplaudiram pela imprensa a inicia- do que do pagamento dos dous impo.stos-sellos 
tiva da. Commíssão, a qual, seja dito de pa.s· e emolumentos. · 
sagom, agiu no u.::;o pleno da faculdade que E' coollecirlo que o commercio prefere pagar 
lhe outhorga o art.· 111 do Regimento da mais, com tanto que lhe supprimum ob
Ca.mara. dos De'putados. stt\cnlos, encurte as distancias, diminuindo o 

Que as reclamações existem, não se con- tempo- que lhe tenha.m do occup::~r com o 
testa.; basta ler o seguinte artigo, publirode preenchimento de formalidades do tl;;co; ou 
no Jornal do Commercio de 1 do corrente; outras. 

Escreve-nos o nosso corresf10ndente de Ainda neste regimen federativo !louve juiz 
Uberaba: que abriu, rubricou e encerro11 li·nos oom-

< Tenho acompanhado com interessG as merciaes: si >•ivesse, inYoonria o seu teste· 
considerações do Jal·nal rlo Commercio, rela- munho; poderia, pois , interrogar-se, si o 
tivas a -rullrica dos livros commercia.es, bem acto não produziria e1feito:; lega.es? A re
corno li o projecto do Sr. Deputado Alfredo sposta seria. fa.voravel, sem duvida., AO. Mgo
Pinto, ·provendo neste importante assumpto. ciante; nem poderia. deixar de o ser ; p or· 
Sei a tambem permittido ao sertanejo dizer 0 quanto, tivesse autbenticado seus livros o juiz 

~ ou a junta, um acto authentico ~e apresen· 
que sente a respeito e 0 qus tem visto tava, rligno de consideraQão mais jurídica do 
praticar. 

Depois que se reconheceU: a convenieocia que pratica. 
da. e:ttinc::.ão dos Tríbunaes do Cornmercio, Assim, pois, o projecto uo Sl'. Alfredo 
que o codig<l dos commerciaotes tinha insti- Pinto é digno d:J. acceitDção de seu:; collegn.s 
tuido, vieram as Juntas commerci~ com e da sancçã.o p:~.ra. que seja lei da União : sejam 
a.ttribuiçVes de camcter . adminístmtivo, os jui1.es de direito os enC;).rrega.dos de a.t.rir, 
algumas das quaes,lega.hneute ou não, rora.m rubricar e encerr~r os livros comtnerciaes. é 
exercidas pelos juizes commerciaes nas medida .iusta., mediante algum(!. remuueração 
camaras e nos municipios, si niio geralmente, pelo traba.lho, parec:endo equitalívo que seja 
ao menos em alguns Iogares. taxada pela União e por ella satisfeita., por 

De entre as a.ttribuicoes que .fora.m exer· isso que é ella a perceptoru. dos proventos; á 
cidaspelosju!zes de direito,bavla a abertura, sabedoria rlo Congresso nã.o sel'â. diffi·~il en· 
rubrica e encerramento dos livros commer- contrar uma medina que regule o assumpto ; 
ciaes. por exemplo - repartir os emolumentos com 

Conheci alguns que a exerceram ostensiva.- o funccional'io. 
mente e devo coufessa.r que não -vi nesse -A medida. ê urgente, commoda, util e 1ligno. 
serviço inconveniente algum. Pelo contrario, de lon...-ores ao.s que a decretarem. Ella. serõ. 
o considerei de muita importa.ncia. e ulil, já. boa. foote de renda e regularisará. os inter· 
porque o commeroiante tinha. com elle obser- esses commerciaes. 
vado o preceito do codígo respectilfo, sujei· Si eu fosse congressista, faria mo.is: pro
ta.odo-se a.o neto pubneo da. authenticidade, poria. a suppressão das Juntas Commorciaes. 
exercido por um fucccionnrio de ca.thogoria Para que servem ellas? perguntaria.. Se me 
respeitavel, já porque o mesmo commer- objectassem com o desempeubo dos encargos 
ciante tinba a. superar os obstaculos que actuaes, eu replicaria que mui bem poderiam 
frequentemente se lhe apresentavam, com o ser desempenhados nas comarcas. 
transporte de seus livros a grandes distancias, Nãofuocciona. adtnira:ve!mente oa.pparelbo 
e á dependencia de um pre{'Osto que os apre- bypothecario e de tra.nscripções? Não func
senta.sse á. Junta. Cornn:ercta.l da. ca.pital; ·e cionou optima.mente o registro de firmas nas 
recebesse de novo. satisfizesse as despezns, coma.!'cas? Este ultimo serviço, que por ser 
etc., isto ::;em se levar em conta os riscos da de nntoreza ut•gente, devia. estar proximo 
-vía_gem e_ regresso, pela perda,_ damoiticação dos int~ressados, é feito na capital do Estado. 
e d1spen_dlOS uos transportes; I~ao se faUando com gravame delles, que coma centralisação, 
na prec1osidade do tempo perdldo. sempre odiosa, se os tornou dependen~s de 

< Tudo isto era eliminado, quando a dita gra.ndes e frequentes so.crificios, despezas e 
formalidade se exercia. pelos ditos juizes, que, tempo. 
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Nas sédes das com1n~as se a.rchivam os es
tatutos das sociedades ano·nymas - porque 

·· não se poderiam arcbi var os contraetos das 
sociedades . conimerciaes, commandi taria.s e 
solidarias ~A guarda de documentos deve ser 
feita bem _pr-oximo á autoridade que deites 
tem ue conhecer e julgar, e perto das partes. 

Si tanto fosse preeiso, se creasse um esta
belecimento especial com qualquer denomi
nação, no qua!, além do registro geral das 
hypothecas, trausct•ipções, guarda dos esta;.. 
tutos · das sociedades anonymas, se regis
trassem as firmas commerciaes e civis, as 
marcas de fabricas, etc, 

A um estaóeler;imento àe tal ordem poderia 
dar-se o cunlto de fé que gozam os cartorios 
de notarias :publícos; que goza. o registro das 
hypothecas e as propriasjuntas. 

O funecionario especial provido nesse en
cargo, podendo não se occupar com trabalhos 
dejury e outros junto dos juizes, pela assi
duidade e inuependeucia prestaria relev:LDtes 
serviços às partes e ao paiz; poderia. ainda 
.tlca.r a seu cnrgo a estatística judiciaria. na 
comarca..» 

A Associação Comrncrcial de Santos tam
bem dirigiu â Camara a seguillte repre
sentação: 

« Sala. das ~essões, 7 de julho de 
1800- A. Associação Commercia de 
Santos, aproveitando-se da discussão 
do projecto n_ 26, que estabelece o 
preenchimento das formalidades legaes 
para a validade juridica. dos livros 
commerciaes, vem reiterar-vos um 
pedido, que lhe parecendo assál! justo 
merece ser attenàido. 

Sendo os commerciantes aqui resi· 
dentes oorígados pelo decreto n. 596 
de 19 de julho de 1890, que creou a 
Junta Commercial de S. Paulo, com a 
séde na Capital, a. enviarem para alli 
os seus livros commerciaes, afim de 
serem sellados e rubricados, acontece 
quedisw lhes advem gr:uldes pl'ejuizos; 
pois, a despeito de todos os e.,forços a 
boa. vontt\de, ha. sempre demot·a., alem 
de úespezas extraordinarias. 

O projecto ora. em discussão, esten· 
dendo essa competencia aos Jniz~s do 
Commercio nas praços onde não exis
tiram Juntas, vem preencher uma. 
grande lacuna, prestando ao mesmo 
tempo um inestima.vel serviço á classe 
commercial. 

A' vista do ex)losto, pois, espel'a esta. 
Associação que s~ja. o a!Iudido projecto 
a.pprova.do, convertendo·sc em. lei o 
mais breve possivel. 

Para nã.o L"epctil' 3J.'g'UllHlUtl!S, o que 
toruar-se-lliu fastidioso, toma a.liber-

dade de remetter-vos inclus& a repre
sentação que ·vos endereçou ·em 5 de 
setembro de 1891 e onde minueio3a
men~e desenvolveu o a~sumptc•. 

Certa. de que tereis a bon. ade de 
encwinha.I·a. á Commissi1o de Consti~ 
tuição,Legislação e deJustiça,par~ que 
a tome· na devida consideração,. tem 
esta Associaçã.o a honra de apresentar
vos as mais respeitosas saudações. 

Aos illustres cirladãos Presidente e 
demais membros da Camara. dos De
putados. -A. Iguatemy, Pl'esidente •. 
Francisco -ae Amtrade Coutinho, Secre
ta.rjo. » 

No seu primeiro parecer a Commissão, ex· 
planando o pensamento do projecto e justi
ficando os principias de ordem juridica e 
constitucional que u iospiraram, usou dos 
seguintes termos, que transcreve, para me
lhor elucidação do assumpto: 

«As normas jurídicas que regulam as trans
acÇÕes commerciaes- ou melbor- os actos 
de commercio- constitaem ma teria de direito 
substantivo, cuja regulamentação a. Consti
tuição Federa.l reservou pri.vativa.mente ao 
Congresso Nacional. :; 

O art. 34, n. 23, é claro e preciso: 

« Compete privati'f!amente ao Congresso 
Naciona.~: 

Legislar sobre o direito civil, com· 
mercial e criminal da Repul;lica e o 
j}r'()Cessual d4}U$tiÇa federal, ., 

E' lueido, ·-posto que o projecto, referindo· 
se a.. formalidades que o Codigo Commercial 
exige para, validade juridica. dos actos do 
com mareio, os quaes assumem, á.s vezes, ·um 
C)ra..cteL' não só ú1ter-estadual, mas interni.l
cio~ta~, n[o ultrapassou a esphera traçada 
pela nossa. Lei Fundamental. 

Taes livros eonstn.tam relaçõss geraes de 
direito, que não s~:~ restringem aos mesmos· 
Est;tdos; ultrnpaSI!am, quasi sempre, as.sua.s 
t'ronteirá.s e só no Codigo Cammercial teem a 
ex pressão de SllS. garantia. e validade. 

Confront<~dos os arts. ll a 25 do citado 
codigo, deprehender-st:~-ha. a verdade do ar· 
gumento; e, si é iocontestavel qu~ o regi$tro 
de firmas (JU_ ,.a.zõeH:omme1·cües constitue ma- . 
teria de competencia da União, ate na-pro
pria Suissa, cujo regimen politico faculta aos 
Estados o exercicio mais lato da soberania.
(Cod. Fed. das obrig.tções - art. 859 e 
le is fedemes) ·não híl motivo para du
vidar-se que as "formalidades e::.:igidas nos 
livros commerciaes pelo art. 13 do Cocligo do 
Couunetcio, alió.s Llependente.s daque1le pri-



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 25/0012015 11:49· Página 9 ae 14 

.:. 
.· .... · 

'meii'o ucto, · fiquem adstricÚJ.s · :ás normas· natureza · process'úaz no sentido jurÍd-ico do 
~iversaa e particulares a cada Estado. . termo, mas de caracter positivo óu ~di· . 

T.ae!r · assertos foram, entreta.ow, comba-· 'reito substantit:o,. pois nssim devem ser consi• 
tidos pelos illustres Deputados · Srs. Fran- deradas1 (le medo inconcusso •. todas as disposi~ . 
cisco Tolentino, Julio dcs San.tos e CaJogeras. ções do Codigo Con.mercial1 '· 

Os honrados representa.ntes deixaram-se Este Codigo estatue nos s.rts. 11 a. 20 as 
dolílina.r pelo radicalismo, que concede aos Es- prescripções a gue devem obedecei' os nego
tàdos não sómente os attributos na.turaes de ciantes em relaça.o aos seus livros. 
sua. autonomia administrativa, mas apropria Si as Juntas Commerciaes, como pensam 03 
Soberaniá- que, no ~o Federal, reside illustres deputados, no gozo da a.utonomia. 
éxclusiva.mente na União. absoluta que lhes ·possam· conferir as leis 
· Da.hi o mono amplo de interpretar as re· eetaduaes não estão subordinadas á legislacão 
!ações 1Ie Direito e. de limitar, ao mesmo federal ou ás prescripcões jurldicas sobre~ . 
tempo. a acção do COngresso Nacional no que validade dos actos commerciaes, ê mister 
se refere ao ·art. 34, n. 23 da Constituição, chegar ao extremo de BUJ?POr que os Estados· 
que lhe confere a. attribuição privativa. de podem julgar desnecessana.s todas a.s forma.li
ligislar · sobre o direito civil, criminal e com- dadas dos livros commerciaes e do registro 
mercialda. R.epublica. de firmas. Si. essas formalidades dos livros 
. A Com.missão não póde admittir que as .commerciaes são de clireito processual-, na. · 

disposições do IJt'Ojecto violem os n.rts. 7 ,§ 3° opinão dos doutos Deputarl cs, SS. EEx. · .. 
e 60, § 1° do Estatuto Politico. devem completar a sua doutrina . 
. Resolver de modo contrario implica. por Mas iSso seria o absurdo, a inconstituciona· 
um dever de ooherencia a revogação, em lidade, o arbítrio. 
globo, de todas a.s leis substantivas; é pre- E' claro, portanto, .que ao Congresso Na.
cisoi ~ntão, decla.ra.r que o COdigo Penal, e ciona.l mbe declarar qua.cs as ·formalidades 
o direito das obrigações civis e commerciaes necessarins á legalização dos livros commer
só ·poderiam ser executados nos Estados por· ciaes, do mesmo · modo que só a elle com~te 
autoridades federa.es. dar a fórma . geral dos contractos que de
. . E nínguern contestará que em muitas leis, mandam a e~criptura publica para a sua 
até nas de direito publico, exlsta.m a.ttri- nlidade juridion. 
bnições conferidas a. autoridades locaes A . interpretação do art. 7•, § 3° da. Coosti
sem que se lhes :possa. empre2tar o qualifi.- tuição nã.o pórl.e ser feita isoh\damente; na. 
c&tivo de inconstitucionaes. lei fundamental .do -paiz e:;tão as excepções 

E' couvcnieitie citar exemplos pra.ticos. áquelle preceito. 
No direito civil : o decreto n. 370,de 2 de Bs.sta coufrontal-o com o art. 34, §§ 5•, 

ma.io de 1890, dtl. competencia e atiribuições 23, 22, 24, 32; a.rt. 60, § 2• e 66, §§ 1•. e 4.G 
aos juizes locaes e auxiliares dejustíca pa.ra Nu art. 34, n. 5 Astã claramente exposta a 
a.ctos de registro geral de hypothee<IS e onus competencia. pl·ivativa. do Congresso Nacional 
reaes. para regula.r o commercio · dos Estados ; é 
-o decreto n.lSl,de 24 de janeiro de 1890, tambem a. doutrina. do art. 1°, § S",n. 3 da 

(casamento civil) é executado da mesma Constituição Americana no que se refere 'a 
fórma. regula.mentos commerciaes . 

. No Direito Pena.l -o decreto n . 39, de 30 c In!lependentemente elos defeitos attl 
de janeiro de l892,esta.belece tambem regras d r. d · sobre a compctencia. dos J·uízes e n.utorido.des aqui aponta 05• no gocern.o r6 el'ahvo 

t d actualmcntc existente, diziam os pro-
loc.leS no que respeita á. ex t•a icçâo de fundos escriptores do cFederalistb, ha 
criminosos entre os Estados . . o decreto n.3.08~ ,de 5 de novembro de 1898, ainda outros tao importantes que contrt· 

buem a tornai· o ainda menos convenicnttJ 
no art. 81, consolidando leis anteriores, para a administraçao· dos negocios da 
declara. que: presid4nte do jury local dclJtJ Co1l[erleraçl!o. · . 
remetter ao jui:: ucc~onal uma cópia authen- « A falta de poder para regula.'Y' o que 
tica da lista dos j arados de caô.a. uma das di; respeito a~ commercio e um dos de~ 
caw~eÉÍreito Político _ .A Lei n. 35, de 2Ô feitos apontados por todos os partidos.;' 

~ Já temvs fa.J,lo.do àt utilidacl~ de 
de novembro de 189'2, confere ao poder local semellr.'J.nte pode1· , e a sua necess1àaàc 
a. competenci:l. de organizar as mesas eleito- A koje tao geralmente recrmltecido: que se· 
raes. · ria. co'ltsa sv.perftua accrescentar refie-Por que, então, no Direito Commercial, na . 
e:z::ecu~ão ele um artigo do respectivo Codigo, ~ões (• este respelto. )) · 
fallece ao Congresso Nacional a compe- Não procede, ta.mbem, •~ critica. de que o 
tencia.de . outhorgar á autoridade judiciaria. projecto transgride o art. 60, § l da. Constitui
loCal esta. ou·. aquella a.ttribui<;ão, não de ção. 
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Diz o :para.gra.pho: 

« E -uedado ao Cong'l'esso commeiter 
gua.Zguer j tlris ticçaa federal ds jUS:iças 
dos Estados. :. 

o preenchimento das formlllidades do art. 13 
do C::odigo .Commercial constitue um acto de 
jcrisdicção ? 

A negativa se impõe. 
O quo o Estatuto de 24 de fevereiro qniz 

"Vedar foi a d~legação a autoridades judicia.rias 
dos Esta dos de tomarem conhecimento de 
:feitos de naturev.a federal. . 

Trata-&e, na hypothese, de uma funccão 
meramente administrativa, a. qual por des
classificação póde, sem inconveniente, ser 
dada a q ua.lquer autoridade judiciaria fedGra.l 
011 local e mesmo a qualquer serventuario 
de justiça. 

A jurisdiccão dá. competencia para julgar; 
elia comprehende a e:xisteocia do processo, 
ou de formulas legaes de applicaçüo do di· 
reito ao facto. 

Justificando a razão de ser do projecto, a 
Commissão manifestou-se do seguinte modo 
sobz·e o art . 8• da, lei n. 559 : 

-Semelhante disposiçiio,n.lem 1\& impropria 
em lei orçamentnria, sobrecarrega nii.o ~ô o 
commercio do interior de pes!ldos onus em 
uma. pha.se (le sacriftcios impostos a todas as 

· classes. mais prejudica. igualmente o Thesouro 
na. percepção de uma. ~\Xa, que exclusiva. 
mente.lh.e pertence. 

Positivando os fnctos, a Commis~ão demons
trará. que o art. s• d<J. lei n. 559 precisa de 
urgente interpretação. 

.Publicada ess..'\ lei, muitos negociantes vi
ram-se na dura contigcncia. de enviar os dous 
livros exigidos Jlelo art. 11 do Cod. Comm., 
p3.t"a as capita.es dos Estados onde funccionam 
a.<> juntas commerciaes; outros, porém, não o 
1lzeram o.té o presente e preferem incorrer 
na mulln a soiTrer o vexame que impõe a 
remessa daquelles livro.s-corn escripturação 
jâ. iniciaúa-afim de serem preencllid.u.s a.s 
fo rma lidudes do art. 13 do cit. Cod. pelos 
pr~sídcntes das mencionadas .iuntas , alguns 
dos quaes a.cceito.m, indistincts;meoto, o sello 
federal ou estadual nos referidos livros. 

O projecto, :portanto, r emova duvidas e 
difficuldades ; interpreta o pensamento do 
art. 8° da lei n. 559, que neste pooto não foi 
·ainda l'egulo.ment;via- torna. permanente 
uma. u:sposiçiio que póde ser contestada pelo 

. facto de · estar consig-nada. em lei annua, e 
mais : faz Yi:a-ora.r um r receito que esta no 

·espírito e na iéttra do art. 13-2• parte-do 
Cod. Çomm., assim redigido: 

« Os dous li'tlros sobreditos de'flem ser 
encaciern~dos, numerados, sellados e 
r1Abrictdos em todas as suas folhas por 
um dos membros do Triln.mal do Com
m erdo ,·espectioo a. quem couber por 
distribuiçiio, com termos de aõertura e ' 
excerramento, std>scl'"iptos pelo secretario 
do mesmo Tri7nmal e G.$Signa®s pelo 

· presiciente, . 
Nas prollincias onde n6o hou"er Tri· 

bunal do Commercio, as refet•idas for· 
malid<ules serl!o preenchidas pela Re
Zti.çúo do Distrícto, e ne f ..tlta. desta, 
Jlela primeit•ct autoridade da comar~ 
dtJ domicilio do commerciante e pelo seu 
distribuid01· e escrivão, si' o cammercia11te 
nao preferir antes mandar os seiiS li'l!ros 
ao Tribunal do Chmmercio» .•• 

Ora., os Tribunaes do Commercio não exis .. 
tem desde 1875 (decreto n. 2.662), e as attri· 
buições que lhes competiam passaram ~ ser 

exercidas pelas Juntas Commerc1aes, 
que tivGram no regimen actual a sua. 
reorganização pelo decreto n. 596,. do 
19 de julho de 1890, que no seu artzgo 
unico facultou aos Estados a creação 
das mesmas corporações. Essa. circum· 
stancia, porém, não inhibe que a eom
petencia. de rubricar os livros de com- · 
merciantes sej a. cumulativa a. taes 
corporações e aos representantes do 
Poder Judicia.rio, isto é, a.os ju izes do 
commercio ou quem suas funcções 
exercer. 

E depois, nã.o se trata de uma innovacão. 
O decreto n. 916, de 24 de outubro d~:~ 1890, 

- em plena. execução na Republtca - no 
art. 1 • e.otabelece o seguinte : 

«E' creado o regist-ro das firmas ou 
razões commerciaes .a cargo da. secre
taria. das Jucta.s Commerciaes e das 
Icspectorias Commerciaes na.s respe
ctivas sédes e dos of!iciaes do registro 
d as hypolhecas nas outras comarcas. » 

E no art. 11 : 

c A inscrlpção no registt•o e faculta
tiva e será. feita. em livro especial, 
aberto, numeraào, rubricado e cncer· 
rado pc~o presidente da Junta Com
mercial, ou pelo insptctor commercia.l 
ou pelo j-v.i;; do commereio, conforme a 
séde do registro, etc.~ 

Não se comprebende, porta.nto, que, em· · 
quanto a autoridade judiclaria tenha compe
tencia. pa ra preencher formalidades nos livros 
destinaâos ao registro de firmas ou razões 
commerciaes -a cargo dos offici!J.(!S de re
gistro de hyl)othecas- Dão a reunam pa.ra 
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rnbricar os livros commerciaes, quando as 
'· form11lidades destes dependem da inscripção 

da llrma. · 
O Codigo Commerclal Franc~z. nas seguin· 

'tes disposições consigna. a mesmá facilidn.de 
que o projecto esta.tue : 

Les ~iurcs dont la tertue est ordonnee 
par les a.rlicles 8 e 9 ci-dessus, · seront 
cotes, para{asés e visés, soit par les 
juges des tribtma.ux de commerce, soit 
par le m .1ire ou adjoint; dans la form e 
ordina i l·e e sans frais. 

O Italiano no art. 23, oontia. a. rnbrica. dos 
livros commercia.es a. um dos juízes do tri
bunal do commercio ou ao pretor do lagar 
da. residencia do commerciante. 

O Portugue~ no art . 3-~- aos escrivães do 
.tribunal do jury, presidente do commercio da 
éhcumscripção onde os livros ti '>arem o e 
servir, nota.ndo-se que nas comarcas de Lisboa 
e Porto podem ser rubricados por qualquer 
tabellião de notas. 

Finalmente, o Argentino- no art. 53, ao 
tribunal do commercio e, nos log;J.res onde 
11ão houver, aos juizes de paz. 

As Juntas Commerciaes, emborn tenham 
organização proprh em cada Estado, como se 
depreheode do artigo uni co do decreto n. 596, 
de 19 de julbo de 1890, nem por isto deixam 
de estar subordin:1.das aos principias geraes 
que regem os actos e obrigações da impor
t ante ch1sse que ellas representam, 

Referindo-se aos livros de commercio dizem 
Lyon Caem e Renault: « O legislador in
teT1Jem para prescrever e regular este uso ; e 
pensa com 1'U.:üo que superior ao interesse J1ri
t~ado ha um wrdadeiro int8'J·esse publico em_
penlndo .:r> 

E ma.iP adea.nte: « A obrigação de possuir 
livrqs e as formalidades que ll:e;; sao pe
culiares süo determinadas pela lei do pai:: em. 
que o commerciante exerc:J sua profissao, 
qualquer que possa ser a sua nacionalidacle ; 
s{lo a.s disposições que entram no~ termos do 
art. 3" at. 1 do Cod. Ci v, ~egurulo o qual « as 
leis ele policie~ c de scgtwtmça. obrigum todos 
aQuelles qtW hc1bitmn o tcr~·itorio.- (Traité 
de Droit comm., pag. 254 e 281 - Tomo 1. ") 

ver sobre o pontO capital da questão dá-lhe 
o direito de persistir na affirmati:va. de que
as formalidades exigidas pelo art. 13 · do 
Cod. Comm . e as regras a que ellas obede
cem, constituem mataria não processual , 
mas de direito gera.!, nos te1·mo3 do art. 34 
n. 23 da Constituição. 

O illustrado Dr. J. Mendes Filho, cathe
dra.tico da Faculdade de Direito de S. Paulo, 
fazendo, em bello estudo na Revista de Ju
risprudeocia- Anno I[, n. X X L-, a cri- · 
tica. da Theoria do Processo Oivit rs Criminal 
do não menos illustrado Dr. João Monteiro, 
emitte a seguinte opinião, que vem em auxi-
lio deste parecer : · 

c Os Estados podem legislar sobre o 
processo da justiça local; mas o COn
gresso Nacional não está inhibido de 
exercer ideutica attribuiçã.o, maxime 
no que diz respeito aos actos àecuorioff, 
visto que estes podem atfectar á '{lro
pria rel:1Qão de direito . 

4: :Mesmo no que diz respeito aos actos 
ordinatorios, a competencia dos Estados 
tamhem nüo e privati,;a, de sorte que o 
Congresso Nacional pódc, si julgar 
conveniente á segurança da relação 
de direito e á edicaz applicação das 
leis civis, commerciaes e criminaes,
le<>islt~r sobre os actos ordinatorios. 
~Em taes casos, prevalece a lei {e· 

dera L Aliás, os Estados teem reconhe~ · 
cido esta doutrina, tanto assim que. 
no tommte aos processos de casamento 
e divorcio, hypotl1ecas e fallenc:ia.s. 
nenhum ainda se lembrou de le
gislar.» 

Si é assim quanto ao proce$so, ou si ao me
aos surge com tanto fundamento ~ d~vid& 
sobre a extensão do texto constltuc•onal. 
que diremos da. determinação das COE?-di'(áes 
ou forma.lida.des de. prova preconst.itu1da. 
taes como as condiçoes da escripture. pu
blica., dos instrumentos do appl'ova.cã.o de tes
tamentos !los insh·umentos de protestos de 
letras e mesmo de in:;trumentos partioula
res, taes como: letras de cambio, cedula.s de 
contra.cto~, procuracõ~il e, portanto, tambem 
dos li nos Cllmme•·cia.es? 

As fot•malid3.'le;; das provas_rr~consti!uiu~s , 
si são materh\ de direito ad;ectwo, . U<\O sa.o 
ma.terht <le processo; e, a. :pr.:Jposito, convé m. 
reproduzir aqui a referencia feit:;~. naquelle 
traba.lllo ao art . IY, secção I, ultimo alinea, 
da constituição Americana : 

A propria Suissa em sua Constituiç1io1 
art. 64, consigna. a. competencia exclusiva da 
Confederação para. legislar sobre « (Ori.os os 
'l'ltt!.t.eriaes de direito» referentes ao commerclo 
e ás trnnsacções moveis (direitos das obriga
ções. comprebendiuo o direito commercia.l e o 
direi to de cambio) . 

Entret<<nto, nesse pa.iz a administração da 
justiça., como entre nos, compete aos cantõeS. 
(Const . art. cit.) A seríe de argumentos 
e~m~ue a. Commissito instruiu.: ç, s~u modo ([~ . 

« O Congres~o póde, por leis geraes; 
detet•minar qU<tl serã. a fórma. pro?a:nte 
dos a.ctos publicas e p rocessos j Udlc!aes 
e os elfeitos que dos mesmos devem 
resulta r .:~> 
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Ora., ·si esta. disposição não se refere aos 
instrumentos particulares, como são os li
-vros commerciaes, abrange, entretanto, a 
{QffiU!.lidade ·a a r~tbl'ica, qv.e ê tml acto publico, 
e além disso serve pat•o. .demonstrar que 
mesmo· na União .Americana nilo se conside-

- rou como mate~ia que pudesse ser entregue 
a. legislações separadas as formalidades da. 
p;-ova. preconstituída . 

Couseguintemente em relação ~ doutrina, 
não .póde á Commi~são tJ·ansigir com os 
doutos collegas que cvmbatera.m o pt·~j ccto. 

O substitutivo que a Com missão o.trerece, e 
para. o qual pede· a. approvação da Camar:t, 
satis~az a~s mais exigentes em in terpl·etnçues 
const1tuc1onaes . 
. O art. I • respeitá a. organisacão estadoal 

· no que se ref-are ás juntas commerciaes e 
removeas ditncul:la.desapout\\das. A emenua 
do . illustre Sr. Nilo Peçanha, mandando 
alterar os termos .-juizes do commercio 

. pelos seguintes : pela primeira ll«loridadc 
judiciaria da coma1·ca e dign:l de aceitaç;i o. 
O§ l•- justifica-se com os arts. 14 e 63 
do Decreto ll . 500 de 19 de j uI h o de 1890. 

O § ·20 - A maioria da com missão en
tende s~r· de toda a justiça e equidade. 

O art. 2. 0 -<la mesma. disposição do nrt 
8° da. lei n. 559, de 3 1 de dezembro de 1898: 
augmentnd~ _apenas o capi~td d~ 5 para. 10 
contos. Ex1g1r ~enor capJtal é -vexar o pe
queuo commercio cujo<; lucros ,,s.o permittem 
despezas destinadas á uma. completa e.ocri
pturação mercantiL Não convindo presen
temente tlg nr<\l' nellea determioacão da t ax it 
do sello, assumpto que tem a sua. oppor·tu
nidad~ no projccto n. 5 do corrent·~ anno, a 
comm!ssão re~olveu deixar bem claro que a 
autor1dnde tlscal, qualquer que ella sej[L, não 
pód.e transgredir os ••rts. 18. li e 19 Jo 
Codigo Commercial, que rnnntém o seorCldo 
e as conditões de exhibiçã.o em Juí;o dos 
livros commerciaes. 

· A doutrina !!o paragraphi:> unico está 
1lrm9:da. em actos officiaes, como, por c~emplo 
O :l.VlSO !l. 520 de 1860. ' 

Portanto, a disposição do art. s• da. lei 
n. 559, isola.da com_o se} a~ha, pód,e dar mar
gem a abusos e VlOlencHJS de autoridades 
1iscaes que porve:ltura se julguem compe
tentes para exammar, a pretexto de verifi
caçã~ do paga.me?to . do sello, os livrus com
mer-cia~s,_ que, so em casos restrictos, podem 
ser exlub1dos em Juizo. · 

O ci~do aviso d~ 1860 declarou que não 
C!lmpet1a às e~tacoes fiscaes o exame dos 
l1vros commercJaes, e t ão sómente impôr as 

·multas, qu~ndo os livros fossem· apresen
ta!los em Jutzo sem o pagamento do respe-
ctzvo sello, · 

~o mesmo sentido m:i.túfestou-se, por·una.
nimi•lade, o Instituto dos Advogados em ses
silo de 3 da abril de 1862. 

O § 2° remove duvidas no modo de e:i:e:~uta.r 
o art. 2.• 

Finalmente, o art. 3' do substitutivo tra
rluz o pensamento da emenJa. dos illustres · 
rleputadosSrs . Mnnoel Fulgencio, Antero Bo
t elho, João Luiz, C<lmpolin::. , Olegario Maciel 
e Lindolphu Caetano. Essa. disposição é na
cessaria ·; evita:r;ã. futurss interpt·etações sobre 
:1. validade d.os livro~ commerciac.s. 

Em \':sta. do exposto. a commi~são julga pre
judicadas as demais emendas;~ presenta.das com 
o seguinte sub:;titutivo que ofCerece ao .:pro
jocto n. 2.0,_ do corrente anno: 

Substitutivo ao Prnjecto n. 26 de 1899 

Art. I. • O art. I 3 do Colligo CommerctaJ; 
no <rue se refere á mtme-r .. tçúo, rubrica e 
~ermos nos l ivro.:; exigido5 pelo art. 11 do ci
tado codigo, será. executado em toda a Re
publica: 
_ a) no District~ Fedet•nl e nos Estados pelas 
Juntas commerctaes, de accordo com os seus 
re~ulnmentos; 

b) nas capltaes dos Estados onde não exis• 
t arn Juntas Commercia<.>s pela primeira auto
rhh,de judicial'in. de 1" iostancia; · 

c) nas comarcas, <·U pot• esh autoridade 
ou pelos representllntEs das juntas na circum-· 
scri_pçã.o <lo negocia.ute, si esto ó.ã.o preferir· 
mandar os seus livros ã 1·espectiva sédc . 

§ l . • Nas comarcas do dous. ou mais juizes 
da mesma categoria., ('a.be-lhes, cumulativa-
mente, a execução deste :-.rtigo. · 

§ 2." O registro da. firma ou razão eommer
cial perante as Juntas ou funccioua.rios des
ign;Hlos nos termos deste artigo e do decreto 
n. 916, de 24 de outubro de 1890, prcceueri 
sempre o preenchimento daquellus forma.li
dc.des. 

§ 3.• .-\s autoridades judir.iai:'ius perceberão 
os. n;esmos emolumentos pelo S'!rviço de ru
brtca, termos de livros e registro de firmas, 
q\te perceLem os membros e auxiliares da.s 
Juntas Commercines. 

_Art. 2." Aquelle. qu~ deccrrido o prazo de 
se1s me~es ~a._ JlUbllcuca.o destu l<li negociar 
e!ll ter!'ltono da H.epobltea com capital supe
rwr a dez contos de reis, não tendo os li v r os 
l~ga!mente exigidos,_ ioêorrerá; ~lém do qti.e 
d1spoeoart. 15 do Codtgo Commercsa.l na multa · 
d~ 200$ a. 1:000$: Assim, as sociedades commer
Claes, corretores, agentes de leilão Ei pessoas 
equiparadas pelo Codigo aos negociantes e 
qne como est~s são obrigados a po:~suir livros 
legalizados. · 

§ 1.• A dooláração do interessado servíi'ã· 
para a ílxaça:c do tU:ndo capital. / . 
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§ 2. • Nenhuma autoridade 'tiscal poderá 
exa.IIl,i.nar os livros commereiues, competin
do-lhe tão somente impor a multa quando os 
referidos livro;:; servirem de p1·ova em Juizo 
ou nelle forem_ apresentado;; ·sem estarem le· 
galizados. (Codigo Commercial,art. 17 . ) 

Art. 3. 0 São v á lidos p9.1'a todos . os effeitos 
juridícos e independem ds novas formalidades 
e de DO'\'o sello os livros até a. data des~1- lei 
processados pelas Juntas Commerciaes dos 
Estados. 
- _Art. 4. 0 Revogam-se as dis~osições em 
contrario. 

Sa-la das Commissões, 20 de julho de 1899. 
- Jíartins Junior, presidente. - Alfreà!J 
Pinto, rel:~-tor.- X ,t1licr da, Sil'tlcü·t.~.- Oli
M'ra Braga.- A. Galúüo.- Rivaáallia C()Y

·rêa.- Lt1iz Domingues.- Galeão C4l·oaZha.l. 
- lrineu Madutdo. 

Projecto n.. 25 de :1899 

O Congresso Nacion'll decreta: 
Al't. 1. • As formalidades õo art. 13 do 

Codigo do Commercio para. a validade jurl· 
dica. dos livros a que se refere o a.rt . 11 do 
citado cocli~o serão preenchidas em todo. o. 
Reilllblica: 

a) :pelos presidentes das Juntas Commer
ciaes tlaS capitaes dos Estados onde estas 
funccionarem ; 

b) pelos juizes do commercio - ou qnem 
suas i'uncções t!xercer -nas demais comarco.s 
em que CUr domiciliado o negociante. 

§ 1. • Os termos de abertura. e encerra· 
mento nos referidos li nos seriio. no primeiro 

·- c..tso, lavrados a subscriptos pelo secretario 
da. junta e assignndos pelo presidente ; e, uo 
segun.Jo, pelos o!IIciaes do registro de ltypo
thecas, com a assign<l tura do juiz respecli v o. 

§ 2. • A e:xhibicã.o prévia de documento 
que constate o pagamento do sello federal é 
essencial para o preenchimento das mesmas 
forma:ida.des. 

So.la. das Commiss1les, 15 dejunho d~ :1899:. 
-Amphilopkio, presidente .. - Alfrerlo Pint~, 
re1ator.-Martíns lunior.-Xllvier da Silveira 
Junior.-A; Go.l"Cao.-Lui:: Domingues;-JolitJ' 
Galeao Co.rvalha.l. -

BIIIENDAS A Q"OE SE REFERE O l' ARECER suPRA 

Accrescente-se o:tde con-vier: 
Serã.o -validos, para. todos os effeitos jU:ri~ 

c os; dispensando-se novo se \lo da União e mais 
formalidades do art .. 13 tlo Cod. Com., os 
papeis e. liv.rc:s processados, ate ::t data . da. 
presente lei, pela!\ juntas . commet•ciaes dos 
Es~aos. 
- s. n . ....:...Sala das sessões, 28 de junho de 18119, 
-ilfatloe~ Fulgencio.-Antero Botelho.-'!otlo 
Luiz. -OampoUM.- Ougario Mlciel.- Li~ 
dolpho Oaelano . 

SU.BSTlTU'rlVO AO PROJli:CTO N. 28, DE 1899 

Art. 1.' São obrigados a ter os livros eli
"'idos pelo art. 11 do COOigo Commercial, ~el~ 
dos e registrados, todo aquelle que negoma-r 
no territorlo da Republica. com um fundo .de 
capital maior de f>:QOD$, bem como as socre~ 
dades córomerciaes. 

Art. 2." No Districto Federal, a inobser
vancia. do artigo precedente acarretará a. im"' 
po~ição, pela respectiva. autoridade fiscal, d~ 
multa de 200$ o. 1:000$, com recurso sem 
ell'eito suspensivo para o Ministro da. Fa
zenda. 

Parn"ra.pho. Fica, para o Distrieto Fede
ral, elevado a qun.tro mezes da publicação 
desta lei o prazo para apresentacão dos cita
dos livros. telladcs e registrados, independen· 
temente da multa. . 

Art. 3.• Revogom-se as disposições em 
contral'io. 

Sala das sessões, 28 de junho de 1899.
Calogeras. 

Ao a't't. 1•- lettra. b- Ao envez de juizes · 
elo commercio, diga-;,e-pel3. primeira autori
dade du com~trca.-Nilo 1-'cçanha. 

Art. 2. • Aqu~lle que; decorrido o prazo 1le 
quatt·o mezes da pubiicacão desta lei, nego
ciar em territorio da Republica com ca.pital 
superior u. cinco contos. de réis, não te11do os N. 81 ..:. 1899 
livros legalmente exigidos, incol'rt~ró. -além _ 
do que dispõe o art. 15 do CodigoCommereial .Autori.:a o Poder Executi11o a_ restiluit· á Ca.-

. .:- na multa. de 200$ a 1:000$000. · mara: MunicipaZ de ltaguahy, Est.~do do Rio 
·Assim tambem as sociedades commercines. de Janeiro, a importancia àe 21:8~4$000; 

· Pa.r•agro.pbo unico. A multa será imposta - de direitos de importação pag:1s pela mesma 
pela respectiva autoridade fiscal; com recurso e<tmara, sQbre m~tteríaL importado para ca-
-sem etl:eito suspensi-vo- p:\ra. o Ministro na!i;açi!o de agua. 
d!l Fazenda. -

Art. 3. • Esta lei vigorara desde a data de 
sua publjcaçã.o. 

Art. 4. 0 Revogam-se as disposições elil 
contrario. 

A' Commissão de Fa1enda e tndustria s foi' 
presente um requerimento da. Camara Muni
cipal de ltaguahy, Esta.do do R.io de Janeiro; 
pedindo restitUição de direitos de importação, 

- . 14 
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na importancia de 21:824$000, pagos sobre 
ma.teriaes pará. a canalização de agua potavel 
pl.:ra. a cidade de Itaguahy. 

Fundamentando a sua petição, allega a re
querente : 

Que se empenhara. na execução de tal me
lhoramento para a loca.lídade, ua vigencia. <1a 
lei n. 428, de lO de dezembro de 1896, cujo 
art. 13 isentava d~ direitos« os materia.es em 
obra, machinismos e accessorios que se desti
nam ao abastecimento de agua e ao sanea
mento da Capital Federa! e cidades dos Esta
dos:~>; 

que oontrahira com o Estado um empres
timo, cujo quantum é o estrictamente ne
cel!!!lario para. o aca.ba.mento das obras ; 

qne os materiaes eo.co:nmenuados só che
garam depois de revogadas as disposições da 
Lei n. 42E pelas de n. 489, de 15 de dezembro 
de 1897; 

qne, tratando-se de um municipio pobre, 
são escassos os seus recursos para fazer face a 
este pa.,aamento imprevisto ; 

que absolutamente er~ impossível no curto 
espaço de um anno, quanto duraram os favo
res da lei n. 428 e desprevenida de que tão 
cedo fossem elles revoga.uos, ter feito aqui 
chegar o material encommendado, etc .• etc. 

Entre os documentos que instl'Uem a. peti
ção, ha um contracto que tem a data de 4 de 
juullo de 1896, e posteriormente rescindido 
por não o cumprirem o~ ~eus signata.rios, 
sendo lavrado outro em 19 de junho de 1898, 
portanto, jã. na. vigencia da lei n. 489. 

Attendeudo á natureza do serviço a reali
zar, tendente a.~:~anear uma zona paludica, 
onde a. população é de continuo dizimada. por 

. implaoo.vel endemia, é a Commissão de pare· 
cerque seja deferido o requerimt~nto da. ca
mara Municipal de lta.gnahy e propõe a o.do
pção do seguinte projecto de lei: 

O Congresso Na.cional resolva: 
Art. l.o Fica. o Poder Executivo a.utori

zado a restüuir á Ca.:nara. Municipal de lta.
gua.~y, E~tad.o do Rio de. J.1.neiro, o. lmpor·
taneta. de 21 :824:~000 de dtre1tos de impl)l't:~
ção pagos pela mesma carnnra, sobrem.Lteria.l 
importado ~ara. ca.nalizaçii.o de n.guu., abrindo 
ao .Minisoor1o da. Fazenda. o neoessa.rio cre
dito. 

Art. _2. 41 Revogam-se as disiJosiçõss em 
contrar1o. 

Sa.la das Commíssões, 20 de julho de 1899. 
-Josê Mariano.-Pinheiro Junior, relator.
C'oelM Lisboa.- Her menegitcto de ..:l[orae s. -
Ovidio .Abrantes. 

Votacão das seguintes ma.teria.s : · 
Do projecto n. 70, de 1899, autorizando o 

Poder Executivo a conceder aos officiaes e 
praças do exercito, 9.ue r~querem _matrieub 
nos institutos de ensmo mtlltar, dispensa. de 
idade exigida. nos regulamentos até hoje em 
vio-or e a conceder mais um a.nno para. com
pl~te.~m os estudos prepa.ratorios a todos os 
aluamos e ex-a.Jumnos que houveram por 
qualquer causa excedido o prazo regulamen
tar marca.do para esses estudos ( 2" discus
são); 

Do projecto n. 58, de 1898. autorizando o 
Governo a transfe1·ir para o proprio nacional 
em que esteve insta.llado o Museu Nacional, 
á praça. ~la. Republica,_ o «~orum» n!l- jus~iça 
local e da outras provJdenc1a.s (l" dJscussao); 

Do projecto n. 76, de 1899, aulorizan,do_ o 
Poder Ex:ecuti vo &. concerler ao bacharel rrrs
tão de AleMar Ara.ripe Junior, director ge· 
ral da. Directoria de Ins~rucl{ão do Ministerio 
da Justiça. e Negocios Interiores, um a.ano de 
licença.· com o r aspectivo ordenado, utim de 
tratar de sua saud.e onde lhe convier (dis
cussão unicn.) ; 

Do projecto n. 75, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a conceder a. José Lobo 
Vianna, ajudante do guarda·mór de. A1fandega. 
de Santos, um anuo de licença com o re
spectivo ordenado, afim de tratar de sua 
saude onde lhe convier (discus~ã.o unica) ; 
. Do projecto n. 74. de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a incluir na contagem do 
tempo de servicos de Luiz Firmino de Souza 
Caldas, o meia.! Lla Secretaria . do Suprem_o 
Tribunal Militar, o om que servlu como a.grl
mensor em diver~as camrnissi3J:'l do Mmisterio 
da Agricultura (lliijcu;;oã.o unica) ; . 

Da. eme11da :;ubstitutivtt do Senado ao pro~· 
jecto n. 70 A, de 18\lS e 73 de 1899, d:l. Cn.
mara dos Deputados, qua reconhec~ <L D. Anna 
l{.ost~. d:~. Serra. O! i veir:~ o direito ao meio 
soldo, como fllilu. legitima. ~o alfel.'e~ rafc>r
mado do exercito Luperc1o F1•a.nc1SCO da 
Serra Martins ('liscu9~ii.o 11nica.). 

3• diseu:;slio do projecto n. 50 A. de 1899, 
i:.~antLLnrlo os ba(]cos naciona.es de deposito. 
qne ne;;oda.rern et.n c11.mblo, in~tituido nos 
Estados sob o re~lmen das aocteda.tles a.no
uymas, tia obrigação da deposito da que 
tt•n.tn. o art. 19 da lei n. õ59, de 31 de da
zembt•o de 1898; 

2' discuss;'(o do projecto n. 28 A. de 1899, 
fixando o subsídio que devem perceber os 
membros do Congresso Nacional durante a 
le"'islatura. de 1900 a 1902 e dà outras pro
videncias com substitutivo da Commissão 
de Goustiiuição, Legislação e Justiça, decla• 
ra.ndo em vigor <J. lei n. 407, de 6 de novem-

o Sr. Presidente-Não havendo bro de 1898, que fixou para a presente 
na.da. mais a tratar, designo para amanhã a. le"'isla.tura o subsidio dos Deputados e s~na-
seguinte ordem do dia.: . . dores ao Congresso Nacional; 
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2• discussão do projecto n . 48 A, de i899, 
deélárando remidas as dividas para com a 
Fazenda Nacional deU:a.da pelos officie.es e 
.praças que pereceram_ na. campanha ·de ca-
nudos; . 

3• discussão do projecto n. 57, de 1899, que 
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
nisterio.da .Gnerra o credito de25:8l0$ para. 
indemnízar a Felippe Ma.xwel do gado ·le
vantado e a.rrebanua.do pelas forças legaes no 
R.io Grande do Sal ; · 

sa .. discussão do projecto n. 60, de 189Q, 
mandando abona!:' ao tenente-coronel gra,. 
dua.do reformado .. do exercito Antonio Gal· 
dino Travassos Alves as quotas de reforma 
inberentes á. classe dos ol1lciaes saperiores, 
desde a. data do decreto que o reformou.. 

Levanta-se a sessão as 2 horas e 20 mi· 
nutos da tarde. 

58" SESSÃO EM 21 DE JUL!IO DE 1899 

Presidencia dOJ Srs, Heredia de &J., (3° Secre· 
tario), Julio lU MeUo, (2• Vice-Presidente), 
Ile?'edi(l. tk Sd, c3• Secretario) e Julio de 
Mello, {2' Vice-Presidente) . 

Ao meio dia pÍ'ocede-se á chamada, â. qual 
respondem os Srs. Julio de Mello, He
redia. de Sã., Ang'elo Neto, Ildefonso Alvim, 
Augusto Montenegro, Tbeotonio de Brito, 
LUiz Domin.,&Ues, Viveiros, Anizio de Abreu, 
Hearique Valladares, ~t:a.rcos de Araujo, Pe-

:. . . . ~ :·· 

mos, Francisco Toleotioo, Pedro. Ferreira.. 
Diogo Fortuna. Apparicio Ma~iense, ViGtorina· 
Monteiro, Rivadavia. Corrêa, Vespasia.no de: 
Albuquerque e Cassiano do Nasclm.ento. 

Abre.ee a. sesslo. 
Deixam de oomparecer com causa par~ici• 

pada. os Srs. Va.z de Mello. Carlos de Novaes. 
Silva Mariz, Matta Ba.cellar, Rodrigues 
Ferna.ndes, Guedelha Mourio, Eduardo de 
Berrêtlo, Elias Martins, Trindade, Coelho 
Lisboa, Teixeira. de Sá, Joã.o Vieira., Pereira. 
de Lyra, Pedro F'er.aa.mbuco, Araujo Góes, . 
Geminiano Brazil, OJympio Campos, Sea.bra, 
Aristides de Queiroz, Vsrgae de Abreu, 
Amphilophio, Leovigildo Fílgueiras, Pa.ranhos . 
Montenegro, .leronymo Monteiro, Timotheo 
da Costa. FonSeca. Portella, Eríco Coelllo, 
Alves de Brito, Ernesto Br&ZUio, Julio 
dos Santos, Urbano Marcondes, Campolina., 
Calogeras, Almeida Gomes, João Luiz, Jacob · 
da Paixão, Alfredo ·Pinto, Alvaro Botelho, 
Octaviano de Brito, Ferreira Pi~. Ma.tt!L 
Machado, Lama.rt.ine, Luiz Flacquer, Gustavo 
Godoy. Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, 
Pa.ulino Carlos, Cincina.to Br$ga, Arthur . . 
Diede!'ichsen, Rodolpho Miranda, cara.cciolo, 
X.a.vier do Valle, Plinio Ca.sa.do, . Possidonio 
da cunha., Aureliano Barbosa. e Py Crespo~ 

E sem causa. os Sra. Silverio Nery, Ser
zedello Corrêa., Cunha. Martins, Herculano 
Bandeira, Arthur Peixoto, Folisbello Freire, 
Rodrigues Lima., Eduardo Ramos, Maroolino· 
Moura., Bernardes Dias, Henrique Vaz, La
mounier Godofredo, Antonio Za.cbarias, Alves 
de castro, Lamenha. Lins, Ma.rçal Esoo bar e 
campos Cartier. 

E' lida. e posta em discussão a acta:. ... dro Borges, Fra.nciseo Sá, Marinho de An· 
drade, Helvecio Monte, Frederico Borges, 
Tavares de Lyra, Francisco Gurgel, E!oy de O Sr. August.o Clementlno -
Souza., José Peregrino, Ermirio Coutinho, Sr. Presidente, na pagina.7:93 do Diario do 
Atrooi!IO Costa., Ma.laquia.s Gonçalves, Rocha Congresso verifica-se que quando o Sr. Depu· 
Cava.lca.nta. Euclides Malta, Rodrigues Doria, tado Luiz Adolpbo requereu na. seeaão do 
Francisco Sor!ré, Manoel Caetano, João Da.n- hontem a verift~ão do. votll.Qão, procedend~ 
taa Filho, Anguato de Va.sconcellos, Raul se a esta, vota.ra.m a favor do requerimento 
Barroso. Pereira. dos Santos, Silva Castro, 13 Srs. Deputa.doa e contra. 5 . 
Agostinho Vida.l,Deoolecinno dc Souzs, Barros O Sr. Pre::!idente declarou que não havia 
Franco Junior,. Carvalho Mourão, José Bo- numero e mandou prllceder immedlo.tnmente 
nita.cio, Monteiro de Barros, Gonça.lves Ra- á. chamada., como é regimental. 
mos, Antero Botelho, Francisco Veiga, Leonel Nesta. pagina, Sr. PI"esidente, e1tá o metl 
Filho, Rodolpho Abreu, Augusto Clementino, nome como não respondendo â. ch~mada. 
Theotonio de Magalhães, Nogueira Junior. E' uma inexa.ctidão, é ama. to. verdade, 
Manoel Fulgeocio, Líndolpho Caetano, Edu- porquanto não só respondi á. eba.mada., como 
ardo Pimentel, Olegario Maciel. Rodol~ho ta i à. Mesa e fiz ver a.o Sr. Secret11.rio, o nobre 
Pa.ixão. Galeão C8.rialhal, Alvares Rnb!ii.o, Deputado por Ala.gôas, Sr • .Angelo Neto, que 
Doiriingaes de Castro, Dino Bueno, Costa Ju· estava. presente. . .. 
nior, Bueno de Andrada., Cesario de Freitàs, Entretanto, na acta figuro como ausente. 
Lucas de Barros, Edmundo da. Fonse~a,. V. Ex. sabe que é habito m~u comparec~r 
Fraucisco Glicerio, Ovidio Abra.ntes, Leopoldo dia.ria.mente á sessão e só retirar-me depo!S 
Jardim, Luiz Adolpho, Alencar GUimarã-es, que o Sr • . Presidente declara nada ~18 
Brazilio da Luz, Leoncio Corrêa, Paula R&· hner a. tratar. 
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. o ~r.' Pr-esidente-Respondendo á 
reclamação feita pslo nobre Deputado,' tenho' 
a di~r que etiectivnment~ o nome de S. Ex .. 
não ftgura. como presente. Entreta.nto, a.·.Me~a 
a.cceita a. reclamação e fará a rectiti.cação de
vi~ .. 

· . . -Osr. Angelo Neto (4° Secreta1•io, 
se-r"'indo de f")-sr. Presidente, ê verdadeira 
a; .declaração qut! acaba de f!l.Zer o nobre De
putado por Minas Geraes. S. Ex. quandoeu 
estava. bontem nessa cadeira de Secretario 
disse-me: V. Ex. ~ça o obsequio de me con· 
siderar como presente, ·quando fôr chamado 
o meu nome, porqne,a. cha.rnado.de um· amigo 
que está. n.a sala pro:i.im·~. tenho·de retirar~ 
me do recintó. · _ · 

Era apenas o que tinha a. ·dizer. 

O Sr. Pl'esident.e - Ma.is uma 
vez faço ver 8. Ca.mara. e especialmente ao 
nobre Deputado por Minas, que na. lista da 
chamada o nome de s. Ex. não.figura como 
presente. · 
·. 0 SR.. AUGUSTO CL'EMENTJNO -Entretanto, 

. respondi á. eha.m~da e votei. . 
Em seguir;J.a é approvada a. acta da sessão 

antecedente. -
Passa.~se ao expediente. 

O Sr. 4° Secretario ( serllinào 
de f•) procede {1. leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

-O.fficios: 
Do Ministerio da Guerra, de 19 do COI'I'ente, 

sa.tlsta.zendo a requisição desta Camara, no 
omcio n. 46, de 21 do mez proximo passado. 
~.A.quem fez a. requisição. (A' Collimissão de 
Marinha e Guerrá..) 
·-Do MinlsteriodB.Marinha.,de 19 do corrente, 
enviando a. Mensagem do Sr. Presidente da 
Republica, restituin<lo, sancctonados, dous dos 
autogra.phos do Congresso Nacional, fixando 
a ·força. naTal para o anno de 1900, etc.-In· 
telrll.da, enviando um dos a.utographos ao 
Senado. 

Qu;h.ahini a. Ita<J_rii~~ Ji!st~do . d~ Rio GrÂnde dó 
Sul, ~4indo;ale!Il' de outras l).iedidas:de-p_ro.: 
tecção aos ·seus interesses_, .1:J:ue_ o eo.n·gr-~s.so 
Nacional· expeça ·decreto· desigría.n'do quara.• 
him uni co porto para tiS . mercadorias ení~ll'· ·
sito introduzidas nesta região do Brazíi~-A' 
Corilmissão de Orçamento; . ·· : .' ·· · "'-· :; 

Tclegra.mma : 
Al'acajú, 20 de julho de0Isg9·- :Exm_;- ~r. 

Presideute da Camara .dos Deputados -R10·. 
-0 dever de resalva.r·a nossa honl."a derepre· 
seritantes deste Estado e :membros da maioria 
da. AssembléaLegislativacontra·a injuria_que 
nos foi irrogada. de estar o eminente chefe do 
governo de Sergipe subõrnando Deputados, 
nos obriga a. fazer perante a Nação, de quenf 
sois um dós mais altos e conspícuos orgãos, a 
seguinte declaração: 

Tendo o Sr. coronel Valla.dão declarado, em 
artigo ]:iublicado no Jornal, de 17 do corrente, 
contat' com metade aos membros da. Assem
bléa Legislativa ueste Estado e estar o em_i
nente Dr. Martinho Garcez emprega.ndo.su
borno para·fazer maioria. nós, que somos a -
maioria absoluta. da mesma Assembléa. de 22 
membros, por terem dons perdido o mandato,. 
declaramos que não só é talsa a aífu·mativa 
da.quelle coronel, como ainda que .a nossa 
honra acima dos botEs do despeito politiao, nos 
impõe o dever de affirmar solemnemen te que 
somos solidarios com o. governo patriotioo .e a 
nobre e generosa pôlitica do nosso illustrado 
e benemerit o chefe Dr. :M<a""tinbo Garcez; .a. 
quem ~eve o Estado de Sergipe progresso, 
prosperidade, paz e harmonia. - Apukho -
MJtttJ., presidente.- lodo Fernandes. vice
presidente.-Oliveira. Q!.leiro$, 1" secretario. 
-Pereira Can:;alho, 2• secretario.-Dr. Jo-· 
via no CroruaU~a .- Bricio Cardoso •. ~ Aarão 
Brito L ima.-Dr. Danie~ Oa.mpos.-JionoY.io. 
Magalluies.-Felisberto Pra.t .1..-Rosendo .Gar-. 
cio..- Pedro Horacio.- Mar&i»: L!ludelino · 
.lií·eire.-Dr. IJv;;ino.-N • .Aquilw~-Alf-redo 
Franco. -Archi .. e-se. 

Comparecem mais os Srs. Urbano. Santos, 
Carlos M!trcellino,Albuquerque Serejo, Amo
rim Figueira, Pedro Chermont, Enéas Mar
tins,·Thomall Accioly, Torres Portugal, José 

Requerimentos: Avelino, lldefonso Lima, Joiio Lopes, Au~usto 
Severo, Appolonio Zenaydes, José Marrano. 

. Dos droguistas e pbarmac~uticos de Porto Coelho cint.ra, Barbosa Lima, Martins Ju· 
Alegi'e,.pedindo a. a.t~énção do Pod~ Legis- nior, Cornelio da Fonseca, Moreira. Alves, 
1ativo par& a. :representação que dirigiram ao Juvencio de Aguiar, João de Siqueira, Ar
Sr.- Presidente da Republica, contra. a. co· roxellllS Galvão, Neiva., Jayme Villas Boas, 
brança. do imposto de consumo de especialí- ·Castro Rebello, Milton, Tosta, Eugenio Toli
da.des pharma.ceuticas e regulamento expedido rinho, Paula Guimar"cl.es, Adalberto Guima· 
~ra a referida,. cobrança .-A' Commrssão de rães, Tolentino dos Sa.utos, GaJdin~ Loreto, 
Orçamento. Pinheiro 'Jllnior,Torqu:ato Moreira, José Mur· 

Da Compànhiá. :a!strada. de Ferro Brazil, ti!iho; xavi~r da. Silveira; Oscar Gõdoy, lri· -
· Great Sou.thern, ceflllionaria ~ :Via.-:ferrea de.neu ;Machado, Alcindo Guanabara, S'ã. Frffii'é, 
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, -~~~i~~:;~~-~~ s~~~~:- -~~i~,,~~~~h~ ~- ·-~~;t1Bl 
· · Loreti, ·Pàulinó de ·. Soull:&. Junior, Ma.yriok, 

Telles llé .Menezes; · Cliperti.no de .Siq:J,eira.; 
Arthur .Torres, Padu:i Rezende, Moreira .da 
Sntva.,'Caseiniro da Rochã., Oliveira. Brag~, 

. EliM .Fausto, B.ernieil.egUdo de · Mo~aes, 
Mello' Rego, Lauro Müller, Guilloh, Fra.n, 
ciseo Aleocastro, Pinto da. Ro~na e .A.~evedo 
Sodré. · 

O Sr. Auizio de Abreu re:üa 
o flo de ·considerações que faz in. sobre a. poli
ti~a de seu Estado, hontem interrompido por 
ter findado a hora do expediente. 
_ Tratava, então, da sua posição no seio da 
coUigação pa1'lidaria organizada. no Esta lio 
do Piauhy, en;1 opposição aoresp~cti v o gover
nador e assigoa!ava os serviços. que a essa 
co Higaçã.o prestara. na imprem.a. desta. Ca:l)i-

. tal e o concurso pessoal e politíco que a ella 
havia. igualmente prestado, esqueceoclo-sa, 
porém, de referir-se a certas per i pecia.s que 
se deram por occasião dos t!'ab;tlhos prelimi
nares da sua organização e que muito com
promettiaD1 a sua; definitiva orgaoiz.'\ção. 
. Volta, pois, a este ponto, pedindo para el!e, 
especialmente, ~-,.-s.ttenÇão do illustre Sr. ge
neral Glicerio,- qae agiu nessas círcurostan. 
aias como onere do pa.rtiuo republicano fe. 
deral; de posse de plenos potleres que lhe 
foraín outorgados pela convenção do mesmo 
partido, '\)ara. dar uma. soluçilo de!l.n\tiva. ú. 
crise ·politica pi!l-uhyeose, ha.l·monizand~ os 
diversos elementos pertencentes ao part1ilo e 
qutl então se acba.va.m divergentes. 

Desde que constou uo Esta(lo o t\po!o pre
stado pelo Governo Federal ao grupo politico 
chefladc · pelos Srs. Nogueira Paro.nnguá. e 
Pires Ferreira e que este npulo so traduziu 
em fn.cto positivo, o governador do Esta.•lo 
dirigiu-se nos cbetes do partido, nosta CUpi
pital, bzenuo-lhos ver a. lnjust\çn. do procotli· 
menta que tinham para. comslgo, que sempre 
!ôra. fiel o que estuva disposto n. cout!n uar u 
prestar todo o SDU Goucu~SI} oo pa.rt\do. 

Jil. neste momento ha.via no solo dn. con
ven~ão do partido republicano fodot•a.l unm 
cor1-eote fa.vara.vel o.o gove\'1\o.dor, qu~i pu· 
rante eU:t·demoostrou que sompm rôr•~ sus· 
tentador dedicado do partido, no passo que :~ 
coll!gaçã.o que o guerreava. era. fo1•mada. de 
adversa.rios. 

Entendeu então a commissã.o executiva do 
partido que se dessem plenos poderes ao Sr. 
general Glicerio pa.ra dar soluçã.o. à p;mden-· 
cia,' procuriuido _ harmoni.za.r. o go_vel'nO es
tadual' e a colligação que o coroõa.t1a. 

() honrado genel'a.l Glicerio t~ntou a a.eçã.o 
e teve no orA.dor um adversario leal, mas 
.firme. . 

Faz o historicti dos seus seniÇQs ã.. colli· 
gação desde 3.CJ. uella da.ta ate UO fBiliJDheCi· 

~en~o de ,poderes_aqut; ~Uentando à-posWãO .. 
q"Q.e .sustentou: na vangual11a. ·dos seus compa.• · · · 
nl1eiros, })ela. pala'vra e })ela Jlenmi, a.téa . c 
completa. victoria. da chapa da colli~ação~ · . 

Entra em seguida. na analyse de factos pos- _ 
t.eriores, mostrando como o governador ha
bilmente encetou outro caminho, -fazendo 
mai~ administração do que politic~ e ann,ul· 
l~n(l.o actos injnst_9s ·e ~exatorios q_~e pra
ticara contra os ad versarHIS; · · 

Foi assim, cmrraq uecenào a hostilidade ·qna· · 
os grupos colligados lhe faziam, até que, lia 
occa.siã.o ·da eleição presidencial, harmoniza· 
ram-~ todos, por proposta do nobre Senador 
Pires Ferreira., em torno do ne>me do Dr. · 
C!.mpos Sal\es, que unanimemente levaram 
ás urnas. · 

Realizado o congraçamento, elle veiu, no 
etuta.nto, a e.spba~elal'·Se. Porq11e 1 Por 
um unico motivo-a approxímação do pleito 
eleitoral e orga.nizaçã.o da cha.pm. de repre-
sentantes do Estado. · · 

gste ponto é muito importante, e o orador 
jà foi prevenido pelo Sr. Presidente de que 
a hora do expediente está esgotada. ASsim, 
nio querendo poP -força. alguma per·turbar a., 
normalidade dos trabalhos da Cama.ra; ·o 
01·ador pede !LO Sr. Presidente que novamente 
o inscreva para. continuar na sessioseguinte.· 

0 SR. Pn.ESlDENTJi:-0 nobre Depatado será.· 
attendido. . · 

ORDEM DO DIA 

O Sr. P1•ealdent.e- Hll.vendo nu·~ 
mel'o, vo.o-se proceder ó. vota.çito das ma· 
1et•ias. · 

E' u.nuunc\u.da. n "\'oin~lo do pro.lecto n. 70, 
Jo 180ll, &utorlzando o Pudor Execut!~o o. 
concet.let• aos olllclues o praçns do o:r.arofto 
que •·equererem ·mo.trlaull\ nos inatitutol de 
enaluo militar, dlllt,onso. de idade exigida nos· 
l'rl~ula.monto& nts boja om vigor, e a oon· 
c:odor mnfa um nnno pa.ro. complet.o.rem os 81!• 
tudos pi'Op~ra.tor!os o. todos os nl umnoe e ex·. 
alumnus que houverem, por qualquer co.un, 
excetlído o p1·r~:tf) roguhuuentar marcado pat•a 
esses estudoi!l (2• d lscusaito); 

Stto succossivn.mente postos a V'Otos e a.p
pl'ovados em 2' discussão os arts. ")•, 2" e 
3• do 

PROJECTO 

N. ·70.,... 1899 

O Congresso Nacj.onal decreta: 
.A:rt. 3.~ Fica. o Poder Executivo autorizado 

a. conceder a.os offlciaes e praças do Exercito 
quo requererem matricula. nos institutos de 
ensmo militar, dispensa. de ida.d{) exlgi.\la. nos 
regulall!cntos ate boj.e ll!ll vigor. . . : .·· _ , 
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' · Art.ú E' ó Governo igoa.lmmiteautoi'izado Santos, um auno de licença com o respectivo 
a .conceder mais UJ.ll anno para completarem ordenado, afim de tratar de sua aa.ude onde 
os estudos· preparatorios a todos os alumnos lhe convier. · 

· e ex-alumnos que houverem por qualquer Art. · 2.• Revogam-se .a.s disposições em 
ca.usa. excedido o prazo regulamentar mar- contrario.· · 
cado para esses estudos. em Posto a votos, e a.pprovado ein discussão 
· Art. 3. 0 Revogam-ae as disposições unica e enviado a. Commissão de Redacção, o 
cOntrario. aeguinte 
: E' posto a votos e approvado em 1• dis-

. cução o seguinte . 

PROJECTO 

N. 58- 1898 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• O Poder Executivo fará transferir 

para o proprio nacional em que esteve instai
lado o MuMu Nacional, ã. praça da. Repu· 
blica., o Fc>rum da. Justiça. local deste dis
tricto. 

Esse editl.cio se denominará P.ALA.cn:o DA 
JUSTIÇA. 

Paragra.pho unico. No caso de haverespaco 
sufficiente, uesigoarã. uma ou ma.is salas para 
que nella.s tunccionem o Supremo Tribunal 
Federal e sua respectiva secretaria. 

Art. 2. 0 Para. occorrer ás despezas com as 
obras de adaptação necessarias, fica. o Poder 
Executivo autorizado a despender até a. 
quantia. de 200:000$000. 

Art. 3.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Posto a. votos é approvado em discussão 
unica. e enViado á Commissão de Redação o 
:seguinte 

l'MJEC'I'O 

N. 76-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. • Fica o Poder Executivo autorizado 

a conceder ao bacharel Tristão de Alencnr 
At'&l'ip& Junior, director geral da Direcl.oria. 
de Instrueçã.o do Ministerio da Justiça e Ne
gocies Interiores, um anno rle licenç11. com o 
respectivo ordenado, aflm de tratar de sua 
B&ude onde lhe convier. 

Art. 2. • Revogam-se as dlsposiçõet em 
contrario. 

Posto a votos, é approvado em discussão 
unica e enviado á. Commissio de R.ede.cção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 75-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 E' o Poder Executivo autorizado 

a conc:Mer ao cidadão José Lobo Vianna., 
ajudante do guard&-mór da Alfandega. de 

PROJECTO 

N. 74- 1899 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo -á.uto

rizado a incluir na contagem do tempo de 
serviços de Luiz Firmino de Souza. Caldas, 
oi:Hcial da secretaria do Supremo Tribuoa.l 
Militar, o em que serviu como agrimensor 
em diversas commissões do Ministerio da 
Agricultura., ·commercio e Obras Publicas ; 
revogadas as disposições em contrario. 

E' a.nnunciada. a votação da emenda sub· 
stutiva do Senado ao projecto n . 70 A, de 
1898, e 73, de 1899, da. Camara dos Depu· 
tados, que reconber.e a. D. Anna. Rosa da Ser
ra Oliveira o direito ao meio soldo, como 
:ll.lha legitima do alferes reformado do exer
cito Lupercio Francisco da Serra Martins 
(discussão unica). 

Posta. a votos, é a.pprovada a. seguinte 
emenda. do Senado ao projecto n. 70 A, de 
1898, c 73, de 1899 : 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.• E' reconhecido a. D. Anna Rosa d& 

SPrrit Oliveira seu direito ao melo soldo, 
como ftlba legitima do alferes reformado do 
Exercito Lupercio Francisco do. Serra Mar· 
t ins . 

Art. 2.• O Governo ftca. o.utorlzadoaabrlr 
o necessa.rio oredlto para pagamento da. im· 
porta.ncia. devida, a. eontar dn. data da een• 
tenQa q~e julgou aaua habllltaoio. · 

Art. 3.• Revogam-se na dtspoltçõea em 
contrario. 

E' o projGCto n. 73, de 1899, enviado á. 
Com missão de R.ed&cçã.o. 

O Sr. Prealdeute-Estii.o tlndns as 
votações; pusa.·ae á. ma teria em di8CUS8ã.o. 

E' annunciada a 3• discussão do projecto 
n. 50 A. de 1899, isentando nos bancos na
ciona.as de deposito, que negociarem em cam· -
bio, instituidos nos Estados sob o regimen das 
sociedades anonymas, da~ obrigações do de
posito de que trata. o art. 19, da lei n. 559, 
de 31 de dezembro de 1898. ,. . 

· Nioguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada. a votação. 
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O Sr. Presidente- Hávendo nu
mero'1egal, vou submetter a votos o pro
jacto que acaba de ser encerrado, 

Em ·seguida é posto a votos, approvado 
em 3• discussão e enviado ã. Commissão de 
Redacção, o seguinte 

PROJECTO 

N. 50 A-1899 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Os bancos nacionaes de de

posito que negociam em cambiaes,constituidos 
nos Estados sob o regimeu das socie,!ades 
anonymas, não estão sujeitos 8. obrigação do 
deposito de que trata o a.l'f.. J9 da lei n. 559, 
de 31 de dezembro de 189B. ,. 

E' annunciad:l n. 2" discussão do proJ~cto 
n. 28 ·A. de 1899, fixando o subsidio que 
devem '(lerceber os membros do Congresso 
Nacional durante a legislatura de 1900&. 1902, 
e dã outras providencias, com substitutivo da 
Commissão de Constituição, Legtslação e Jus
tiça, declarando em vigor a. lei n. 407, de ô 
de novembro tle 1806, que fixou para. a p:re· 
sente legislatura o subsidio dos Deputados e 
Senadores ao Congresso Nacional. 

O Sr. dosé Bonif'aeio-Peço a 
palavra. 

0 S:a. PRESIDENTE-Tem a palaV!'il. O nobre 
Deputa.do. 

O Sr. José Bonif'"aeio (movi
mento de ,uee~çr.<o; silcm(;io)-sr. Presidente, 
ó a primeira vez que tenho a insigne honra 
de occupa.r a ntteoçã~ da. Ca.mara dos Srs. 
Deputados; é a. primeiro. vez que tenho o en
sejo feliz de me dirigir a V. Ex. e aos meus 
illustres collegas, com os quaea vim colla.
borar lln. confecçiio das leis e pratica. de 
nct.,s quo hão do assegurar a estabilida•le rlas 
in::;tituicões rlemocraticas e p1•eparar o en
grandcciinento da p..1.trin, republicana. 

Foi este, Sr. Preshlente, o mandato que eu 
recebi do eleitorn.do do 2> distl'icto de Minas 
e hei de desempenha.l-o com essa. altivez, de
dicação e patriotismo que tem me valido o 
apoio, a. confiança· e a. estima de} meus gene
rosos pa.tt•icios. 
· Em urna ~ssembléa em que se descortinam 
talentos dos mftis brilhantes, em que se en
cnntra.m poderosos, pujantes e invejaveis 
rnP.ntalidades, ero que se teem feito ouvir ora
dores os mais eminentes, em um parlamento 
em cujo :>cio tantas vezes resôe..m 'Palavras 
eloquentissima.s de collegas íllustres, que 
fl\scinam, que e!sctrizmn e que conseguem os 
mais vivos e mais enthnsiasticos applausos, 

pela belleza. de seus p&nsamentos e correcção 
de suas phrases; devem ser justos e fnnda.doso 
·os receios que tenho d J entrar na ana.Lyse e 
d.iscussão de qualquer assnmpto. . .. 

Nã.o fôra a co~ vi~ em que estou de que 
presto um servtço a Republica, pela qua.l 
combato com tod<'S as energias de minha. 
alma, e de que traduzo o pi:msamento doEs
tado de Minas Geraes, não teria. me resol
vido a assumi!' a posição que ora assumo de 
apresenta~.· um substitutivo ao :projécto n. 28 
que se debate. 

Estou desde já, Sr. Presidente, solicitando 
a benevolencia. de torlos os Srs. Deputados. 
Sem a mais ligeira experiencia de tribuna. 
pa1'lamentar, 1JOUCO afiei to mesmo as emocoos 
calidas de qualquer tribuna., preciso dessa 
benevolencia que espero, porque conheço 
bem a extrema gentileza. de meus illustres 
e generosos collegas de representação na· 
cionaL 

Sr. Presiuente, para. iodos os homens que 
acampa.nha.m a. vidtt da Nação Brazileira., 
para os espíritos que se dedicam ao estudo 
dos n~godos publioos, para. todos os brazi· 
leiros, emlim, que teem seguido as._ diversas 
plliJ.Ses por que tem passado a Republica, ha 
essa ve!'dade dolorosamente incontestada que 
o pa.iz atravessa um periodo aos mais di11lceis 
na vida de um E~tado e se debate em te· 
merosa crise que lhe será fatal, si não forem 
removidas as suas causas, energica. e resolu· 
tamente. 

Essa. crise economica. e financeira va.e sacri
ficando de dia em dia a grandeza do paiz, _ 
vac impedinà.o o seu desenvolvimento, vae 
pea.ndo. as activida.des individua.es, va.e ro~ 
deando o poder publico de grande numero de 
diiHculdades; mas, Sr. Presidente, h& de 
vetiOOl·a o Governo, porque. ã. sua com
petencia., ã dedicação e a.o devotamento pela. 
causa publica, allia elevada somma de ener· 
gia e tenacidade na observancia do pro
gramma da. mais cuidadosa e<:onomia e ,da 
mais vigilante severidade. 

Não quero, Sr. Presidente, diz~r agora, 
não preciso enumei"cl.r desta tribuna. as diffi
culdades com que lullta. <L Republica., prove· 
nientes todas ellas desse desequilibrio orça~ 
mental'io, cujas causas, que são multiplas, os 
poderes publicos tl'atam de combater do me· 
lhor modo, procurando estabelecer o equi
librio entre a. receita e a despeza., pois que, · 
Sr. Presidente, e eUe a base indispensavel,o 
elemento essencial pacra. que as industrias 
tomem o mais rapido incremento, para que 
as actividades individuaes encontrem no 
vasto campo do trabalho compensação para 
seus esforços, para que as classes productoras 
ann:nadas por uma: situação mais lisongeira., 
agitem-se e abandonem a lastimavel quie-
titude em que se acham. · 
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. r-J.._ão ~e pro:ponh~ discu~ir neste momento I E' llina questão, Sr. Presidente, que tem ·_ 
a. st.ua.çao . eeonomJC~?- e. financeira. ~o paiz, ! a sua. historía., essa. de conceder <>nbsidio aO!J 
:porque esta J?-8. CODSCle~Cltl. .rlos meus l~iUStl'eS representantes do povo, e tem tido em SeU . 
collegas, esta na.consmenma. da. Naçao, que favor a.utorida.des das mais eminentes de- . 
ella é grave, c!le;a. ~e. perigo~, assustadora. e fenso~ do.> mais decididos, como t~~bem 
re.cla.ma os ma.1s sohcJtos cmdados e os mais tem ttllo advogaclcs extrenuos a· opinião que 
desvelado3 esforços da parte não só do Poder sustenta deverem esses cargos ser meramente 
Executivo, como do Poder Legislativo. ·honorarios. · 

.. · :V.'Ex. sabe, Sr. Presidente, que iniciando Do acoordo com esta ultima. opinião, en· 
um I>lano fina nceiro, no intuito de consen-ulr a COJ?.tram·se mesmo algumas constitui~ões de 
à.lta.da taxa cambial, a valorização do papel· p:uzes cultos, desta.cando-se pela importa.ncia 
moeda, no desider.:ttum pa.triotico de promo- que tem na historia politico-co:~stituciona.l do 
ver . a reconstrocção financeira do paiz, 0 mundo-as de Inglaterra e Allemanha. A •· 
Governo Federal celebrou com 05 . credores deste paiz estabelece eru o art. 32 que< os 
em Londres o a.ccordo de 15 de junho_do anno membros do Ileiclwtag não recebem nenhum 
proximo passado, em que, St•. Presidente, na tratamento, nem. indem.nidade . ,. Em nota 
phrase do illustre Sr. Presi·l~nt~ da. Repu- um escriptor nos diz que c em diversos pe1 
blica, está empenhada. mais do que a respon· rio~os o &ichstag votou a. a!irogaçã.o desse 
sa.bilidade do seu Governo e do seu nome,-a o.rt1go e a.doptou o principio de índemnhlade 
propria honra nacionnl. (Jlfuíto bem; muito aos dep•.ltMoR durn.nte as sessões, mas·o Con
bem. ) se lho Federa.! sempre recusou sua approvação 
.. Pa.ra que, Sr. Presidente, no meu modo de a. essa moditicação constitucional e só con· 
ver, esse accordo trag<t as vantagens que sentiu que os úeputa.dos tivessem passes nas 
delle se esperam, para. que elle nã:o veoho. estradas de ferro.» . 
augmentql' as difflculdades do pa.iz, é indis- Era. outr:J., Sr. Présidente, a :pratica na. 
pensa.vel que nos empenhemos em votar as America. durante o estado colonial, e por tal 
medidas que facilitem ao Governo a rea-liza· modo essa pratica generalizõu.se que modet•
çã.o de seu progra.mma. financeiro; é indispen- na.mente a m:tioria. das constituições dos 
savel que Presidente dn Republica e legisla- paizes civilizados te3m consignado disposição 
dores se- empenhem, unidos pelo mesmo referente á compensaç,'io para os represen· 
pensamento, pelos mesmos a.lev .• nta.dos senti· t~ntos do povo . 
mentos de patriotismo, nas providencias que Qu~nolo se discutia a propria constituição 
:parecem complementares des;e convenio, e a.mdrlcana., trrtvou-sn no seio da convenção 
principalmente se esforcem p~ra qoese f11çam largo <1 import:.tntissimo debata sobre o as- . 
as maiores roducções possíveis n~s despezo.s Rutnpto, sendo que ft>ram rejeitadas diversas 
publicas e a mais rigorosa economia . pt•oposições que estabeleciam a compensação, 

No intuito de oontt·ibulr pura iS30 e de pres· até que rlnnlmente votou-38 a. disposição que 
tar o meu c~ncurso, fraco e modeoto, mas se P-ncontra no art . to, ~ecção 6•: o: os sena· 
1 eal e desinterossa.do, 80 illustre Presidente dores e rept•esentantes recebel'ão uma. com· 
da. Ropublicn, p-'<ii a palavra neste momento pensaçiiopelos SAusservíços,estabelecidapela 

. em que so anouncia n discussãn do projecto lei e pngo. pelo tltesouro dos Estauoa Unidos. ;. · 
que tlx::. o subsidio para os representantes da Aind<t. outro.> · p;tizes, Sr. Presidente, atl
Nnçiío, na futura. logisla.tura; não só para. optaran;t o. me; rno. doutrina; a constituição 
esse ftrn, S1•. PresidBnte, oomo lambem pot•- li:~ Belgtca., no _art. 32, a dos Paizee-Be.ixos 
que ú meu dever, ~ela.nt!o um pro,11ra:rnna llrt. :·l9 011. do Grão Ducado de Luxemburgo' 
oonbecidode meu11 committentes, pugnar por 1n·t. 75. l~outico principio consignam as leis 
um principio que niLo esti' no projecto da fuodamento.es de Po[·tugal, d.u. Suecia, art.23 
Commissio, o QUC\l compr.~hende tlisposiçii.o da Noruega, nrt. 65, a a. Mnstituiç<1o argen.! 
intoiro.mentcl contraria.. titut. no art . 63 dispüe: « os senadores e 

Logó q tte me foi ela da. a honra. de tomar deputados recebem cio tbesonro da nação uma 
nssento uest:t Cu.ma.ra, tive lnten~·iio de apl'C· dotaç~o que a lei determioa. ~ 
·sentar um projecto que tixasse o subsidio; E essas constituições, Sr. President9 que 
mas, tendo noticia. dl3 que um illustre repre- estahelecem a. compensação pnra os ;ept•e· . 
sentante do Estado d-3_ S. Paulo cogitava. do. sentantes da soberani:1. nacional, são as que 
mesmo assumpto, agonrdei n. occasHlo em que a. meu ver, consignam doutrino. ma.is accei..:. 
esse distincto collega ofi'erecesse il considera· ta. vel, justa e sal uta.r. · 
~ da .Camara o pt'ojecto que tinha em Os membros dO Parla.men~ devem !ler re-
nsta.. · munerados, devem perceber indemnizaçã.o 

Refiro-me, Sr. Prêsidente, ao nobre Depu· pelos seus serviços em_ bem -_do paiz . · 
tado · Sr. All'redo Ellis, cujo nome, conforme q SR. BUENv IJE ANDRA.DA - Um sa-
os estylos, peço licença. para declin;u•. lal'lO. 
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O SR. JosÊ BoNIFACto- Sahrío, indem- O SR. Josf: BoNIFAcro- v. Ex. ainda· não 
nizaçio, compensaç,Jio, remuneração ou que ouviu a. conclusão do meu pensamento. Pen· 
ootro nome lhe queiram 1111-t'. sei nisto. quando·encetci o estudo da 11ues~ 

Estou mo~trando . a. lJist?r ia. ·que tem a tão; a príncipio pareceu-me procedente. 
questã.o. propria.me1\te; aín·.la. não disse a.os Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de
meus illustr~s collogas qual a idea. que tenho pois de alguma. clucldaçüo, cheg-uei á con
em vista. E~tou abusanio, bem sei, da pa; ·clusiio de que· ~sa. opinião feria o Pacto 
ciencía e attenção dos nobres e honr<~.dos Fuuõ.amentnl e era. da mais alta. inconvenien' 
Depu.ta.dos {nüo ap·oiados g~raes), mas é um ela. (}luieo.s apoiQ:dor.) · 
empenho muito aincero que tenho de estu Penso. portanto, que vou ao encontro dos 
dar o assumpto, de concorrer para. o bom desejos do digno e estima. \·el collega que me 
andamento dos negocias publicas.. . distinguiu com seu aparte. 

U.M Sn.. DEPUTADO-E:>tú.-0 fazendo b~i- o S:a. RoDOLPHO ÀliR.EU câ. um a_pa.l'te . 
" · lhantemente. o Sa. JosÉ Bo:--;rFACto- Vi, com eiTeito, ha. 

O SR. Jost Bol\~l'ACro-... e :P&.L'd. qu1· a poucos dias, a. notici;t d:t. mensagem que o 
Republica. se prestigie de dia em dia paz-ante :,:O\'ernador do Am:J.zonas dirigiu ao Con-
a opinião nacional. gr~.>sso, mas não tive occasião ue let• o trecho 

u11r SR . DEPUTADO-E' mu.ito louvavel. que se ral'ere ao a.ssumpto de que ora. trato. 
Pareceu-me, Sr. Prodi·Jen te, que essa opi· 

niã:o fere o Pacto Fundamenbl, pola5 razões 
que passo <L cxpender, e e is por!lue ti.ve de. 
a.ba.ndona.r este po.Jto dJ vista. 

O SR. Jos"k; BoNlFAcro-Os repz\;sentantes 
da. Nacão preei~am receber um subsirlio, por
que devem ter perfeit:~mente assegurada. a 
sua. independencia, a sua intt'gridade, p:tra 

·que possn.m desempenhar .eom altivez e di
gnidádc o mandato que recebem de seas com
mittentes. 

Si não fo3sem subsidiados os represen
tantes da Nação, dar·se-hia o caso de sõ pode
rem servir esses cs.rgos a.quelles que dis· 
puzessem de meios de fortuna (apoiados), 
condemnando-se ao afastamento dessas posi
ções politicas outros que. embora compe
tentes e iUustra.das, fossem pobres. Parn 
que, pois, Sr. p,•esHente, recull3.ndo o Jhl.
gamento do subsidio, conservar fór-.l de taes 
cargos esph·itos lncidos que po:iiam pres tar 
á Pa.tria ta.ntos serv-iços, na n.ltura. cl.~ ~ua. 
experiencia e do seu sa.b~d (ll:l'l<lit~ &em..) 

Foi, pois, sa.bio o legislad -r constitu inte, 
quando, seguindo outrdS constituições, a ex· 
emplo !le outros povos,estabeleceuno (ll."t. 22: 
«Durante as sessões vencerão os Senaclores e 
Deputados um sutsidio pecuniario íguo.l e 
ajuda de custo, que serão llxadQs :Pelo Con
gresso, no fim de carla legislatura, pa.ra. o. 
seguinte.» · 

Vencido este ponto, SP. Presidente. al.ás 
consignado em nosso Pacto Fundn.meuta.l. 
cbegamos a. esta outra questão, que c1 1 tive 
occasião de estu!lnr, pois que, c•JlllO Jistie, 
pensei em apresentar um projecto tha.ndo os 
subsídios- si estes llevem ser p&gos pelos co
fres da. União ou dos Estados. 

O art. 15 da CorJstitlliçâo diz ; 

«São orgã.os da. sobera.nia na.eiona.L os Pode
r es Legislativo, Executivo e Judiciar io, b.:l.r
monicos e inrlependentes entre sí.> 

Sl o Poder Legislatívo é, como o Executivo 
e o Judicia.rio, um orgiio da. sob11ranill. naci~ 
nal, aquelles que o exer.::em, aquelles que o 
compõem, desempenham funcções geraes, 
funcções nacionaes. são interprete~ da. von
tade da Nação e fazem o serviço que lhes ú 
commettido em todo o paiz. 

O SR. PAULA R.A.Mos- Apoiado; são os 
rept·esentantes da Naç"iío. 

O Sa. Jo!!É BO:'iJFACio- Log-o, à dos corres 
da. Nação, é do Tllesouro Naeiona.l que ellcs 
devem receber a sua remuner.1ção, o seu 
subsidio. 

VozEs - Perfeitamout·; . 
O SR.. ENiAs MARTINS dã. um aparte. 
O SR. JosÉ BotnF<~.cro - Terei occasiiio, no 

correr de meu discurso, de responde:r ao 
aparte com que me ltolll'~ •) talontóso re· 
pre$eUt:J.nt~! do l'oLl'iL. . 

E' 11. doutrina. do ~ru.nde cotnrnentador da 
Cllul>tituiçiio nortc-o.tnct•ica.n<\, de Story ; 

Qua.ndo, Sr. Presidente, encetei o estudo 
do assumpto, quando cogitei de apresentar o 
projecto. pareceu-me acceitavel a opinião 
que sustentQde deverem os r epresentantes da 
Nação perceber dos cofres dos E~tados. 

«The lr.~bOLLr Í!; l'ot• tbc benefit of the Ult· 
th:n, and H sJwuld properly be remunerated
by t \le na.tiOll.> 0 trabal!Jo e em beneficio 
rla Nuçi o e pt·opri:1ruente dc<ie ser remune
rado j.>ela Nação. 

Embora elettos pelos di versos Estados, os 
Senaolores e wputad.os formam o Poder:- Le· 
gisla.tivo, que e a. represemaç.ilo da. soberania 
nacional. e cada urn de nós que e aqui en· 
viado pelo Estado de seu nascimento, por 
uma. ficção, cada. um de nós represoota e. Na• 

O SR- MoREIRA ALv'ES- Então não somos 
representantes da. Nação; somos repreEentan
tes do Estado 1 

Cam:tr3 Y. III ~5 
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ção Braziieira,rept•o~·mta o conjll.nct•:l, o com·~l~i~;s com f\!ncÇÕ3S nacion~es. (Apoi!dos; muito . 
ple:x:o dos Estados. ( Jiuito bem. ) · · bem ; ·nwito bem .) . .· , . 
· A · Constituicã.o Repu1Jiicana, Sr. Presi- E' aind<t, Sr. Pr~s~dente, a ~outrilia de 
dente, no intuito de g;tt'<wtir aus Sena•.lores s.~~y: .a:~~ a compensac.to fosse deu:ada.ao ar
e DepubdO$ a m;1ior independe;; ch>, n. mai~ b:•t'lO dvs Estado~.o Governo geral tornar-se

. a lta dig Llidade, no exercicio da.s fnncçõe~ bia. __ depeude.ute dos govern~ dos ~st;1dos e 
. coostitucionaes, deu a f<tculd:.~de delles me3· este.;;, a seu l;el-prilzer poder1am d1ssolver a 
· .mos taxarem osubsiJio, a l·émunera~ão que c:tm~~~ dos rep{'es~ntautes.» · ~ .. - . 

devem receber pelo seu tt·abalho. E' o que . Ex.e1centlo funcçoes ger;:~.es, nactona.eg, .1e" 
dlspoe o art. 22 que tive occ&sião de ler. gt~la.n:lo _e cooperando em bem de . tôdo o 

O Congresso é, pois, o competente pa.ra te.- patz, e, nao d():l Es1ado~, mas da União que· os 
xa.r ·o sub3idio q•1e devem receber os seus repr~-9~ot:llltes. federacs d·evem receber o seu 
membros,que devem ter os 1"epres1mta.ntes da. substdto. ( • .J.po1aúo~~) . 
Nação e não póde abrir mão dessa fa.culcla.de S!·· PrestJ.eute, tive occasião de estudar o 
nem póde renunda.t-a. em fotvor dos E~ta.dos: _{ll'OJ eCt? que_ sol>re osta. ma teria. o1fereceu 
como tambem não >~óde obrigai-os a q \ l ') vo- a c_on~tdP.l'açao d:~ Cama-ra. _d<JS Deputados, 
tem subsidio a ~eus mandatarios. o distlncto e ~sforça.do republicano, meu 

Es5a opinião, S;·. Presid;3nte. como é ma· compan!leiro de bancall:a., o Sr. Henrique Vaz, 
nifesto, evidente, fere o Pacto F tmda.mental, e p~ço l.I~Dça para dizer quenã.o concordo 
que expressa.meate dispõe que ca.be ao CQu-- con~ a~ 1dens que S. E:r. consjgnou em seu 
.gresso du.r essa remuneração, o subslrllo. pro.)ecto. . . 
(Muito bMt.) Neste ponto estou. em parte de accordo 

. Mas, dis:;e eu que, além de .inconstitucio- co;n_ as raz~es expend1da~ pela. Commi~t>ão em 
na! , essa opinião se me deparà.ra como da seu o7rece1 • . de qu~ f01 relator o Illustrc 
mais alta ÍU(!OI\Vt!Uiencia.. Sr. Dr- ?>!artws Jumor. esse bello talento •.. 

Da. mais alta iaconvenieacía, sim, Sr. Pre- O SR. 'MARTL'iS JuNIOR-Muito agrs.deciúo 
sidente, porque,traduzida em !ei, ptv1.ia ct·ear a. v. Ex. 
uma s:t:-vtção }_)erig-osa, anormal, at3urrlo.,e rn O SR. Jos},j BONll'ACio-•.• já conhecido em 
qoe mmtos Estado~ d~ Republi ::a. poderiam todo o paíz, respeitado pelo seu íllibado ca
ficar_ sem mo.ndatanos nus e<t!:Jtl.l'a.s fcdet·aes. rncter, .co_mo J.l~los briltta.ntes ensinamentos 
(Jfuuo óem). que nmustr<t <t.quell~s que frequentam: a 

Polasua. ma situação financeira. pela sna Faculda~e .de mr~ito do Recite. Concordo, 
extrern<\ del.Jilidat.le du recursos, muitos como d1sse, em par•te r:om as razões desse 
li:stados poJ.em deixar de votar s ubsidio par:~. pare?~l'; ;•?bo que o _projectodo Sr . Henrique 
seus rept•esentantes, p:ua. seus eh~ito,; . Va.z e mefllcaz, quan1lo manda pagar descon-

E:ites. como e cla.ro. uão podcri:\m ••ssumir t.o.n•lo ta.ntn..-> vezes 75$ quantas forem !I.S 
o exel'<~lcio d:ts fuGcC{íes l•Jgislativ:ts e s0 :,a- ld tas. 
ro:11ns; o si o assumis$Cm, oã.? _teriam. per- O SR. ENf:,\i! ~fAr<Til'i"S dá um apa1·te. 
ferta.rne~te_ ~segumdas_ as con:llr,;oes de m•le- o SR. Jo~É Bo~u•AC!O _ Ha. 0 r ec1a·so da li· 
pen·lencJa,ludl~pensa.ve•s a todo o ma.mlatat•io ceoçtt; quando 0 repz-e~entante não quer com:. 
popular, (Ap'.mtdos.) parecer, não quer ser solicito, a Cama.ra. re-

(1. yant:~gem da conces~r.o do suiJsídil) é ::>ltfctiva púde d:.r-lhe a. licença que quasi 
J>l'lnC!pallllente> assegurar a mai:; a lta digni- sernpt'(' ê concadilla com o subsidid. 
~nrle, a lll~i~ cornpkta, absol ut u. e inte~r·a U:u Stt . DEl'C'l'ADo-0 proje.::to Hent•i lte 
In~_eJJe~·l:r;cta ao uesempenlro das fucc~oes Vaz Yil'iu. l'<!b.Lixar muito u. lli, nidade qdu. 
le,rslattv ... ~. Ca;naJ•a. o 

Si o sull~i,Jio, Sr. Presideute, lilsse pag-o · ~ . · 
pelos Estados. pelos seus resp~cttves C<>n· . 9 ~lt. 1.05E ~o~-u~.\.ClO-Além de tneff!caz, é 
l('l'essos, a:> ve~e~ em deploravcis condiçües lnJ US tv_ e~~c. p_.o~e_c;-o,, uma. v,cz que n~o ad· 
de dependenc1a. dos pr·e~ideutes o governa- mtt_~e , :-lll,\S JU.•tJ.t.ic:l.~:ls. (:Z rocam-sc d1versos 
dor~s. dar-se-hia o cu.:so de fic,1.r o Pat·lamento a]Jv.r tu15

_. ) . , ~ _ • • 

Na.c;onal, um dos org5.os da. sobe:-a.nia da Um Deputatlo pude, p_o, mottvn mu1to JUSto, 
Na9<'io, o PoJee Logisl<ltivo, que a.liU.s e inde· dG~x·u· l113 compa_re_cer t~ sessões. O projecto () 
pendente ;los outros podares dapendente á r:v;•lente:u~ute IOJUSto n~te ponto. (Apoia· 
mercê do;; go,·er·no~ locae;;_ ' ' do$; pei'f~ztamente.) 
~Est~. quando os representantes fetbraes ·_O Sa.RonoLPno ABRW..r-Um Deputadopóde 

nao qutzes~em se submetter ao;; s~;us caprí· nu.o compar.:cer :por eo>tar ás vezes occupado 
c~~s,ubedecer li.s suãs inspir::v,;õe!!, n:!:<) rar.am c rn t l'aba!ho3 da pro_pria Camal;'a. {Tt·oc3.m-se 
;'!ll&IS do que ~upprimir . os subsidias -votados·, o~tros a-pal'trls; soam os tympa'llos .} 
õ~rla~clo assun o Pr:e~Jto constitucional que O ~a . . JosÉ Bo~!F'ACIO-Penso, porém, S:t. 
da ao:~ Estados o dire1to de terem mu.nda.ta· Pres1dent&, d~te d~ consi(iera.ç&s _expen-
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. di das no começO do meu . discurso e que se 
referem à gràvi.dade da situai,:ão ecollomica e 
financeira do paiz, que os representantes· da 

· Nacão não devém perceber subsidio durante 
.a.s proroga.ções. (Apartes; soqm os tympcm9s.) 
:' · ó S:a. HERMENEGILDo Moa.ü.:3._ V. Ex. disse 

admiiiistrativ:o, ftcon expressamente .'consi~ 
gnad:t ·essa. idéa.-de supressão do subsidie· na.s 
prorognções dos Congressos. ·. . : .. ·. · 

Com a. inclusão desse princip~o em un). il~P:. :' 
gra.mmn. conhecido em meu Estado justill.éo 
rriinhu. presença. nesta ir i büiia; tenho (j dever 
de zelar ••• · · qüe ha espiritosluCidos e pqbres que não se 

podem manter sem o subsidio. O SR. RonotPHó .A:a:aEu """"- Apoiá.do; 
·· <i$&. JosÉ Bo.r.rlFACio:-Eil já <ionta.va. com O SR. JosÉ BoL-."'F.Acio-... e defender íd.délr. 

esta. objecção e folgo vel-a partir do meu bon- consigrüida em meti manifesto. ·· · 
rado collega, a. quem conheço desde o tempo _o SR . Mo_ RE_IRA ALYES- E' nnssivel em 
em que ft·~queiltei a Academia de São Paulo. M rv 

R. d d lh d di 
10as; aqu1 nao. . , . -.-espon en o- e, evo zer que o meu 

intuito é acabar de vez com as prorogações e o s~. JoSÉ BoNJFAciO -:-:Qu~ pa.pet re~Jié· 
estas nMI se d&.rã.o si os representantes fede· sentar1a eu no . Congresso NactoDa.l, si ctili1 
raes, aproveitando melhor o tempo, a.ba.ndo- um progro.ll}ma. e~J>Qs_to a me~ amigos do 
narem as discussões sobre politica das Estados ~stado de Mtn:JS, nao VI_esse ~u1 ~et'ender as 
e sobre assumptos de nenbum interesso para. 1déas nelle comprebendidas ~ ,Mu,to bem;) 
o ~iz; e quando seja. ind.ispensavel a. proro: U:M S&. DEPUTADo dó. um aparte. · 
gaçao, estou certo de que em uma época. de 0 S J -, B . 
sacriftcios para. todos, em be1n da. Pa.tria, os - , ? R.~ _ OSE 0!'IFA~o-Mas ~que attrxbue 
repreaeota.ntes; mesmo os ma.is pobres; llão 15~ - A •mpreVIdenma. do leg1slador coosti
de, com o subsidio vencido nas sessões ordi- tUinte ~ 
na.rias, se collocar de modo que :possam pre- VozEs- Foi l Foi ! 
stl\r seus servieos durante as proroga~ues oS&; Ji;S'i: BONIFACio- os meus honrados 
~atuitamente, sem prejuízo de sua indepen-' collegas cqegam a. affirma.r perante a Nação 
.aéncia e dignidade e com proveito para à q.ue o leg1slador constituinte foi imprevi
Nação. (.ApJrtes de m~,~ilas Sr.s. Dept!lados .} dente~ ! 
. Ell estavu. certo, Sr. Presidente, que no 
momento em que atacasse o ponto principal O ~R.. MoR.EIRA A:r;f'Es- Mas deu ai pro• 
do meu discur.;o,havia. de levantar esta gt'an- roga.çoes. · 
de celeuma; mas fiquem certos os meus col- O SR.. Josf: BoNIFACIO- Lo"'o. prega.m a 
legas que as objecções que forem a.qui lembra· revjsão da Constituição. (Trpca~·se dfwrsos 
das bão de ser respondidas , pois jà. conto com apartes.) 
ellos, tendo mesmo tomado nota. de algumas. 

O SR. HER'MENF:GILOO DE MoRAES- Qual o 
meio de se acabar com as :prorogações '! 

OS&. JosÉ BoNIFACIO .:;;... Para responder a 
V. Ex., preciso que me diga. qual n. ra.zão 
do.s prorogações votadas nos períodos ao te
ri ores 1 

0 S:a. MANOEL FOLGE;.(OIO- Até hoje nãO 
temos o.s to.ballas orça.mentarius. 

O SR.. JosÉ BoNil"ACio-D:lsta tribuna, ptliS, 
vou n.ppella.r pal'a S. Ex. o.Sr. Presidente 
dA RepublicA. o estou carto de quo S. Ex., p:\
triota emarito que é, politlco ominrmte qua 
dcsej~ glol'itlcn.r 1L Republica, do que roi VI\· 
lente propa.gund\stn., ho. de a.presuntn1· em 
tempo essas tubellns para. que o Congrl)sso 
não tenho. necessiria.Ue de prorogar as suas 
sessões. 

O Sn.. CosTA Jumon.- E' materialmente 
impo~siveL · 

O SR. Jo.>:li: BoNIFAOIO- Sr, Presidente, 
· quando em: março de 1898. ein compànhia. ele 
· convencidos rep11blicanos e Ultistre!l a.migos, 
oifereci á. cOll>íderaçã.ó de meus pa.trieios, no 
Estado de· Min.as, um prograà:i'Iri;J; l)olitiéo e 

Ma.s, senhores, a prorogação ó uma ex~ 
copção, e, entretanto,depoia que tunccionou o 
Congresso Constituinte, em todas as legisla.
tur&!l, ella. deixou de ser excepção peJ-a àer 
regra. ina.di:wel. (.-!partes.) 
Q~erem . os ~onrados Deputados. pa.ra as 

~essoes ordma.rms, um prnzo maior do que o 
esW.b::\lecido no Art. 17 da Constituição; logo, 
é icdísJ)ênsavel, na opinião de SS. EEx., a. 
correcçlí.o desse artigo. (Ha grande troe4 d4ll 
apa1·1cs; soam as tvmpaaos.) 

Sr. Presidente,V.Ex. sabe e sabemosmcus 
estimn.vois e goncroso.~ collegas, visto como 
nnnuncioi no coraeco de meu discurso, que 
níío tenl1o a. menor pt•aticil de tribuna. par.la.· 
mentar, nem do qualquer outra. tribuna ••• 

VozES-Niio parece. 
UM Sn. DEt>UTAI>O- Está. revelando grande 

experiencia..• · 
O Sa. JoSÉ BONIFAcio-; •• entretanto, es

tou sendo assediado de modo lastima.vel por 
uma. sêrie de nps;rtes,que não sei como PoSso 
M.nservar & caJ.pa ~in__ perdet·mã n~~s:~ tia 
emma.ranhado' de ObJecçoes fot.ntülàda~ peiOff 
nobres Oeputadoa. · 
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Não sei. sr. President ·'· co 010 vence tanta~ 
difficuldades que se JevtttJta.rn, prin·,ipalmentc 
lJ&r aquern occup:. a tribuna. tla Camal':L, pela. 
primeira vez. 

O SR. RonOLPHO ABREU- Não ha dificul
dades pllm um talento como o de V. Ex. 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES-E' por he
rança um orador. 

O SR. Jos11 BoNJFAC!O- Sou sunnnarnen te 
grato á~ provas de gedtile>za e ami~ade com 
que me co mula sempre o meu honrado patricia 
e amig-o, o est1m:trlo repres;mtante de Minas, 
e perante a Camar'l manifesto a S. Ex. o 
meu reconhecimento. 

Devo aimla, Sr. Presidente, pugnar por es>e 
principio, por essa. icléa que con~I~no no sub· 
stitutivo, porque reputo-::t da mais alta mo
ralidade e da mais incontestada relevanci(J. e 
opportunidade, uma vez que tem0s toctos a 
missão pa.triotica. de pNmov.:r as maiores re
ducçoes possíveis. 

0 Sa. MOREIRA 1\LVE~- MaS não tomos ü 

missão de fa.zer milagres. 
O SR.. Jo~E BONIFACio- Tenho a satisfação 

de ver que não estou só nesta questão que 
levanto e discuto peranto a C:1ma.ra dos 
Deputados. porque, ha IkUcas •1hs, esse bri
lhante jornal A bnp,·ensa, em cujos edicto
riaes admiramos ~empre as esplendidJS ful
gurações do talento privilegiado do O•·. Ruy 
Barbosa, .4. Imprens.~ defende essa idea que 
eu aventava. em 1 O de março do an no proximo 
passado. 

O SR. C,\RLOS }L\.RCELL1i'o-A Imprer~sa 
devia. ~1consslhar aos rcpr.•sent•:LUtes da Na· 
çã.o que fossem maissoHcitos no cumprimento 
de seus deveres . 

VOZES-V ao a quem toca. 
O SR. Jo.;;l!: Bo:XI<"ACIO-Eu sei, Sr. Presi

dente, que o meu !li~curso já det0l'minvu que 
se inscrevesse p:l.l':J. discut:r o projecto o 
po:leroso ot•ador que tanl as vezes tom bl'i
lhado nesta Casa.. Percc!bi qut1 i:'t cstô 
inscripto pat'.t f:tllar sobre o nssurnpt•> t' H
lustre represcnttwte de Pt'rrmmbuco. que 
profere s1~mpro no recinto do Congt'4'~~o Na
cional el·'quentissim;t:> palavnts o rpte dis!bre 
do seu ta.lenb as chi~pa.s mais bl'illnLntfs de 
luz e de ensinamento~. · 

O SR. 11ART!NS JUNIOR - P.gr•adeéido a 
V. Ex. Snu obrig-:t(lO a responde!' porque sou 
o relator elo purecel'. -

O SR.. JosE' BO:-ilFACl\l-Fo.tigado,desejando 
ouvir· o distiucto collega, 11ão devo tam· 

. bem a bus;tr d:L tleUcarleza dos illustres re
:present<tntes da. Nação (noo apoiados) e·por 
isso vou offerecCl' a sua. consideração o meu 
substitutivo. 

Resta-me, pois, s~·. Presidente, depois das 
consicl.e:·ações adduzida~. :lppellar pa.ra o pa
triotismo da C~tmnra c di:r.~r que, s:mdo uma 
medida. de moralidade e de economia (n«"o 
cp~iarJo'.), em ~ma época em que a situaçâ(l 
é grave e cloloi'OS<l, o Congre;;so eleva-se mais 
perante a opinião uacional, u.cceitandp a. idéa 
que o substitutivo consigna. (Não apoiados.) 

Para tornai-o desdrl jâ. conhecido de to,Jos 
os Srs. Deputados, peço licença para lel-o: 

« O Congresso Nacional decreta.: 
Art. l." Os Senadores e Deputa!los ven~ 

cerão na futura. legis!atllra o subsidio de 
75$ rliarios. 

§ I.•. Igual suu~itlio lhes será pago nas 
sessõ~s extraol'dinarias. 

§ 2° Além do subsidio, vencerão mais os 
Senadores e Deputados quCl residit·em fól'a d.'l 
capital da. Repul!Hca a mesma ajuda cte custo 
que lhes tem sido abonada pelas leis an
teriores. 

Art. 2.• O exercício do mandato duranb as 
prorogações não será. remunerarlo. 

Art. 3.0 Revog<1m-se as disposições em 
contrario. » 

O SR. PAULA RAMos-Voltamos ao regimen 
do lmperio; pilo term0s prorogações, t:1rmos 
extraordinarlas. 

L'~I SR. DEPUTADO-O substitutivo é in
constitucional.· 

_O sa.- JosÊ Bo~JFACW-~' facil mostrar que 
nao o_ e, ~r. ~-~·esl,.lente, ,h_zem alguns que o 
su~stltu ~1vo lere o art. ~2 <1n. Constituição; 
nsslm nao rn\! rnrece porem, porque e~se ar
tigo deve ser entendldo de accorrlo com o 
art. l7. 

E:Jtenuo q UJ as pala vrus- durante ns ses· 
~õ~s-querem significa!'- s~sslles oruinarit~S 
isto f), aquelht.s que t.eem a duração d~ 
qua.trcr m~zes, cJnfo.n'me o art. 17. 

Durante este tempo, os Senadores e Depu
ttu\os ven~erão um suh~i·ilo e o Con<rresso 
não JH),lo prohihil-o, tom de determi~&l·o. 
\las nuuen. I"C'Hl.ltarit d':,hi ter sido intenção 
U'l Jt>g SlH[OI' COn~titUirJ~e. t~etcrminar QUe 
r-.ssc vl.tado ta11lbem subsidio para. as pror·o· 
gaçücs e sessões extraorclinal'iag. o Con••resso 
pude votar para <1stus, mas não e obri :;ado n. 
l'azel·o, corno ó par-a. as õessõJS qne ~e •·ea.· 
lizum nos quatro mezes. 

Devo diZ·!r-v:os. ainda, Srs. Deputarlos, que, 
lembt·ando n Jdea que o sub~titutivo con· 
sigrm, tenho o orgulho de ver que interpreto 
a opinHi.o do Esta.tto u~ Minas Geraes, e que 
tratluzo o pensam~nb do povo mineiro pol'
que a Constituição desse Estado, no ~u al'· 
tigo ]9, P<Lragrapho unico, estabelHce o mes
mo principio, a. mesma idéa, a mesma dispo
sição: « o exercício do mandato darante as 
prorogações não serã retribuido.}) 
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0 SR. MoREIRA. ALVES- Vamo;;-nos reger 
pela Constituição mineira. . 

O SR. ENÉAS MA.RTms dá. um aparte. 
O SR.. JosE' BoNIFACio - E' o. quo esta.be· 

Ieee o paragrapbo uni co do art. 19 da Con
stituição de Minas. promulgada a, 15 de junho 
de l89l. · 

Como Sil.bem os meus illustrco; collega.s, 
da Constituinte mineir<t fizeram parte ho
mens dos mais eminentes de meu Estado, e 
essa Constitniçã.o,assignada tambem por cio co 
à os nossos actuaes companheiros d.) repre~ 
sentacão nacional, es~a. Constituição é que 
estabelece a medida salutar e perfeitamente 
accei ta vel. (Trocam-se apartes.) 

0 SR. MO:R.ElRA ALVES- Vamos adoptar a 
Constituição mineira. 

0 SR. JosE' BONIFACIO- Vou termin•.1r, Sr. 
Presidanto. 

0 SR. PRESIDENTE -Peçoa.os nobr~lS Depu
tados que não interrompam o oradot·. 

O SR. !osE' BoNIFMto- E' Minas, Sr. Pre
sidentl1, que é o berço da idea republicana no 
Brazil .•.. 

O Sn.. MoREIRA. ALvES- Pernambueo re
clama. 

O Sn.. JosE: BoNIFA.CIO-E' Minas, a terra 
bemdita. onde foi lançada a. primeira semente 
donde proveiu a. arvore frondosissima rh 
democracia; é Minas, a pa.tria gloriosa da· 
quelles que levantaram a bLn(1eira da. iode· 
pendencía, da l_iberdarle, da Republica, é a 
Minas altiva e independente, que (lerroto'l o 
ministro Maia em pleito de provado inter~sse 
imperial, é a Minas de 4:?, é Minas, que é 
guarda vigilante e dediaad't d'l democracia •.• 

ALGUNS Sn.S. DEPUTADOS-Não é SÓ Mina~. 

0 SR. JOSÉ BONIFAC.!O-E' ~liDao>, que me 
lembra a me'1ii!a que o substitutivo con~ignn, 
em bem da. Republica., que tem o seu culto 
no coração rle carla um dos pntríotas daqu--lle 
Estado. E' Minas, que quer a gloriticaç,i.o da 
Republica pela votaçi\o das medidas de alcance 
moral e economico, como a que o meu pro, 
jecto estabelece. 

0 Sn.. MORE!ItA ALVES-Todos os Eitarlos. 
O Sa. JosÉ BoNIFACio-Nií.o serâ, creio bem, 

sõ o Estado de Minas. Sr. Presidente; mas 
es!>e conjuncto possante que so chama União 
Bro.zileira., não é só Minas, mas cada um rlos 
Estados da Repnbli,~a,; nã.o ê sô :\li nas, mas 
todos 05 Estad,1~, que in·l ica.m esta rnerlitla. 

Sou inc:.~paz, Sr. PL"esidentc, de r.ommet.wr 
uma. ioju:>tiça contra qualquet• dos Estados 
da União; sou mineiro, mas tambem sou 
brazileiro e brazileiru que quer o pugna p~la 
integridade dn. patria. ( A.poigdos; mv.ito 
vem.) 

Este Brazil, estou certo, nada será, nada 
valerá., si não fôr integro, si 11ão se conser· 
var unido, para ser grandioso, glorioso, res
peibdo no mundo inteiro. (Apc~iados; muito 
bem.) ·· 

Votemos o substitutivo que tenho a. honra 
rle ofi'Jrecer á consideração da. Camara_ dos 
Deputados. 

o SR. EuGENio Tounmuo dá um a. parte. 
0 SR. .• T03É BONIFACIO - Aguardo a pre~ 

sença do il!ustre collega. na tribuna, produ
zindo argumentação neste sentido, para eu 
poder respondei'-lhe. 

Srs. Deputados, vot~mos o substitutivo. 
porque esse é o nosso dever e por
que é assim que havemos de conduzir 
sempre, em a.potheoses crescentes, debaixo 
de manifestações populares, entre vivas e 
acclamações dos. urc1zileiros e o respeito dos 
outros povos, o estandarte da Republica. 
(iliuíto bem, m·zdto bem. O Ol'aclor J 'llitJamente 
c z1mprimentado pelos seus collegas.) 

Vem á Mesa, é liio, apoiado e entra con
junctameute em discussão com o projecto, o 
seguinte 

SUDSTlTUTlYO 

Ao projecto n. 28 .4., de 1.899 

O Congresso Nacional decret<1.: 
A1•t. 1•. Os Senadores e Deputados ven

cet'ão na flltum legislatura. o subsidio da 
75$ dia.rios. 

§ 1•. Igua 1 subsirlio lhes ser-d. pago nas 
sessõ~s extraordí narias. 

§ 2•. Alem do subsidio, vencer-lo mo.i.s os 
Seoadores e Deputados que re3illiremfórn. da. 
C"-Pit~Ll dtt R.epublica. a mesma ajuda de 
custo que lhe~ tem side> nbontula pelas leis 
anteriores. 

Art. 2•. o exercicio do mn.ndnto durante 
o.s prorogações n[o seró. remunerado. 

A·rt. 3" _ Revogam-se as disposições om 
contrario. 

S:Lla uas eessõo~. 21 1lo julho de 1809.
Jose Bo1ti{à.cio. 

O Sr. ~ln••tlne .Junloa·-Nito fossa 
o rigoroso dever do quem quer que nesta Cn.sa 
desempenhe o c;wgo de rel1ttor de umo. tlna 
Commissões, certo que nc~tc momento não 
teria o de~pra.zer de vir responder no llri· 
lhante 11iscurgo prof~t·ido pelo illustro rcpre· 
sen tante de ~Iinas. 

Em vez de tomar a. palavra, estaria sim
plesmente a t·cgosi.it\r-se, a rever em espírito 
tudo quLtnto de Yisão pa.triotica :parc~eu no 
bello discurso de est.réa. de S. Éx:., que se r~ 
velou um parlamentar completo e em cujo 



cãmara dos oepLtados - lm ~=tesso em 2510512015 11:49 - Página 12 de 17 

. . S58 ~ 
. ·• 

pulso se sente bater uma geração de estadistas 
e oradores. · 

Seria., portanto, a attitude do orador da 
. mais absolatl>. reserva, si S. Ex., na ultima 
parte d,o seu discurso, não se desviasse nara. 
um terreno em que niopodialcva:r :1s mL .nas 
vantagens que conseguiu na primeira, le· 
va.ntando de todos os lados da. Camara pro-

. testos ás suas a.ffirmações. 
· - ~· que e\les Dão encerram exactamente as 

meP,idA~ que ~~ occasião devem ser tomad:1s, 
d~ve~ ser attendidas, no· conjuncto, para o 
problema politico o financeiro do paiz. 

_:poaia. dizer a.o eminente representante de 
Minas Geraes que esta. questão está. natura1• 

J'ÀE!nt~ prejulgada pela. Camara, que, não ha 
m.~i~ ~lias, rejeitou, por grnnde maioria, 
Wil pl'OJeC~O apresentado, alió.s por ~m outro 
representante da illustre banCada mineira, 
no qual se fazia a mudança. da abertUt':l. do 
eon~rresso para o dia. 14 de jnlho. 

do subsidio, -durante as ses;Ões do CongreSso, 
em prorogação.? Pensa que não: Pedi'l a. at~ 
teução dos nobres Deputa'.los para os a.rtlg()S 
17 .e 22 c wra a circumstancia. de ser attri
buiçã.o rlo Congresso adiar ou vrorogar as 
suas sessõ2s, como ainda para o facto consi
gnado em um outro m·tigo, ~ue deta.rmina: a. 
convocação extraordinaria. por po.1•te do Poder 
Executivo. Ora, o Congresso fuocciona. em 
se~são ordinaria ou extrao•·dinaria ; o Con· 
gresso póile prorogar &!'.! juas _sess~2s ordina
rias, que, como Jlrorogaçoes, sao, nao ex~ra.or· 
dinarias, mas complemento das ordinar1as. O 
art. 22 declara. que o subsidio será. pago du· 
rante as sessões. 

Vê, portanto,~ Camara que a Constituição 
não só niio cogitou da hypotbese de não serem 
pagas as pt•orogações;co~o ainda, ten~o e~la. 
estatuido que havia ses~oes extraordlna,rJas 
e a p;·orogaçiio das ordina.rias , podendo 
o Congresso prorogar , é claro_ que si o 
legislador comtituinte quizesse qoe durante 
as prorogações não fossem pagos os represen
tantes da Nação, teria. abi estabelecido muito 
naturalm~nte esta dispcsição. 

Da. larga. discussão aberta sobre ·este lJro
ject?, na. qual o· orador teve de figurar, recor· 
dara a. S. Ex. esta. dupla cireumsta.ncia.: a. 
primeir_~.' de que se deu como assentado que 
nas ~eg10es governamentaes é imros.sivel o 
Governo remette1• até julho as tabellas orça· 
mentarias ; a. segunda., é que o proprio autor 
do projecto declarou que quatro mezes não 
eram absolutamente ba.stante para. que o 
Congresso desse conta de todos os trabalhos 
de que está. incumbido. 

:Pergu~ta. S. Ex. si, no conceito do orador . 
~a ~u~ · opinião, o Governo ]lode a. tempo 
apresentar essas tabel!as. 
. Pensa. que sj o Governo dispuzer de ele· 
mentos capazes de terem a comprehrmsão de 
S~!.l~S deveres, si OS tivel' em t01Jas as Secri!
ta~i~ par4 poder conseguir, logo depois de e~
c~rr~o o trimestre addiciona.l, os esclareci· 
mentw de que precisa.r, então o Governo po
derá apresentar as ta.bellas. Si, porém, nãt:~ 
dispQ6, e acredita que não dispõe desses ele
~entos.. visto a pes~ima organização adm~· 
n1Stra.t1va. a o mOdo por que colltuma.m ser 
comprehendidos os deveres por parte da.s 
secretarias, si asttim é, o Governo não póda 
apresentar essas tabellns. 

Vae encarar a questão capital, que foi ob
je(!tçl do discurso do nobre Deputado. 

S. Ex:., :para acabar com as prorogações, de· 
cla.rou que as ostabelecia não pagn.s, e que 
assim fa.zia para inbibir os Deputados de terem 
\)subsidio duTa.nte a.s prorogações. 

Nota que ists encerra uma. dupla. questão: 
a questão de fa.cto a a de direito. 

Demais, porque estabelecer difrereuça. en
tre o trabalho feito pelo Deputado utirante as 
sessões ordioariil:s e o fei to na vigenci~ ~as 
prorogações, qua,ndo o trabalho destas <> ag
o-ravado pelas· sessões oocturnas e por uma. 
i'ntolera.vel t emperatura 1 Não vê logica 
nesta distinccão. 

Eram estas as considerações que t inha & 
fazer, em resposta ao nobre Deputado por 
Minas, sobre o projecto em debate. Não póde, 
porém, deixar a tribuna ~em cumprir ~m ele
ver de ordem superior. que tem por fim, alem 
de tudo, satisfazer ao impulso de su:~. alma 
da pernambucano, que absolutamente ~ão 
póde deixar de, desde que se <'fi'ereceoccasJao, 
reivintlicar para sua terra as legitimas glo
rias que lhe cabem; 

Quanto á questão de facto, a Cn.mara. já 
<lellt~erou soure elle, pelo que aqui !oi dito 
ém relação á. mudança do dta da abertura do 

· G9I!gto~sso Nacional. 
·. Agora a questão de direito. Serã constitu
cional a. medida da suppressão do pagamento 

Disse o nobre Deputado por Minas, em um 
arroubo de patriotismo, muito paro. louvar, 
mas que importo. em um esquecimento h isto
rico, que Minas, o glorioso Estado do Sul, 
fõra. berço da liberdade braz.ileira. Embora 
nr~o S3ja dos que se insurgem pelo a.cto do 
Govel'no Proviso1•io que declarou de festa 
nacional o dia. 21 de abril, comtudo não perde 
o momento de affirmar a prioridade do ma.r
tyrio da Bernardo Vieira., qne em 1710 pro· 
clamou a Republica em Pernambuco. Este 
!neto historico é um dos factos do escrinio 
pernambucano, que o orador, apeza.r de tud<;J. 
para satisf.1çiio intima. quer guardar, dei
xando de assígnalar, na present.J occasiiio, as 
ousad3.l! iniciativas e os bellos movimentos 
politicos. intellectuaes e humanos da. sua. 
terra. . 

Antes, porém, de concluir. pede 30S illus· 
tres representantes do glorioso Estado de 
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~inn.s que, toda vez que o nome de Tira.dentes 
tbr aponta•Jo·como proto-martyr da liberdade 
no Bra.zil, pelo ?rílhantismo sinistro com que 
appa.rece)J debfl.IXO do sol a sua miragem, se,jn. 
conjunctamente p1•onunciado o nome do 
~rande :pernambucano que luctou pelo mesmo 
Ideal de Tir'a.dent~s. (Mttito.bcm, ?;mito bem. 
Ftclmas. O orado1· éfo.:licitado.) 

. . 
não quero entrnr, claixam de ser assiduos. ao.s 
tr•tb:rJhos do Con~res~o. . . ·. ·. · · 

No toc::~.nt.e U. :1,i111la <le custo, tem hn.vido; 
Sr. Presil\(•n tr~, um o. certa. conrusã.o, dando-se, 
•~m muitos ..:;~~o~. uma. inte!ligenciaao a.rt. 22. 
d<t Con~ti tniçií.n, qun me par(.lce erronea._ 

Diz 1:s~o arti~o: 

« Duranlo ~~~ ~l•sSi:ill.S vonceriio os Semulo
. ~Sr. ~:lelloRe~·o-Sr. Presir!ente, res c o~ _l)••put•uln>~ um ~11bsijio pecuniario 

ppdt v. palavra para solicitar uma. informa- 1gual,c. :\JU•la, dl' cnst.o,IJnc:;erao fixados pelo 
çao. Qnero apresentar um addititivo a.o sub- ·congt•esso, utc., 
stituthro da Gommis~rr.o: p )rgunto si posso 
fazel-o agoz·a ou si deYo agur.rda.t• o resul
tado da. votação pa.ra., conforme a. d~libera.ção 
que for tomada, envia.l-o eatã.o a .Mesa. 
. O Sn.. !"RE;IDENT_E-V. Ex. p&le, d~sdej:i, 

a.presen tar seu a.J:iltivo. 
. ~ Sn.. MELLO Rmo-Sr. Presidente, o n/1-

dttt-vo que apresetlto nã.o é u;na novl1\arle. 
~lle con~t~, co_m ligeiras aa~~raçües, do pro
.]ecto origJnarto a.p!•escnta•lo na sew1o de 
1S_S6 pelo Sr. Glicerio, e qüe, modHlcado, e o. 
let que regula. o actua! subsidio. 

O art. 2" d.o projccto de Sr. Glicerio ê as
sim concebido: 

«~rt..2. ~Os Senadora~ e D:;pu ta dos sóm~nte 
tera.o dtretto a PJl'Cepção de subsldio : 

a) ~esde o dia da primeirv. sessão em que 
e1Iectlvamonte compareceram ; 

b) sempre q:1e, estanúo prr:sentes na Cn.pi· 
~I da. RepubliCa, motinwem o nfi.o comnttre
ctmento por justo impedimento, aprese;1tado 
oralmente por um dos membros da su:1 Ca· 
mara; . 

c) ssmpre que se auseDtarem da Capilal d:~ 
Repu~líca., com lic~nçíl- de sua Ca.mara, rror 
tempo nunca. excedente de 30 dias.» ' 

~ alinea a) acrescentei: - .rsr.lvonopri
me•ro nnno 'da legistaLnra, quando o De11n
t~do,q~e t iver assistido ãsse<>sü .~> pz•ep,'\r:Lto
r~:ls, lor reconhecido depois de aberto o Con
~resso, caso em que começar{\. a perc.·:bel-o 
ctesd_e a abertn:r.t, si est.iver presente.» 

AJuntei t ·•mbem mais o seguinte arti"O 
regularizando o modo de contár a ojuda. "de 
custo : 

Art. 3.• A ajuda de custo, a que se refere 
o P:' rag1•npho uni co do ~u·t. l " da lei 1,1. 60i, 
sera contada da residencia do Senador ou 
Deputado. 

Sr. Presidente, a hora está adiantada, c 
a. C:1sa. deve estar cansada.. 

Ntlo fa.tig;~.t"ei a sua attenção com a justi
ficaç:tc destss additivos, cuja CO:l\'Cnieocia, 

· acretlito, se irupõa a.o cspirito de ca.•) n. um, 
mesmo para evitai' a malígaiwtdG com que 
se costuma commentar a ,auseocie. dos Depu
tados e . Senadores que; por motivo em que 

Por CO.U~I\ oi :•Rtn r.onjuncção que, embora 
sepa.rarlo. j'l')r ~:~na ,·lrl:ula, pa.r·ece ligar as 
d11::ts l.lxpr •. •~!:IÍI:N -srtlo~ltl.io pec1miario e ajuda -
de cus/u-cnl.rn•l'•m muitos, e o nobre Depu• 
taclo po1• ;;;:wl:t r :a.th:t.t·ina. pn.rec11 ser u m 
•leliP.~;: quo n. n.,in•ln. rlc custo é ràtribnição 
pelo ex~rckin tio mandato, conjunctamente 
com o :mb~i•lin. 

D:th 1 n f:tclo d11 l'cr.ehcrem e.judii.' de custo 
0n. .ic.lga.;:.-m-~" ro:n 1\ir·cito :1 ella OeputMos 
re;;;d ente~ no~t:t C · pit;tl. 

. O SR • .To.i.o m·: StQugJR,\ - 03 residentes 
aqui . n:t Capit:l! nii.11 t•.lom recebido uma só 
ve?. . · 

O Stt. M~~:u.o ltrno- ~rns o facto é que so 
tem affil'lll!Ldnqt~~~,lo;o•!nwn t o ounã.o, isto se 
tem feito, o (:unv,om ovit1w (jlle se continue 
ness<t ;~IJlr•ma,;·u), 'JitO rúo é talvez deeorosa 
pa.J'O. n ris . 

O Sr~. P.\ ur.A. lt\~!Ll',-Aclto q ue o Governo 
não tem c:omv•·l"llt:ll\ pal'a entr,Lt' nesta apre
c!açit.o . 

O ~R. :\h~r.r.o Rr(,·:o-F:~tou de accordo com 
o nobre Dnp ll tn•l•'· gm[ni~r.t-o liouve queme 
di~so quo ~~ ~tm ro;.cra ora. mandar pagar a 
ajncln. 11o cu~to cru~ o flt~putado declarava que 
!li o et·r ~ •Ir• v i•IIL, 
Es tll rlnrn,t~ , >flll ho1•ns, esta questiio, bus~ 

cn.n<lo o ~1.111 <'l••ml'nto hisl.orico. 
O quo ó aj 11•la riu custo?- Qnal o EeU fim e 

como cntJ·oit t•lh no rtue se consir1era. devido 
no t'C[li'(:Sc•nl;l tll.ll o[IL N:u;iio '! . 

Ella. no~ Ylllll olo.s in~ti'Ucções expedi(las 
pOI'D.Pt•tlt•u r 1111 1\' lllVI>C:tç:l.o da Constituinte. 
em 18:n. ~\ hl f, ri ··~ti pula.d:~, que os eleitos . 
venceri11m urn ~~~h~lclio pngo pelaspravincifl.S, 
porqno n:il) haviludnlhti'•:Pl'esentn\ãO nacio
nal, ~ue tro.l~llY~<·~O onlii.n de fuudnr, e esses 
eleitos ou dr~pltlll.do~ á Constituinte emm de: 
lega•los dcllns q11o t\ovhtm ser retribuídos 
pelos seus cle!~gnnt.ell. E-; lipulou-se tambem 
que, além dr~~o sttb>~itlio tol'iam umn. indemni· 
?.ação pelas 1les,;C7.'l:-t du. vindn. e volta. . . 

A Constituição 1lcJ Importo di5poz do mesmo 
modo. que os Oepnt.'\1lr:s VGncorinm <I durante . 
:~,s sessões nm suh,;i:lio peeuniario, t a.xa.do no 
ftm da ultima 8essão da legisln.tura antecen
te», e accresccutou: « Alemdi:>toselhes arbi· 
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trará. uma. indemoizaçã.o P:U•\ as despez(lg de 
Yinda. e de volta.» 

A essa indemoiz:lçã.o, que. nas legislaturas 
ordinarias foi o Governo :J.utol'iza.do a fi:tal', 
:por meio de umil> ta.balla, tl.lndo rm t\ttenç.ão 
as distancins d<1S pr.Jvincia;- á Capital, a as 
despe:~;:JS provenieutes da vio.ge;u, pois que 
então não havia caminhos de f 'rro,chamou-se 
ajuda. de ca~to, expri!ssão que fe fpneralizou 
em l'elação ao auxilio pecuoi:\rio pl'Pstaüo 
aos funccionario:; quer clvis, quer militares, 
que vão a. objecto de s~r'l'iço de uns ~a.ra ou· 
tros pontos. · 

0 SR. P AtJ'LO RAMOS dà um aparte. 

O SR. MEC.Lf)R'I!:Go-Tambcrn ·os militnres 
teem passagem e recebem ajuda. d~ c_usto, em 
compensação de outras de~pet.as extgld.us pelo. 
viagem e remoção . 

·A ajuna de custo, portanto. nã.o fazia. parte 
da. remuneração qno o lleputado tinh(l. pelo 
exercício do seu mnndato, mas sim um 9wm· 
twn ú. parte para a..<s despezas que eile fazia 
com o seu tronsporte, o que era encar/l'O ou
tro, necessat·io para o des~~mpenho do mesmo 
mandato, mas não inherente ás fuilccões 
delie. 

A Constituiçã.o Republicana de 24 de fe· 
vel'eíro obedece, ne!itc ponto, ao~; mesmos pre
ceitos; os seus a.utores, 1amiltn:rizados com o 
sentido em que eram tomarias as pa~n.vr~s 
subisidios e ajuda. de custo, e a :1.ppllcacao 
que se lhes dava,não foram tiiocuiJadosos em 
tot>na.r bem explicito e cta.ro o seu pe.nsa
mento. como f_.z o legislador constituinte 
de 1824. 

O Sa. JoÃo DE SIQUEIRA. - Os magís
tra.dos aqui, quaodo promo'7idos de pretores 
para juizes do. Tribunal Civil ~ Crimin<~.) ou 
dahi pal'a a. Corte de A.ppeU~Lo teem aJuda 
de custo equivalente ao novo ordenado. 

0 S:a. MELLO REGO-Nii.O teem ajuda de 
cu.sto; teem uma eerta quanth\ p~ra. insta Ila
ção. 

Ajuda. de custo é concedida sôm·ent e para 
despeza.s de via.!!'ern; é \l!D~ indemniza.~ão. q.ue 
não esta nem pótle estar hgada a.o sut>sJdto. 
Si assim não fosse. eu seria credor elo Thesouro 
em 3:000$, pelas ajudas de custo de tres 
sessões qne não recelli, como Deputado de 
Matto Grosso, visto residir !I qui. 

o Sa . PAULA RAMOS-Acho que em rigor 
V. Ex. tem direito. 

O SR. MELLO REGo-Em conseiencía nú.o 
tenho; Cl ac1·edito que setJ tiría escaldarem-se~ 
me os nedos si toca;se nesse dinheiro, a. que 
sinto que não tenho direito. 

O additivo, pois, que apresento resolve a.s 
duvidas que se te;:,m dado e tirma o 'j}l'incipio 
de quo a ajuda de custo é exclusivamente 

dada pa.!'8. compensação das des~za.s de 'Via.· 
gero. 

Assim, tambem estabelece ·o modo de con· 
tal-n, que deve ser do Estado em que o Depu
tado ou Senador reside, e n&o da.ouelle por 
onde tenha. sido {:leito, seja. este ou 'não ~is 
dishnte desta. Capital. Pelo menos era as1nm 
QUe se procedia no l'Ggim_en pllssadO, U!ll 
Deputado do Píauhy, CUJO nome poder1a. 
ci t:•r, residente em Pernambnco, 'l~nd~ 
vinha. tomar assentQ na Camara., receb1a. nl11 
a mesma. ajud a. de custo que os Deputados 
pernambucanos, e nã.o corno do Piauhy. 

0 SR. .JosÉ MARIANO- 0 Deputado, n!io 
bndo residencia aqui, tem direito á ajuda de 
custo. 

0 SR. M&~:.LO REGO-Sim, e essa. bypotbese 
esta prevenida. na. disposição do projecto do 
Sr. Glicerio, que faço minh;1; ahücdizque os 
D~putados que residirem fóra da Ca-pital Fe
deral terão, alem do subsidio, uma ajLlda. de 
custo. 

O que pt·etenuo é regularizar o modo do en
tender e applícar essa disposição. 

Qun.nto a.o subsidio. não vejo motivos :para. 
fJUC se considero iniquT<. a restricção que re
sulta. do art. 2°, que não permitte '1U6 o 
membro elo Congt•esso que não compn.reeer 
aos trabalhos de sua Camara, por simples 
bel-prazer, recoba o subsidio que a. Consti
tuição creou com o ftm de obstnr que os bra
zileiros que estiverem em condições de tomar 
parte na representa~o ~acion:tl, _fiquem pl'i· 
vados de Mo alt..1. 1mssao por nao poderem 
abandonar tr<l balhos outros de que tiram 
meios de subsistencía. Além de que, senhores, 
cum}lt'e não esquecer qt1e. nos termos da. .lei 
que fixa o nosso subsidio dando·nos uma dia
ria, somos ve!·da.de~rcs jornaleiros, e o jorna· 
lciro sõ percebe sua. paga quando trabalha. 

O Sa . Er>ÉAs MARTINs-Jornaleiros, não. 
O Sn.. MELLO REoo- O que é jornaleiro 1 

Jornaleiro e o individuo que recebe a sua. 
paga e qualquer que seja o .nome q.ue s_e lhe 
r!ê, diarhnnente . (apartes.) E' a 1':1 e nao_ eu 
quem da ao subs1dlo o cara.cter de JOrna.I,tsto 
é, paga de cada. dia.. O faeto de s~r essa :pag<> 
fe tta men>almente, por folhA, não alteta. a. 
natureza. qae a ~ei lb.e deu; mesmo porq~e. 
no serviço IJ::Lftlculnr, em que os operanos 
teem sa.la.rio diario, mnita ve4 o pagamento é 
feito no fim do mez. 

O· Sn.. ENI~As MAP.TlNs-M\l.S é trabalho 
materiaL 

O SR. ilfELt.o REGo-A r epugnancia que os 
nobr..:s D~put.1.dcs Jnl\uifestam ao qualifica.
tívo D.e jornaleiro, Jl"Ül, circumstancía de ser 
mental o trabalho quu prestamos, off.,rece·lll.e 
opportunida.de de :acorrer a uma exca"fa.ção 
que fiz e trouxe, sem que, aliás, pretend~e 
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servir--me della. para não fatigar os meus eol· 
legas. (Apartes,) 

Mas, jil. que mostram desejo de conhecel-3., 
le-rei o que occo:rreu em um caso identico na 
Constituinte, a· que já me referi. 

Foi nn sessão 'le 1 de maio de 1823• 
Antonio Cttrlos nota. que 1\ a.cta. não decrla\'a 

a hora. em que se levantott a sessão, o que 
não é regulH, visto que deve-se sempre 
declarar a hora. em que se abrem e se re11ham. 
as sessões, «pois, continúa. elle, somos assn.l:a.· 
riados do publico c este tem direito a .~aber o 
tempo que tr·abalhamos.)) 

· Reclamando contra. o qualificativo de assa· 
lariados. observou Carneiro de Campos. depois 
Marqnez do Caravellas~ 

«Nunca em direito se chamou sala.rio ao 
que nós recebemos por tão nobres e.:mgustos 
trabalhos. Em direito sempre se distinguiu o 
trabal bo braçal oi o traba.l ho mental. Naqrlelle 
é que se dá o nome de sa.Iario ao qae por·ene 
se r~ebe, e não neste. Aquelle paga-se e este 
não recelJe pagamento, mas sim uma. gratifi· 
cação, que se chama honora.rio . O que nós 
recebemos são propriamente alimentos, e não 
paga de trabalh:.J, porque, sendo puramente 
mental, se considera tão pr~cioso, que não 
póde ser avaliado, como ó o trabalho braçal. 
Todos nós, como membros da sooieda.cle civil, 
temos obrl:.raç.iio de a. servir, segunrlo as 
nossas faculdades : quando a Nação nos cha
mou. nada mais fez do que exigir de nós a. 
prestação de um de.-er <t que est..'\mos obri
gados; nem temos direito d<3 pe:\ir que se nos 
pague aquillo que devemos prestar, e de que 
nã.o nos pudemos excusa.1•; mas, como nem 
todo;; teem seguros e eertos os meios t1e sua 
subsistencla. de maneira. que, livres de todos 
os cuidados da SU:\ mantença, :pmsam <iedi
ca.r-se inteiramente ao serviço que a. Patria. 
lhes destina, por isso a. Nação, para nos des
embaraçar de cuidados que nos distrabiriam 
e cousumiria.m o tempo que devemos empre· 
gar utilmente em seu serviço, nos a~segurn 
alimentos, mas nunca estes se poderão reputar 
paga dos prestao.tes serviços que fizermos. » 

Outros deputados intervieram tnml'lem na. 
questão, no sentido de empregar-se termo 
di1fere n te :para significar a retr ibui~ã.o do 
<1eputt:~do. 

Replicando com o calor que lhe era. habi· 
tua!, disse Antonio Gal'Ios: 

« Sr. Presidente, admiro a. morbiola deli · 
ca.deza. do:; meus collegns ; a palM'l'Q salario 
fer e.- lhas os ouvidos, mas a r ealidade, isto é. 
& paga, cet·tatneute não lh~s desagrad~\. Eu. 
pelo contrario, cotao adrnitto a. causa.. não 
me arrepio com a. · expressão. Ern eeonomia 
poJitica., Sr. Presidente, cha.m.a-sa sala.rio 

Camnra V. Til 

toda a pa.ga. de um serviço, ou seja serviço 
mental ou industrial.» 

O SR. ENÉA.S MAl\TlNS dá. ·um apa.rte. 
O SR. M,:E'!LLO REGo-Sa.Iario é a ret~ibui~ão 

de serviço prestado. 
O nobre Deputado, em parte, tem razão, 

dizemlo que não é remuneração de serviço 
presta.<lo; porque, digo eu, :pedindo que me 
desculpem a ft'a.nqueza., mui.tos dos nossos :re· 
presentantes da. Naçã.o não prestam o devido 
serviço e recebem o sa.larlo. · . 

Contínúa Antonio Carlos: 

« Sei que os jurisconsultos dão differente:s 
nomes á.s pagas dos diversos trabalhos hon
r<~.ndo com n. de honorario a pa.ga de traba.lho 
m.r.n ta.I, mas não -vejo a razão, a. ditrerença. ; 
todo o tra ba-lho é ma.is ou menos meutal, de· 
vel'ia por isso ter toda a. sua pag:,1. <? no:ne de 
honorario. Fa.Uemos claro ; a disttoeçao do 
nome não tem ba..<>e na natureza; teve sua 
origem no orgulho e vaidade das classes po
dero~s d a sociedade que; ps.ra. em nada. se 
confundirem com o povo, buscavam com ar· 
rlor ainda as mais insignificantes discrimina
ções, mas isto deve entre nós cessar; classí
ncações odiosas, distincções injuriosas ás 
massas do povo não po1em fazer parte do 
rerTimen constitucional; outra deve ser a. 
ordem de eousas ; gradação a não classes ve~ 
remos daqui por uea:nte. . 

Si, pois , Sr. Pres1dente,_ todo servu;~ que 
não e gratuito é na realidade a.ssa.la.rla.d.O, 
bem quo mascarada. v~nh~ a _paga e;om al
cunha mais sonora. SL nos nao serVlmos de 
graça, como nos corremos de . chamar-nos ~s
salariados ?: A vergonha. esta. na. c~usa, na.o 
no nome · é em verdade pouco n.1roso que 
faça.mos Por paga o dever de cidadãos, e que 
não possa.mos, como na Ingla.tel'l'8. e ~ra.nca, 
representar sem paga os interessas naCl'?naes; 
mas sí as circumstancias do nosso pa.1z nos 
e-xcus:-tm, para. que espernear a.o som ~a. . pa
lavra. que n\tü ra~ mais do que exp:nml.T' o 
que é 1 :. 

Ribeiro de Andrada. (Martim Francisco) ac
crescentou: 

"' Salario e o p:1.ga.mento. é_ a reco~pensa 
do trabl>.lho, s~ja este phys1co ou mtene .. 
ctua.l.• 

Abrigado a tã.o valiosas a.utorid~des, peço 
aos meus ncbres collegas que nao esper -:
necm, não se dee:n por o:trendidos por. ter eu 
dito que somos jormtleíros, pois que a pa.g_a 
ou sa.lnrio diario, como manda. a nossa. Ie1, 
chamam os loxicogropbosjornal. . 

Esta é a verdade. Honremos. poiS, a pa.ga · 
q11e recebemos, qu<l.lquer que seja o seu 
nome. 
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· Sr. P1•esidente, ê o exemplo das classes I os membros do Congresso Nacional durante 
· dirigentes que educa e moml1za o povo: não a legisl:!.t um <1c~ l \100 a 1902 e rlá. outras oro.:.. 

é co~ leis e regnlamento-o r igorosos, impon-~ virlencias, com snbstitmivo da Com missão de 
do-se, multas e descontos nos vencimentos de ConstitlliçiTo, L<'gis!ação e Jus~içn, <leclart~nllo 
pobres funcclona.rios, qu<> muitn.1.' -,·ezes, por em vigor''· lt<i n. 407, de ô de novembro de 
enfermidade de pessoa.s rte suo. família, são 1896, que tixou pm·a a presente legislatura o. 
obrigados a. não comparec.~rem ao trnb:J.lho subsidio dos Deputõldos e Senad~res ao Con· 
de sua. repartição, que havemos de mo:·aliza.r gr:;s;;oNacioua!, Jicanào adlada.à voto.ção . 
. o· fun~ciooalismo publico, ensi n~nrlo-lhe a São successi vamente sem debate encerrados 
CWIJpl'll' ~'S se~s rleveres. Ha. mrns alguma em 2'' discu;:sã.o os n.rü;. 1• e 2·• do projecto 
cousa a. fazer. o exemplo do nmor a.o tra- n. 48 A, de 1899, doclarnn•lo remidas as di
balho. . . vid;IS p;\ta com n Fazenda. Nacional deixadas 
~ med1da. que propcn h o e t:rn gr~nde bene- pelos officiaPs e praça,. que perecnríl.m ua. 

fic1o 1>11-rn. n•~s llJ.esmos; eUanao sera. boa. para c:tm pa nha. do Canudo,;, ficando <ltliada. a vo-
nossn$ alglbemts, mas sel-o-hn. p!lra ;]. ta.çii.o · 
reputação e bom conceito de que do vem gozar . 
ós representante;; da Nação, commissionados E' annuuciada a 3' discussão do proje~to 
por ella. para vit·em aqui trabalhar c não n. 57, i! c . 1809, qne autori7 .. a. o Poder Ex
para. sómente rec:}berem subsidio. ecuti\"O (1. abrlt• ao Ministario da. GtBrm o 

Precísamos, senhores, pôr-nos a abrigo da lc:•aiito d e 25:RIO$ para indemniz:1r a Felippe 
maledicencia., q<le entr~ nós . é um monstro l :\l:txwe!l r . gado leva~ta·lo o arreban\1ado 
que devora a.s reputaçoe.s mais bem fi rm<:.o1a.:;. : pc!.~s .forças lcgacs no R1o Grande rl o Sul. 

E' o que tinha a. dizer. · (.littito lle;a.; muit'J I Ningucni pedindo a. palavra, é encel'rada. a 
bem·) d i~ussi.i.o e ::.tiia·dtl a v o ta.çã.o. 

Veem à Mesa., são lidos, o.poiao.los e postos E' annuoci~tla n. 3' discussão do projecto 
conjunctamente em discussão os seguintes n. 60, de I8~l:l, mnnd:mdo abonar ao tenente

coi'onel gro.duudo reformado do exercito An-
.A.DDIT!VOS AO SUl3ST1Th'"T!VO DA CO~!M'lSSÃ.O tonio Galdino Travr..sSOS Al\·cs ::!S quotas de 

t'eíorm.a inh~rentes á clas;;e uos officiaes sn-
(Ao p1·ojecto n. 28 A, de 1899) perim-es, desde a o_]a.t."\. elo decretoque ore

formou. 
À.l't. 2• -Os Sena.do1·es e Deputados só

mente terjo direito à perce.pç:ã.o do sub
sidio; 

a) ~esde o dia da primeira sess:'io em que 
eirectlvamente comparecerem , salvo no l•l'i
meíro anno da Iegisla.tul'a., quando o Depu· 
tado que tiver assistido ás ses~ões prepara
terias fõr reconhecido depois de t~bet•to o 
Congresso, caso em que começo.arâ. a per
cebél-o desde a sessão a que se ::.char pl'e· 
sente; 

b) sempre q_ue, est~ndo presentes n;t Ca
pital Fe<leral, motivarem o não compar eci
lllento por justo impeuimento, comillunicadu 

· por escripto, ou por dcclarar:ão de um do:; 
membros de sna Camara ; 

c) sempra que se ausentarem da. C<lpital 
da Republica, com licença da sua Camara. 
por tempo nunca. excedeute de 30 dias. 

Art 3• -A ajuda de custo a que se retere 
o pa.mgrapho uoico da. lei n. 407, roencionatla 

·no art. 1°, ser-.i. contada da residencia. do Se
nadol' ou Deputado. 

Sala. das sessõe;; ,_21 de julho do 1899.
JJleZlo Rego. 

Ningucm J)edindo a pa.la•ra, ó encerrada 'I! 
discu~são e ;idiadl\ a vot!lção. 

Vão a imprimir as seguint~s 

REDAC'ÇÕES 

N. 51 A-1899 

R edacçao final do projecto n. 5 f , deste anno, 
que l.tutoJ•i.:;a o Poder Ex":cut ivo a conceder a 
D . .iliaria Cat1ul-riaa ele Albuqw:rgue lll:lra
tlhiro, pllu do ma.j o1· TimotdúJ P e1·es de 
A.lbui]ue,·çBc Mo.nnhao, a pensão de que go
:;alw a sua faUecida m iíe, sen. p1·ejui.:;o do 
meio soldo quepn· lei lhe compete. 

O Congresso NacionGlresolve: 
Art. 1.0 E' autoriza lo o Poder Ex:ecutivo 

a concedel' a D. Maria C;~thfLrlna. d~ Albu
q.uerque 1\ia.ra.nhlío, filha do majOl' Timoleão 
Peres de Albuquerqtle Ma;r.inhii.o, a. pensão 
tle que gosav;~ a sua f:tllecida mãe, sempre
jaiz•l lio meio ~ohio que por lei lhe compete. 

Art. 2." Fic;tm revoga.das as disposições 
em contrario. 

~inguem mais pedindo a palavra, é en- Sal:• d::ts Commissões, 2l de julho dó \899. 
cenadá a 2• discussão do projecto n. 26 A, (I e -F. Tolellfiao.-Euctirles Malta,- J, Per~-
18991 fixando o subsidLo qu.e devem perceber griM, 
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SESSÃO E~ ~l DE J~LHO DE 1899 

N. 62A-1899 

Reêlacçéto {in~~· da emenda · ojfe1·ecida a~ 
proj~cço d? .&n;r.do, n. 171, de 1891. que 
co11eede pnvtlegto <to l>r. Pedro Souto Maio1· 
e outro, para e.;tai.Jelecer um plano de 
naTJegaçiío a vapw entre Santo Antonio do 
RioUtdeiriL a~ê pwta da fo:; do Rio Beni. 

Ao art. 1•: 
Snpprima-se o nome do segundo concessio

nario · José Eustaquto Ferreira Jacobi na, já 
fRllecido. 

Sala das Comrnissões, 21 de julho de 1809. 
-F. 7olcntiM.-Euclides Malea.-J. Pere
grino, 

N. 67 A-1899 

~edacçllo final do projecto n. 178 A, de 
i(J99, que auto1·i.:a o Podflr &eCtttivo a 
abrir ao Ministe1·io da Indttst;·ia, Vioçlio 
e Oll1·as .Publicas o c1·edito e:~pecial de 
~:061$812 para paga.mento do o.lugueZ do 
p;·edio onde fmtcci.?nou a Inspecloria. Geral 
rle Terras e Coloni;;açtiO, de ja71eÍ1'0 a. 1ll(J.?' ÇO 
do çorrente cmno, . 

O CQqgresso NaciQnal resolve: 
Artigo nnico. E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir, no corrents e:xercicio, ao Mi
nistedo da Fazenda, o credito supplementa.r 
·de. 1:001$812 á verba- Exercícios ftnrlos
pa.ra. occorrer ao pagamento do aluguel do 
predto onde funcclonou a Inspectoria Gera.! 
de Terras e Colonização, de ja.neiro a março 
de 1898. 

. Sa.l~ das Commissões, 21 de julho pe 1899. 
· -F. Totenlino. - EucUdes JlV.J,lt!L-1. Pe

regrif!o. 

N. 68 A -18S9 . 

·R edacçcto fiw.t.Z do projecto n. 6S, deste tmno, 
gue autori3a o Poder Executico a abrir 
ao Ministerio d a Guerra o credita de 
8~18;1.75$055, supplemen!ar ci verb t 16•
Pessoal -despe::as especiae;-do art. 19 d ~ 
lei n. 560, de 31. de de::etnb1·o de 1898. 

O Congresso Nacionijl resolve ; 
Artigo nnico. E' o Poder Executivo auto

:riza(fo a abrir ao Ministerio da Guerra. o 
credlt<! de.848: 175$055, supplomenhr á verba. 
16',.,-l'essoal -ctespezasespeciaes- do art. 19 
(la lei ~. 560, dll 3! rle dezembro de 1808, 
f~J.zendo as necessa.rh1s opez·ações de cr·edito, e 
r.evQ~as as di-sposições em contral'io. 

Sala das Commissoss, 21 d~ julho de 1899. 
~F. Tolentino. ~ E tlclides Malta.- J. Pc-
1'egrino. 

N. 72 ·A-1899 

Redtc~ão fina~ do pr:1jec;<·1 n. 72, deste o:nno, 
que a~<l.o •·i::a o P.Jtier Exccutiw a conceder 
ticeaça ele um aJ1.no, c?m o r es;oectioo Ol·de
nad?, ao 4• escl'iptm·ario da Al{andega do 
CeMà, Arwdio de .4.lmeidt~ Fortuna, afim de 
tratar de sua saude onde lhe con-vier. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizaqo 

a c·:mceder a licença de · um nono; com o 
respectivo ordenado, ao 4• escripturario da 
Alfandega do Ceara Arc:1dio de Almeida For· 
tu na, afim de tratar de sua. sandB onde lhe 
convier. 

Art. 2." Ficam l'evogado.s as Q.isposiçõl!ll 
em contrario. · · 

Sa.la das Commissões, 21 de julho de 1899. 
-F. Tolentino.- Etlclidcs 1l:Ialt.,, - J. Pe~ 
regrino . 

N. íG A-1899 

Redueçito fiaa ~ do projecto n. 76, tieste anno, 
gHe atttori.::a. o Poder E:r.ecv.ti1JO a co;1cedel' 
c.:o llachaí·eZ T,·istao de Alencar Araripe 
Junior, directo;· gera.~ da Dírectoria de 
Instrucç® elo Miaisterio a~ Ju stiç:t e Ne
gocias I n teriores, um anno de licença com o 
-resprcti~o ordewr.do, afi·m de tratar de sua 
sJ.ude onde lAe convier. 

O Congresso Naciona[ resolve : 
Art. 1. n Fica. o Poder Executivo autorizado 

a conce,ler ao bachnrel Tristão ele Alencar 
Ara.r-ipe Junior, director geral ela Directoda 
de lnstrucçã.o tio Ministerio da Justiç<\ c Ne· 
gocios Interiores, um unno de licença. com o 
respectivo ordenado, afim de tratar de sua 
saude onde lhe convier. 

Art. 2.0 Revogam·se .as· disposições em 
contrario. 

Sala elas Commissões, 21 (le julho de 1899. 
-F. T.Jlentiao,-El~lides .Jll.t~ta.- J. Pere
g1·ino. 

N. 82-,-1899 

Rcd•tcç,zo fin tl da l'ro}ecro n. 110 A, de J894, 
que eleva ele 60$000 a 1~0$U00 m~?lsaes (~ 
peHsüo do alfert:~ honorano do cxcrcLto A~· 
tQnio Paes de Sá .B.t,·relo. 

O Congresso Nacional decreta 
Artigo unico. Fica clevo.da de 60.$ a 100$ 

mensaes a. pensão do alferes honora.rio do 
exer;:ito Antonio Pa.~s do Sá Barreto. 

Sn.la. das Commissões, 21 de julho de 1899. · 
-F. Tolentino.- Euclides Malta:~ J- Pere
grino. 
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· O Sr. Presidente - Esgot:l.das as 
materias da. ordem do dia, designo paro 
amanhã a seguinte ordem do dia.: 

2• discussão do projecto n. 283 A, de 1895, 
elevando os vencimentos do escrivão~ do 
meirinho da Auditoria de Marinha. · 

Votação da.s seguintes mate rias; Levanta-se a. sessão ás 3 horas e 40 minu-
tos da tarde . 

Do projecto n. 213 A, de 1899, fixando o 
subsidio que devem perceber os mnm bros rlo 
Congrasso Nacional <lura.nte a legislatura. de 
1900 a 1902 e dí~ outras 1ll'ovirlencia.s, com 

59• SE SS:\.0 BM 22 DE JUL!IO DE 1899 
substitutivo da Commissão de Constituição, 
Legislação e Jnstic:.a, declarando em vigor a 
lei D. 407, de Ô de novembro úe 18!)6, que 
fixou para. a presen te lt>gislatura. o su bs1dio P.resideacia d':> Sr. Julio de Mello (2° Vice-
dos Deputados e Senadores ;l O Coogl'essso Na· Presidente) 
cioual (2·• discussão) ; 

Do projecto n. 48 A, de 1899, declarando Ao meio-dia. p r ocede-se á chamada, a. qual 
remidas as dividas rmra com a Fazenda. N. a-~ respondem os Srs .. Julio de Mello, H3redia 
cional deixad:~s pelos officíaes e praças que de Sá., Angelo :Neto, Augusto Montenegro, 
pereceram na campanha de Canudos (2" rlis- · Tbeotonio de Brito, Serzedello CorJ·êa., Yi
cnssão); veiros, Anizio tle Abl'eu, Henrique Va.lln.d:tres, 

Do projecto n. 57, de 1899, que ,~utoriza 0 Ma.~cos de Arllujo, Pedro Borges, . Thomaz 
Poder Executivo a abrir a.o lVIinisterio da J\CCioly, Torres Portugal, I~defonso L1ma., Ma" 
Guerra 0 credito de 25:810$ par a. inrlemnizar :rmho de Andra•!e, Hel'l"eclo Monte, Tavares 
a Felippe Ma.xwell do gado tevant.'\tlo e arre- : de Lyra, F~ancJsco. Gurgel, E[!>~ de S~uza, 
ba.nb~~do palas forças legaes no Rio Grande José Pe.regr;uo, Trmdade, Er~mo CoutJ~ho, 
do Sul (3·• discussão) . M:~laqum~ Go_nçalves, Juvenc1o <!e Agmar, 

. ' Joao da S1que1ra, Arroxellas Ga1vao, Seabra, 
Do pro,Jecto n. 60, de 1890, mnnt!ando abo- Francisco Sodrê, Manoel Ca!ltano, Adalberto 

nar ao t~mente-co~onel g~aduatlo refo_rmado Guimarães. Torquato Moreira, Raul Barroso, 
do ~xercl to Antomo Galr!mo Trava~, os AI· Nilo Peçanba, Leonel Loreti,Silva Cttstro, Deo. 
ves ,ls q:uotns de r~forma mherentes a classe cleciano de Souza, Almeida Oomes, Carvalho 
dos offic1aes supe;1ores. ~e~d~ ~,.da.!n. do de-~ Mourão, José Bonifado, Monteiro de Barros, 
ereto que o r efoimou (3· <hSo.;tts, ao}, Ildefonso A1vim. Henrique Vaz, Antero Bote-

3'' di~ussã.o do projecto n. 66, de 1890, pro- lho, Alfredo Pinto, Alvaro Bot'llho, Rodolpho 
virlenctando sobre a_ aJ;lplicação que deve ser i Abreu , Theotonio de Magalhães, Nogueira. 
da'!a. 8.? producto _liqUido da. vend?- ~e ca- .Junior, Ma.J?oel Fulgencio, L_indolph? Caetano, 
nhoes 1mprestave1s e metu.e:; JnserV!VeiS per- Eduardo P1mentel, Olegar1o Mac1el. Pactua 
tencentes ao Ministerio da Guerra. c bem Rezende, Galeão Carvalha.l, Alvares Rubiiio, 
assim dos proprios na.cionaes e terrenos jol- ca.semiro da Rocha, Dino BuenCJ, Oliveira. . 
gadosdesnecessarios ; Broga, Costa. Junior, Cesario de Freitas, 

3-'- d iscussão do projecto n. 33, de 1899, Elias Fausto, Edmundo da Fonseca, Herme
autoriza.nrlo o Podr;r Executi vo dentro clu neg i\do de Moraes, Alves de Castro, Leopoldo 
act~al exercício, a fazBr as n('c~,~~rias opa. 

1 
Jardim, :Srnzilio da Luz, Leoncio porrêa., 

raçoes de cred!to para dar eKecuçao lL'> SP.n- · La.u~o Mu Uer, P•ml<J: Rnm~s. Fra!lctsco To· 
tenças ria Just,ca Fe·leral, pa~sadas em jul len tmo, Pedro _Ferrea·.a.. Gu11lon, D1ogo For
gado, median.te accordo com os l'espectivos tuna, Appartcio Mat'Iense, . Vespas\ano de 
credores, e da outras providencins; Albu~uerque, Campos Cart1er, CtlSSUlno tlo 

I• discussãodo projecto n. 23 A, de lS9D, Nascuncatoe Azevedo Sodré. 
decla.ra.ndo que nas ca.pitaes dos Estados,omlo Abre-se a sessão . 
não estiver creado o 1ogv.r pi'i vativc ·de au
ditor degnerra, nc~urnulr.rá ns frmcçõesdess e 
cargo o juiz seccional, com a gr·aduação tlc 
capitão, -vencendo o soldu deste po!>to ; 

1" rli~cnssão do pr~jectl> n. 79, t.le 1899, 
determmantlo que o.< coroneis elo ••xercito re
fo..-ma.dos compul!.''ll'ia.mel)te a 3 de fe vc t·eí i'o 
ch~ 1898 sejam considerados, dn. tlat;t •lel't.a 

. lei em den.ute, como goneraes !le b1igada r e
fot·mados , e vençam o respectivo soldo pala 
tabella consta.ute do art. 3" do decreto nu
mero 946 A, de I de novembt•o de 1890 ; 

Deixam de compnrecer com causa. p~rtici
cip;vla os St·.~ . Vo.z de Mello, Ca.rlos de No
vaes, SilYa. :\Ial'iz, Mutta Bo.cellar, Rodri
gues Fern;tndes. Gne1le1ha. l\lourã.o, E,Jun.rdo 
tlll nerrédo. Elias ;\fart.ins, Jos·~ Avelino, 
Coelho Lif'boa, Teixeira de Sá, João Vieira., 
Pereira. d:~ Lyra. Ba.rbo.,;a. Lima., Pe!li'O Per
ll().mbnco, Araujo Góes, Olympio Campos • 
Tosta, Aristicles de Qüeiroz, Vergue de 
Abreu, Amphllophio, Leovigi ldo Filgueira.s, 
P;traohos Montenegro, Marcolino Moura., Je
ronymo Monteiro, JoEe Murtinho, Fonseca. 
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Portella, Erico Coelho, Alves d:~ Brito, Er
nesto Bt·azilio, Julio S;>ntos, P<~ulino de 
SouUl. Junior, Ca.logeras, Joã.o Luiz, Jacob da 
Paixão, Octaviano de Brito, Ferreira Pirc~ .. 
Matta .;achado, Lamouoier Go:lofredo, La
ma.rtine, Luiz Flacquel', Domingues de Cas
tro, Gustavo Godoy, Adolpho <.iordo, Al
i'redo Ellis, Cincina.to BragD., Artllur Dietlc
richsen, Rodolpho Miranda, Ovidio Abran· 
tes, ca.racc:olo, Mello Rego, Xavier do 
Valle, Plinio Casado, Marçal Escobar, Pos
sidonio da Cunha., Auzel iano Barbosa e Py 
Crespo . 

E sem causa os Srs. Silverio Kt>ry, Cunha 
Martins, Herculano Bandeira, Felisbello 
Fl'eir·c, Jaym·l Villas-Boas, Cos tro Rebello. 
João Dantas Filho, S;i. Ft·c!re, Bernal•,\es 
Dias, Antonio Zacha.rias, Rodolpho Paixão,. 
Bueno de Andr ada. e Lamenha Lins. 

E' lida. c sem rleba.te appro"ada n. act-'1 da 
sessão antecedente. 

O Sr. :t.o S ecJ.·etat•io (serlli,tdo 
r1e t•) procede ã. leitUl'Cl. 1lo seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Ministerío da Marinha , ue 28 lle junho 

proximo finl\o, sati~fazeodoa l'equisic;iio dosta 
Carnar a. no officio n . 22. de 3 rlo m:lsmo rnez. 
-A quem fez a. requisiÇão. (A' Commissii.c de 
Mario h a e Guen~t.) 

Do mesmo ministerio. do 19 do corrente, 
em·b ndo o reque1·imento (lo;; escrevt>nt·~s da 
armada. Izidro Virginio dos Santos. Dor otllé:o 
Al['redo da Costr~. e Arthur C·l rlos Ferrão, em 
que repre~entam conu•.• o decreto do Poder 
Exccuti v o u. :3 .034, de 17 de mnr~o do cor -

. r ente anno, fazendo-o acompanha;· da. inf<lr· 
mação p1•esta.da pelo Qual'tel General, otc.
A' Commissti.o de Orçamento. 

Do mesmo ministerio, rle igual d•1ta. en
v iando o requerim~\nt r> em que o l" tenente 
honora1·io, pharmacentico c1n Clltnlllissão, An
tonio Ca.ndi•lo d;\ Si! v(!. Pi1neu lel, pede n er
fcctivirlade do t.osto ou su:\:tpo<t•ni'Aldoria.
A' Commissüo d•l Mnrinha c Guerra. 

T·!legrn rnma.- Bahia , 21 tle julho de IS!J9 
- A o E:xm. SL'. Presi•ienta ela. Ca.maru. dos 
Deputado~- R io- Corc.munico-voo que nesta 
d<~ta entrei no gozo Je !içença, pa~sa.nt!o o 
g overno •lo Esta.,lo ao presidente do S·mado, 
meu su bsti tuto constiluciona.l. ::laud"ções.
L ui.:; Viuana. - Inteir ada. . 

Requerimentos: 
De Delminda M:J.ria. uo Valle C:t lilas, v iuva 

do tenente-coronel Antonio Tupy ~·erreira 
Caldas, pedindo uma. pensão correspondente 

ao meio soldo de seu tina.do marido. - A' 
Comrnis~ão de Pensões c Con~as. 

Da G. Filgueira.;. pedindo is~nr;;io de <li
reitos para. a materin pt•ima importada para. 
o fa.brico do « Formicitla Capauema...,. - A' 
Commi~silo Espechl de Tarifas . 

O SI-. Pre sidente- Niio ha ora
dores inscriptos no expediante. 

Sl nenhum Sr. De putado quer usar da pa
la•:ra., vou passar â. ordem do dia. 

ORDEM: DO DIA 

O S r< Presidente- Nito havendo 
numero para se procedt:!r ás votações tlas ma
tct·ias indicadas na. ordem do dia, pa.ssCJ.·se á. 
ma. t eria um discussão . 

E' annunciada. a 3• discu~são do projecto 
u. 66, de 18~9. provirlenciando sobre a ap
plicação que t.leve ser dada a.o producto li
quido rla venda do canhões impre;;ta.veis e 
metacs inserviveis pertencentes o.o Minis
teria da. Guerra e b:1m a s;;im do proprios na
ciomws e tarrenos julgados desnecessariog. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discu~siio e adiada a votação . 

E' a.nnunciad;t a 3" discussão do projecto 
o . 33, <le 1899, autorizando o Poder Ex
ecut ivo, dentro do actu~'l exercicio,a fazer as 
:leces;arías operaÇ(l~ s de crodito para dar 
execução :i.s sentenças da Justiça. Federal , 
passadas em julgado, mediante acrordo com 
os respectivos credores, e danrto outras pro· 
videucia.s. 

Ningu em pet.lindo a palavra., é encerrad:1. a 
discussão c adi<J.da a. votaçiío. 

E' aun uuciad;\ a. I" disc:.tSsão do projecto 
n. 23 A, de t899, declarando que nas ca.~ 
pitaes dos Est:~dos, onJe não estiver creado 
o log:n• prha.tivo de a uditor de guerra, ac
cumulará a> l'unc(;ões desse cargo o juiz sec
cion:d, com a grat.luo.~ão de capitão, ven
cendo o sot•\o deste po,;to. 

Ningaem peüindo a. palavra, é encerrada a 
discussão c v.di;~da :~ vota~'ão. 

. E' anuuneiada :t I• díscussiio do projecto 
n i 9, rle IS9!l, dete1·minando que os coro
o·ds refor·rua.Jos cumt,ul;;ol-iamente a 3 de fe
vereiro de 1890 sej tun conside1 a.dos, da data. 
(testa lei em de.•nte, como generaes de bri· 
gnda reformados, e vençam o respectivo soldo 
pel:l. t •1l>cl!a constante do art. 3• do decreto 
n. 946 A, de 1 de novembro de 1890. 

Ningnem perlintlo a palavra, é encerrada a 
discu ssão e a.dia.!la. a. votação. 

São successivnmente sem debate encerrados 
em segunda discussão os arts. lo e 2• do pro-
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jeet.o n . 283 A, de 1895, elE~vando os venci· O Sr. Presidente-A este projecto 
mantos do escrivão e 1lo meirinho da Au~i· foi apresentado o seguinte substitutivo da. 
toria. de M~Lri)Lila, ficando a•liada a votação. Commissão: 

O Sr. -P•·esidente- Não havendo 
ainda uumero par::~. se proceder as vobções 
das materia.s, s uspenào a sessão por meia 
hora, afim 1le ver si é possi l'el reunir numero 
sutllciente de Sr.~ . deputados para se proceder 
às votações. 

Suspende-se a sessão ·às 12 horas e 2 '5 mi
nutos. 

Reabt•e-se a sessão ás 12 horas e 45 Íninu· 
tos. 

Comparecem mais os Sra. Urbano Sani:o~, 
Carlos .Mo.rcellino, Albnqucrque Serejo, Amo· 
rim Figueira, Pedi'O Chermoot, Enéas Mar
tios. Luiz Domingues, João Lope~, Francisco 
Sá., Fr~derico Bor ges. A.u.~usto Severo, Apol
l onio Zenaydes, Jose Mariano, Affonso Costa., 

-Coelho ClntTa, Martin:; Junior, Cor nt>lio da 
Fonseca, Moreira All•es, Arthur Peixoto, 
Rocha Cavalcante, Euclides Malta., Geminiano 
Br,zil, Rotlrigues Doria, Neiva., ilfiiton , Eu· 
genio Tourinho, Paul:.t Guimarães, Rodri· 
gues Lima, Eduardo Ra.mos, Tulenti no dos 
Stmtos, Galdino Loreto, Pinhei~o Juuior, 
Xavier da Silveira, Oôca.r Godoy, Il'incu ~-ra
chado, Alcindo Guanabara, Timothcoda. Costa., 
Augusto de Vasconcellos, Belisa.rio de Souza., 
Pereira. qos Sa.ntos. Agostinho Vida!, Barros 
Franco Junior, Urb<tno ~Jarcond~s, Ma.yrink, 
Gonçalve~ Ramos, Francisco Vel~a , Cupertíno 
de Siqueira , Augu,.to Clem~olioo, Telles de 
Menezes, Al'thur Torres, Morei ~a do. Si! va, 
Lucas ele Barros, Paullno Ca1·Los. Franci~co 
Glicerio, Alencar Guimal'ã.('s, Francisco Alen
ca.stro. Vict..)I·ino Münt~ii'O, Rivadavia Cor
rGa e P lnto da Rocha . 

O Sll•. P•·csi<l0n~· c.! -De novo peço 
aos S1·s. Deputados qno o(:~up!lm sua:> ~'ll.dei
ras, visto que a. list.a. da porta nc.:n::1a a. pre· 
sença de 123 :-:;rs. Deputatlus. 

Siio successiva.uumte P•Jstus :1 Yotos o appro· 
va.uas as · re1ln.~r,;õos llnu.es u;lS pa.1•ecel'es 
ns. 51 A, 0:? A. 67 A, ü8 A, i2 A , 7G A e 82, 
do 189U, p:~.r:;. sGrem enviados ao Senado. 

« O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. Fica. em vigor para a. legis

latura. de 1900 a 1902 a. lei n. 407, de 6 de 
novembro do 189ô, que .fixou para a presente 
o sulJsidio dos Deputados e Senadores ao Coii· 
gresso Nacional. » 

Na. fórma do Regimento, será. votado em 1• 
logar o substitu tivo da Commissã.o. 

O Sr. Jo.sé EB:oniraeio (pela or
dem)-Rogo a V. Ex., Sr. Pre~idente, que 
consulte a Casa si concede prefereilcia para 
::;er votado em primeiro logar o substitutivo 
que otrereci a consideração da. camara dos 
Deputados. 

Posto a votos, é rejeitado o requerimento 
do Sr. José Bonifacio. 

O Sr. Luiz A.dolpho (pela ordem} 
requer verificação. _ 

Procelien,lo-se á verific>lçiio, reconhece-se 
terem votado a fn. vot· 22 Srs. Deputado~ e 
contl'a 90. 

O Si•·. Presidente-Vae se voto.r o 
substitutivo <la. Commissã.o de Constituição, 
Legislação e justic:.a, quo é concebido no.> se
g uintes termos. (Lê.} 

O S1•. José Bonit"acio (peltt or
dt.:m)-Consulto a V. Ex. , Sr. President~, si 
ni\o póde ser votado ag•Jra. o additivo apre
sent!~do pelo Sr. Mello Rego. 

0 SR. PRESIDENTE - Em primeiro logar 
vn.c S8 votat• o substitutivo da Commissão, 
~alvo as emendas; depois submei:tt~rei a. vo
tos a:; _emenda:; üdditiva.s do Sr. Mello Rego. 

Posto a votos, o a.pprovndo o seguinte sub
stitutivo tla Commissão: 

O Congresso Na.cional decreta. : 
Artigo unico. Fica em vigor para a le~is

ratltra tltl 1900 n. 1902 a. lei n. 407, de ()de 
novembro de 189(), qt1e fixou para a lll·esenta 
o subsidio dos Dcpuhdos e Senadores ao Con

E' annuncio.da a. votação do projocto n. 28 A. gresw Nacional. 
de 1899, fixando o s ubsidio que dllvem pel'- SITo successivamente postas a votos e re
ceber os membros do CmgL•csso N<~.ciona.l du· jcitn:las as emJndas a.dditivas o1l'erecida.s pelo 
rante a l egish1tura de 1900 n 1902 e dá outl•;ts Sr. Mello Rego, fica.ndo prejudicados o pro
proviuenchls, com snbstitutivo da Cum~nissão jecto oiTerecido pelo $r. Henrique Vaz e o 
de Comtituiçiio. Le:: 1 sia~:ãn e J1lst iça, dechl· substitutivo oil'erecido p~lo Sr. Jos6 Boni
ranrlo em vigor a. lei n. ,107, de G de novembro j fac i o. 
de 1896, q"c lixou parQ. a pl'esente legi::JJa.

1 tura. o subsidio dos Deputados e Senadores O Sr. Xavier da SUveir~ 
ao Congresso Nacional {2.~ discus~fi.ó). {pel:~ o1·dem)-Quer me parecer q u:e nã.o esta 
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6 prejudic:vlo o projecto do illnstre Deputado, I Posto a votos, é approvado em 3' rliscmsão 
o Sr. Jose Bonitacio, na p;u·te em que esta.- l c on?iado á Com missão de Redacção o se
belece que as prorogaçôes não eer:lo subiii· guínto 
diadus. · " 

O projecto do nobre D·~puh.do e a repro· li'ROJ.EC'l'o 
ducçii.o fiel do da. Cornmissão de Const!tuíção, 
Legislação e Justiça., e só nesta. pat·te di
verge·delle . .'\. votação em primeiro logtu', 
do projecto do nob!•c Deputado excluiria. sem 
dUYida &]gUIO;!. <t VOttl.<)iiO UO pt·ojecto d:t 
Commis»ão; mas a votação dust e uii.o exclue 
a votaçiio do outro, na par te a que me l'eliro. 

O St·. P-=:-esklênt.e-0 nobre De
putado não :em razão. O pro.iec!o aprcscm
tado pela. Commissã.o de Coustituiciio é um 
llrojecto sub5tittltivo; po:rkmt·), aporot·tvl.o 
pela Cn.rnm·-.1 e~le pr,oj•:eto, fi<:atn pre-judi
cado totloa os outros. 

0 SR., PAULA. RA.!.!cs-Apni:\do. 
E' a:muru)ia.da. ;t votação do proj~.cto n .48 A, 

de!89ú, dec!n.t·u.nJo remidas tl.S diviuas pa1·a 
com a Fuzenda Nacion ·1 d~ix.td::.s 1 c!o~ o!ü· 
ciaes e praca.~ qa(} p:•receram na campanha 
de Ca.nuúo;:; (2• discussão). 

Posto a. voto~. é ::.pprovat.lo em 2> d iscussã:J 
o seguiute are. l• do ptojecto n. 4~ A uo 
corrente anno: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Ficam remidas as dividas para 

com a Fazenda Na.c!onal deixarias pelos oiTi
cia.es c praças que pereceru.m n :c campa.nh<\ 
de Ce.nulios. 

Os~·. CÓ!<[a .Juu.ioi· (pek~ ordem) 
requer verificação da votação. 

Procedendo-se á ~-erificaçiio, reconllcce-sc 
tereill vot;1do !06 Srs. Deput.udos a fa.vor . 

Em seguida én.ppro'l"ado o se;;uinte : 
Art. 2." Ficam rcvogatlas o.r; disJ.iosiçi)es em 

cont1·ario. 

Posto a votos, é o.ppl.'OVatlo ern 3' disens>ãc 
e euviado ;i. Commissii.o de RedaCI;iio o se
guinte 

Pr.f!JECTO 

N. 57-1899 

O Congresso Nacional resolvo: 
Artlcro unlco·. ·E, o p,)tJ.cr Exllcutivo auto

rizado "'a :;br ll' :<o :.'.iinbterío da Gnerra ' ' 
credi~o de 25: 8!0'3 pant. indet:tniz;\r •~ r'e· 
lippe :.iaxweU tlo g:· .. dD l::v:mü"!lo c ar~eba· 
nhnclo d0 sua propr-tecl<l.de no Rw. GPantie do 
Sul pelas forças legaes que ll\u operara!ll, 
fazendo as necassa.ria.s oper<lÇÕes de credtto 
e revogadas as disposições em contrario. 

N. 60-1899 

O Congresso ;Nacional decreta: . 
A,r tigo unico. Ao teuente-oorouel gra.duado 

relbrma.do do exercito Antonio Galdino 
Trav<Jssos Alve~ devem ser a bonadas as 
qu .. t,\S de reíbrma. inhereutes á. classe t1os 

·offichu:s superiores, desde a da.t:1. do decreto 
que o reJormou; revogadas as dlsp::~sições 
em contrario. 

E' annunciad11 a votação do pr ojecto n. l\8, 
de 1899, providenciando sobre a a.pplicação 
que tieve ser duda. ao producto liquido dn. 
venda de canhões imprestavcis e rneto.es in
sa:·vi\·eis pertencentes ao ~!inisterio dil. 
Guel'ra, e bE:m assim de p roprios n•\cionaes e 
terrenos julgados de.meces.sa.rios {3" dis
cussão). 

O §r. Nch.-a (pela ordem) - Sr. Pre· 
siueute, com surp1·eza extraordinaría, vi 
o expediente encerra.1o e esgotad(l. a or
dem do dia pouco depOis àe meio-d!a., razã.o 
por que deixei de fa.llar sobre este projecto, 
pelo que,na. occasíii.o da. V'Ot.lçií.o, veabo pedir 
a V. Ex. e â Camaro. qu,e seja o projecto vo
tado e:n duas pn.rWs; a primeira, qne au to· 
l'iza. a. venc\a. de materiaes e de todos esses 
ar~igos beltico;; rle que o Governo póde dispor 
va.ra appliear :1. ne~~:ssi,\ades, do exercito ; a 
segunúa pax-te, que trata. da. venda dos pro
prios nacio:1acs. l~n peço que sejo. vota.do so· 
para•.lmneu"e eonscio. eumo ostou, rle que 
a.quelles que representam Estados que não 
t~am p~oprlos m\ciOu;J,e,; ·para ~orem vendi
das hoje, rna.s que am~nhil potlot·ão es tar em 
circumsr.r.ucias itlcnticu.;; aos que teew pro
pt·ios, pl'Ote:;tarilo com o seu voto contra esto 
projecto, que é :•ttenbtorio uo direito dos 
E-ta.dos e é, u. meu vor, inconstituciooo.l, o 
que lar;,!::\lnente t1emonstrari:\ si mlo f6ra a. 
inc;;pemdo on·:el'rameuto, contnl. todas os 
previsões. 

O S1". .Pre~ident.c- Sendo attri· 
bui<;ã.o da Mesa re.;olver sobl'o o requeri· 
mento d1.• nobre Deputado, a Mesa. declara 
que este e:;tá deti1rido, e va.e proceder á. vota
ção por partes. 

o SrL 'NEIVA- '\[tüto agradecido. 

o §x-. Cassiano do N.asei
mento (pela ordem)- V. E:c. acaba. de d~· 
c!:n•ar qtte esti deferido. o requerimento d~ 
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nobre Deputado pela Bahia, e eu peço a pa- ~ &.cta que eu votei eonti &. a parte do projeeto 
Ja.vra. pela ordem par-a declamr que a. accei· que se rAfere'â al ienação dos proprics nacio
ta.ção do requeriment o <~o nobre Deputado naes, por ser inconstitucional . 
importa, em uma -.emm:ula su ppres.5h·a. que 
não foi apresentada. no correr da diseus:;ão. O Sr. Prc~ident.e-Oueíra V. Ex. 

Assim sendo, não me é d<tdo ficar s1len- mandar '~ sua declaração por escrl pto. 
cioso e sigo~ficam estas palavras, qu~. venl~o Posto a votos, é approva.do em 3·• discussão 
de p~onuncl&l\ u m prot':Sto q~e deseJO seJa. e enviado á. Commis:;ã.o de Rellacção o se-
consignado, contra a deliberaçao de V. Ex:. guinte 

O SR. NEIVA- Esta tem sido a. praxe, a. 
Cama:ra. reconhecerá t ambem a segunda. parte . . 

0 S:a. PRESIDENTE- A Mesa procedeu de 
accordo com a praxe. 

O SR. CA.ssiANo no N A.SCDtENT.:l- Pois a 
resolução da 11-fesa importa, como disse, em 
uma emenda. suppressiva, que não foi apre
sentada. no decorrer d.<>. discussão. 

O Sr. President.e-0 nobre Depu· 
tado Sr. Neíva pediu que a votação se li 
zesse por partes, e a Mesa. ouo podia deixar de 
deferir tal requerimonto. 

Em seguida é apprOV<\dO em 3" discussão e 
por partes o seguinte 

PROJEOTO 

N. 66- I SOD 

O Cong1·esso Nacional decreta: 
Art. 1.• Dous terços do producto liquido 

das vendas de canbões imprestnveis e metaes 
pertencentes ao Minister io da Guerra e ora 
existentes serão levados a credito do mesmo 
mtnisterio, para serem appl tcados em bene
ficio do servlço de aquartelamento, hospi
talar, melhoramento de fortificações e sup
primento de material de guerra. 

Par u.grapbo unico. O terço restante serâ. 
escripturado na fórma da legislação em 
vigor . · 

Art. 2.0 Pela mesma. fórma. e na mesma 
proporção estabelecidas no art. l ", será c\is
t ribuido e appllca.do o p1•oduoto liquido da. 
venda. de proprios nacionaes e ter renos, que, 
pela extíncção ou mudança de estabeleci
mentos militares e corpos, so consi-l e1·e ·~efin i· 
tivamente rlL!Snecess<•rios aos serviços do ?11i· 
niste1•io (ia Guer·ra e não sojnm recla.rn:vlos 
paro o serviço de ~uo.l')Uci' outro min isterto . 

Pa.ragra.pho unico . X a. vend;~ . 1les.se;; pro· 
prios e terl'enos se à :ll'iL preferencia. a.o.; E~
tados ou municipalidades que os reclamem 
p~ra. serviço exclusivamente publico, me
dmnte pagamento ao preco ela avaliação. 
· E' o projecto envia<lo ú. Commtssiio de Rc
dacção. 

O Sr. Galeão Car,•alhal (pela 
ordcm)-Peço a V. Ex. qu e faça constar da. 

PROJECTO 

N. 33 - 1~9 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o E' o Pocler Execut ivo a.ntorizJdo. 

dentro do aetua.t exercício, a Ca.zer a.s neces
sa.rias operações de cred\to,para. dar execução 
ás senteoças da j ustiça federal, passadas em 
j ulga.dc, mediante e.ccorrlo com os respectivos 
credores sobre o guantum a liquidar. 

Art. 2. • Na falta, do supra.dito accordo o 
Governo solicitará (lo Congresso Nacional os 
necessaric.s credites . 

Arl. 3.• Revogam-se as disposições em 
contrario . 

E' annunciada a votação em 1' discussão 
do projecto o. 23 A, de 1899, decla.rando qua 
nas capitaes dos Estados. onde não estiver 
creado o lagar prl vativo de a uditor de guerra.. 
accumulara as funcções desse cargo o juiz 
seccional. com a graduação de capitão, ven
cendo o solrlo deste posto. 

O S1•. Galdino Loret.o (pela or· 
clem)- S1· . Presidente, ha. dous projectos da 
Comroissão de Orçamento c peço prefercncia 
para o additivo destacado na 2~ dis•uss:io do 
projecto o. 134, do anuo passado . 

o ;sr . Presidente -Vou consultar 
á Carnara sobre o l'equerimnnlo do Sr. Gt\l· 
dino Loreto (P,tusu..) 

A ?l!e~a nlo tinha examina·lo bem o as· 
s umpto. 

O projacto B!'tá em 1" cliscu~são . 

Os, . . l\·l:.u·t.ins .Tuuiot•- Peça a 
p:tla.na. pelu. ordnm, a !1m do dar :~..; t;Xuli-
ca<;ües de que a C:llnura pt·ccisa. • 

O ~·· · I .. t•ct<.idento-Tero:. pa.l::wm, 
(Iara. e,;te fim, o nobre Deputado. 

O .Sr. Mart.inl!õi .I nulo r (pela m·· 
de1H)-Sr. Prc3idente. pa.r.~ encaminhar a 
vol<lção e em vista. do requerimento formu
lado pelo nobre Deputado, representante do 
Estado do Espírito Santo, o Sr. Ga.ldino Lo
reto, venho, por alguns minutos apenas, oc
cupar a attenção da Casa. 
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Trata-se de um projecto, sobre o qual O $1.•. Paresidente -A' vista das 
emittiu parecer a Com missão de Constitui- explica.cões dadas velo rela.tor da Commissã.o, 
ção, Legislação e Justiça, com os antecedentes o Sr. Ma.rtins Jumor, a. Mesa. vae submetter 
que pe.s>o a expor. a votos o projeeto n. 23, de I81l9 o1ferecido 

Este nnno o Sr. Deputado pelo Rio Grande pelo Sr. Tavares de Lyra. · 
do Norte, o Sr. Tavares de Lyra., apreselltou 
um projecto, maoda.ndo que os juizes seecio· O Sr • Galdiuo Lor.e'to {pela 
naes, nos Estados, l'unccionassem cotno audi· ordem)- Sr. Presidente, nã.o pedi prefel'encia. 
hres de guerra, nas capitaes dos Estados, pa.ra. a votacã.o do projecto do Sr. Tavares de 
onde não existissem auditores de guerra pri- Lyrã, ma.s para o additivo destacado da lei de 
vativos. Orçamento. 

E emqua.nto o projecto estava na Commis-
siio de Constitui~\o, Legislação o Justiça, ap· O Sr. Presidente -0 requeri• 
pareceu, na ot:dem do dia da Casa, um substi· meoto de V~ Ex. uão póde . ser acceito, por·· 
tutivo ou um additivo destacado do projeoto que o projecto estâ em 1• discuS!ã.o. 
de orçamento do anno passado, que continha 
a mesma. medida, em termos, "'ntretanto, O Sr. Xavier da Silveira (pela 
muito mais vagos, abrangendo, a. meu ver, o1·dem)- As razões adduzidus :pelo meu diS
muito menos do que o projecto do Sr. Tava-· tincto companheiro deCommissão, o Sr. Mar· 
resde Lyra. tins Junior, são sem duvida.algumacondn-

Estead•Jitivo, clestacado do project.o do or- centes á. rej-zição do requerimento do Sr. 
çamento a que acabo de referir·me, man. Deputado pelo Espírito Santo, mas não im
dava que, em todos os ca.so3 tle habilitação, portam a que não seja submettido a votos o 
de justiftcação para. a. percepçã.o de mc;io- mesmo requerimento pelo fundamento que 
soldo a..viuvas e orpllãos tte militare.;;, func- V. Ex. apresentou, porque, em virtude de 
cionassam os juizes secciona·3s como auditores. urn;L reforma. recente do ltegimento, os pro
de guerra, em lagares onde não houvesse jectos d'IS commissões entram logo em 2" 
auditoria especial. discussão. 

Vê a. Ca.mam que se trata do mesmo as· VozES- O projecto não é da Commiasã.o, ê 
sumrto, da. mesma ma.teria., que o fim que do Sr. Ta. vares de Lyra. 
tinha em vista. o a.dditivo destuc:l.do do proje. 
cto de orçamento do anno passado era o O Sr. P••esidente-0 projecto não 
mesmo que tinha em vista a. medida contida é fia Commíssã.o; a. Commíssão o acceitou. 
no projecto o1ferecido pelo Sr. Tu. vares de Portanto, o. Mesa. mantem a sua. delibera-
Lyra. ção e vae submettar a votos o projecto n. 23, 

O projeoto do Sr. Tanres de Lyra, como de 1899. 
a. Ca.ma.m poderil. verificar dizia: <Nos loga- Posto a votos, é approva.do em Ia disousaio 
res, onde niio houver HUditoras de guerrd. o seguinre 
[•rivath'OS, O jUiil federa[ fUilC<liOil1l.!'à como 
auditor de guerra, com a graduação do posto 
de cnpltilo, vencendo o respectivo soldo. :o 

Attenden•lo a quo esta p1•ojecto dJtermi~M.va. 
bam 11. posicão juridi~a. do juiz Cednral, nesses 
processos, a Commíss:~o, em pa.1·eccr, justi
ficou IL ;Ldopçiio do mesmo e a rejeição do 
u.dditivo, sendo t)Ui) nsto tinh;t ido a. requll
rimonto ffii!U, CJ.ue era I'Oiatorua Commisslio, 
á. mesma Comruissíio, atlm do qu!l rossem es
tudados coujunctamonte, o qu1 quer diz\}r 
que, estud.u.ndo conjnnct.'lmente os projectos, 
o. Commisstio resulveu CJ.Ue fo~se prererido o 
fio Sr. Tn.vares da Lyra. 

Nestas oondico~s. não tem razão de ser o 
requerimento do nobro Deputado represen
tante úo fMado do Espirito santo. 

O projecto que n. Commissã.o a.cceitou é o 
que deve ser votado em primeiro lagar, não 
só por este motivo, como ainda. porque està 
na ordem do dia.. 

São estas as e!plica.ções que eu devia á 
Cama.ra. dos Deputados. 

C atuar a V. li~ 

l'ROJECTO 

N. 23 .A- 1899 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.• N<IS capitaes dos Estados onde não 

esth·er crea.do o loga.r ,Privativo de auditor 
de guerra, accumulara as funcções desse 
co.rgo o juiz seccional, com a gra.duaçã.o de 
capítiio, vencentlo o ~oldo desb posto. 

Art. 2." Revoga.ni-se as disposições em 
eontra.r.io. 

O Sr. F.1.·ederleo Borges (pel~ 
orde!l~ ) requer veritlca.ção da. votação. · 

Procedendo-se a verificação, reconhece·se 
terem votado a, favor do projecto 100 Srs. De
putados e contra. 15. 

O Sr. Presidente- O projecto 
u. 79, de 1899 vae ser votado em 2• discussão, 
por ser oriundo de Commissão e ex-lli de dis
posição regimental. A Mesa. corrige assim o 

~1 
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erro do impresso da ordem do dia indicando 
o mesmo projecto n. 79, ele 1899, para !•dis
cussão. 

Posto a -votos, é approvado em 2•discussão 
o seguinte art. 1• do projecto n. 79, do cor
rente anno : 

Art. I .• Os coroueis do exercito reforma
dos compulsoriamente a. 3 de fevereiro de 
1890 serão consiélerados, da data desta lei em 
de:mte, como generaes de brigada reformados, 
e vencet·ão o respectivo soldo peta ta.bella 
constante do art. 3·' do decreto n. 946 A, de 
1 de novembro de J 890. 

O Sl"'. Cnssiano do Aiasci
lnento (pela Ol'rl&m) requer verificação da 
votação, 

Procedendo á verHicação, reconhece-se terem 
votado contra 95 Srs. Deputados e a fa
vor 15. 

O Sl"'. Pre~;<oidente- Foi re.íeitndo 
o art. !•. E' considerado prejudicado o se-
guinte · 

Art. 2°: Revog;tm-se as disposições em 
contrario. 

E' posto a votos e rejeitado em 2• dis
cussão o art. 1° rlo projecto n. 283 A, de 
1895 (rlo Senado), elevn.udo os V!mcimento~ do 
escrivão e do meirinho da Anditoria de Ma
rinha, ftcao.do prejudicado o art. 2° do mesmo 
projecto. 

O S1~. Presidente-E~tão findas as 
votn.ções. 

Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 50 B-1899 

N. 73 A-IS9a 
Redacçt<o final rlo projecto n. 70 A, de 1899, 

gue reconloece a D. Anna Ros,t da Se1·ra 
Oli!Jei,.a o di1·eito ao 1ileio soldo, como fil/1a 
legilima elo alfm·es 1·e[ormado do exerciro 
Lt~pe1·cio Fraacisco rla Se1·ra .~fartins. 

O Cong1'es~o NacionalPesolve : 
Art. 1." E' recotlheeirlo a D. AUlla Rosa da 

Serra Oliveira seu direito a.o meio soldo, 
como filha legitima. d<J alferes reformado do 
exet•cito Lupercio Fr.,.ncisco da Serra Martins. 

Art. 2." O Govorno fica autoriza.do ~abrir 
o necessa.do cre,lito para o pagamento da. 
irnporta.ncin. devida, a ~ontar da data da. 
sentença quo julgou a sua habilitação. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das Commis~õ~~. 22 de julho de 1899. 
-F. Tvlentino.-Euclides ,lJ.alta.-J. Pçre
grino. 

N. 74A- 1899 
Rcdacçüo final do p1·ojeclo n. 74, desle aJli<O, 

gtte aatOJ·i;a o PDder &ecuticv a incluir na 
c•mla[pm do tempo dt) serlliço., de Lui:; Fi1·
miao de S•Ju:;a Caldas, of!icial da Secl'elari·lr 
do Sup1·e,no Triú~mal Milila.1·, o em ']Hil 
serviu como arwimea:;o1· em di~ers.:&s com
missües do Mí,ii~fel·io da Ag,·icuU;w..t. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo uuico. W o Poder Executivo auto

rizado a incluir na conta;;em do tempo ue 
g,•rviços de Luiz Firmino de Souz:1 Ca.ldns, 
official da secretaria tlo Supt•emo Tribunal 
Militar, o em que serviu como agrimensor 
em di \·ersas commbsões do Ministe1•io da 
Agricultura, Commercio e Ol.Jl'as Publicas; 
revogadas as dispo3içõcs em cont1•ario, 

S;Lla lias Commi~$Ões, 2Z de julho de 1899. 
Rcdacçr7o fir~·!l do p·ojecro ti • . sn, ri.·.~ I~: rrm1o. -F. 'l'ultJllfi;>:• .- h'1rçliclcs J1ff1/l(r .-J. Pa;·c·· 

N. 'iG A-lS~Xl 

qr.cc i.r;,_:nla 1>t fu.o1cr,:-; nocifirtrl,~~ ti':! rl1'flnsi!'l qtitlo. 
'J>fC ;ttfl •cirrrcm em c •miJio, in<lr'f11.idr'" "o~ l. 
E .#adM sob 11 l'~gim•'ll rlrl.~ Nci.:rlar.lr:~ rmn-
ll>pnus, d •. IS obriqaçiíes do d,~J!O.<ilfi r! c 'JIIC Rcdacçri.O j/lti!l (/1) prnir:clo n. iJ, deste r1n;LO '1~;,: 
o:. tia o rv·l. f[! ita lei 11. 5:)9 1 d~ .']!de de- autori.::o o Po~lcr E.cccud~o a conceckr a J~sJ 
~cmbl'O d:: 181)!), Lobo Vian.í1tc"jtdcm~e d·J guaJ·d~-mó;·da. Al

O Cong-I'I!Sso 1'\(I.J~Í(•lJ<tl dccrel.n: 
/;!lldV!Ja de S mtos, um aliJIO de liccnç:1 com o 
I'<'Sp~clivQ "rdc,~culo, aflrn de tratar de sua 
saudc 011dc lhe c•mdeL 1trt. I." Os trm·~üs nacionn.'.!S uo deposito, 

fJUe n~goc';Jrum r.m .~:tmliio, institnidos Eos 
Est;u:los sub o rezimeu das sodeil:vles ano- O Congre.;so Na.clon~l resolve : 
nvm:ts, nii.o e~tiio · 8Ujeitos às obrign.-;.õe5 d.1 Art. !.'' E' o PoJH Excr;;tüvc a.atm·izn.·lo 
d6po~ito de I'JU.:l tntt 0 al'é. Hl da lei n. 559, o. conceder ao cid.•"liii.o Jo;.é Lobo Via.una, 
tle :il t{e r1G7.etnbl\1 rl-~ 18(18. ~iudante do guard~-mór da b.lftn.Jega tie 

Art. 2." Revogam-se a<; dispo~içi'ic> em con· s';tntoo, um anno de Iicanç(l, com o respectivo 
trario. ordenado afrm de ti atar d·~ sn, so.ude OllllC 

Sala das Commissões, 2·~ de julhO de 1899. j lb.e convier. . . _ 
-F. TvleneCno,-EucUdes ll!a~la.-J. Perc- Al't •. 2.0 Revogam-se as drspo.:nçoes em 
oriHo. · · · contrario. 
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~ala das ~mmissõ(!S, 22 de julloo de 1899. 
- F. Toknlino .- Euclides .liaita. - J . Pere· 
!JrÍTIO . 

Vão a imprimir os seguintes 

PR.OJE:CTOS 

N. 38 B-1899 

Redacçáo parti. a~ discussiio do projecto n. 38, 
d este anno, qt!C r.w toriza o Go~:ern? a abril' 
ao 11:lúli3terio d .. !s Relu~ves E:::t ;.1•io1·es o cre· 
dito (le 96:946$911, 11ara liquidar as 
reclam4ções das Legaçr.es da Grã-Bret,tnhtt. 
França, Austri1:-Hungria., Belgica, A.lle•na
'llha, Port11ga~, Suec;ia e Nortlega e I tfllia 
peh C()brança indevida p1·occdida pelos llsta
dos de Pe1'11amln!Co,A.lagôas o Rio Grande do 
Norte do imposto sobre na11ios desNs t~a
cionalidades, {!.(,ando os 1·e(eridos Es~ados 
responsa1leis pelct somma que fô r despendida 
e da quaJ emboJsarc~o a União . 

O Congres3o Nacional resolve : 
Art. I. • E' o Governo autorizado o. a brir 

ao Ministerio das Relações Exteriores o cre
dito de 96:946$911, para liquidar as recla.
JDl\ções das Legaçõe> da Grã-Bretanha, 
França, Austria·Hungria., Belgica, Allema
nba., Portugal, Suecia e Xorue[!a e Italia pela. 
cobrança. indevida e. que proceders.m os 
Estados de Pernambuco, Alagô3S e Rio Grau· 
de do Norte, do imposto sobre navios dessas 
nacionalidades, ficando os referidos Estados 
responsaveis pela somma. que fôr despendida. 
e da qua.l embolsarão a União . 

Art. 2°. E' igua.Unente autorizado o Go• 
verno a. nbr·ir ao mesmo Ministerio o c?edito 
necessario para pagamento dos ju ros accre
scidos ás importancias reclamadas. 

Art. 3" _ Para execução desta lei fará o 
Governo as necessa.rias operações de credito . 

Art. 4 _ • Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala da! Commissões, 22 de j ulho <le 11599. 
-Cassia>~o do Nascimento, presidente-&r· 
::edello C<wréa.-Augusto ii!Qtltenegro. - Au· 
gu1ta ,Se-oero .-.Mayri.alt. -.Lau,·o Jlfuller. 

N. 83-1899 

Emenda a,, Serw.do ao projecto n . 188, de 
1894, que determina que tenh:o e1tt1·ada no 
Thesouro, como receita, a r CILàa do .Deposito 
Publico ; marca 'Uencimentos aos ,·.especti
\?OS funccional'ios e autori:;;a a abertura do 
credito necessario para indemni:;; :r o dep~· 
sitario publico de diversas despe;as, con· 
fonne a Uquidaçüo que o Governo fi;;er. 

á propt)sic:.ão rl l\ Cama.ra, n . 20, dG 1895, é de 
~n:cer que seja. acceita. a emenda.a.o art. z•, 
que estabelece um:~. ptovidencia con••enkJte. 
já consignada em lei do orçamento ; e que 
não sejn adopta<la. a. emeoda. no <~.l't. 3•, que 
determina o pagamento de uma. divida que 
niio póde ser desconbecida. 

Sala das Commissões, 22 de julho de 1899. 
- Uusiano elo Nascimento , presidente . -
Alcindo Gua.T~abaru, rela tot·.- Mayrink. 
Lauro Mulle,· .-Augu.<to Montenegro. 

Projecto n. 188, de 18!15, da Camara. elos 
Deputados. determinando q ue tenba entra.d·~ 
no Thesouro Fe<leral, como receita, a. renda 
do Deposito Publico e providenciando s.Jbre a 
indemnização porventnra devida ao deposi· 
tario publico , confo1·me liquiLlar o Governo. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• A Tenda. do Deposito Publico terá 

entrada. no Thesouro, como r eceita. 
Ar t . 2. • Os funccionarios do deposito per

ceberão vencimentos fixos de accordo com a 
seguinte ta.bella : 

OrJen~dci Gratificações 

Deposita.rio. ... •• • • • . 6:000$000 2 :400$000 
EsCrivão ... _......... 3:600$000 1:200$000 
Auxiliar...... ... . .. . 1:800$000 60[)$000 

Art. 3.• E' autotita•lo o Poder Executivo 
a abl'ir o necessal'io credito para. intlemniza:r 
o depositaria publico àas despezas fei tas com 
alimentação e tratamento medico de escravos 
depositados que ainda não hOU'I'erem sldo 
pagas, conforme demonstrar a. liquidação que 
o Governo fizer. 

Al't. 4 .0 Revogam-se us disposiçõcs em con
trario. 

Camara dos Def!ut:~.dos, 10 de julho de 189'5. 
-Arlht!r Cesar Rias, 1" Vice·Presidentu.
Augusto Tavares de LyY.t, 3" servindo dG 
1° Secretario.-Anta!'lio Pinto da Fonseca.. 

O Sr. Presidente - Esgotadas as 
matarias da. ordem do dia., designo para sG· 
guada-feira, 24 do corrente, a oeguinte 
ordem· do die. : 

2• discussão do projecto n. 58, de lS!=JS, 
autorizando o Governo a. t ransferir para. o 
p roprio nacional em que esteve ihstallado o 
Museu Nacional, (\ praça. da Republica., o 
~Foruml) da Justiça. local ; e dá. outras provi
dencias ; 

A' commissã.o de Orça.mento, tendo exa.· 
minado as c~enda.s o1!erecidap pelo sen&do 

3• discussão do projecto n. 38 B, de 1899, 
autoti:zando o Governo a abrir ao Minis
terio das Relações Exteriores o credito de 
96:946$9ll, para liquidar as reclamações das 
legações da. Grã-Breta.nba, França, Austria
Hungria, Belgica, AJle;ma.nha, Portuga.I, 
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· Suecia e Noruega. e Italia peln cobrança inde
vida. procedida pelos Estados de Pernambuco, 
Alagôii.S e Rio Grando do Norte. do impo:;to 
sobre navios dessas nac1ona.lidadas, ficando os 
referidos Estados responsaveis pela. somma 
que for· despendida, e da qual embolsarão a 
União; 

2• discussão do projecto n. 81, de 1899, 
autorizan>io o Poder Execu tivo a rest ituir a 
Cama.ra Municipal de Itag-uahy, Estado rlo 
Rio de Janeiro, a. importa.neta de 21:824$000, 
de direitos de importa.;ão pagos pela mesma 
Ca.mara sobre mat~rial importado para. cana
lização de agua. ; 

Continuaç;to da 2' discussão do projecto 
n . 26 A, de 1899, com o parecer sobre a~ 
emend<Js offerecidas n;t 2" discussã.o do :pro
jecto n. 26, ilo corrente anno, que fixa. a 
competGncia dos presidentes das Juntas Com
mor ciaes, nas capita.es dos Estados onde estas 
funcciona.rem, e dos juizes do commercio
ou quem suas funcções exercer-nas demais 
com::.rcas em que !or domicili:.~.do o nego
ciante, para preencher as fol'rnalidades do 
art . 13 do Codigo do Commercio para a vali
dade jurídica dos livros, a. que se refere o 
art. ll do citado codigo. 

Levanta-se a sessão á 1 hora e 30 minutos 
da tarde. 

6(}• SEESÃ.O EM 24 DE JULHO DE 1899 

Presidencia do S1·. V a:;; de Mello (Presi!lcHte) 

Ao meio-dia procede-se á ch<tmada, à. qual 
respondem os Srs. Vo.z de Mello, .Julio de 
·Mello, Carlos de Novaes, Angelo Neto, Sil· 
veria Nery, Carlos Marcellino, Augusto Mon
teoegro, Enéas Martins, · Theotonio de Brito, 
Ser.zedello Corrêa, Viveiros, Anizio de Abreu, 
Henrique Vallarlares, Mo.rcos da Araujo, 
Pedro Borges, Thomaz Accioly, Torres Por· 
tugnl , l!defouso Lima., Francisco Sá , Mari
nho de Antl ra.•Je , Helvecio Monte, Freder ico 
Bo1•ges, Tava.res da Lyra, Fra.nciscoJJu't'goJ, 
Eloy de Souza., José Peregrino, Trinda1i·~. 
Appolonio Zenu.yd~s. Ermirio Coutinho, Jose 
Mariano, Teixeira do Sá, Ma.laquias Oonça.l
vos, Roêl1a Cava.lcaat9, Euclides Malta., 
Jayme Villas Boas. Seabra, Manoe l Co.et.a.
no, Paula Guimn1·ães, Ve1•gno rle Abreu, 
Adalberto Guimarrtes, Rodrigues Lima., Pa.
ranbos Montenegro, !IIarcolino :Moura, Os
car Godoy, Rau l Ba1•roso, Pereira dos 
Santos, Fomeca Portella, Nilo Peça.n ha, 
Leonel Loreti, Silva Castro, Julio do3 Sn.ntos, 
Deoclecia.no de Souza, Urbano Marcondes, Ca.-

logeras, Carvalho Mourão, José Bonifacio, Il
ue1'onso Alvim, Gonçalves Ramos, Henrique 
Vaz, Antero Botelho, Francisco Veiga, Alfredo 
Pinto, Alvaro Botelho, Leonel F ilho, Lamou· 
nier Godofre1o, Rodolpho Abreu, Theotonio 
de Magalhães, Nogueira. Junior , Arthur Tor
res, ~ranoel Fulgjloclo, Eduardo Pimentel, 
Ole~·ario Maciel, Galeão C1rnlha.l , Alvares 
Rubiã.o, ')ino Bueno, Oliveir a Braga, Costa. 
.Junior, Bueno de Andrada, E lias Fa usto, Ce
sario de Freitas, Lucas drJ Barros, Paulino 
Carlos, Fl·a.ncisco Glicel'io, Ovidio·Abrantes, 
H Jrmenegildo de Moraes, Alves de Castro, 
Leopoldo Jardim, Luiz Adolpho, Alencar Gui
rnard.es, Lamenha Lins, Leoncio Corrêa, Paula. 
Ramos, F r<lncisco Tolentino, Padl'O Ferreira, 
Guillon, Diogo F'ortuna, Apparicio Mari.eose, 
Rivada.vi3. Corrêa, Pinto da Rocha., Vespn
sia.no de Albuquerque e Cassia.no do Nasci
meuio. 

Abro-se a sessiio. 
Deixam tle aompare~er com causa parti

cipad~ os Srs. Silva Mariz, Heredht de Sá, 
Pedt·o Chern.ont. Ma.tta Ba.cellar, Ro.lr igues 
Fer nam1es, Guedelha. Mourão, Eduardo de 
Berrêdo, Flia.s Martins, José A velino, João 
Lopes, Augusto Severo, Coelho Cintra, João 
Vieira, Pel'eil'a de Lyra, Barbosa.Limu, Pedro 
Pernambuco, Martins Junior. Ar aujo Góes, 
Geminio.no Brazil,' Olympio Campos, Nei-va, 
To!;t a, Francisco Sodró, Aristides de Queiroz, 
Eugenio Tourinho, Amphilopuio, João Dantas 
Filho, Leovigildo Fi1gueira.s, Toleutino dos 
Santos, .Jeronymo Monteiro, Torquato Mo
reira, José Murtiuho, xavier da Silveira, 
Irineu Machado, Timotheo da Costa, Beli
sa.rio úe Souz;~. Erico Coelho, Alves de Brito, 
Ernesto Br<~?.ilio, Barros Franco J unioi', Ber
nardes Dias, P:.~.ulino de Sonzo. Junior, Ctlm
polina, Mayrink, Almeida Gomes, João Luiz, 
Monteiro de Barros, Jacob da Paixão, O;:ta
viauo de Brito, Fer reira Pir es, Ma.tta Ma
chado, Lt'.martino, Lindolpho Ca.stano, Mo
reira da. Silva, Luiz Flacc;,uel', Domingues do 
Castro, Gu:;tavo Gouoy, Adolpho Gordo, Al
fredo Ellis, Cincina.to Br·aga, Artllur Diederi· 
chsen, H.odolpho ~lil':ln<la, Garu.cciolo, Bt•a
zilio da Luz. Plinio Ca.:<auo, Possidonio da 
Cunh!l., Aurdiano B;lrbosa., P:t Crespo e Aze
vedo Sodrê. 

E sem causl\ os Srs. Albuquerque Serejo, 
Amorim Figueiri\, Cunha. Martins , Herculano 
Bandeira , Moreira. Alv,~s. Juvencio de Aguiar, 
Joã o de Siqueira , Arthur Peixoto, Arroxel
las G:tl.vão, FelisbeHo F.l"eire, Cast.l'o Reoolto, 
Ednardo Ramos, Gal•Hno Lot·eto. Piu iletro 
Junior, Alcindo Guanabara, Agost inho Vida.l, 
Antonio Z::v!ha.rias, Cupcr tino de ·Siqueira, 
Augusto Clementino, Telle:; de Menez~s. Ro
dolpho Paixã.o, Padua Rezende e Francisco 
Alenca.s tro. 
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~· E' lida e sem deba.te a:pprovada. a a.cta. dal Continúa a 2' discussão do projecto n. 
sessão antecedente. 26 A, rl.e 1899, com o parecer sobre as emen-

Passa-se ao expedieute. cl:~.s offerecidas n8. 2" discussão do projecto 
n. 26, do corrente anno, que fixa a. compe-

0 Sr. 4" Secretario ( sw1,indo tencil\ dos presidentes das Juntas C8mmer-. 
ele t•) procede á leitura do seguinte ciacs, nas capitaes dos Esto.dos onde estas 

EXPEDIENTE 

Requerimentos : 
Da commisllio do ~ommer~io elo Antonina, 

Estado do Paraná, perlindo que se decrete 
verba pal'a o melhoramento do porto da 
mesma cidade, etc.-A' Commissão de Orça
mento. 

Dos guardas da Alf<J.ndeg-a de Sl\ntos, pe
dindo a substituição das tabellas pelas quues 
lhes era paga l\ gratifica\1.10 addicional por 
força, do decreto n. 2.807, de ·1898. -A' 
mesma commi~ão. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Por equivoco 
do Diario Of!icial, o impresso remettido á Ca· 
mara refere-se a votação ilas materias, 
quando não se trata na presente sessão sirião 
de discussões • 

São successivamente sem débate eneerra
dos. em 2" discnssão, os arts. \ 0 , 2° e 3' do 
projecto n. 58, de 1898, autorizando o Go

. Yerno a transferir para o proprio nacional em 
que esteve installa.Lio o Museu Nacional, â 
praç:t ela Republica, o «Forum» da. justiça 
local e dá outras pravidencins, ficando adiada 
a votação. 

E' annunciada a 3• discussão do projecto 
n. 38 B, de 1899, autorizando o Governo a 
abrir rt0 Ministerio {1as Relações Exteriores 
o credito de 96:946$911, para liquidar as re
clamações das Le.gações da Grã-Bretanha, 
França, Austria·Hnngria, Belgica., AHema
nha, Portugal, Suecia, Norueg•t e Ita.lia pela 
cobrança. inclevichqlrocr.dida. pelos Estados de 
Pernambuco, Alagôas e Rio Grande úo Norte, 
do imposto sobre navios des~as nacionali
dades, ficando os roreridos Estados responsa
veis ll~la somma que für c1espendida, c da 
qunl cmlJol~a.rã.o a [J nião. 

Ninguem pedindo n palavra, é encerrada a 
discus.~iio e a(1ia(1a. a votaçã.o. 

Sõ.o successivamGnte sem debate encerrados 
em 2" dhcussão os a.rt. I• c 2° do projecto 
n. 81, de 18•J9, auiorí7.ando o Poder Ex
ccutlvo a restituir á camara Municipal de 
Ita.gnahy, Estado do Rio de Janeiro, a impor
ttmcia de 21 :824$, de direitos de importação 
:pa.gos pela. mesma. Camara sobre material 
importado para canalização de agua; ficando 
adiada a votação. -

funcciona.rem. e do5 juizes do commercio-ou 
quem suas funcções exercer-nas demais co
marcas em que fôr domiciliado o negociante, 
para preencher as formalidades do art.13 d.o 
Codigo do Commercio para a Ya!idade jurídica. 
dos livros a ctne "se refere o art. 11 do citado 
codigo. 

Niuguem peciinrlo a palavra, é encerrada a 
discusõlio do art. 1 o e, successivamente, sem 
de~ate, a _dos demais a.rtígQs do projecto, 
CUJa votaça.o fie a. adiada. 

O Sr. Presidente-Estão esgotadas 
as ma terias da ordem do dia. A votação. fica 
adin.da, visto não haver numero legal. 

Comparecem depois os Srs. Urbano Santos, 
Luiz Domingues, Frederico Borges, Coelho 
Lisboa, Afl'onso Cost(l., Cornelio da Fonseca, 
Roil.rigues Doria,. Milton, Augusto de Yascon
c"'llos, Sá Freire, Casemiro da Rocha, 
Edmundo da. Fonseca., Mello Rego, Xavier do 
Valle, Lauro Müller. Marçal Escobar, V~cto
rino ?\Ionteiro e Campos Cartier. 

Vão a. imprimir as seguintes 

REDACÇÍ.ÍES 

N. 33 A-1899 

Redacçíio (tn·.tl do pmjecto n. 88, deste anno, 
que aulori;a o Po(l~r Executivo, dentro do 
act«al exert-icio, a fazer as necess:wi~rs 
oper ~çucs de credito para dar execuçtro 
d> seiltetl ças da Jt,stiça Feder1.1l, pa.»adas 
em julgarlo, mediante accordo com os re
speclivDs credol'eS, e dei outras providen
cias 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I. o E' o Poder Executivo autorizado, 

dentro do actmü exercício, :1. fazer ns neces
sarias operações de cr!!dito para dar execução 
as sentenças d<l Justiça Federal, :passadas em 
julgado, mediante accordo com os respectivos 
credores sobre o quanwm a liquidar. · 

Art. 2.• Na falta. do supradito a.ccordo, o 
Governo solicitará do Congresso Nacional os 
necesst;ri os ore di tos , 

Art. 3.• Revogam-se. as disposições em con· 
tra.rio. 

Sala das Commissões, 24 de julho do 1899. 
-P. Tolcntirw.-Euclides Malu.- J. Pe;·e
gtino. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:51 +Página 3 de 4 

ANNAES DA CAl\iARA 

N. 57 B-18;)9 

Redacçtlo {iua~ do projecto n. 51, dcsttJ anao, 
gu~ (lutwíza o Poder E:.cecutivo 't alwh· ao 
.Ministerio da Guerra o credito de 25:810[$ 
para i.nd,~mni::a;• ,~ Felippe Ma.xw~n do !Jado 
te'llantatl.o e arreba}ihado pelas forças legaes 
no Rio Granrle do Sul, 

O.Congresso Nttcional resolve: 
ArUgo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado v. abrir ao Ministerio d•l Guerra o era· 
dito de 25:8! O.$ para indemnízar a Felippe 
Ma.xw~ll do gado levantado e arrebanhado, 
de sua propriedade, no Rio Grande do Sul 
pelas forças ltgaesque ahi opora.ram; fazendo 
as necessaria.s op~raçõcs de credito e revoga
das as disposições em contrario. 

Sala àss Commissões, 24 de julho de 1899. 
F. Tolentino.- Euclides Malta.- J. Pe,·e
griLIO, 

N, GO A-18S9 

Redacçllo final do projecto n. 60, deste anno, 
que martela abon:~r M teaenle-co1·aneZ gm
duado reformado do e:r:ercito A~lonio Gal· 
di >'lo Tr.t11assos Al·ce.< as quotas de 'l'e(orm.a 
i11heJ·entes â das se dos nffici•tes mpe?·i ores 
desde a d.tta do decrelo 1ue o reformem. 

O Congresso Nacional decret.1.: 
Artigo uni co. Ao tenente·coronel graduado 

reformado do exercito Antonio Galdíno Tra
Tassos Alves, devem ser abonadas as quotas 
de reforma. iuherentes a classe tios oilll'iaes 
superiores desde a data do decreto que o re
formou; revogadas as disposições etn cou
trario. 

Sala das Commissões, 24. de julho de 1899. 
-F. Totentino .-Euclides Malta.-!. Pere
grino. 

N. 66 A-1899 

Redacçcto fi •lal do projecto n. 66, dette an~o, 
q11.e providencia sobre a rtpp#icação qt•e deve 
se1· dada ao praducto ligt~ido da. 1Jer.da de 
canhões imprcstaveis e metaes inservi1!eis, 
pertencentes M Plinister·io da Gt~erra e liem 
assim de propl'ios nacionacs e terr~tnos jwl· 
gados desncccssm·ios 

O Congresso Nacioni.\l decreta. : 
Art. I.o Doas terços do producto liquido 

das van1las de canhües imprestaveis e metnes 
pertencentes l\') Ministerio da Guerra e ora 
existentes serãn levados a cred1to do mesmo 
min!sterio, pa.1·a serem applic:tdos em bene
ficio do serviço de aquartelamento, hospi
talar, melhoramento cte fortificações e sup
príroento de material de guerra. 

Paragrapho unico; O terço restante será 
escripturado nn. rórma. da legislação em vigor. 

Art. 2. 0 Pela mesma fórm.a. e na mesma. 
ptoporçii:o estabelecida no art. 1°, será dis
tribuído e app\ica.do o producto liquido da 
vcntla de proprios nacionaes e terrenos, que, 
pela extincÇtio ou mudanca da estabeleci
mentos militares e corpos se considere defini
vamente desneces~arias a.os serviços do Mi.
nisterio da Guerra e não sejam reclamados 
para o serviço de qualquer oulro mioisterio. 

Paragra.pho unico. Na ven·1a. desses pro
prios e terrenos, se da.rã. preferencia. aos Es
tados ou Municipalidades que os reclamem 
p~ra serviçc> e:x:clmiva.mente publico, ma
diante pagamento do preço da avaliação. 

Art. 3. • ReYogam·se a.s disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões. 24 de julho de 1899. 
F. Tolentinp.-Euclides Malta ,"-J. Pere· 
g>·ino. 

Vão a imprimir os seguintes 

PARECER.ES 

N. 33-1899 

Jv.lga que Se~eri110 Tossas Nune;;, sub-smpre~· 
teiro de D1·umm9nrl & Passos, de11e ~-cela
mar do Poder Execwivo o pagamento dn. 
quantia de 9:1.388, a que tem direito, afim de 
pJ;· este ser pedido o necessario c,·edito 

A Commissão de Orçamento, a quem foi 
presente a peticão de Severino Tossas Nunez;, 
sobre a restituição da quantia de 9: 13S$,teve 
occasião de apreciar as informações :presta
das sobre esse assumpto. Não se achaudo, 
porem, ante um pedido de credito solicitado 
pelo GovernQ, e constando existirem diversas 
recltlma.ções decorrentes da. rescisão da. emH 
preitada da Estrad-a de Ferro Porto Alegre a. 
Urugua.yana., parece de melb.or alvitre o pe· 
ticionario reclamar do Poder Executivo o pa· 
gamento a. que tem direito, adm de por este 
ser pedido o necessarro c1-edito. 

S. R. -Sala das Commsisões, 24 de julho de 
1890.-- Cassiano do Nascimcnto,presidente.
CalO!Jeras, relator.- Augusto 1ffonteaegro.
Augusto Severo.-Lauro .~11iUle1·.- Ser;edetto 
c~rr6a. 

N. 34-1899 

Indefere o requerimento e»~ que o D1·. Fer
nando Pereira da Roch(t Paranhos pede 
gamnti(l. de Juros, p(w espaço de 20 annos, 
sobre o cepital maximo rle 4.000:000.$ e 
outr~s (avo;·es, para fu;~da;• colonias infantis 
agricolas nesta Ca.pital e no Estado do Rio 
de JaMiro 

A' Commissão de Fa.:~:enda e tudustria foi 
entregue uma. petição do Dr. Fernando Pe-
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r-eira. da 'Rocha. Paranhos, em que pede ao 
Con~rre~so Nacional a garantia de juros por 
espa..;ode 20 u.nnos , sobre o capital maximo 
de quatro mil contos, além de outros fa.vol'es, 
como uesapropri:~.ções e isenç<lo de impos
tos, para fundar C'Jlonias inrantis agrícolas 
em tet•rcnos suburbu.nos deste Districto c do 
Estado do Rio de Janeiro, os quaes serão ven
didos, a lugados 0 11 arrendados a pessoas que 
se qul}ir am entregar aos trabalhos de agri
cultura. 

Em visto. disto, a Commissão é de pa.rMer 
que a Co.ma.ra negue seu apoio á peti
ção. 

Sala. da.s sessões, 20 de ju lho de i 899 .
Joao Aug~tSto Neív.1. , presidente . - Tcllcs àe 
Mene.::es, relator. - .1.Vogueíra Junior . - Pi
nheü·o Junior. -Rodrigues .l"e!"nm1des. -
Calogeras. 

Sem contestar as vantagens U.a. empreza, 
que se propõe n. ensinar praticamente a agri
cnltura,aocontrar·io,felicitando o peticionaria 
Jnlo bonito r•lnno e idéas arleantadas que 
advog~~o,te>d'•.via e. Commissão pa.:>sa a expiJt• 
considerações que invalidam o pedido do peti· 
cionaric•. 

Por acto de n. 35,de20 lle setembro de 1892, 
o Congresso Nacional decretou a lei orgauica 
do Districto Federal, que comprebende o 
ter:ritor io do anti~o Municipic Neutro, tando 
J!Or séde a cirlade do Rio tle J::tneiro, cuja ge
rencia de s:ms negod(ls serà encarl'eguda a 
nm conselho deliberativo e a um prefeito. 

Nessa. extensão tetTitorial. pois, que con
stitue o a.ntigo Município Neutro, onde ex~rce 
a mais livre jul'isdicç;l.o o governo mu nicipal 
da Capi tal da. Republica, com a autonomia 
que n Coustituil)ão lhe tr;1çou , os poderes 
constituidos da. ·Unilio não poderiam autori-
7.ar a veoo.ia ou ar rendamento do terreno que 
constitue o patrimonio d~\ Munir.ipalidade, 
:pelo seu inconkstnvel dit•eito de posse 
secular . 

O Gover no da União acha-se tambem rle
. stituiJo de competencia para deferir o p~dido 

em rela.ção a terrenos do Esto.do do R1o de 
Janeiro. 

O seu direito de proprierJade só se exerce 
SOIJL'e terre:tos <levo! utos do Est:tdo, com a. 
restricção de só C<Lber-lhe a por~ão de t~rri
torio inaispensa.vel á defesa. das fronte1ras, 
fortifica.ções, construcções e estr adas do ferro 
f811eraes (aL"t. 64). . _ 

Como se vê, em ncnh umn. destas r•estrr~c~_es, 
que form:~.m o direito incontesto..vel d:t t:nr:to, 
póde·sc induir o conteúrlo da. petição-terras 
para colon ias itif<tntis agricola.s. . . 

Além disto, o Jn•oblcwa coushtuc10nal do 
dir eito rle proprie a.ue 1la. Uniã.o e dos E~ta.dos 
sobre as t orras devolut a;; niío estú resolvido 
pr;ltic;J.menta peht limitação dn.s porções que 
Cc'l.beru a cada um dos go vcr·nos. 

A h i es t<i, uma ra.z:tO lJo:lerosa~ tle valo.t' 
con:stitucional,para. indefer!r OJ?~t!Jdo do pett
ciona.rio não podendo a Comm1ssao e.ppellar 
:para r-a?:ÕJS de or.-tem secu nda r ia, como sejam 
o facto c:!c em um Estudo ds. Umão (S . Paulo) 
j ó. a ioiciati\·a p~rticu !.u·, ptomo\·ido. pur u111 
sacer,lota, ter realizado esse melMra.mento 
agrícola, quasi sem o concurso do Estado, 

A Commissrro de Orçament o, cha.ma.da a 
pronunciar-se sobre um r equerimento do 
or. Fernando Pereira !la Rocba Paranbos, 
em que são solicitados dive\·sos f<tvores. para. 
a fundação de est!tbelec1mentos agr1co!as 
destinados ú colon!z,,ção, fundação de coionias 
infantis, ec~ mpos i.le tlemo~straçíi.o , stoclt-house 
de macbinns agricolas, usmas centraes, cultu
ras de uvns, forragens, cerenes etc. nas. cer
canias desta. Capital, não pensa que a SltUa.· 
çã.o aera.l do paiz; permitta conceder a garan· 
tia de juros e amortiza~o por espaço de 20 
;mno:; sobreo capital maximod.) 4.009 con~os 
para esse firo empregados ; as 1sençoag 
ele direitos aduaneiros jâ estão ~e~uladas.de 
modo o-era.l e nü.o ·vê a. Comm1ssao mot1vo 
para altet·~-l-,!lS3 ret~lho; q~anto ao direito de 
rlesaproprta~ ped1d~, na.o. pensa .8: _Com
missão que seJa appltcavel a. acqu1~çao ~e 
proprim1a.des ruracs para a exploraça.o a~I'l
cola.. Pol' esses motivos, alem dos expendtdos 
peta illustt'8.da oommiss~o _de Fazenda e In
dustrias, j ulga. a Comm1ssa.o de Orçam~n~o 
dever aconselhar• o inden~rimento da pet1çao 
apresentada pelo Dr. Fernando Pa-ranbos. 

s.R.-Sa.la àrus Com missõcs, 24d~julho de 
1899.-0a~sio.no do Nascime1.to, presldentc.
Caloge•••tS , relator .- A ll!Jl~-~to Mnnteaeqro .
AugttsiO Seuero.-Lauro ,)1uller. - SerMede!lo 
Corrê-.1.. 

Va.c a. imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 28 B-1899 

Rtd<.lC?cio pata 3• cliscusscTo elo J!l:ojccto n . 28, 
deste amw qHe fixa o S!UISt•Üo q~e devem 
z>erceber os' menwros do Congresso Nacionn~ 
dttrantc a leg>shturtt de 1900 a .190.2 e dcc 
iwtras _pro'l)irlencias ; . cO!í~ subst z l~ttwo da 
Commiss(io de Conswu:~ao Legt.slaç{!o c 
JustiÇCI declara11do em "'901" a le& ''· 407, 
de 6 tt./ novcmb,·o de 1890, . q~rt fixou parte 
a pre~ente lcgislatur .. t o sutmdzo dos. Deputa· 
dos e Sena.do-re>' a:o Congresso Nac1ona~. 

o congresso Nacion11t decreta. : _ 
Artigo unico. Fica em vigor para. a. legiS-

latura lie 1900 a 1902 a M n. 407, de 6 de 
novcmbl'O de 1896, que fixou para a. presente 
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o sulsidio dos Deputados e Senadores ao 
Congresso NacionaL 

Sala. 'dasCommissões, 24 de julho de 1899. 
-Martins Junior, presidente.- C:aleao Car
'llaZhaL-Xa'llier da Silveira Junior.-A!freàa 
Pinto.-I,·íneu Machado.-Lui;; JJorningues. 
-OZ.i~e~ra B'Yaga.-Arroxella.s GalvQo. 

O Sr. President.e-Designo para 
amanhã, a seguinte ordem do dia.: · 

Votação das seguintes mo.terias: 
Do projecto n . 58, de 1898, autorizando o 

Governo a. transferir para. o proprio nacional 
em que esteve installado o Museu Nacional, 
á praça da R.epublica, o Forum da justiça 
local· e dá outras providencias (2' (liscussão); 

Do projecto n. 38 B, de 1899, autorizando o 
Governo a. abrir ao Míoisterio das Relações 
Exteriores o CI'edito de 96:946.~91 I. para li
quidar as reclamações das Legações da. Grã
Bretanha, França, Austría-Hungria, Belgica, 
Allemanha, Portu~al, Suec!$, Noruega e 
It&lia pela cobrança. indevida, procedida. pelos 
Estados de Pemambuco, Alagoas c Rio Granrle 
do Norte, do imposto sobt'e navios dessas na
cionalidades, ficanrlo os referidos Estanos re
sponsa;veis pela. somma que fôr despendida, e 
da. qual embolsarão a União (3" discussão) ; 

Do projecto n. SI, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo :.~.restituir á Camam l\luni
cipal de Itaguahy, Estado do Rio de Janeiro, 
a. importancia. de 21:824$, de direitos de jm 
portacão pagos pela mesma ca.mara wbre ma
terial importado par:~. cana li za.~ão de agna 
(~ discu~ão); 

Do projecto n. 26 A, de 1891), com o parecer 
sobre as· emendas o!forecido.s na segunda dis
cussão rJo projecto n. 26, do corrente a.nno, 
que fixa (1. competencia dos pl'esidentes das 
JnntasCommerciaes, nas capitaes dos Estados 
onde estas funccionarem, e dos juízes do com
mercío-ou quem suas funcções exercer-nas 
demais comarcas em que fôr domiciliado o 
negoci·ante, para preencher as formalidades 
do art. 13 do Codigo do Commercío para a 
valida.de jurídica dos livros a qus !<e refere o 
art. 11 do citado codi11:o (2"' discussão). 

2• di~cussão do proje.·to n. 23 A, de 1899. 
declnranflo que nas capitaes dos Estados, onde 
não estiver creado o lo.~rnr privativo de au
ditor de guerra, accumulará as funcções 
desse cargo o juiz seccional, com a. gradua
ção de capitão, vencendo o soldo deste posto ; 

3• discussão do projecto n. 48 A, de 1899, 
declarando remidas as dividas com a Fazenda 
Nacional deixadas pelos offlciaes e praças 
que pereceram na. campanha de Canudos. 
· Levanta.-se a. sessão ás 12 horas e 40 mi

uutos d~ ta.rde. 

61" SESSÃO EM 25 JULHO l>lll 1899 

P1·esiàencia. dos Srs V tt.; de Mello, (Presiden; 
te), e J'!tli~ de MeUo, (2• Vice· presidente) 

Ao meio-dia. procede-se á chamada, á qua.l 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Urbano 
Santos, Julio de };Iello, Angelo Neto, Calo· 
geras, Albuquerque Serejo, Augusto Mon· 
tenegro, Serzedello COrrêa, Luiz Domingues, 
Hbnrique Va.lladare~. Marcos de Araujo, Pe
dro Borges, Francisco Sá, Marinho de An· 
drade, Helvecio Monte, Ta.vares de Lyra, . 
Francisco Gurgel, José Peregrino, Tr-indade, 
Erminio Coutinho, Josê Mariano, Affonso 
Costa, Mal<tqui:l.s Gonçnl ves, Rr.cha. Câva.l
ca.nte, Euclides ~:Ialta, Arroxellas Galvão, 
Seabra, Francisco Sodré, Manoel Caetano, 
Paula. Guimarães, João Dantas Filho, Ada.l
bel'to Guimarães, Paranbos Monte negro, Mar· 
colino Moura, Galdino Loreto, Pinheiro Ju
nior·, Augusto de Va~conceUos, R.s.ul Barroso, 
Silva Castro, Julio dos Santos, Bernardes Dias, 
Urba.no Marcondes , Carvalho Mourão, José 
Bonifacio, Ilderonso Alvim, Henrique Vaz, 
Antero Botelho, Francisco Veig<', Alfredo 
Pinto, Leonel Filho, Theotonio de Mag:1lhães, 
Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, Et1u· 
ardo .l:'imentel, Obgario Maciel, Rodolpho 
Paixão, Galeão Carvalhal, Alvares Rubi:Io, 
Dino Bueno, Bu~no de Andrada, Costa Ju
nior, Oliveira Braga, Cesario de Freitas, 
Paulino Carlos, Hemonegildo de Moraes, 
Luiz Adolpho, Mello Rego, Alencnr Guima
rães, Bra.zilio da Luz, Pa ula Ramos, Fran· 
cisco Tolentino, · Peol ro Ferreira, Diogo For
tuoa, Apparicio Marieuse, Francisco Alen
ca.stro, Vespnsiano de Albuquerqull e Cas
siano do Nascimento. 

Abre-se a. ~e~são. 
Deixam de comparecer com eausa partici

padfl os Srs. Carlos de Nanes, Silva. Mariz, 
Heredia. de Sú, Matta Bacalla.r, Rodrigues 
Fernandes. Goedelha. Mourão, Eduardo de 
Berrêdo, Elias Martins, Co(!lho Lisboa, Coelho 
Gintra., Joã.o V1eira., Pereira. de Lyra, Ba.r
hosa. Lima, Perlro Pernambuco, ANujo Góes, 
Olympio Campos, Leovigildo Fil~ueiras, J6-
ronymo Monteiro. Fonse<'a. Portella., Erico 
Coelho. Alves d,~ Brito, Ernesto Bmzilio, 
Ba.rros Franco Junior, Paulino de Souza Ju· 
n ior, Ca.mpolína., Almeida Gome~. Monteiro 
de Barros, Gonçalv~a Ramos, Jo.cob da. Pai
xii.o, Octa.viano de Brito, Alvaro Botelho, 
Ferreira Pires, Nogueira Junior, Matta Ma
chado, Lamartine, Moreira. de. Silva. Luiz · 
Flacquer, Domingues de Castro, Gust;Lvo 
Godoy, Adolpho Gordo. Alfredo Ellis, Cinci
nato Braga, Arthur Dierleríchsen. Rodolpho 
Miranda,Garacciolo. Plinio Casado, Guíllon, 

[
Possidonio da Cunha, Aureliano Barbosa, 
pinto da Rocha, Pr Crespo e Azevedo Sodre . 
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E sem causa os Srs. Amorim Figueira, Vi
veiros, CUnha. Martins, Frederico Borges, 
Augusto Severo, Herculnno Bandeira, João 
do Siqueira, Felisbello Freire, Castro Re· 
bello, Tosta, Eugenio Tourinbo, Rodrigues 
Lima, Eduardo Ramos, ·Q5car Godoy, Ti
motbeo da Costa., Sá. Freire, Deocleciano de 

" Souza, Antonio Zo.charias, Augusto Clemen
tino, Telles de Menezes, Padua. Rezende, Leo
poldo Jarilím, Leoncio Corrêa. e Campos 
Cartier. 
E~ lida e sem debate approvada a acta da 

Se&ao antecedente. 
Passa-se ao expediente. 

O Sr. 4_o Secretario (servindo 
de 1') pr('cerle á leitur<t do seguinte 

EXPEDIENTE 

Lima., João Lopes, E\oy de Souza, Appolonio 
Zenaydes, Teixeir~• de Sá, Martins Juniot•, 
Cornelio da Fonseca, Moreira Alves, Juvenoio 
tle Agui:lr, Artlmr Peixoto·, Geminiano Bra
zil, Rodrigues Doria, Neiva, Jayme Villas 
Boas, Milton, Aristides rie Queiroz, Vergne 
de Abr<lu, Amphilophio, Tolentino dos Santos, 
Torqnata Moreira, Jose Murtinho, Xavier da 
Silveira, Irineu }.1achado, Alcindo Guan:>bara., 
Bl:llisario de Souza, Pereira dos Sa.nt()s, Nilo 
Peç<1nha, Leonel Filho, Azostinho Vida!, 
Ma.yrink, Lamounior Goclófredo, Rodolpho 
Abl'eu, Cap:1rtino de Siqueira, Arthur Torres, 
Caserniro da Rocha, Elias Fausto, Edmundo 
da Fonseca, Lucas de Barros, Francisco Gli~ 
cerio, úvidio Abro,ntes, Alves de Castro, 
Xaviel.' do Valle, La.menha. Uns, .Lauro 
Müller, Mar~al E:<coba.r, Victorino Monteiro 
e Rivadavia Corrêa. 

O Sr. Anisio de Ab•·en vae 
O.tncio: continuar o discurso que interrompeu em 
Do Ministerio dCls Negocias da. Guerra, de 22 uma das sessões passadas, devendo dizer que 

ao eorrente, enviando o requerimento em 11 ue nenhuma culpa lhe cabe p3lo. perturba.ção da. 
diversos empregados d~ Fa.bric..1. de Pol v ora marcbl!. normal que c1evem ter as discussues 
da Estrella. por si e pelos demais empre- parlamenta.re~ • 

. gados daquelle estabelecimento, pedem I'JUC Interrompeu o seu diseurso justamente 
sejam equiparadas as vantn~rens que actual- q uanr1o demonstrava. que o fraccionamento 
mente percelJem ás que foram concedidas da n.ggremiação política,, que, no Pianhy, 
pelo de reto n. 240, de I 3 de dezembro de tomou o nome à e congraçamento, obedeceu, 
1894, ao pessoal de igna.l categoria do A r- não a uma questão de idéas, não a um con· 
senal r1e Guerrn. desta. Capital.-A' Commis~ão flictode principias, mas a um choque de lute
de Orçamento. resses que visavam a. ol'ganizaçâl;) da~ chapa 

para a futura eleição. 
Telegramrna: Qu,wendo evitar HS9e rompiml3nto, apre
BAHU., 22 de jnlilo de 1899-Ao Ex:m. Sr. sentou o orador a idéa de não se apresentar 

Presidente da Camara. dos Deputados-Rio- chapa. alguma, podendo os pretendentes dis
Ten~o a honra. de communka.r-vos que as- putat' as su'l.s eleiçües na occasião oppor
sumL o Governo do Estado, como Presil ente tuna. 
do Sena<'lo, por ter entrado no gc•o de licença Esta medida, além da. van-tagem rle evitar 
o conselheiro Luiz Vianna.-Sauclações-Dr. o fra.cciona.mento do partido. collocava. bem 
Tanaj!~ra.-lnteirada. o governador, que, collocado eutre amigos, 

se poderi,l conservar neutra!; · collocava bem 
Requerimentos: os chefes Iocaes que, libertndos de uma 
De Julio Augusto Wildt, fiscal dos impostos chap~~ dé !erro oillcia.l, poderiam suJiraga.r 

de consumo, perli11do quH llie seja a.honod;\ a li\'remetlte o ca.ntliua.to <le sua escolha; collo· 
gratificação a que Ee julga com direito e cava, finalmente, bem ps candidatos que, 
outrosim perlindo pagamento d11 quantill que· as>im, podiam patentear seu prestigio, seu 
lhe ê devida.-A' Commi~~ã.o de Orçamento. merito e ~eu valor no Estarlo. 

De Antonia Henriqueta. .. ~ ntnnos Mafra, Isto, sem a desvantagem rle poder ser 
viuva do capitão Antonio l>.Iafra, pedindo eleito um adversal'io, :porque todos ero.m 
uma pensão igual ao meio soldo que pcmebr'. amigos; todos per!,enciam ao mesmo partido. 
-A' Commissão de Pensões e Contas. Si esta. solução que n.presenta.va, como a 

De Gaoriella Campos, viuva do tenente uni~ capaz de hn!'monizar os Jlartidos, a al-
J · F guem podia. prejudicar, era ao orador; mas, 
ose erreira Campos Junior, pedindo uma apezar disto, preferiu corTar as chanças de 

pensão.-A' Commis~ão rle Pensaes e Contas. uma derrota em um pleito livre,. por amor 
Comparecem mais os Srs. Silverio Ner·y, da hat·monia e do congt·açamento dos partidos. 

Carlos Mnrcellino, Pedro Chermont, Enéas S\ ni\o vingou a ~olução proposta., é por· 
Martins, Theotonio de 13rito, Thoma.zAccioly, que o que se pretendia pleitear era, não a 
Torres Portugal, José A velino, Ildefonso eleição, mas a. inclusão M cha.lJa official, ho. 

Caroara. V. IH 
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mologada pelo governador, para. ser imposta. 
a um partido. 

Ero1 esta, a situação do Estn.'lo quando o 
Senador Cruz dirigiu um manifesto ~olitico 
ao Estado, do qual se podia conclun· que 
S. Ex. era cand \dato â reeleiç:ão senatorial. 
O governador julgou incoweniente a publi
cação desse manifesto, que mais embat•açoga. 
tornou a. situação políticu.. 

Foi nestu.s co:1dições que surgiu a combi
. naçU.o e lei tora! a presen t·,da pelo Dr. AI vai'o, 

combina.çã.o que i mprimiu á politica do Esta
do uma orien tação nítida e franca. 

Na reunião do partido, adrede ~onvo
ca.da, deante do manit'~sto alludirlo e do 
t9legramrna do Dr.AivaL·o :\lendc.:;, ur.a a ne
gação do outro, mostrou o governador que 
nova orientação política. impunha-se fatal
mente, e, juiz dos diversos elementos que 
prestigiavam o seu governo, preferiritt mos· 
trar a sua cooducta. política de <~.ccordo com 
a orientação do general Pires, ch3fe do par
tido e do mesmo Dr. Alvaro e do orat!or. 

Usando rla palavra, o orador manifestou-se 
infdaso iL apresent•1çii.o de uma chapa com
pleta, fica.ndo livre ao partido a escolha de 
seus representantes ; ma.s em unidade não 
superpol'ia sua vontade á do partiuo e assim, 
estaria de accordo com o que se resol•1osse. 

Eis o papel do orador em toda e~sa pha.se 
da situação p olitica do Piauhy . 

Pergunta: si procurou manter o c:>ngra.
cam~nto do partido, evitando a apresentação 
da cbapa, que fatalmente traria ciLO:Jues rle 
interesses irreconcilia,•eis, onde a iocorrec
ção de sua conducta nessa. em~;wgencia 1 

O seu crime, confessa, foi declarar que 
apoiava leal e francamente a Mndidn.tura do 
Sr. Dr. Al Yaro Mendes, nome prestigiado em 
todo o Estado. 

O Sr. Senatlor Cruz, no seu discurso, falla 
em traições, em deslealdades e em ingra.tí
dões e como o come do SenadoT:' Pires Fer
reira anda., em todo ellc., tle envolto com o 
do orador, tomará. em consideração as a.ffil'
mações tle s. é:x. 

Ana.lysa. o discurso a que se ra!e1"ill e mo!!· 
tra, no desdobramento que os acontecimentos 
políticos t iveram no seu Estado, no:neada.
mente na. pa.rtd e. que é forçado a. escla.ro3cer, 
o da cand:datura t!o Dr. Arlindo Nogueit•a, 
que netlhuma insinuação de desleal ou de 
ingrato lhe póde caber. 

Depois de mostra.r o conceito em que é tido 
pelos mais eminentes cllefM do sen partido 
no Estado, díz o ora;Tor que ha muitos melo> 
de v eucer em politiC•\-uns veneem pelas 
a.ttitu1es equivocas, pela app~rencla., pela. 
!:r'aví~ade postiça, pelo comp tdl'esco, pelo 
nlhonsm,; e pa t ronah ; mu , t os te em na sua. 
nullidade o segredo da suu fo rça. e o Lalisman 
do exlto de todas as suas aspirações políticas; 

elles sã.o manelro.sos, inoí!ensivos, ·teem a 
ar.te de agrad:~.r, elles nã.o t em o1íos, não des
pertam ri validades, não levantam ciumes 
nem com petencias; entram para a.s posicões 
sem que ninguem dis~o se aperceba., nellas 
se ma.nteem sem que se lhes perguntem os t i
tulas porque as pos::~uem e nellas tamb~m se 
que;·em eternizar, pelo simples factO de even
tualmente as ha.·•erem a tlquirido; outros a. 
conquistam na brecha., na l uct.a sem treguas, 
nos po::tos a.van\o<tno5, desperhndo o odio, 
<lesperta.nrlo compatencias a golpes de perse
verauça. e de teaa.ddarle. Depois cio que t em 
dito, depois da expo;;ição documenta.tra que 
iez. a. ca.mara Jos Deputados que diga. qual 
àestas d113.9 normas de veac·::r, em política., 
tem seguido o orador. 

Adv.,rtido pelo Sr. Presidente de que a 
hora rlo exped.iente estava fi.a·la, pc•le o 
orador p~ra. coatinuar na proxima sessão. 

O Sr. President.e - Achando-se 
sobre a mesa. divers-ts re lacçõe;; fiaaes, vou 
submcttel-as a. votos, antes d·,\s votações 
constantes da. ordem do dia. 

São successivameote sem debate a.pprova
d'l.S as rcdacções fi na'=!S dos projecto; n:;. 33 A, 
50 13, 57 A. 60 A, li6 A, 74 A e 75 A, de 1899, 
para serem envh\uos fl.o Seua.do. 

E' sam debate approvo.da a redaccii.o final 
do projecto n. 73 A, de 1899, para. ser envi
ado á sancção. 

ORDEM DO DIA 

E' posto a votos e a.ppr.:>va.tio em 2" dis
cussão o seguinte art. 1•, do projecto n . 58, 
de 1898: 

O Congresso Nacional r esolve : 
Art. 1 . o O Poder Ex:eou ti v o fará. transferir 

para o proprio nacional em que esteve instai
lado o Museu Nacional, á Praça da. Republica, 
o Ftmun d a jus tiça local deste di:stL·icto . 

E5se edificio se denominott·à. Patacio ·da 
Ju.>tiça. 
P~ragra.pho unico. No cn.so de haver espaço 

sutllcionte, tlesignt~-rá uma ou mais tiala.s para. 
que nell.lS f'unccioMm o Supt-.~mo Tribuu.~.L 
Federal e sua. respectiva secrebria. 

O Sr. Bueno de .<'-nd••ada (p.:la 
ordem) requer verificaçii.o d t\ votação. 

Proceden•lo-se á. ver ificaçã.o, reconhece-se 
terarn votado a favor 57 Srs. D~putados e 
coutr<l. ·!I • 

o Sr. ·Prasidente - N:.i.o ha. nu
mero. Va.e se proced·~r á .:ha.mada . 

Procedendo· se á. chama.dn., verifica-se terem 
se ausentado os Srs. Sea.br<~, Vergue de 
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Abreu, Silva. Castro, . Mayrink, Calogeras, 
Lamounier Godofredo, Rodolpbo P11.ixão, 
Oliveira. Braga, Alves de Castro, Luiz Adol
'Pho, Francisco Alencaatro e Rivadavia Cor
rêa.. 

O Sr. Presidente- Responderam 
á. chamada 115 Srs . Deputados; ha, portanto. 
numero ps.ra se proceder ás votações. Peç:o 
aos nobres Deputados que occupem as suas 
cadeiras. 

E' de novo annunciada a. votação do pro
jecto n. 58, de 1898, autorizando o Governo 
a tl'ansf~rir• para. o proprio nacional em que 

'esteve installado o Museu Nacional, â. praça. 
da. Republica, o Fwum da justic;a loc.'Ll, e 

-- dá outras providencias (2• discussão). 
Postos a votos, são successivamente appro

vados em segunda discu.ssão os arts. l•, 2" e 
3'> do 

PROJEC'l'O 

N. 58-1898 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l.• O P C'der Executivo fará transfe

rir para o proprio nacional em que esteve 
insta.llado o Museu Nacional, á praça da 
Republica, o Forum da j ustiça local deste 
districto. 

Esse edificio se denominará Palacio da 
Justiça. 

Paragrapho unico. No caso de haver es
paço sufticiente, designará uma ou mais sa
las para que nella.s runccionem o Supremo 
Tribllnul Federal e sua respectiva secretaria.. 

Art. 2. o Pa.ra. occorrer às despezas com as 
• obras de adaptação n ecessarias, fica, o Po:ler 

Executivo autorizado a, despender até a 
quantia de 200:000$1300. 

Art. 3.0 Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Posto n. votos, é approvado em terceira 
discussão o enviado á Commissão de Redac
ção o seguinte 

l'HOJECl".) 

N. 38 B-1899 

O Congresso Nacional resolve :. 
Art. 1. • E' o Governo autorizado a, abrir 

ao Miuistorio das Relações Ex:teriores o cre
dito de 96:946$911, para llq uidar <~s reclama· 
ções das lega.;oes de. Gran·Bretll.nba, França, 
Austi"ia-Huogria, Belgtca, Allemanha., Por· 
tuga l, su~cía. e Noruega o ltalia. pela CO· 
brança indevida, a que procederam os Esta
dos de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande 

do Norte, do imposto. sobro navios dessas na
cionalidades, ficando os referidos Estados res
ponsaveis pela somma. que fôr despondida. e 
da qual embolsarão a. União. 

Art. 2. 0 E' igualmente autorizado o Go
verno a abrir ao mesmo ministerio o credito 
necessario para. pagamento dos juros accres-
cidos ás importaneias reclamadas . · 

Art. 3.• Pa.ra.execução desta lei fará o Go· 
verno as necessarias op~rações de credito. 

Art. 4. • Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

E' annuncia.da a votação do projecto n 81, 
de 1899, autorizando o Poder Executivo a. 
restit•1ir à Camara Municipal de Itaguahy. 
Estado do Ltio de Janeiro, a import:l.ncia. de 
21 :824$, ele direitos de importação pagos pele. 
mesma Ca.ma ra sobre material importado pa.ra 
cana.1iza.çio de a.gua (2• discussão). 

Posto a votos, é rejeitado o artigo I o do 
projecto n. 81, de 1899. 

O Sr. Ovldlo A.bran-tes (pela 
ardem) requer veriticação da votaçüo. 

Procedendo-se ó. verificação, reconhece-se 
que votaram a fa.vor do referido artigo 1•, 38 
Srs. Deputados e contra 66. 

O Sr. Presidente- A votação 
accusa a presença. de 104 Srs. Deputados. 

Nilo ha numero. Vae-se proceder ã. cha
mada. 

Procedendo-se á chamada, verifica-se t e .. 
rem se ausentado os Srs. Serzedello Corrêa, 
Anizio de Abreu, Mal'tios Junior, Arroxellas 
Galvão, Jayme Villas Boas, Amphilophio, 
Ma.reolino Mou1-a, Irineu Machado, Alcindo 
Guan<~ bar a e Nilo Peçanba. 

O Sr. Presiden~e-Responderam á. 
chamada 108 Sr5. Deputados: ba portanto, 
numel'o e vue·se proseguir nas votações. 

E' de novo annunciarla a votação do pro- · 
jecto n. 81, de 1899, ~mtorizando o Poder 
Executivo a. restituir il Co.mara Municipal de 
ltaguahy, Es1o.do do Rio de Janeiro, a. impor· 
tancia de 2 1 :824$, de direitos de importação 
pagos pela. mesmn. Ca.mara sob:re material im· 
portado para cnnnlização ue ogua. 

O Sr. Ovldio Abrantes (pela 
orciem)-Sr. Presidente, peç.o a. .V. E:~:. que 
mo informe si o parecer da. Commissão é fa· 
voravel e de quan•lo é. 

O Sa. PRESIDENTE-E' f<J.voravel. 

O Sr. Bueno de Andr:.\da. (pela 
ordem)-Sr . Presidente, pe1i a. palavra pa.ra 
fazer uma pergunta, a v. Ex., que é a se· 
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~uinte : ha numero na Casa. para. se proceder 
as votaçõ~s! (Pausa.) 

Evidentemente não ha. 
O Sa. PR.EStoENTE - Responderam á cha

mada 108 Srs. Deputados; ha., portanto, nu
mero. 

O Sr. Jo~é l\l:ariano (pela ordem) 
Sr·. Presidente, desejo do.r uma explicação â. 
Camara, a fim de que ella possa. votar com 
conhecimento de causa.. 

T1•ata-se, Sr. Presidente, de uma obra 
mut~icípal feita em z.ona pa.lustr~. proxima 
desta Capital, e cujo material foi encommen· 
dado a.o tempo em que ainda vigorava a lei 
que concedia. isenção de direitos para esses 
materiaes, qu(~ se destinavam a um grande 
melhoramento publicoque interessa á Capital 
Federal. 

Ora, uma cam n.ra pobro, que fez esse 
sacri.flcio confiad!l- no favor rl;! lei e que 
depo1s que essa. lei ó revoga•la vc·seobrigada. 
a pa.gar, como pagou, os respect ivos direitos 
para que a obra. não ficasse p:1.ra.da, parece 
que tem direito de receber o qne pagou sem 
previsão, simplesmente por que est<\va. con· 
tiada na. lei que a f<tvorecia. 

Ernm estes esclarecimento~ que queda dar 
ã. Camara e accrescent~r ainda que. o nobre 
Deputado o_Sr. Mello Rego jã. o nnno -passado 
se p~nuu~10u contra e! estudando .depois a 
questã.o, d.1sse que ha.vm. toda a. JUstiçano 
seu deferimento. (H·; ap:o·tes. ) 

Procedendo-Ee á votação do art . I• do refe. 
rido projecto n. Bl,de 18'39, r ecoe hece-se terem 
votado a.· favor 62 e conta 39 Srs. Deputados. 

· O Sr. Presidente - A votação 
a.ccuso. o numero de H11 Srs. Deputad.os. Não 
ha. numero. Va.e-se proceder ã chnmada. 

·· ..... 

logar privativo de auditor de guerra., aoou
mularã. a.s [11ncções desse cargo o juiz seccio
nal, com a graduação de capitão, vencendo o 
soldo deste posto. 

Entra em discussii.o o art. l •. 
Vem á Mesa, é lida, apoiada e posta con

juncta.mcnte em discussão _a. sE-guinte 

EMENDA 

Ao proj;~cto n. 23 A , de 1.899 

Substitua-se o art. 1• por este: 
Art. I. o Nas ca.pitaes dos Estados onde não 

estiver crea<lo o logar priYativo de a.udi.tor 
de guerra., exercerão as funcções desse cargo 
os juizes secciona.es. 

Sala. das sessões, 25 de julho de 1899.
Galdir.o Loreto. 

O Sr. O'' idio Abraotes vem 
apresentar um substitutivo ao art . Jn do pro
jecto. E' obl·ig;.do a fa7.el·o, porque o pro
jacto tal como est:~ concebido tra.z notnvel 
augmento de despeza, que as posses do The
som•o nfio comportam. 

Pelo projecto, os juizes federaes exercerão 
cumulativamente a'> funcções de auditores 
de guerra.. com as honras de capitão e sotilo 
desta patent'.l . Quer dizer ou ulio real a.u
gmento de despeza ? 

O substitutivo que vae apresentar dá. as 
mesmas attribuições aos juizes federaes, po
rém apenas lhes concede o soldo, durante o 
tempo em que funccionarem em conselhos de 
guerra. 

Não póde haver duvitla. em nenhum espi
rito de que o substitutivo attende melhor li. 
noss:~. situa.çã.o financeira. (Muilo bem . ) 

Vem ;\. Me3a, é lida., apoiada. e posta. con
junctamente em discus:;ão a. seguinte 

EMENDA. 

Ao ptojeeto n. 23 A., de f8Y9 

Ao art. 1". Substituam-se as pala:vl'as
com a gro.dnaçii.o do capitão c vencendo o 
soldo deste posto-pelo seguinte: vencendo 

o St•. Presldent.e _Responderam um~ ~1·atificação corresponr!ente. ao sol~o da 
ã. chama.da. 97 Srs. Deputados. Não ha nu- ca.p1t:~o, dur•1nte o tempo em que funccwnar 

Procedendo-se ã. chamada, verifica-se te· 
rem se ausentado os Srs. Silverio Nery, lide· 
fonso Limo., Fra.ncisoo Gurgel, E\oy de Souza, 
Arthur Peixoto, Manoel Caetano, João Da.n· 
tas Filho, Ada.lberto Guimarães, Pinheiro 
Junior, Torquato Moreira., calogeras, Alvares 
Rubião, Casemíro da Rocha, Costa. Junior 
Bueno de Andrada, Hermeoegíldo de Moraes' 
Lauro Müller e Victorino 1\Ionteiro. ' 

· mero; fica, porta.nto, adiada 8 votaçã.o e pas-· em conselho:; de gue_:ra. . 
aa-se à mataria. em discussão . Sala d:\s ~essões, 2o de JUlho de 1899.-

. (D · d · . . Oaidio Abrantes. · et:x:a a ca etra da pres.rlenct:t. o Sr. Vaz 
de Mell~ (Presidente) a qual e occupada pelo 
Sr. l 'UlUJ de Mell1> (2• Vicr:-Presidente .) 

. E'.annuncia.da a. 2• discussi.o do projecto 
n. 23 A, de 1899, declarando que nas capi· 
taes doa Estados, onde não estiver creado o 

O Sr. Francisco Tolent'ino 
vem defender o projecto, que nem é insconti
tuciona.l, nem traz augmento de despeza.. 

Lembra que é secta.rio antigo desta idéa. da 
dar ao11 juizes !ederaes nos Estados em que 
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não houver auditor de guerra as attribui
ções qua a este~rcompetem. Ao Orçamento da 
Guerra, no anuo passado, quando em dis
cussão na Camo.ra, apresentou uma emenda, 
om que era consignada esta mesma idéa., 
emenda qu&, aliá.s, não foi a.cceita., e que o 
orador retirou, aguardando-so para apresen
tai-a este anno em projecto especial. D~sde, 
porém, que o fez o seu nobre collega., Sr. Ta.
vares de Lyra., o orador com toda a convicção 
e com todo o ardor, pugnarà pela sua appro
vação. 

PNpõe, porem, um ~ubstítutivo, por meio 
do qual estabelece que em vez de terem o 
soldo e as demais regalias do posto de capi
tão, os juizes, que tiverem essas novas attri
buições, perceberão uma. gratificação espeeial. 
Como medida complementar, o substitutivo 
estabelece que, nos Pl'OcGssos ds aposenta
doria, não deve ser computada ess<t gratifi
cação especial. 

Finalmente, como meio de uniformiza-r taes 
attribuições, o substitutivo crêa. uma dispo
sição nova, est:tbeleeendo que, á proporção 
que forem vagando os lagares de aUtiitores 
de guerra privativos, sejam tra.nsftlridas para 
os juizes seccionaes as attribuições desse 

·.cargo, sempre respeitando-se o principio du 
não ser computada a gratificação especial 
pa.ra as aposentadorias. 

Pensa o orador que, além de ser mais eco
nomieo, o seu substitutivo melhor a.tteode ao 
intuito do nobre Deputa.do, que apresentou o 
projecto·ora em discmsão. (Muit? bem.} 

Vem á. Me~a. é lido, apoiado c posto con
junetamente em discussão o seguinte 

SUBSTITUTIVO 

Ao p1•ojecto n. 23 Ji de 1800 

q Congresso Rtciona.l decreta : 
Art. 1.• Nns ca.pitaes dos Estn.•los onde 

não estiver crea.do o logar privativo· tle a.u
ditOl" da guerra., accumu!a.t·á as runcções 
desse cargo o juiz seccional, com n grutiri· 
cação extJ•aor•lina.ri(). annua.l ue I :800$000. 

Art. 2. • E:>sa gra titlca.çü.o não se t'á. com p ll· 
ta.da para. a aposentadoria a. que tiver direito 
o juiz seceional que accnmular as funcçõcs de 
auditor de guerro.. 

Art. 3.0 Logo que se verlticar vaga de au· 
ditor da guerra em qualquer dos districtos 
militares da. União onue os baja privativos
por morte, relluncia do cargo, ou perda de-

. cretad~\ por sentença. judicial, ou ainda por 
outra cirGumstancia leg•~l, passarão as respe
ctivas·funcções a ~er exercidas pelo juiz da 
secção onde essa vag<t se der, p(lrcebendo a 
gratificação marcada no r.~.rt. 1• coma restri
cç['J imposta pelo art. 2• da presente lei. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contraria. , 

Sala. dâs sessões, 25 de 'julho de 1899.
Francisco Tolentino. 

O Sr. Tavares de Lyra-~r. 
Presidente, tendo sido o autor do projeeto 
ora em discussão e ni.í.o me tendo sido poS· 
sivel acompanhai-o de algumas consinera
çõ~s quando tive occasião de submettel-o á 
apreciação da Camara, corre-me o dever de 
vir defendel-o agora. que alguns d~s meus 
uobres collegas entenderam impugnal·o~ 

O S.R.. Ovroro ABR.AN.TES-Nii.o ~poiado; 
ninguem impugnou. Nós apenas fizemos al
gumas mo:líl1cações ; achamos justo o pro
jecto. 

O SR. TA.VA.RES DE LYR,\.-Sr. Presidente, 
o decreto n. 257, lle 12 da março de 181l0, 
creou os· logares priva.t1vos de auditores de 
guerra. nos Estados do Paci, Pernambuco, 
Bahia., Capital Federal, Paraná, R.io Grande
do Sul e Mt1tto Grosso. 

Poste1•iormente foi crendo por uma lei de 
1 tle outubro de 1892, si nã.0 me engano, o 
logar privutiYo de auditor de guerra no Es~ 
tJUO de S. Paulo. 

Temos, por conseguinte, oito audito1•es de 
guerra.. 

O SR. Ovroro ABll.AmEs-Em sete dis
trictos militares. 

0 SR. TAVARES DE LYRA.-Quando Se fez a 
rli visã.o dos Esta.dos por distrietos mili.ta.res 
coincidiu a séde desses districtos com os lo· 
gares onde 'lstav-am ereados os car.!?oa de 
auditores de guerra. Nos demais casos deter
minava o art. 4" J.o mesmo decreto de 12 de 
março que serviriam os juizes de direito da. 
r~spectiva comaL'Ca., designados pelos gover~ 
ua<torcs dos Estados. 
E~ ta disposiçã.o era. per foi tamantej ustifl.cavel 

naquelle tempo, porque até então não bavie. 
sitio crca.tla a dualida.da da magistratura. 

Veiu po.:;tcriormente a. promuiCl'ação da. 
Constituição de 2-1 de fevereiro, que creou 
11. justiça felcral. 

De.;ue que a justiça milifar é <le compe
teneia fe~!era.l, paL·ecia e parece muito mais 
rttzoavel que a ella. caiba a distribuição da 
justiç.t militar. Em todo o caso não ha., que 
eu conheça, causa nenfluma a. respeito, de
pois de pt•omulgada a. Constituição, a não 
serem decretos determinando quaes as va.n
tag.m~ qlle teria.m os a.'Jditores de guerra
eitectivos e quaes as qne aufeririam os inte
rinos, que podiam ser eutrio juizes ou advo
gados. 

Repito, Sr. Presidente, pareceu-me :muito 
mais razoa V13l que, sendo o exercito e ar
mada. instituições de caracter eminentemente · 
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nacional, como sio declarados no art. 14 da 
Constituição, á justiça federal competisse a 
distribuição da justiça militar. Foi esta a 
primeira razão do meu :projacto. 

·A segunda. foi a seguinte : 
Atê ha pouco tempo os justificações e ha

bilita~es pa.ra percepção do meio-soldo pelos 
orphãos e viuva.s de militares, eram dadas 
perante juizes secciooaes; depois, porem, foi 
r esolvido que sõmente pudessem ser dadas 
perante os auditores de gn~)rra. Isto trouxe 
uma pro!anda. perturbação nos processos 
destas habilitaçõe.s e, ape2ar de ter dito o 
meu illustre amigo, cujo nome peço licença 
para. declinar, Sr. Ovidio Abra.ntes, que o 
trabalho era relati"l"amente facil , ainda assim 
o trabalho era ,:n'ande. Eu poderia appeUar 
do juizo de S. Ex . "Para o juizo de advogados 
que· teem assento nesta. casa, e que, e'lca.rre
gados de dar justificações para este fim, en
contraram difiiculdades que muitas vezes 

· não puderam superar. 

O Sa. Ovrozo AB!UNTEs-Difficuldades por 
parte de quem ? 

O SR. TA. VARES DE LYRA- Diffteulda.des 
não só por parte das autoridades, como t am
bem das disposições de lei, porque era pre
ciso que n. viuva, por si ou por seu procurn
d or, fosse dar essas j ustillcações perante au
ditores de guerra., com citaç:io de testemu
nhas, e juntando outras provas que, as vezes, 
não er-am fa.ceis de apresentar, estando dis
tao te do loga.r da residencia do peticionaria 
o auditor de guerra. 

E;;te projecto sotrreu uma censura quanto á. 
sua constitucionalidade e outra. quanto ao nu
gmento de despeza. que trazia. 

Dizia-se qae o projecto determinando que o 
j uiz seccional ficasse percebeudo o soldo cor
respondente ao posto de ca;pitão, cujas honras 
se lhe concede, trazia uma a..:cumulaçã.o de 
venci mcntos. 

Não ha tal: o soldo de capitão que se lhe 
manda v:.. n.bona1· pelas novas attribuições que 
ia t er, era uma gratificação addicciono.l por 
serviços extraordi.narios. 

No seio da Commissão de Conslitui~.ão , Le
gislação e Justiça. o assampto foi debatido . 
A Commissão pela unanimidade dos seus 
membros julgou perf~itamente constituaionul 
o projecto,ea. Cama.m,approvando-o em 1• dis· 
cussão, encarregou-se de rlar o seu placet á 
mesma. opinião que tinha t ido a Commissão 
de Constituição, Legislação e Justiça. 

Quan to ao a.ugmento rle despezas, ha 
creado!< oito lagares privativos de auditores 
de guerra ; mas, a.ttendendo-se a que, com a 
mudança. da séde do dístricto de S. Paulo 
_para aqui, foi extincto um, ficam redutidos 
a sate •. 

Atta~:~dendo-se ainda. ao oue disse o nobre 
Deputado por Goyaz, isto· é, que, nos dis· 
trictos do Rio Gl'il.nde do Sul e de Matto 
Grosso, as auditorias não são nas respectivas 
capitaes, ficaram reduzidos a cinco. 

O SR. Ovroro .A:sRA..l'i"rEs dá apartes. 

0 SR.. TA.VARE~ DE LYRA.- Mas, Sr. Pre
sidente, abonanrlo-se o soldo de capitiio a.os 
j uizes seceionaes, que estiverem nas condi
ções previstas pelo projecto, t eremos, em 
cada um dos 14 Estados (porqce, quanto á 
du vida de Matto Grosso e Rio Grande do Sul 
póde-se - e eu me encarregarei disto. -
si o projecto fôr approvado, apresentar 
uma emenda, dizendo : em logar- de ca'Pi
taes-leia.-se- Estados ), teremos, dizia eu, 
em cada um dos 14 Estados uma. despeza. de 
2:400S por anno ou 33:600$000. 

Não tenho, no momento, dados para atnr
mar á Casa quanto se gasta com os audito
res interinos; mas. podendo elles prolongar 
os conselhos dt~ guerra., podendo ha.ver mais 
de um conselho de guerra nos Estados e, 
tendo cada um delles a gratificação diaria de 
10$, as despe:..as, si não forem igua.es, subi
rão a uma. quantia appro::r.imada da "fixada. 
pelo projecto. 

Apresentando o projecto, tive apenas em 
vista. provocar n a.ttenoão da Camara sobrn 
este assumpto que, segundo meu modo de 
ver, deve ser tomado em coosidera.\ão. 

O SR- OviDJo ABRANTES- E V. Ex. presta. 
um relevante serviço. 

0 SR.. TAVARES P<il LYRA.- No correr <ia. 
discussão foram apresentadas duas emendas 
e um substitutivo. 

Depois de ter justificado o meu 'Projecto, 
preciso decbrar que, tendo ouvido o tliscurso 
do nobre Deputado por Santa Catba.rioa., cujo 
nome peço licença para declarar, o Sr. Fran
cisco Tolent ino, convenci-me de que o seu pro· 
jecto é preferível ao que apresentei. 

0 SR. FRANCISCO ToLII:NTINo-Obrígado, é 
bondade de V. Ex. 

0 SR. TAVARES DE LYRA.-E a.inda mais 
que este projecto, sendo tornado lei, t erá. no 
futuro muito mais economia do que a. propria 
emenda. do Sr. Galdino Loreto, que dá as at
tribuições de auditor~s aos juizes seccionaes, 
sem gratificação alguma; e digo isto, porque, 
senrto oito os auditores de guerra., a despeza 
é de 48 contos a.nnuaes e ,no entret anto, quando 
se acabar com os lo,(!'ares privati"V'os, de ac
cordo com o substitutivo, as •lesiJeza.s subirão 
a.pproximada.mente a 38 contos, o que quer 
dizer que O projecto e mesmo :!Uperior á. 
emendado Sr. Ga.ldino Lorcto ..• 

0 SR,_ G:UJ>mO LoRETO-Não apoiado. 
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· · O SR. TA.. VARES DE LYRA.-.•. que manda. 
que os juizeg seccionaes sirvam sem gratifi· 
cação alguma. 

Dema.i_s, não foi só esta consideração que 
tive para preferir o projecto do nobre Depu
tado. 

Parece-me que o projecto de S. Ex. deter
mina melhor a posição dos juizes seccionaes 
e resolve ate a ma.tería ..• 

O Sa. }fARTINS JUNIOR-Apoiado. 
0 SR. TAVARES DE LYRA.-... porque 03 

juio:es seccionaes ficam então accumula.ndo as 
funcçõ:~s de ;luditores de guer·ra, desa.pp:tre
cendo a creação ou a existencia pdvati va 
desses cragos. 

0 SR. FR.'\.NCISCO TOLE NTIN'O-0 art. 3° é que 
elimina.. 

0 SR. TA. VARES DE LYRA-E delle virá. jus
tamente de futuro a economht. 

Nessas condições, Sr. Pl'esidente, penso 
ter demonstrado a procedenci~L d~s razões q ne 
me levaram a apresentar o proj!!Cto em dis· 
Cllssão e penso ter õemonstrado tambem a 
razão po1· qne estou rle accordo com o substi 
tutivo apresentado pelo nobre Deputa.no por 
Santa Catharina. Sento-me, acreditando que 
a Camaro., estudando os projectos e as emen
das que foram aprnse11tadns, resolverá alguma 
cousa. sobre o assumpto de que nos estamos 
o~cupando. (J:luito bem; muito b,m.) 

O Sr. 1\Inrtino. .l'unio•· não pre
cisaria toma1· a pabvra depoi;; do rliscurso 
sensato. c1·itnrioso e magni1icamento !'unda· 
mento.tlo do illustre Deput.ado pelo Rio 
Grando do Nol'te, autor do pro,iecto; mas, em 
to.Jo caso, <~r~hanclo-sc presente e tc111lo sido 
bastante .controvertida a ma teria am debate. 
não podia o orador furtnr-se i obrigacii.o de 
tomar :\palavra para justificar o p1·oced1-
mento tln Cor..mis>i'io do Constitn içii.o, LBgis
laçã.o e Ju~tiÇ<a., que •leu Jlarecm• ftLvoro.vel uo 
mesmo JH'Ojcct.o. 

NITo enlrar;i ern •lel:tlho~. Apanhando pela. 
rama. o :tssurnr•Vl Clll discu~são, dirá i~ Ca
mal':t que 1·ealmr.nte o projecto con~ém rlois 
pontos cnpazes tlo cha.mar a att•mçiio de 
quantos medit.'lm sobre a organização da .jus· 
tiça. no nosso pa.iz. 

Esses dous pontos são: o que se refere ã. 
constitucionalid~de do projecto e o que se 
ref··re ao lado financeiro ou economico pelo 
a.ugmento de despeza que o projecto possa. 
trazer ;:os cofres du. Uniiio. · 

A r<!,peito 1la constitucionalidade do pro· 
jecto a commissii.o não teve e nem JlOdin t.::r 
a meno~ ctuv1da. O f;~cto da Constitniç:1o 
haver dito quo.cs us attl'ibnições que cabem 
aos juizes ferleraes, não ínhibc o Congresso 
Federal <!e accrescenta.r outras a essas v.ttri
bnições. 

Si o Congresso :ficasse adstricto, na sua ta
l'efa legislativa, aqui! lo que não está contido 
nas a.ttribuições jà mencionadas pela Consti
tuiç~o, certo qu11 não poderia organizar os 
servrços _publicas do paiz. A Constituição não 
teve e nao tem espírito de ex.cluaivismo nas 
attribuições que deu a tal ou qual autoridade 
porque ao fixai-as quiz ella dizer que :-. au
toridade não poderia deixar• de exercei-as. 

Tocar nessas attribuiç(jes conferidas 'pela 
Constituiçiio, seri:t realmente attentar contra 
elh ; mas, não e isto que faz o projecto em 
debate. Paea. cercear as attribuições e que 
~eria preciso retocar a Constituição, mas 
para augmental-as, não t 

Tanto isto é verdade, que jà se tem cogi
tado de entregar aos juizes secciona.es nm 
cel't.o numero de attribuiçõea em materia 
r.loitoral. coisa. de que a Constituição não 
cogitou, aliás. Demflis, quando a Constituição 
diz, no§ 1" do art. 59, que é veda•lo ao Con
gresso commettP.r qualquer juri~dicção fede
ral aos juizes ([os estados. diz implicitamente 
que ao Congresso e permittido commetter 
qw)Iquer jurisdicção federal a.o juiz federal! 

Quanto ao outro ponto, o qne attin?e á 
questã.o de economia dos dinheiros puiJl!cos, 
ata1·efado com os trabalhos de sua commissão, 
que são muitos, não poude o orar1.or consultar 
rlados :para fazer juizo seguro sobre si ha. ou 
niio ha augmento de despeza ou si esse au· 
gmento e grande. . 

Justificanrh o parecer, diz o orador que 
antes de interpol·o antenrleu-se com o seu 
pa.rticularamigo Dr. Cardoso de Ca.st1•o, il· 
lustre Minis~ro do Supremo Tribunal }!ilitar, 
bastante versado nesses assumptos e S. Ex. 
lherlecla,rou que o pro,jecto era l\e uma ne· 
cess idade palpitante, visto como definia as 
runccões nos auditores rte guerra, cnjas attri
bu;çi3e3~ü.o vagamente delinoaJas na legisla
ção vigente . 

A um aparte do Sr. ovi11io :\brn.ntes, do
cl:wa. o orador nilo l!Gr em duvida qu:~ os 
disprsitivos sohro a percepção do montP-pio e 
meio-soldo sejam o ombnl'a.ço creado ú prom
!Jtidão das resoluçõe;; reGlarufldas pelos inte
ressados, mas assegura. que u. falta de um 
juiz togado ao lado das autorhlarlcs militares 
constitue 11.inda maior difflculrl:lode, porqnanto 
esst~s applico.m a 1oi segundo a sua lettra ex
pre~s~t e taxativa, ao passo qne o juiz pro· 
cura interpretal·a, dispensando mesmo for
malidades que não ~ão solemnes, essenciaes e 
insojJpriveis. 

Nã.o procurou verificar si o prrjecto traz 
nngmento de despcza. ; act'edita, porém, que 
não, }:ois que o que se da aos juizes seccionaes 
pelo projecto é a gratificação que percebem os 
advogados e juizes nomeados por essas au· 
toridadcl) c que protelam a oommi.ssão pela. 
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renda que produz, Cazendo della. um ver-
dadeiro emprego. . 

Dadas essas exptica.ções em seu nome e no 
da Commissã.o de que faz parte, não põe em 
duvida em con~ord.ur co:n lllgumi1 idéa. con· 
cretrzada em emenda que tenha sido ou íôl' 
apresentada ... uma -vez que se eonvença da 
procedeocia da argumentn.ção do seu autor e 
da· conveniencia. da doutrina. nella. contida. 
(llfuito bem,- muito bem,) 

O Sr. G:aldinn Loreto-Sr- Pre
sidente, só tenho louvores para o proce
dimento do nobre Deputado pelo Rio Gra.n
de do Norte, apt•esenta.nrlo o seu projecto, 
que veiu effectivnmente preencher uma 
lacuna na. nossa legislação. As razões ad
duzidas pelo nobre Deputado por Pernam
buco, qus acaba de deixar a. tribuna, são 
todus conducentes a justificar a minha emen· 
da substitutiva_ 

Que nós ·podemos conferir attribuições aos 
juizes seccionaes, outras que não as esta· 
tuidas na Constituição federal, S. Ex. o de· 
monstrou perfeitamente. Mas, além da. SUi1. 
argumentac;âo,e~se é um ponto já resolvido n:.1 
nussa . legislação, bastando attender a lei 
de 1894 em que. entre outras a.ttribuiçue~. se 
conferiu aos juízes federa.es a ele julgar o 
crime de moc~ a. falsa. 

Basta attender a. esta lei o aos iextos con
stitucionaes, a que n.lludiu o nobre Deputado 
por Pernambuco, para. se conv~ncer de que 
nós não estamos aqui peados palas dispo· 
sições da nossa. Constituição, na. pa.rte reto
rente á. justiça í'et.lera.l. 

Por conscqucncin., <lU con~hlero isto um 
ponto l'esolvido. Q1tnodo não o estive;;~e pela 
noSSII ll.'gislnção, o nobre Deputado por Per
nambuco o tinho. dcmunstJ'arlo, do modo o 
mo.is bt•illlo.nta. Sob este ponto de visto.. mo 
pareae que niio 1bi levautuu<J. o. duvida da 
con4itueionnlidado do projccto que se di~
cute; n. dU vid;\ foi lsvD.nt~dll. lllfi face do 
art. 73 da Cooslituiç;1o que prohibe as uc· 
cumulações romunL•radas. . 

Não é preciso mais que ler o pt·ujCJeto do 
nobt•e Deputado pelo !tio Grande do Norte 
para. se veritl.car que se tt·:t.tlk de accumula.çüo 
de cargos publicas remunerados; e, deant~ da. 
lettra expressa do art. 73 da. Constituição 
de 24 de fevereiro, resaltu. a. inconstitucio
nalidade do p~o)ecto ta.l como está redigido. 

0 SR. TAVARES DE LYRA. E OUTROS dão 
apartes. 

O SR- G.U.DlNo LoRETo-Ao que o nobre 
Deputad.o cham~ serviços extra.orilitHu'ios, eu 
chamo attribuições novas que Và!Ilos confe· 
rir aos juizes seccionaes. 

Si são simplesmente novas attribuições que 
conferimos :ws juizes seceiona.es, a. parte do 

. o 
prajecto (\o nobre Deputado, que se :refere a. 
solcto.e á patente de capitão, importa em um 
augrnento de vencimentos aos juizes ~eccio- , 
naes: e pergunto. a v. Ex. si é·este o llJO
mento de a.ugmenta.rmos os vencimentos de 
magistrados, vencimentos que, segundo a 
Constituição, não podem ser diminuídos 1 

Si podemos conferir aos juizes secdonaes 
attribuições de audltores de guerra, e-po
demos-contira.mol-as sem que por esse.pe
queoo ou gr<tncle augmento de serviço te-
nham os ju)zes :seccionacs um<l. nova. temu· 
neração_ . 

Ou são simplesmente novas attribuições 
que se courere, ou 8e trata. de accumulação 
de cD-rgos. 

O ·SR. MARTINs JuNIOR. - Si V. Ex. me 
provar que, em hypothese do projecto, as 
funcções, que vão ser dadas aos juizes fe· 
deraes, con,:tituem o cargo de auditor de 
guerra, me conformarei. 

o Sn.. TAVARES DE LYB.A., M.UtTINS JUNIOR 
E OUTROS dão apartes. 

O Sa. GALDINO Lon.Ero-Confesso que não 
percebo bem n distinc~.ã.o que o nobre Depu
tado por Pernambuco, Sr. Martins Ju1lior, 
faz entre o ca.rgo e o eonjuncto das flllcções 
ou attrlbuições do cargo. 

oS&. MARTINS JllZ\lOR.- v. Ex. dá li
cençíL, me explico. 

O SR. GALDIN"O LOR.ETO -Com todo t'l 
gosto. 

0 Sn.. MARTINS JUNIOR-Um ca.rgo é um 
complexo de attribuições a. que o legislador 
lleu um funcciona.rio para. as exercer, dando
lhe um certo subsidio, a.firn da que el!e se 
pague do seu tra.b;l.lho. Iõto é o ~a.rg-o. 

O cargo tem alguma cousa. de pessoal e 
nlguro:J. cousa. de real, é o conjuncto de attri· 
buicões e ~ tambem a. pessoa do funccionario 
que tem a 8Ua ret~ibuição pecunhtria. 

Funcçpes vee•n a ser qua.lq uer porção das 
atlribuiçües conferidas a este e que póúe ser 
perfdta.mentl..l de;;tacuda. do ca.rgo. 

0 SR. G.\LDINO LOJ~B'I'O- 0 que O nobre 
DJputndo di~ refsre·se a uma parte das a.ttri~ 
buições e não ao conjuncto destas ; quando 
s_ Ex. exemplillca, diz que é possível retirar 
tla.s attribuiçõea inhm·cntes a. um cargo 
uma. pa.l'te dellas,pa.m con1'eríl-as a um outro 
funcciOU\WiO, 

S. Ex. não diz que, tirando-se de um 
ca.rgo o conjhncto das attribuições e confe· · 
rindo-os a outro, não se faça urua. accumu
le.çiio de cargos. 

Ou se trata simplesmente de attribuições 
ou de cargos, .e neste caso o projeeto é incon
stitucíona.l, porque, pela. a.ccumulação de· 
novo eargo, lla uma remuneração corre~ 
spondente ao soldo de capitií.o. 
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SHe tra.ta simplesmente de attribuições, 
tambem não ·Vejo razão por que os juizes 
federaes reclamem augmento de venci
mentos. 

0 SR. TAY"ÀRES DE LYRA -Não reclamam; 
acliei equitativo e justo que se lhes desse 
uma gratificação. 

O Sn.. GALl>JNo LoltETo-Parece-me, Sr. Pre
sidente, que não ó esta a occa.sião opportuna. 
para. se augmentar os vencimentos dos juizes 
federaes. · 

UbE Sa. DEPUTADO- Não se augmenta.; 
O SR.. GALDL"\o Lon.ETo- domo não se o.u

gmenta, si se est,-1.belece que, por essas novas 
attribuições, que se lhes confere. perceberão 
vencimentos oorrespondentes ao soldo de ca.
pitií.o ~ ! · 

Resolvida a questão que nós podt:~mos con
terir novas attribuições aos juizes seccio
naes, além das especificadas na. Constituição 
Federal, sem que os juizes secclonaes tenham 
o direito de reclamar augmento de venci
mentos .•• 

O Sn.. TAVA.R.ES DE LYRA- Mas v. Ex. 
deve comprehender que isto não é justo. 

O SR. G.U..DINO LoRETo- S. Ex:., dizendo 
que não é justo da.r mais trabalho sem au· 
gmentar os vencimentos, faz uma censura á 
lei da. 1894, por exemplo, em que se conferiu 
maiores ·attribnições aos juizes seccionaes não 
se lhes augmenta.ndo vencimento.<!, e naqueUe 
momento as nossas condições eram outras 
que não são as actuaes. 

approvc as duas emendas; e neste ca.so man
darei_ uma segunda emenda propondo a sup
pressao nos mesmos termos, e espero que o 
uobre D~pntado com a sua pt'eoccupação de 
econom1a. ..• 

O SR. TA. VARES DE Lnu-~âo disse isto. 
O Sa. Ovrnro ABRANTES-Ftr.i eu. 
O SR. GALDI.No LoRETo-Ab não; a preoc

cupaçfio de economia ê minha! (Riso_) 
Mas si e simplesmente esta. a razão que 

leva. o nobre Deputado a oã.o acceltar a mi
nha emenda substitutiva e a preferir o sub
stitutivo do nobre Deputado :poro Santa. Ca
tharlna, essa ra.zã.o riesa.ppnrecerá.. e eu pode-· 
rei nesta. ou na 3" discussão, si a. minha. 
emenda lograr ser u.pprovada. pela Camara.. 
apresentar outra, :para o que desde já me 
comprometto. 

Tenho dito •. (Muito bem; muito bem.) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

Vae <limprimir o se.,'"llinte 

PARECER . 

N. 35-1899 

Jv.Zga. gue ao Congresso Nacional ou a qualquer 
dos seus rlous ramos fallece competencia 
pn:r. r. conhccC'I' da -me~teria con-stante das in
dicações aprt:SCl1taclas pelos Sr.< . .Depv.tados 
Lui:: Adotplw c Mello R11go. rclatiuru a 
acontecimentO! politico.~ ele Jllatto G1·osso, 
seguido de wn·t exposiç{io apresemacl<; pelo 
Sr. Deputado Lu i:: Adolpho Nioguem dirá que os vencimentos da ma· 

gistra.tura federal sejam elevados, desvntori· 
zada como se acha a nossa moeda; mas o que 
eu a.cbo e que si elevarmos a.,uora niio pode- O Congres~o Ns.ciooal nii.o tem oompe· 
remos diminuil-os amanhã . tencia para. conhecer da. mo.terin. constante 

do.s inrl icações apt•csento.das pelos Srs:Depu-
0 Sa. TAVARES DE LYRA dá um aparte to.dos Luiz Adolpho 0 goneml Mello ltego, 
O Sa. 6ALDINO LoaETo-0 nobre Deputado nos sc~es de 6 e 8 do corronto mez, e sub

pelo Rio Grnnde do Norte disso quo o pt•o. mottidns á. Commissiio do Constituição, Lo-
,jecto substitutivo do Nobre Doputa.rlo por gislncü.ll o Justlr;n. pu.1 ·:~ o fim do interpôr esto. 
Santa. Catharina. ora mais economico elo que o so 11 pal'ecer a. I'Cspeito. 
minha emenda. substitutiva.. Pn.ra ll•loptu.t•·sc, com perfeita conviçiiO, a 

Não ba t11.l, St•.Presirlento; ofu11damento que affi1•mntivn que vimos de formul11.r, basta. 
tem o nobre Deputado para d izer isso:-são as considero.t• o lndlrimivel o lunrlamental anta
possíveis vagas dos loo'&.res ele auditoresr\e ~onismo CJUO existo entro o caracter da 
guerra, que llcariío snpprimidos ú pro.Porçiio runc~'ii.o altribuida pelns mencioo:~.da.s Indi
que vagarem, si fór adaptado o substitutivo cnções no Poder Legislativo Feneral e a es
do nobre Deput.'\dO por Santa Q~tha.rino.. tt·uctura. constitnciono.l do systema federa-

Ora., não me opponho a. que sejam suppri- tivo, e bem assim a ruina de princípios e 
midos á proporção que forem vagando esses normas essenciaes do regimen que, si fosse 
lagares, e até me proponho a apresentar admittido, traria inevitavelmente comsigo o 
uma emenda. nesse sent ido, de rcodo que si 1 inarJequado e gentílico pro~esso que as refe
é essa a. razão, que predomin<t no e8l,lirito do I rillas indicações pretendem pôr etn pratica. 
nobre Deputado po.ra acceito.r o projecto sub-~ Nã.o ê :>ómeote iuadequado e gentílico, mas 
stitu tivo do nobt·e Deputado por Santa Ca- ta.mbem ana.rchico e subversivo o meio que 
tharina, ell& ha de :prevalecer para. o nobre os illustres signa.tarios das indicações ele· 
Deputado me auxiliar afim de que a Camara geram para provocar da. Camara dos Depu-

Co.m ra Y, UI · ~ll 
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, t~ mn pronunciamenro a'<!'erca, ·de fa:ctos enielli:la n. 12; Censt. Arg. !!l"ts. 56-SS, 
e~:~ja. apoociação eo:voin substa.nc\al-ment<:~ o Sl-8'5; Const. do E. de Matto G.ro-;so, art 1~. 
exe~cr(} da. fu6C'Çâo normu>l e or-ganic11 do § 2•, e art. 21). . 
Pod®·Judíc:iario que consiste na ao.Pplicação Parece, outrosim. desneoessa.rio fa1:er O' ~a-
do direito a c&dt1. facto occurrente, e qU{} é tudo dos di1Ierentes CJsos em que se r~aliza 
por.· isso mesmo extranllo . ás a.ttribuições a iutervenção fedel'lilnos Estados. díscrirni· 
ordiriaria.S do Poder Legislativo. Accresce nando aqueUes em que a Uniã.o age segund~ 
que por tal modo, é a{) mesmo tempo affecto o seu cr:iterio daquellesoutros em que não lha 
oo Congresso NacionaL o julgamento, em é dado dei:ll:ar de agir para assegunr a immu-
2a insta.neia •. d& ae!os que são de priva.ti.va e nida.de ter ri tori&;l dos Estttdos, on :para eíl'eí• 
sobera.na competenéia; dos poderes locaes dos tos de- analoga importanma.. . 
Estado$, e.que, uma vez praticados,. se tornam Torna-se, por isso, de todo o ponto presein:
i:rrevaga.veis, por nã.o haver delles recurso divel a exposição comparada do direito bta
algum conhecido em. dlr9ito federal, mór- zileiro com o argentino e o americano.,_ que 
mextta para fõ.ra. dos. limites jurisdiccionaeB lhe são mais proxífuos, para. o fim de esta
dos. mesmos EStados. beleeer que si o americano é. no ca.so ver-

Com effeito. as q nestões propostaa nas du!ra tente,. mais l'estrieto do que o argentino,· d 
indicações r~ferem-se todas ou. a. actos decor· brazileiro ainda. é mais restdcto que o ameri
rentes de intervenção a.ttribuida. ao P.resi- cano; e, nesta base, argumentar por &ma.ís, 
dente da Repu blica na. vida. domestica. do com o acto de 28 de fevereiro de 1795' e com o 
Estado de Matto Grosso, ou a. a.cto;;; dos po- j ulgam:en to da Corte Supremâ. (Luther & Bor· 
deres locaes do ·mesmo Estado, e, tanto em den, 7 How, 43'; Brightly's Digest, pag. 440, 
um caso como em outro, pretendem os hon . § 1-4) nos quaes se estabeleceu que, na. hypo
rados autores das indicações que a Commis- these <l'de requisição da legislatura. local (ou 
são de CoD.Stituição, Legislação e Justiça., do executi-v;> quando não esteja reunida a. 
inteirando·s3 das occurrencias do Estado em legiSlatura~ contra. violencias domesticas•, 
questão, por . meio dos do::umeutos iostru- compete a.a Presidente d!t R~pttblica. a.prem:a.-r 
~entaes que a.compalilia.m as alludídas indi- si as !lircumstanci3.S siW taes q_ue o Gover.no 
cações. se manifeste sobre a jurisdicidade, dos Estados Unidos· não possa. deixar de in
sobre· a; su:bsistericia oú- lnsu:b·,;'is ~encia jttri- tervil'. 

· ãiea- do8 actos mencionaào:;r e sollre oselfeitos Aftgura.-se-.nos igualmente s11:periluo qp.e, 
·emalia.ntesde&.«:es mésmos actos. ·. . . para ft:xar a. qua.t d[);} poderes :pertence,. nos-

Ora-, a preliminarda iocompeteucíaexcTae di:versos casos, a competenda, isto é, o dever 
a apreciação dd merecimento das questões ou a. faculdade de. intervir. entremos a di&
propt:istas, e-.bem assim qualquer indagação sertar sobre a theoria. da especia.lizaçio das
no-sentido da procedencia das allegações pro- funccões, fundamentando por ta.l Ilt()do o 
duzidas. · instituto conatitucíona.l da. divisão e coorde-

Não é preciso, em consequeucia, que nos nação dos poderes erigido3 orgãos da. sobera· 
detenhamos no exame da tntelligencia juri- nia· naciona.l. 
dica ão a-rt. 6~ da Constituiçao da. RepubHca. O certo é que, por agora, apenas no3 cumpre 
e das condições e-meios pra.ticos da interven- destacar o legisli.lti~o dentre os pod(}ros poli
ção tallerar DOS- Esta.d'os quando ooc"'rr~ pre- ticos da. Nação, para, em additamauto a.o que 
cisa:men~e~ algum· ~os restri~tos casos e~ que já. foi ~nicialmeote ~xposto neste' pnracer, 
a d1spos1ça,o do c1tndo artigo a. permttte-,- determtnnr as &ttributçõcs que !he f,)l'am con· 
intelligencta. essa. que, depois de muitas pro- feridas pela Constituição da Republlca, corro· 
vações equi.va~entes a outros tantos ensina.· borando, as•im, a. demonstração de sua inoom· 
mentos, póde hoje emffm, no presente mo- peteucio. p11ra. conb.ccer do a.e~umpto a que se 
mento- dã historia constito.ciona.l da. Repu· referem a.~ indica.~ões dos illustre~ Deputtvlos 
blica·, ser ccnsider<'lda como preciosa acquisi- 81.'!1. Luiz A:dolpho e general Mello- Rego. 
ciio e1fectivamente realizada e e.trectivamente Nem mesmo que a omnipotenci.a do pt~rla
incorpor&da li. jurisprudencia politica da.· Na.- mento da_ log!aterra.-omnipotenoia que é, 
çio. aliás, mail!l appa.rent&que real,-houvesl'!e·sar-

Não . e preciso ta.mbem recordar que, nos v ido de modelo p:\ra; a organiZação do Poder 
dominios da tbeOl'ia pura como na. concreti- Legislativo, no Brazil, mim mesmo assim, 
zá.Çiio desta. sob a; fórma de textos do direito tôra·liclto prelender que o Congreâso NacionBI 
escripto, as a.ssembléa.s politi~s são sempre o tenha ou- possa ter;. neste momento e dados;og 
juiz' uni co e- e:l(olusi vo da verificaç:W e reco- termo!! actuae~ da. que;;tão, qualquer i nte:rre
nhecimeDto dos- poderes de seus membros e, rencia.legitima e directa nG·denominado easo
em·l'egta.·, dos que a Naçã.o confere· aos chefes de·Matto Grosso. 
efeitos do executivo {Const. Fed., arG. 18, Não autorizariam· aemellíante- pretençiró' 
~rapho- unico; e art. 47; §§ . r• e 2" ; nem ás disposiçõe:r da Constituição FederaF, 
Gomt.- dos K'. U ~- da. Ameriea, sece, V r n, l, nem·. ai' prerogatiYS>' de plellâ- ingérenciá·eJ!t 



C~ara dOS Oepl.tados- lm~eSSO em 2510512015 11 51 - Página 12 de 23 

SESSÃO ÉM 25 DE JULHO DE 1899 '387 

todos os Iiegocios da. NaçU:o, quo as Camaras deliberar in gen~re, 'POr meio do projecto de · 
em geral avocam para sf, e que res~ltã. do lei, sobre casos da ua.turez;;. dar1uellr,s a que 
esteril e metaphysico preconceito de uma se relerem as indicações do3Sl's. Luiz Adol
fals;t. supremacia gerada sob a. impressão fal- pho e Mello Rego. E' direito, sinã.o ê.ever do· 
lacios.'\ das r ei vindicações que 03 rep!"esen- Congresso decretar não só as «leis o rewluções· 
tnntes do povo concretisavam outr'ora, nas necessarias ao exercicio tlos poderes que prc
monar.chias do direito divino, a supremacia tencerem ó. Uniiío» "como tambem qas leis cr
quê é falsa.; como dizemos, mas que, não ganicas para. a. execução co;;np!eta da Consti
ob5ta.nte, exi:: te na crença. de muitos e se ms.· títuição» (Const. art. 34, ns . 3i e 35). As re
nífes"ta. não só na. t crlera.ncia. do abuso aponta" o, lações dos poderes da Uniiío entre si e destes 
como sobretudo no. tendencia que as C&maras para com. os dos Estados podem e devem · 
LGzislntivas revelam sempre no sentido do. ser ol>jecto ele resoluções do Poder Legisla· 
discrecionaria usul.'pação de a.ttribuíções de tivo da Uniã.o destinadas a dcteL·minar a 
outros poder;·~s, que sãota.mbem orgãos da so- natureza do laço federativo que prende as 
berania da Nação e cnjos representantes são autonomias Iocaes á sobertl.nia nacional. · De 
taQlbem sagrados pelo voto popular, outrD modo o regimon instituído por nossa. 

Não a autorizaria o preconceito alludido lei fundamo;;ntal.serh o de Staatenqw~d (éon- . 
por não exprimir elle mllis do- que uma. federação) c não o d~ IJundestaat (federação), · 
i!lusão que a:penas superficialmente poderâ. conforme a technologia. dos publicist.as r.lle· 
perturbar o regular exercício das instituições mães. Na ausencía das leis a. que me refiro 
politicas de ·qualquer paiz bem organizado, e ê que o Congresso não se p.óde mauifcst.\t' in 
porqae, sendo protlucto de um sentimento li· sp~cie, sobretudo por interme(lio de pareceres 
õern.I · apenas falseado no seu objecto, esta desprovidos de saocção, a. proposíto de casos 
destinado talvez, a modificsr a sua direcção como os que são agora tratidos ao conheci
aeompJ.nhltTldo a; do verdadeiro liberalismo rnento desta. Commissão. Taes casos, quer no 
que, no conceito de Herbert Spenc<~r, assim seu aspecto theorico, quer na sua tciçã.o con
como no passado, teve a missão de limitar o ereta, encerram e suscit:l.m a questão do · di
poder dos mono.rchas, terã., no futuro, a. de reito e do <lever de int•"rvenção nos negocias 
cer cear o poder dos parlamentos c r edu2il-os dos Estados por po.t·tc dcs poderes federaes. 
i1.s sua.s legitimas !uucções. Ora, no pé em que entre nós .o:stá o prob[ema 

Nii.o a ltutoriza1•in. igualmente o pacto fun· ·intervencionista, tendo-se principalmente em 
da.mentD.l de. RepubUca, por isso que, per- vista as opini.ões divergentes emittidas n!) 
correr o nnaly8n.r as attribuiçües do Con- seio do Congresso, é mais que licito duvidar 
groiiso ·Nn.oionnl minuciosamente especifica- da competcncia. deste P:l.!'a ser o a.t·bitro U.as 
das nos:~ p~ragrn.phos do art. 34, no:> quatro f<~culdadc.s conreridns ao Governo Feder:~.l nos 
para.~rttplw~ do urt. 35, ou em qua.lqttor ou casos dos ns. l , 2. 3 e 4 do n.rt. c.• da. Con
tra dlsposlçiLo ou artigo. e concluir, llOr {'X· stituição. Hn quem peosc que 05 tres po
clusiio dtJ partos o em •let1nitiva, que consti· deres da União podem, cada. um ua sua. es· 
tucioonlmento niio é dado no Poder Lcgi~lo.- phera. e conforme as circumstnucias, usar do 
tl\lo ou n. qunlquor dos S'lU!! ramos pronun- direito "de intervcnt;ão; antros negam esse 
clnr-~o no cnso n (].uo fu.zomos rercrencio. dire ito uo Legislativo, reservanuo·o para o 
nosfe pn.rucor. · Executivo, quer primarinmentG, queL' secun-

Nem o nS!Umpto comportn objeetivamcnte d:1rio.mcnte, em caso do eent!lnça do .ludi· 
Q\llõl quer l'e!IOluçii.o ou ucto da competencia. cia.rio a executo.r. I·; nã.o pn.Nco que o nccordo 
do CongrosHo, nem o Congre~o. 1lmlo5 os ter· dus opiniões possa llar-se tílo CI)UO. O !neto, 
mos em quo se ncho. ti quostito, tem n. facul· porta.nto, c este: entro nós só o Poder Exc
dadc do tmnBr cssn. resotuQl"lO, expedir essa cuttvo tem coropett.!DCÍ:l. constitucional iucon
a.eto ou Interferir de q11alquer modo no caso testatln. Jla.raagiL' nos cttsos dos va.rios numeras 
com a sun. autoridade coustitacional. do art. 6.0 De resto, a proprialettra. da Con-

Isto posto, é a. Commissão de Constitníção, stituição pa.rec•J Mtoriza.r essa oompetencia. 
Legislação e Justiça de parecer que no Con- exclu~iva. porquanto a. cxpress~o- ~overno 
gresso Nacional ou em qualquer uos seus dons. Fcdua~. úe que ella se serve, nao pódc ser 
ra.mos fa.Ueee competencia pa.ra conhecer da rasoavelmente eotendidõlo sioão como equi"Vn.
materiil. constante das indicações apresen- lente da de Poder &ecuti'Vo . Pensando assim 
ta.<J:as pelns illustres Deputados Srs. Luiz o autor deste Yoto, no projecto que n.presen
A-dol;>ho e Mel1o Rego. tou â. Camara dos Deput:vlos em 27 de junho 

. Sata.das Couimissões, 22 de julhode 1899.- de 1894, commetteu a.o Executivo Feder3.l a. 
Xa'l}ier da SiZ~ira hmio;·, relator .-1lfartins missão obrigato;·i,: de providenciar nos ter
brnior, presidente . De accordo com :1 conclu- mos do mesmo projecto pam a manutú· 
s~ do parecer, mas sô quanto à especie e não çtío ela fdrr.w republic~rta íerlera.ri,a. ( An
peloS' faml:!imentos aUegados. Entendo que o naes da. Cama:r~;dos Deputados, 1894 ; vol2<', 
Congresso Nacional tem competenci:~o pa.ra. pa.g. 159, 
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Nestas condições, da"a a falta. de uma lei 
organica genericn. que f!escJ•imine as compe
tencia.s do Governo e do Congresso (si este 
póde tel-a) nos casos de intervençã.o nos Es· 
tados, é claro que só â.que!le l'.abe agir 
in-specie, sob sua. plena responsabilidade, nas 
hypotheses da natureza dessas a. que n.lludem 
as indicações dos Srs. Luíz Adolpho e Mello 
Rego. Não pertence ao P0der ~gislativo, no 
regimen v igente, convidar o Executivo a. 
usar de tal ou qual attribui~io leg:\l a. este 
a:ffecta, porquanto seria isso constituir-se em 
cumpiice quem t em obrig•1ções de juiz e corno 
tal precisa. de gu&.rdal' a. discreçiio e a s9ve
ridade da sua magistratura. N'estes termos e 
pelas razt'les expedirlas voto p ela conclusão 
do parecer do honrado e illustre relator, 
Sr. ·Xavier da. Silveira. -Galetío CaT'Oallw.l, 
vencído.-Al fredo Pinco,.;.;..Rivadavia Corrêa. 
- Oli,ei?'a B•mga . - Al'roa;ellas G,tlvão. -
Lui: Domingues, pela incompetencia das 
legislaturas ordinarias :para interpretar de 
modo autbentíoo e obrigatorio - os textos 
constitucionae5 cuja interpretação propõe a 
:primeira indicação; e quanto ã. segunr!a. in
dicação, pela. incompetencia do Congr&'SO 
para intervir em semelhantes aasos por meio 
ae leis, e pela da Com missão de Constituição. 
Legisla.cão e Ju~tiça para dizer sobre os actos 
do Poder Executivo em questão, mesmo em 
um processo regular.-Irin<:ú Machado, pela 
conclusão do parecer. 

:S:Xl'OSIÇÃ.O ESClUPrA. APRESENTADA PEf.O 
SR., LUIZ ADOLPUO 

da mesma incompetencia. em relação ao as
sumpto que foi objecto da · segunda. in
dicação. 

A primeira indicação refere-se á legalidade 
do acto da aasemblé<\ estadual de Ma.tto 
Grosso, annullando a eleição presidencial 
procedida a 1 de março, acio extorquido sob 
a pressã.o e ameaça. de grnpos armados que 
sitiaram a cidade de cuyabá de lO a 17 de 
abril do corrente, como consta da acta da re
spectiva sessão (doc. n . 8) e do officio do 
com mandante do 7° Districto Militar (doc. 
n. 10) e que e uma. violação da fórm11. re
publicana. federativa, 'garant ida aos Estados 
pelo art . 6, . n. 2 da Constituição da Repu
blica.. 

Não querendo tomar conhecimento desse 
facto, tr'l.zido á luz da publicldo.de pela di
vulgação de muitos documentos officlaes, pelos 
artigos da imprensa diaria e pela discussão dos 
a.eontecimentos occorridos em Matto Grosso, 
nas dm\s casas do Congresso, e deixando dé 
providenciar como lhe cumpre, em v irtude 
do art . 35 da Constituição, que dá ao P oder 
Legislb.tivo a a.ttribuição de vel~r na guarda 
da Constituição· e da.s leis, a digoa Commissão 
invoca para justificar a inercia. da sua. a.tti.
tude a. iocornpetencia. para entrar na apre
ciação de umacto atteJtatorio da fórma r epu
bliaana de governo, « cuja feição distinctit>a 
cm!iste, na opinião de Miller (conferencia 
acerca da. constituição americana), no dir'eito, 
mantido ao pooo, de eleger os {uncciona.rios 
que hao de gowmal-o ; assim como de votar as 
leis, que teem de regel·o, por inter·medio 
do Podor Legislativo, orgamzado em corpo 

Niio me conformando com o parecer em rept•esenta.otivo delibera.nte, cujos actos re
que a maioria da Commissiio de Constituiçiio, guiares podem ser considerados quaes a.ctos 
Legislação e Justiça conclue pelo. incornpe- do povo mesmo.» 
tencia do Congl'esso Nncic.onnl em tomn.r co- Qr(l., o o.cto dn. a.noullaçiio da eleicã.o de I 
nheaimcnto lla materln coostnnte llo.s in- do março, imposto é. vivn força. á Assembléa. 
rlicações apresentadas nn. Camara., n11s sessões L!>gislativa de Matto Grosso, «c~agi&t por 
de 6 e d" 8 do cor1•ente mel'., por mim e pelo [Jr Hpo3 tk pcpul:.ercs que, á mão armadt,, 
Sr. "'anet·a.l Mello Rego, vonho submottor ó. llmraçavam o tiure e::cercicio d'~ sua sobe· 
consideração da. illustró.do. Commi~~ii.o os fu n- rtt11ia~. como consta do tclegra.mma urgen
damentos em quo assento. n rn<ll!mo. olivm·- lissimo dirigido ao quartel general pelo com
gencia. . mrtndante interino do 7• districto, tenente-

Pet•mittirá primeira.monto u. digna Com· cot•onel Pn.ulo. Co.siro (Joc·. n. 8), substitue 
missfLO quo, o.ntcs do entrar ao do~envol- de facto o direito da forca ao exercício de 
vimento das questões constitucionaes que ~>c um direito político, que ó a condição es· 
prendem ao objecto das duas iudicaçües ai- sencio.l da. Jürma. republicana. de governo, 
ludi<W!, cha me a sua e;cl;trecid~ a t tenção constituindo, portanto. uma violação cla.r a 
para. a diversidade das ma.terias oellas con- da garantia constitucional, estabelecida no 
tidas, a qual pot· si sõ re~lamavtt um estudo. a.rt. 6•, n. 2, do nosso pacto fundamental. 
sep&rado e distincto das questões levadas ao Resta agora saber si dado o tacto de que 
seu conhecimento. se trata, isto é, si alterada. em suas bases 

Assim, pa ra apreciar em todo o >.eu justo a fórma. r epublicana. de governo, como se 
-~or . o p arecer da illustra.da ma.iori<t, terei deu em Matto Grosso pela. violação evidente 
Jli'IIDell'amente de occupar-me da incompe- do livre exercício de um d-ireito politi.co, qual 
tenci.a. do Poder Legislativo para tomar co- o direito uo voto, tem o Poder Legíslativo 
•. hec1mento do assumpto da. indicação apre- no regimen da Constituição de 24 de fevereiro 
s~ntada. no dia. 6,para em seguida occupar-me· competencia para tomar conhecimento ·do 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:51 +Página 14 de 23 

SESSÃO EM 25 bE JULHO DE 1899 389. 

assumpto e prov.er á solução das questões que 
lhe forem connexa.s. 

A opinião da maioria da illustrada. Com
missão, a o~te respeito, acbu.-se exarada 
com toda a clareza nas segointes proposições 
finaes do parecer que peço venia para repro
duzir: 

«Nem o assuml!ltO comporta objectivamente 
qualquer resolução ou acto da competencia 
do Congresso, nem o. Congresso, dados os 
termos em que s~ acha a questão, tem 
a fa.culdarle de tomar essa. rest;~tuçiio, expe
dir esse acto ou interferir de qualquer 
modo no caso com a sua autoridade consti
tucional. 

«I<lto posto, é a Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça de parecer que ao 
Congresso Nacional ou a qualquer dos seus 
dous ramos fallece competencia par<t conhe
cer rla ma teria constante das indicações a.pre
sentada.s pelos illustres Deputado.> Srs. Luiz 
Adolpbo e Mello Rego.» 

O final incisivo e cathegorico deste parccsr 
revela que, no entender da illustrarla. maioria 
da Commissão, a questão da competeneia 
do Congresso, no caso vertente, é ~ssumpto 
liquida.do,já estudado e resolvido e, portanto, 
descabida. qualquer tentativa no sentido de 
provocar a. acçD.o do Podei' Legislativo. 

Embora tenha no mais elevado conceito 
os vastos conhecimentos pt•ofissionaes d.e ca.rla 
um dos membros da digna. Commis>ão e cóm
quauto reconheça a minha fraqueza. ao 
tratar de ma.teria de direLto constitucional, 
assumpto que escapa á esphera habitual do3 
meus estudos, relevará a illustrarta Commis
são a minha ousadia., opponr1o a mais formal 
contestação á perigosa doutrina. que. contra
riando todos os precedentes de ambas :LS 
Casas do Congresso, pretende agora firmar
se, tirando a.o Poder Legislativo uma a.ttri
buição que nunca lbe tbi contestada.. 

TU.o ft~.ta.l aos destinos da Feder:.~.çlo pó1le 
ser essa doutrina como a que ora. foi inventada 
e esta reclamando direitos de cidade, ess<\ 
curiosa. interpretação •lo n. 3 do art. 6" que, 
a pretexto de ser o Poder Executivo j ui~ d:l 
opportunidade e convcniencia da interven
ção, entrega os poderes locacs â. mercê das 
facções que se rebella.rem contra. as autori
dades constituídas. 

:vra.s felizmente para a honra da Republica 
e pa.ra justo desvanecimento daquelles que 
collaboraram na organização do nosso pacto 
funda.mental,as soluções para as difficuldades 
que surgirem na vid't institucional do paiz 
devem estar e realmente estão contidas na 
pratica honesta das suas sabias disposições. 

E' esta a. primeira vez que a Commissão de 
Constituição, Legislação e Just iça se declam 
incompetente para sa.ber si, em determinado 

Estado, mediante factos provados que siio le
vados ao seu conhecimento, a tórma repu
blicana federativa esta ou não alterada, e 
pa. ra. provid<mciar de accordo com as dispo
sições do art. 6•. 

O caso de Sergipe, o recente caso do Ama
zonas e os numerosos projectos de lnterven" 
ção e de regulamentação 'lO art. 6•, estii.o 
ahi. par~• attest:~r exhuberantemente que a 
competencia. do Poder Legislativo para. pro
videnciar sob1•e o assumpto nunca foi post~ 
em duvida. · 

Os brilhantes debates que a questão da in· 
tervençãotem suscitado em ambas as Casas do 
Congresso são por outro lado um valioso 
subsidio para a apreciação dessa questão de 
incompetencia, só agora articulada, embora 
contrariando todos os precedontes estabele
cirl.os como demonstrarei em seguida.. 

Si dos annaes da. nossa vida parlamentar, 
passarmos ao estudo dos cil.Sos congenere 
que se deparam nas obras dos constituciona. · 
listas :l.lilericanos, ahi tam bem encontra remes 
firma.rl.a a doutrina da. competencia do Con
gresso para c0nheeer si a forma. republicana 
de governo estti. ou não deturpada. em qual
quer Est~do. 

Antes de enumerar os discursos e pr,)
jectos que a tal respeito se encontram no& 
annaes desta Carna.rll, firmando a doutrina 
da. competencia. do Congresso para conhecer 
do assumpto. seja-me permitido recordar as 
se~uintes palavras do Chief:-Justice Ta.ney, 
que seeocontra.m a pag. 126. vol. l, da obr<1 
de Hare, «American Constitucional La.Wl>: 

« The Constitution of the United States. 
as fa:r a.; it ha.s provided ror nn emergenc:r 
of this kind and a.nthorised the Genera.l 
GovArnment to interfere in ths domestia 
concerns ofn Sto.te, has treated the subject as 
political in its nature, anti placed the power 
in the h~nds or that depa.rtment. 

« Thc fuurth section of tbe fout· nrticlll 
of the constitution of tha Uoited Statcs 
shn.U guarantee to avery Stute in the 
Union a repubtic;lO form ar govern
ment, and. on rtpplica.tioo of tbe legisla.
ture or of the Exccutiv~ (when the legisla.· 
ture cannot be convouod), nga.iost domest:o 
violence. Undet• tllis o.rticle oftlw Constitu
tion, it rests with Congrcss to dt'Cide wl~·~t go • 
vernmentis tl!e establishcd 011e in a State,ror as 
tbe United State.> guamntee to eo.ch Sta.te a, 
repuhlican government, Congress must ne
cessa,·ily decide tohat go'lletnment i$ csta
blislted in the State be{ore it can detcrmin• 
tehether it is republican o r I'!Ot.:.. 

Commentando esta parte da Constituição 
ame1·ícana, Duuriez na sna obra. Lu ministres 
dans les princij>aux pays d'Europe et d'Ame·· 
rique assim se exprime á. p11.g. 120: 
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«La garantia d'une forme réoublicaine de 
gÕuvernem~nt elit tout li~ssi bien une me
sura tle police qu'une mesure de protection ; 
<leU' elJe a ete p:•incipalement étnbJie en fa
venr de l'Uníon. Qua.nd le g·ouvernement 
d'un ·Etat cesse-t-il d 'être J'épuhlicain ~ 
C'est Ze ·Congrês fedêral qui seul pev.t juge~· 
cette qt~esti<Ja. De :mcme, c·est à Lui q1.1'il up· 
partiel'lt d'urdont!e?· les m.estwes · d p1·end.re 
pc"r rcn'.le•·se1· ce oouternement non nipubli-
cà:ín. · 

· <tLe Président doit s implement pourvoir 
õa.os · ce cus á l'exécJition des decisions du 
Coogréi', avec l'a.ido des troupes fédérales et 
des miliees des Etats voisins.» 

que e~ um ,Es!ª'd~ qualqufill' · df!. U!J~ã.o Bra
zileira . um governador ou presid~:n~. J>9r 
exemplo, 'I;() 'iõobrepop)la a. qualquer o],itro 
poder que te!)ha nl).sciqo com .elle do YQ~o 
·pop~la.r e q~e deva s?.r barmomcamente ç.on
trapesado com oadexn:J.is pf!.ro. p~oduzir a. f~,. 
lícidade commum, o bem geral e public9 ~ » 

Cita em seguida o trecho de ~strac)a que 
~~ . . · . 

« La Nacion garante, no solamente la. 
fórma republicana., sino el ejercicio regular 
de las iostituciones. Aunque la fórma se 
conserve, si el ejercicio de las instituciones 
está interrumpido y el pueblo de una pro
víncia privado de su goce, ~a Nacion debe 
bacet' efectiva la garantia. que ha. pe!ltne· 
tido el articulo 5• de Ia. CVnstitucjon. » 

Essa intelp_gencJa dfl: Constituição ::tme~ 
ricana tem s1do mvar1avelmente adoptad 
:pelos diversos commepta.dores que se teern . 
occnpado desta. questão 0 as constituições ar- E' de nota.r que· no exordfo do seu.discurso 
ge1itina e brar.iloíra,, que tmnsplantnram dis- o Sr. Martins Junior.. firma perfeitamente a 
poslções analogas pac·a cs seuf:! estatutos, nã.o competencia do Pod~r ~isla.tivo para t omar 
teem sido interpretadas de medo diverso. conhecimento do assumpto p()S seguintes 

Que· a competencia do Congresso para. jul- termos: 
f,rar da fórriw. r epublica.na do governo esta.- fi. Essn. dupla responsabilidade a que 
belecido em um Estado d:t União tem sido alludo, Sr . Presidente e srs. representantes, 
sempre reconhecida como inllerente as suas é por um lado aqnella que tem todo repre· 
attJ·ibuições provam n'o todos os projuctos de senta.nte da · Naçã:o de procurar, usa.ndo de 
lei qne tecm sido a.prescntarl(lS com o fim de uma das attribuições que pela Constituição 
r egular os casos de iutervenção, previstos no são conferidas ao Poder Legislativo, regula
art. 6.Q menta.r esta ou aquella disposição constitu-

É tnntoi.;to e verdade que, a pós o projecto cional nece..<:Saria ao funtciona.mento regular 
n. ll, de 1894, estttbelecenilo os casos de do mecanismo do nosso systema de governo, 
intet·vençiio do Governo F<?.deral em negocias e, por outro lado, f!. responsabilidade m;>i~ 
peculia.res aos Estados, nos termos do art. 6•, restricta., menos extensa, talnz por isso 
n. 2, da Constituiçli.o d:;. Republicn., ttpr~sen- mesmo mais energica, mais instante, que me 
tado pelo Sr. Deputado l\lal'tins J1mior, e éa.be, como representante do Estado de Per
brilhant.emcnte fundamentado em discurso nambuco, de vela1.' por tudo quanto, dentro 
lll'Oferido na. sc:>são de 27 de junho, surge da.s normas da constituição de 24 de feve· 
logo o t!e n. li!J, a.ntori?..:lnrlo o Poder Ex- reiro.e da Constituição do meu Esta.rlo,possa 
eculivo a intervir no Estad.o do Sergipe, p:·o- concorrer para a. felicidade iJ.a. minha. terra. 
jecto este apresentado pelos Srs. Deputa.dos nata.! e para. 0 jogo completo, barmonico de. 
Gemini:tno Ikazil, Menezes Prado e Olympio t<Jdos os :poderes da União; concurrente~nte 
do Campos. d d Estad · 

O notavel riiscurso proferido peto o1•n.dor com os .P0 eres 0 o. » 
p~rna.mbuc:-.nc na.ju~titi~açü.o do seu projecto Ora, não se comprebenrle como o ill1J<>tre 
é um ''O.Sto rcposito1•io onde se :~cha eonrlen- Deputado por PernambuCI), uma. das maipres 
sado. com rara l1l'Oficiencia a doutrina consti- mcutalida(les desta Camara, c~ja illustraçlio 
tucional do art. 6• o ahi, depois de cstud:ll' só e compa.ravel á. aprimoracla eloqqencia. 
as <lis"(JO&içücs da. Constituicão americana. e a. com que costum(l. discutir a~ mais ardui1,S 
sua verdadeira. intcJ•pret:.~iio, se;mndo Cooley quostões de júrisprudeucia., lente cath<Jdra .. 
e out1'0'J :~moro::, e Oepois ele definir o que so t ico de uma. Faculdade de Direito, da qual 
deve entender por fôrma replihlicnna. r~dera.- t em siqo por vezes dír~ctor e cuja provada 
ti va, perfrunta. S. Ex., rl iril!hldO·Ee :i. ca.mara: proficiencia. foi muito ju"stamente r econhecida 
-xMns posso e devo pcl'gnntar 11estc momento pelos dig~os membros Q.esta Commissão que 
si, em face da. doutr·ina e em vi~ta. das fontes escolher~m a s. Ex. l)B.UJ, presidir os seus 
do nosso direito constitucional, póde a Uuiâo, trabalhos, fosse apresentar um J)~ojecto de 
podemos DÓ.:l pcrmítür que o funcciona.mento lei tendente a collibir nos Estados a detur
das inslituiÇ{ies loc~.es ou esüt.duaes seja pação da fôrma republicana. {eder;t.tiva, si 
pe~turbado e -penerlido em. umQ. feqeraçao ::;. Ex, não esti >e~se profundo.mente coq.ven• 
p~lc l!:nniquila!Oento de urn dos poq.eres cQn· cido qa competencia que as~jstia ao ÇppgJ!es~o 
StiiUCJOD3.e,!l; .SI podemo~ eqeVCD10S con.septj~• de prov~r !l. Oql aSSU1lll!~O . 4esta Jl?!tl,\l'er;a., 
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Ao llrojecto ~o Sr. Martins Junior. l!<:!guetn-. . ·c 'Nã.~ tem uma a~o geral:sobre ·~ta.l!a&.s · 
se dous outros. um do Sr. Deputado Erieo itmltada ao criminoSo para o :llni da· ·peím., · 
Coelho ~ob o n. 53, .de 1B95, e outro dos Sra. quando competentlf f"sse. . · ·.~ ·.· 
Deputados Eduardo Ramos e Luiz Domiogues, «Demais, afa-stada. a intervenção da justiç& 
apresentada ~amo substitutivo. Ta.oto em um federal, como o foi e:c-'l)i de um. aceordã.G -ao·· 
como .em outro projecto a. competencia. do Supremo Tribunal Federal, este recurso tor· 
Congresso Nacioil.1.l para julgar si a fôrma na.-se impraticavel desde que o Pode·r Judi• 
republicana de governo em qualquer Estado c!a.rio Estadual tambem foi derrocado pel&. 
cinge-se aos principias constituciona.es. dil. dieta dura. 
Uniã!f, está claramente firmada. no primeiro <~: Acha~ se o remedio, que biJSca.mo~, nil. in• 
na lettra a do§ l•; do art. 3•, e no segundo terveoçio permittida ao Governo Feder&l; 
pela. disposição do art. 2•, que peço permissao Isto é, á. União, pelo art. 6• da. Constituição 
para reproduzir: Federal. · . 

« Poderra ser comprebéndida. na disposição 
« Ao Congresso Nacional compete annullar, do n. 3; mais naturalmente, porém incide 

no todo ou em part9, a.s constftilições, leis e oo disposto pelo mesmo artigo n. 2. 
resoluções, promulgadru; por autoridades es- <.:. A União, em nome do principio· federativo 
ta..duaes, que contrariem ou embaracem o (une· que é ou deve ser um priD.cipio protector, in- · 
cionamento regula•· 4o regimen repuólico.no íervem para. manter a· forma republicana. 
federo.t ieo.» · federativa e nã.o só se deve entender este 

Os •utores des~~s .nro>..ctos. homens ver•a- preceito em relação ás Constituic~es escriptas " ""' "' •v • sinão tambem se deve o manter na ordem 
dos na. sciencia. do direito, sendo os dous ul- dos factos politicos. 
timos verdadeiras .notabilidades do nosso ., o l'ontraric füra. ineffica.z e irrisorio; é se.
fõro, não teriam dado ao Poder Legislativo bido como as governos mais anti-r~publica
a competencia para julgar da .. necessldade do. nos sabem dissimular as suas dictaduras sob 
intervenção no caso do u. 2 do art. 6, si real- a.s formas ·escriptás as mais liberaes, do que 
mente não tivessem inteira. ce1•teza de qne nos deram exemplo, em épocas diversas, oc
ãquelle poder devia· pertencer esta attribui- tavio Augusto, em Roma, ee~r de Medieis, 
cão. · em Florencae na Inglaterra Cromwell, etc. ·outro exemplo que tambem firma a com-
pet.encia do. congre~so p!l.ra julgar da neces· Rererindo·se á America do Sul, proreria 
sl.dade da. intervenção no caso a.Uudido é 0 a este respeito em 1890 o eminente estarlista 
que nos fornece o projecto n. 226, de 1895, argentino Nicoláo Avella.neda. estas eloquen
elaborado pela Commissã.o Mixta. do Senado e tes palavras : 
da. Oamara. a.utoriza.ndo o Poder Executivo a « Si, para declarar que se acha violada. a. 
intervir no Estado de Sergipe para. a.ssegu- fórma reymblica.na. de governo, tivessemos de 
·rar o exercício do Poder Legislativo á As· esperar que se levante uma monarchia e se 
sembléa. Legis1a.ti'Vl!. installada. em 7 de Se· erija um monarcha., teríamos então que, si 
tembro de 1894. o Para.gua.y :fiz~se parte da Republica Ar-

Fatiam parte dessli COmml~são os Senado- gentinli., teria mos v isto inditterentes levantar
res Gonçalves Chaves. como presidente, joa- se um despostiino tão sombrio !l.~O terrível 
qnim CorrG.1. de Ara.ujo e Coelho Rodrigues, como o de Felippe U, sem que a mão do Go· 
Deputados Bénedicto Leite e Paulino de verno se pudl'!!Se estender paro. o conter, por· 
Souza. Junior. como relator. · quanto o Pa.ragua.y continuou sempre com o 

Depois de fa.zar o histOt•ico dos· aconteci- nome de Republica., ainda. debaixo do governo 
mentos que t iveram logar em Sergipe, diz o de Francia. e de Lopez. :. 
pa~ecer da Commissã.o : « Mas acha~se na. ordem política de Sergipe 

< Destituídos os tres "oderes publlcos le- em cau~a o regimen republicano federativo~ 
.. "E' claro e de logica. a mais elementar que, 

gltlmos. como se vó desta ra.pida expostçD:o, si 0 princi;pio republicano não· subsistei tam· 
continua no governo o coronel Valladllo, bem não pode subsistir 0 principio repub icano 
com a sua a.ssemblea e os seus juizes. ft~derativo ·8 a especie esta comprehendidil. no 
~ Sobre t&o g:t,:avesacontecimentos. por de· genero. 

libtlracão do Senado, tem a. Commissão Mi:r:ta. « or"-; o principio republicano tambem tem 
de interpor parecer, indico.ndo a soluçao gwe o uma legitimidade, sobre a. qual repón~~n toda 
caso et~:ige e a nossa lei fundamental não. póde a sua daukina ; é o principio da « vontade 
deixar de.fornecer . popular,. expressa pela. representação e de 

<Sem duvida. não ba,sta a. intervenção judi- todo o ponto incompativel com as governo! 
cj.o.ria. pela. res.[x?nsa.bili.da.de pena.J, porque ae de facto. .. 
restabelece a olidem juridica pert;o,r~da. pelo ·« Si na. União rim governo de !ilcto, que 
delicto, não restab:l'a a ordem politica. Ótitra cousa. não é siilã.ô uma dictadura., seria. 
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anti-republicano, tambem o é nos Estados e dietador e a forcn. centrífuga do poder não 
assim como um governo de facto da. União contra.ba.la.nçada peln. força centripeta, daria. 
vicia implicitamente e alfecta destruir o prin- logo..-r â. jnsta.llaçã.o de um cesarismo avassal
cipio republicano em todo o pai)';, assim tam- la.dor e incontrasta.vel.» · 
bem a violação desse principio nos governos De tudo quanto 1ica. acima exposto se :póde 
estaduaes a:trecLa o governo da União, porque concluir que a competencia do Congl'esso não 
repugna que a RepubJic,t Brazi.leíra. seja a so1Ire a menor contestação, e esta proposição 
somma de umas tantas dictaduras estaduaes. •'Stá. perfeitamente demonstrada. em dous no-

« Ora, si o actual Presidente de facto de ta.veis discursos proferidos. na ca.mara, um 
.Sergipe, apoiado em um batalhão feder;.;}, em 1894 pelo sr. Deputado Cincinato Braga e 
"Substituiu todos os poLleres legaes, e o caso outro em 1898 pelo Sr. Dep11tado Adolpho 
de intel.'Venção para restabelecer o principio Gordo, quando se discutiu o projecto de in· 
representativo, essencial a nossa fórma de tervenção no Amazonas. 
governo. ,. o sr. Deputado Cincinato Braga depois de 

A citação jÍI vae longa e julguei necessario 1 demonstrar qu_e a. intervenc~o não compete 
reproduzir esta. parte do parecer pela analo- ao P_oder Jnd1ma.r1~ e _ne~ tao :pouc? ao Ex
gia. que o caso de Sergipe o:lferece com o de ecut1vo na mater1a mdwada, Isto e, no caso 

· Matto Grosso: sempre o valídismo da côrta do n. 2 d~ art. 6°, concl~e a~rmando ~ela 
dos Presidentes da. Republica a p9rturba.r a c~mpetenc1a d? Poder Leg1sla.tlvo, o que JUS· 
vida dos Estudos com a. mesma ostentação de trtica no~ ~egmntes termos: 
força e ~gua.l desemba_raç~ ! . _ «Antes de tudo o Poder Legislativo, por sua 

~as.st a competencw. nao e do Poder L~gi~· propria n<J.tt~reza, é o que ten: mais latítud_a 
lat1vo,como a:ffi.rma em seu parecer a matO ria de acção: a s1mples enumeraçao de suas attri
da Commissão, e si ella. tambem escapa ás at- buições nos arts. 34e35"da. Constituição,disso 
t~ibuições do Pode_r Judíciario, resta-nos -v:er convence plenamente. Aos outros poderes, 
Sl o Poder Execut1v0 o:lfercce a este respetto dous circulas círcumSCTevetn a norma de 
as nec7ssarias garanti.as .P~ra cb~mar a. si acção-a Constituição Federal e as leis or
esclusJvamcote a attribUiçao consignada no dinm·ias». 
n. 2 do a.rt. 6G. . . « Ao Legisla ti v o, a Constituição ~ o unico 

E' b~m de ver o per!go que correm!. a ~u- freio imposto; dentro della, é lhe liCito provi
tonom~a.. dos Estad_os s1 ao _Po~er_ Exec~t1 vo denciar sem embn.raços, sem .Peia~, so?re to~as 
fosse ~tctto a seu s1~p~es cr1ter10 mtervu nos as ma terias que interessam a Uillão, a Na.çao; 
negamos d11. eccn~mta. mterna dos Estados to- e já. demonstrei que tratamos. agora de uma. 
·das as vezes que JUlgMise altero da ou pertur- ma. teria do numero destas ulhmas .:~> 
bada. nos me~mos a fórma republicana federa-
tiva.. «E' o Poder Legislativo o ma.is directo e 

A medido. de protecção e gara11tia que a immediato representante da. Soberania Na.
Coustituição creou a bem de impedir 0 desgo- cional, poder imma.nente exercido sobera· 
verno e a. ana.rchia nos Estados seria logo namente». 
transrorm(lda em uma terrivel arma politica., «Desde que constitlll~iona.lmente o Governo 
em uma. medida de J;Jompreseão eleitoral á Federal de"9'e intervir no casa em que.stão,essa 
disposição doa· governos pouco escrupulosos. intervenção dci.-se de direito peta acçao do 

Esse perigo íoi ass1gnalado em um notavel Congresso a 2'uem i'flcumbe a eJcolha dos meios 
pll.l'ecer da Commissii.o de Constituição, Pode- nprop1·iados para prover á rnlisfacçtla das ne
rea e Diplomacia do Sen<ldo por occasião de cessidades pubticas; na impossibilidade de 
a.canselhal' a rejeiçii.o do JYrojectodo Sr. Theo- enumerar todos os casos de neceS!Iidades pu
dureto Souto, que propunba um interventor bli~as, implicita.mente cabe o.o Congre:;so Na~ 
no Rio Gra.ndc do Sul. ciona.l julg-o.r dell~s.Essc ó o espit•ito de nossa. 

Dizia. a Commissão: «Si ao Pouer· Execntivo Cou~tituic;ão. 
se conceõe53e a faculd<tde de intervir nos i( Repíto: :~. intervenção na caso em con· 
Estados, dando-lile competencia pa.ra. disccr- troversio. é um dos devores dl\ União diante 
nir por. si só qual a fórma l'epublicana. do seu do <~ri. 6• da Constituic;ilo, como dei:xei de· 
governo e qual a. legitimidaçl.e dos poderes moustrado». 
loca.es nelle existentes, minada pei:J. base 1lca.· «Pois bem, para o exercicio llesse dever, é 
r.ia a. federação dos EstM.os e a União brazi- preci~o que a União tenha os potle1•es da 
leira, vacHlante no seu alicerce, facilmente se cumpril·o. Ora., o e:x:l}rcicio dos poderes que 
esboroa.ria. ao primeiro golpe que sobre elht. pertenc(}m á U.aiã.o é regulado palas leis e re
vi.brasse o ma.ndatario infiel, que aca.so su- soluções do Congresso (art. 34 § 33)». 
bisse ao poder. j «E' um preceito constitucional que pre-

<~: Em taes condições nii.o teriamos um Pre- screve a intervencão feder .. ! ; ora, para a 
sidente da Republica, mas um. verdadeiro execução dos preceitos da Constituição deve 
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o cO~gresso Nacional decretar ns leis que tando ambos na. espeeie as l!Uas attribuições . 
sejam mister. (Art. 34, § 34. ) constitucionaes. 

« O caso em que ella. entende com a. obser-
. vancia da. Constitnição e das leis federa.es, 

encerra a. so.tisração de uma. necessid:tde de 
caracter federal, como é a. paz nacional, ao 
Congresso cumpre providenciar a respeito. 
(Art. 35,§ 1 •.) 

Nem de outra sorte se comprebenderia. que 
a Constituição tivesse dado ao Poder Fcrlera.l 
o direito de intervenção, expressso no at't.6°, 
sem da.r necessaria. e implicita.meote os meios 
de exercer esse direito.,. 

Partilhando desta opinião o Dr. Joaquim 
da Costa BarrJ.das, ex-ministro do Supremo 

. TL'ibunal Federal, depois de examinar o caso 
de Sergipe e de citar outros coogeneres oc
corridos nos Estados Unidos, mostra que a. 
solução dessas questões não compete nem ao 
Poder Executivo nem ao Judiciario, mas «per
tence pol· sua indole eminentemente politiCiL 
à alta funcçiio do Oongre:sso N:zcion o.Z. 1> 

«Entre nôs ainda não foi, como tanto con
vinha, regulamentado o art .6• da Constitui· 
ção, como o fez a. União Americana após a 
guerra. civil por meio das leis cba.ma.das de 
reeonstrucção ; mas em falta de uma. lei ge· 
ral não está o Congresso inhibiuo de legislar 
para cada. caso concreto, estabelecendo a in
tervenção no Estado, o modo de levai-a. a ef
feito e os limites dos poderes do interventor, 
cabendo e.o Ex:ecuti vo a rigot•oso. obrigação 
de, finda a. intervençfío, p.restar contas de 
seus a.ctos ao Congresso, a. quem cabe u. ul
tima palavra..:. 

A doutrina. sustentada por este illustrado 
jurisconsulto estabelecendo a. cornpetencit\ do 
Congresso pa.ra. intel'vir na. questào,Jando ao 
Poder Executivo a a.utoriz3.Çii.o e os meios de 
agir no sentido de garantir aos Estados o 
tunccione.mento do regimen ·republicano repre
sentantivo, se a.aha t&mbem brilhantemente 
expoata e firmada. no p~recer elaborado :pela 
Com1niss1Lo especial designada. para. dar pa· 
recer sobre a mensagem do Presidente da 
Republicn. relativa. aos successos políticos 
occurrentes no Estado do Amazonos. 

Nesse documento. rlepols de demonstrar a 
Commissilo que a rórmn. l'epublicu.na federa
tiva foi subvertirl<~ nnquelle Estado, vem 
iguaJmante consignada a doutriua da qua 
c havendo invarsiio da ordem constitucional 
na União ou nos Estados, a faculdade do 
a.rt. 6• da Constituição compete aos dous 
poderes essencialmente políticos, o Legisla
tivo e o Executivo, porquanto a tuncçã:> e 
tambem de caracter privativamente político. 
visto como repo1·ta-se ao exerciciQ dos po
deres publlcos dos Estados. 

<Ao Legislativo cumpre dictar a lei e ao 
Executivo. prover á execução della, exerci-

Camar~ V. III 

c: E' essa., parece-nos, a exegese n'\tural do 
dispOiliti v o do. art. 6• da Constituição de 24 de 
fevereirO,» · 

O Sr. Deputado Jayme Villas Boas, relator 
deste parecer, no discurso proferido em sessão 
de 9 de setembro, assim exprimiu o seu pen
samento sobre a competencia da União para . 
tomar conhecimento das occurrencias da· 
quelle Estado e prrovidencia.r sobre o reStabe
lecimento da ordem constitucional alli alte
rada.: 

«Sempre que se dá a subvl3rsão de qua.I
quee dos poderes políticos do Estado, clá.-se a 
subversão do regimen. 

<l:Essa é a doutrina do tribun11.l americano e 
sua demonstraçã.oéfacil, apreciando-se scien
tificamente o que se deve entender por fórnía. 
de governo republicano. 

«Desde que qualquer dos seus ca.ract eris
ticos fôr vtolado, fata.lrnente fa.lseacla est.ã a. 
fôrma. de governo. Applicando a doutrina 30 
facto, conclue que oPo11er Ex:ecutivo do Ama
zonas não e::;tâ. sendo exercido p13lo agente es- · 
colhirlo pelo povo. 

«A competeucia. da União esta manifesta
mente tirm1\d& já pelo espiJ:ito da doutrina, 
já pelos processos e normas communs adapta
dos nos pa.tzes que teem a mesma tórma. de 
governo que o nosso. 

«Para ca.racteriza.r a f11ncçã.o constituciona.l 
estabelecida no al't . 6, reporta-se o orador 30 
elemento llistorico e conclúe que o pensa
mento que dominou a elaboração deste a.~tigo 
não foi outro sinão firmar a. competencta. da. 
União. 

«E essa iotervençfio da. Uniiio não se póde 
limita.r uo a.cto da reposição dv governador
já o orador deixou bem claro no seu parecer. 

A Uaiã.o intervém como poder soberano 
para assegurar o regimen, para garantir o 
exercioío da. fôrma de governo.,. 

Nessa mesma sestiÜO, occupa.ndo·se igu&l· 
mente do pt•ojecto dl3 intervenção no ama
zonas, o Sr. Dl;)putn.do Adolpho Gordo, depois 
de definir o que se deve entender por fórma. 
republicana. Iederati va. e depois de estudar as 
disposições coogeneres d<\ COnstituição 
american~. citan•.lo as opiniões de Web
ster,MtLtldlson, Curtis, Cooley, Bla.ck, Cla.rk 
Hare,Estrad3. e Ba.rraquero, accreecenta. : 

«Sempt·e que um Estado, e!ll ~aa. Const~
tuiçã.o, não olíservar as prescr1pçoes constt
tuCJ0:1a.es da. União, e ouando mesmo a.s 
observe, sempre que houver uma. au~versão 
pratica. do systema. adoptado. havera llll!-3. 
violação da !órma. republicana., que determt
nará. uma intervenção». 

so 
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Continuando o discurso na ~essã.o ~:egninte, 
· o mesmo Deputado, _ depois de deiiionst rar 

q11e a competencia para a intervenção ~ão 
perten.ce '!l-O Poder J udiciario, citando em 
apoio de sua. opinião as dos constitucionalistas 
americanos, «apreciando os di versos casos de 
iQ.térvenção e1I'ectua.cla.M Ameri6.1. do Norte e 
Republica. Argentina, e a.rgumenl<\ndo com a. 

. nossa propr,ia. Constituição, conclúe pot• de
mostrar que na hypothete da. intervençãO 
determinado. pela necessidade de manter a. 
fórrna. republicana ferlerativa, e~ i11iciativa do 
acto deve competir ao CongYesso, competindo 
ao Executivo prover á execuçii.o da. lei. Nos 
d~ma.1s casos, porPm, a. intervenção compete 
ao Poder Execntivo .»-

I,onga seria. a. ta.rera. si nos propuzessemos 
ag-ora·apresentar em abono da nossa affir
mativa todas as opiniões dos homens mais 
competentes que teem estudado o assumpto 
em q~estão. . 

A competencia do Congres>o . para entrar 
n~ ~preciação ne factos que são lGvaclos ao 
EeU ·conhecimento pelos representantes de 
um Estatio da União, onde a. !órma. republi
cana federativa foi violada em :;ut\ esseocia· 
não p óde po:ota.nto ser posta em duvid~\ . 

O tlm da indicacão foi provocar a acc;ão do 
Poder Legislativo, atlm de que este estu
dando, á luz dos documentos apresentados, os 
aconteciment os que tiveram logat• em Malte
Grosso e a consequente S'lbversiio da. ordem 
constitucional no Estado, indicasse os meios 
tendentes a assegurar a.lll o livre funcciona· 
mento dos poderes constituídos locaes. 

Os factos S<i.o publicos e noto1•ios e as duas 
ca.sa::: do Congresso teem recebido do Estado 
telegrammas communica.ndo noticias da maior 
gravidade que não podem deixal' de affectar 
ser!a.rnente o. normalidade da. vida na· 
ciorirtl. 
Abroquellar-~ na. incompetoncia. para. não 

providenciar em circumstancias tão e:ccepcio
na.es, não serâ. abdicar o Congresso de uma. 
attribuição constitucion!l-1 e, parmitta-se-nos 
a expressão, não aerá faltar à sua. mU!sã.o de 
volar na. _guarda. cll\ Constit uiçã? e das leis 
·do. Rep'lblica ~ 

H 

Passa:rei a gora. a occupar·mo da incom· 
Jletencia. artlcula.d~ quq.nto â moterit\ con· 
stante d a. ~egunda indica.ção apresen~da a 
8 do corrente . 

Tratn esta indicação da. int ervenção do 
Potler Executivo, designando para Pt·esi
deote do Estado de Matto-Grosso um ve
r eàdor da. Camara Municipal de Cuyabã.J hoje 
empossado illega\mente do Governo ao Es-
ado. · 

_..;.· 

Foram lidos péra.nte a. Cama~& o· ~ie
gramma desse vereador commuriica.ndo haver 
assumido o go:vernp do E; ta.do, a convite do 
commanda.nte· do 7• districto militar, devidA- . 
mente autorizado pelo Sr. Presidente d~~o 
Republico., e t'lmbern outro te!P..gra.m.ma. da 
Camara Municipal de Cuyabâ, que pele.-con
stituição estadual é a competente p~ra. dar 
posse ao presidente, protestando contra a 
legitimidade desse governo. · . 

Consh tambem de outros telegrammas 
apresentados que o vice-presid~nte em exer
cício v iu-se obrigado a a.b.a.ndonar o cargo, 
não querendo os .seus substitutos 'legaes as
sumil-o. 

Tu<lo iSS() revela., depois d<ls la.m..entavlliS · 
acontecimentos de abril, uma situa.ção tão 
melindrosa naquella parte da. União, que aos 
seus representantes não era licito 8.13SUmir 
outra. alt itude sinã.o a d~ submetter ao conbe.,. 
cimento do Pode1· Legislativo os factos a.!li 
occorridos, afim de que este em sua sabedoria 
providenciasse como entendesse conveniente 
aos credites da União. 

A intervenção do Poder Executivo na sue. 
cessão do governo de um dos Estados da 
União é um a cto que exorbita das a ttribui
ções que sã.o conferidas a. este poder pels. 
Constituição ela Republic:J. e desta opinião 
pal'ticipa. o Sr . Presidente da Republica,que na 
sessão ilo janeiro de 1891, tratando do Poder 
Execu tivo nos Estados assim se expt•imia.: 

« Ellc surge, na pegsoa do governar!o1·, do 
suffragio do E stado, e de;app:.tYece em 'llirtude e 
nos termos d a sua lei O!"!lMLica., sem que na . 
origem ou ter11~inação elas suas fiú acçõe$ en
contre ou receba di-recta. ou ir&direotament' " 
influencia do G overno da Ur~ião. 

O gooernador c auim (uHccionn.rio pri1lati~ 
do Estado , completamente sep;trado e índep:m ... 
dente do Presidvrlte da Repuólica, de quem n~o 
rec~bc uma ordem n~r" 1.1ma Cc)1lWii<stl'o .» 

«E' certo, portanto, que, segundo este meca.. 
nlsmo, os · poderes do Estado não se acham 
suborcliD<Ldos aos da. Uciilo. 

«Mas, onde não existe subordin~hainde. 
pendenci~ e onde ha independencia, ha. sobe· 
rania. (").» 

Ora., as condições em quo actunlmente se 
oncontra. o governo de Matto Grosso eão pre
cisamente a~ de inteira subordíno.çilo e de· 
pendencin. do chefe do Podor Executivo da 
Unjão. havendo, portanto, m:~nitestu. inver
são da ordem const.ituciona.l no Estado. 

Para prover â. anormalidade desta situação 
com as medidas qne só oPorier Legislativo Fe· 
dera\ póde prescrever e dieta. r ,é qU3 03 rer,re· 
senta.ntes de Ma tto Grosso, no duplo caracter 

(•) A"naos do Cangresse~ Naci~nll,l, JJeS!~et .;!.~ 7 i!~ 
jnneira de 1S9i, pag. 110. 
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• ::de i~:i>reseJitnnt~ o~ União, cujos <:reditos d.e
fllJD. zelar, c como de!egados M Esta.do, cujos 
i~~er.esses · devem defender, submetter<~om a 
C9P.f:li4çra9áo da Camara. as materias const;<n· 
~? d~s d~as indicações, aguardando con· 
fu!ntes os meios de restituir aos l:l:l.bitantes 
daq!J.ella pa.rte: da União a trànquillidade, o 

, go13o dos dirpjtos civis e politi~os e as demais 
ga.J>antias de que sempl'ê gosara111 como cid::t-. 
dios .de um pniz livre e de q_ue, entreta.uto, se 
~CÀam privados na actualidade. 

RiCJ, )?.')de jlll.ho de 1899.-Ltliz Adolpho. 

INDICAÇÕES A.. QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

J .~ Indica.~ que o telegrammt~. do presi
dç~te do Estado de Matto Grosso, .rlirigiclo ao 
Presidente desta. Cama.ra., pa.t·ticipa.ndo que 
;waba. de ~band!}nar o governo do ll! ~UJ.Jo, 
vi~to não quererem a.ssumil-o 0'3 seu~ :;ubsti· 
tu tos lega.es, vá á Commi8sã.o de Constilui~ão, 
~gislação e Jpstiça., afim de que esta., to
mando conhecimento desse documento e tios 
qÜ~ ora. lhe são fornecidos sob os ns. 1 a. 14, 
interponha o seu parecer sobre os seguintes 
pontos: 

lP, si o acto da assemblea, onnullando a 
eleiçã,o pl'esidencial procedida o. 1 de março, 
sob !). pressão e ameaç;.\ de grupos a.rmaclos, 
~ue sitiaram a cidade de Cuyabá de 10 a 17 
de abril do corrente, como consta rla ::tela da. 
l'es:pectiva. ses;;ão (documento n. 8) e do or
ftclo do commandante do 7" districto militar 
(cloeuinento n. lO) ú ou nã,o juridica.monte 
nnllo em torlos os seus e !feitos : 
. z•, si esse acto, praticado con'trn. o. Côn
vicção e consdencia. dos Deput:ulos ir. :IS!iem
blé&, não constitue um nttcntndo contl'a. ·~ 
1órma. republicana de governo, garantida 
a.os Estados pola Constituiç:i.o d:l H.cpnblic:\ 
(art. 6" n. 2•), fórma cuj a esscncio. res itlo na 
verda.da e pratica. do regiman roprcscntativo; 

3•, si a.o Governo l<'edaral não incumbe 
~'tll . llo n. 2 do u.rt. n• da Constitui~.ü.n 
repor no ~overno do ?.htto 01•osso o pt•csi
deute legitimnmente cll~ito a I elo mu.r·p, 
cuja. eleioüo foi a.purmla. c recoohc-cidn. por
fei ta e vó.lidt\, como consta. tlos considor:\nn(ls 
do parecer da Asmm bléu, (doeu mcn to n. 8) ; 

••, si a. succe6síio do govomil 1io Mntto 
Grosso pura. o qut\trionnio de 1809 n HJU3 
póde eer consirlel·aúo.lezitimB., des1le quo niin 
assumn. o governf) do Estntlo o rreaidento ou 
os seus sub~titutos leg~~.es suff~·agauos na. 
eleicio j:i realizada a 1 c.lc HHli'ço ; 

5\ si dos documentos apresentados result1~ 
ou não a oonvicçiio de ter sido a Assemblé:1. 
do Est"do violentada no exercício da.s $Uas 
f~n~éões constí tu cionaes. 
Sa.~ d3.11 s~ões, 5 de juiJ?,o ·de }899. -

Lui:: Adolpho. - Mello Rego~ · 

· . ..... 

·· Iudica!'llo.s que o telegramma. qirjgj ~o à9 
Presidente desta Ca.m3.r;l. pe!o coronêl . ,~. 
~ouio Leite de Figa.eired.o, em que cam·muníca 
l1:~:v~r, na qualidade d·~ vereador da Cai)lal!a 
Municipal da c apita I e a convi te do gener.1~ 
comman.htnie do 7• distdcto militn.r, devido,
wente auloriza.do pelo Sr. Presidente da l~e
puhllca, as;sumirlo :J. a.•lqli.uistração ao Estq.d.o 
de Matto Grosso, va á Commissã.o de Cop, 
stituição, V'!gislação e Justiça, para interpor 
seu parecer sobre os seguintc,s pontos : · 

J.o· Si o act'J do Poder Executivo, intervin~ 
elo de qualquer modo na succe;c;•ão dó goxor.,. 
no da Mu.tto Grosso, exorbita. ou não das a.t
trlbuic;ões conferidas ao m~smo Poder pelo 
art. 48 d;\ Constituição ; . . 

2.0 Si o acto do Poder Executivo, ordeiL'l.n
do a.o comm:~.ndante do 7• districto militar 
que prestasse auxilio a~ veren.clot• nom~do 
presidente do Estado, nuo é de facto uma. m
tervcucã.o fóra dos casos espaciaes previs tos 
nas disposições do a.rt. 6.• ; 

3.• Si a succes;;ão do governo de !\Ia.tto 
GL'osso obedece ao dispo,;to no § i• do a.rt. 17 
d<\ Constitui(;ão estadua-l ; 

4." Si os <~ctos emanados de uma autoridl\· 
ele fórD. das condições prescl'iptas pelas leis 
elo Esta.•lo :po·Jcm ter for~a. de lei. 

S(ll~ da.s sessões, 8 1le julho de 1899.
Lui.: Adolpho.-:bfeUo Rega. 

Vilo a imprimir os seguintes 

I'ROJECTOS 

N. 42 A - 189!> 

A 11lo>·i.:a o Onvcr;! o u rlcspcarler com a t·cpa· 
>·aç/To d o m rtcriol f lttctuun t c d<t A >·matla ti S 

cconilr:t irts l'(fccllttLtla ·; t1as d i.,ersa.• ·vCI'Úas do 
or çamento dtt ;\fto·i11ha J!O.ra o presente cxer· 
cio, ll·mt<(uimlo·us 1Hrtt a de Mv..tel•ial ele 
CúnsttUt:1;ií.o Nn. ·; al do reíer ido orçamento. 

O projecto apr.~sent:vlo pelo Sr. Deput~4o 
Augusto S•wcro não pódo seL" a.preciado sem 
um exume ll:t ~i~uaçü.o que o iuspirou, 

E•n prnjcot11 nntal'ior (n. 60 Llcste unno), 
qua jU. murcecu o voto rl:t Camara.. nllurliu a 
Cürnmissii.o elo OJ•çarnento ó.s diffi,:ulolatles 
com quo I nd:nn os po•lcroil publicas, obri
;:o.•los a vcl:tr• pda. cOn!;el'Yu.çilo e rJ!Olhori~ 
<.las instituições militare.s, l]u:mdo '" ~>ituaçiio 
financeira impúc, como o mais aleYantttdo dos 
deveres, o ole não ga'>I3.J'.'. Conci!illr CS$:111 
duas olll'igaçõcs, conservfl-n•lo a. grlL:la<:.iLo que 
eqtre il.Jnba~t ~ recomrnenda., a.cu1lir ;i, pri
moir'" sem ferir o t~a.çQ ~ssigna.l~do n r;o
gund,a, cons~itue, no momento a,ctual, difll
çqlP.aq~ q)!~ ÇQ!llJ?f~ enfre.!lta,P q vencer pela, 
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colla.bora.ção harmonica dos dous poderes
Legislativo e Executivo. 

-Tanto quanto era possível, nesse parti
cular, com respeito ao Exercito, já ficou pro
videnciado no projecto n. 66, a que acima. se 
alludiu, destinando ao melhoramento dos 
principaes serviços de terra., dt.us terços do;; 
r ecursos habilmente aventados pela a.dminis· 
tração da guerra. 

Mais difficil-sabem·no todos- é , porém. 
o mesmo problema., quando transportado á 
apreciação das forças de ma.r. Cada vez mais 
se accentua. a verdade, de que o dinheiro 
é o primeiro elemento de guerra.. Ao aperfei
çoamento do material bellico, mercê da coope
ração scientiíl.ca applicada. á arte militar ,acom
panha a alça. dos preços do seu fabrico e 
acquisição. O subido valor do material utili
sado de par ~om 3. delicadeza. do preparo em 
mnitos casos elevam sobremodo o custo do 
material de guerra moderno. }.{ais que em 
terra, assim succede no mar; mais que com 
relação a outros pa.izes, assim succede com o 
nosso. reduzido a gastar sob a pressão de um 
cambio que lhe triplica os sacrificios. No em
tanto não ha como fugir-lhe; nunca será. de· 
m.asiado advertir que a política. interna.cio
nal oã.o é de molde, no presente, a a.conse· 
lhar o despreso de forças que affirmam so
berania. Verdade é que nos podemos com 
felicidade considerar incluídos entre os povos 
que não so.tl:'rem actualmente a pressão de 
di11lculdades internaciooaes capazes de se sol
verem em um c:.r,sus belli ; tão Yerdnde é, 
:porém, que o inicio da guerra, que pode ser 
subita., é moderoa.mente um momento de 
mobilisaçã.o, nunca de preparo. · 

Dos recursos militares de que dispõe cada. 
nacionalidade, coofor·me as suas circumsta.n· 
cias, algum ou nenhum p3.rtido poderá haver 
'Victoria ou derrota, conforme os tenha. apres· 
tados para. entrar em acçã.o de prompto ou 
haja de demora.l-a. por desidia. e impreviden
cia anteriores, Examinando o caso espemal 
de .nossa marinha de guerra, sabido é que 
se verifica. nã.o só a detlcicncia de· elementos, 

· mas ainau. em regra o estado preca.rio do 
que possuimos. 

Certo não nos é dado, por emquanto, 
augmentar o nosso patrimonio naval além 
do que já. possuímos e encommend~mos, por 
mais que isso possa pareoor thmmuto ; o 
que, no emtanto, podemos fazer-e m·ge 
que façamos- é collocar o material na vai 
que possuímos em condições de prestar os 
servtço:s que d&. sua importa.ncia se poss<t j u· 
diciosamente esperar. 

Não poucos sacrifi.cios reprcsantam para a. 
Nação a. sua marmha de guerra, seL'vida., 
telizmente, por uma officialldtLde capaz e 
valorosa; possuímos uma esquadra em que, 
a pa.r de navios modernos, outros ha, nã.o 

talla.ndo dos . que só servem para pretexto 
de commissões, que, embora já antiquados, 
podem, todavia, prestar reaes serviços. 
Para. isso é, poL•ém, mi&ter que a. adminis
tração nava l di~ponha de recursos para 
appu.relhal-os com os elementos que ou nã.o 
possuem de todo, ou carecem d!l substituir. 

Si as condições financeiras nos prohibem 
votar o creriito avultado que para. tanto 
seria. necessario, cumpre buscar alvitre 
mais modesto e que não alt9re a despeza 
orçada. 

Outra cousa. uão faz o projecto que a 
Commissão está. estudando neste parecer . 

E' conhecido o zelo com que a administra
ção da nossa ma.rinlm se tem havido no dis
pendio de cada verba do seu Ministerio, n~o 
~ó pelos que acompanham de perto. a 9:dm1· 
nistr<lÇão na.va.J, como pelos que haJam l1do a. 
critica dos que a. suppõam imbuida de mjus~ 
tifica.vel usura. 

A util idade que para. a propda ~l'inha 
resultam da applicação dessas econom1as aos 
melhoramentos de que ella carece, respon
derá com vantagem á precipitada severidade 
des;;es reparos. · . 

De notar é sómente a excepcionalidade da 
medida alvitrada, que infringe normas e re
gras orçamentarias recommendaveis e pelru~ 
quaes o Congre5So tem cumprido o seu dever 
de zelar. 

A Commissão o confessa lealmente ; mas 
não -vacilla em acceitar - a medida proposta, 
uma vez convencida, como está, que ella é 
dictada pelas contingencias m[l.ÍS que ditliceis 
do momentó. . 

Convem, entretanto, advertir que, tal qua.l 
estâ formulado o proJecto n. 42, me:rec., re
P<\ros que indicam a. conveniencia de emen· 
dal-o. 

o primeiro se refere à circumsta.ncia de 
admittir economias, sem definil-as, antes de 
apuradas a.s despeza.s do exercício; a se
"Und<\ provém de não alludir ás verbas que, 
porventura, possam dar deficits, os qua.es 
devem, na hypothese do prê>jecto, ser preen
chidos pelos saldos em outt·as verbas apu
rados. 

Eis porque a. ·commissão de Orça.ment? 
j ul"a de coaveniencia apresentar um subst.l
tut'ivo que complete o projecto apresen~o 
pelo St·. Deputado Augusto Severo, addl
tando-lhe disposições que sanem a~ fall!a.s 
apoutadas. E assim o fará., na 2• d1scussao, 
que e Q_Ut1.ndo o Regimento permitte, si a Ca
mara quiz.er approva.l-o em la como a Com
missão propõe. 

Saladas Commissões, 24 de julho de 1899. 
- CassiaM do Nascimento, presidente .-Lau
l·o Mützer, relator. -M:Iyrin~.-Augusto Se· 
-oero. -Calo geras. 
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N. 42- 1899 

Considerando o. ur~encia da. repara('ão de 
algumas unidades da nossa esquadra para. ser 
ella. colloca.Jn ern pé de servir com prompti
dão, anles mesmo do quo a da. necessidade de 
seu a.ugmucto : 

Consldera.ndo quo no or~.o.mento actual da. 
ma.rinbC\ cUvul'~o.s economias teem sido fei
tas, avuitaudo a. que resulta d:t suppre~são 
dos a.rsennos dn Bania o Pernambuco, e que, 
dispondo·~o del!Sns tnl!sma~ l!conomia.s p<mt. 
aquelle fim, o.utori?.:\da u. simples transfe ren
cia tle snldos em VtlriJas de despezns já decre· 
tadas, evltur-sG·hn a abertura de novos cre
dites. que ldtLm aggrn.var as despezas do 
Ministet'io dn. Mn.rinba ; 

O Coo~resso Nn.cional decreta : 
Art. 1.• Fico. o Governo autorizado a des

pender com o. repo.racü.o 'do materh~l fluctu
ante da. o.t·mnd:t as economias effectuadas nas 
diversas verbas elo orçamento da ma.rinha 
para o presente exercicio, tra.nsfol'iudo·as 
para a tle «Miltcrlnl de Constr·ucção N<t.Val~ 
do referido oro;nneuteJ ' 

Art. 2.• H.evognm-se as disposições em 
contrario. 

Sala das se~l!ões, 23 de junho de 1899.
Augusto Souuro. 

N. 84-1899 

Eme11dt' do & 11111lo 'r.n w·ojecto a . 150 A, de 
:1809, dr1 Cam<tra rlos Depwados, que appi'O
tta o tratadu aJ.~ignado nesta Capit2l em 6 
de Olttubro tlc 18Y8 pelo Ministerio das Re· 
lczçtJes li:.cltst•ioi'C>', deuidamente autori:;ado, 
c o Plcn•}n leHciari:. rl4 ~~publica A1·gent ina, 
p rtra ro fim rio completar o estabclecimrmto 
da linht~ di'lli.voria. entJ'C o B1·Q.::it e aquella 
RdpabHca. 

A proposl~ito doatll Co.mara, n. 150, de 1898, 
approvandu o tr"tndo assignado em 6 de ou~ 
tubro do m011rno anno, entre os plenipotencia· 
rios das Ropubllcns Hro.zileira c Argentina., 
pa.ra. o llm de compl~tar o estabelecimento da 
linho. divl~<orio. ontro ellas, de a.ccordo com a 
sentença nrbltral pr.>ferida. pelo Presidente da 
Repubticn. dos l!!~tn.dus Uni.dos da. America do 
Norte, foi ncco\t;~ pcl<> Senado com emendas 
supprimintlo o Ut' l . -" r-. passando o 3• para. o 
lagar do.quollo. ! • ru·~ _ 2• autorizava. o Go
verno n eft'ectu;ll' ,)~ gastos neceS$al'ÍOS ao 
cnmprimeuto dns clausulas do tratado, caso 
nã.o houvesso vorba. especial p:Ha. ta.l 11m, 
mas tendo o Congresso Na.cional concedido ao 
Governo um credito especial de cem contos 
de reis pa.rn. execução do tratado tornn.-se 
inutil a. disposição citada epDr isso é a Com
missão de Diplomacia e Tratados de J>3!recer 
que seja. a emenda. do Senado a.pprovada. 

Sala. das Commissões, 25 de julho de 1899. 
-Urbano M :Lrcondes, presidente.- Latner~luz 
Li ns, relator. - Josd Avetif1•J.- R11Ctl:f Ua!·
tins. 

N. 150 A - 1899 

Projecto n. 150 A, de 1898, d·L Camara dos 
Deput .trúJs , qt:te approDa o tratado assignado 
~testa CapiNl, em 6 de outttbro de 1898, 
pelo Minist;·o das R elações E:~Jtc,·iores, de"Oida· 
mente auto1•i.:11dJ, e o Plenipotenciario da 
Republica Argentina, p<tra o fim de com· 
p leta1' o esta/Jeleçimea to da linha divisoria 
entre o nr" . .zil e aqueUa Rept:~~lica. 

O Congresso Naci.ona.l resolve : 
Art. 1 • • Fica a. pprova.do o. Tro.ta.do a.s

signado nesta. Capi.ta.l em 6 de outubro cor· 
rente, pelo Ministro das Relações Exteriores, 
devidamente autorizado, e o Plenipotencinrio 
da. RepubHca Argeot·na.. para. o fim de com· 
pletar o estabelecimento da linha. divisado. 
entre o Brazil e aquella. Republica. 

Art. 2-• Para. execução das uisposi~;õcs do 
mesmo Tratado é o G•>Verno a.ut.orizndo a 
e.trectua.r os gastos necessa.rios, caso nii.o tonho. 
o Congresso designado verl.Ja espeoil).l paro. 
tal .fim. 

Art. 3.• Revoga.m-se as disposiQOes em 
CQlltrario. 

Cama.ra. dos Deputados, em 14 de novem-bro 
de 1898. - A.1·thur Cet.cw Rios, Presldento.
Julio de 11IeUo Filho, 1• Secretario. - Ca1·lo~ 
Augusto Vaten te d e Nouaes, 2' Secretario 

N. 150 A- 1899 

Emcnd!L$ clo Senado ao projeclo n. 150 A, àe 
1898, da C:Lm<tl'a dos Deputados 

Art. l. • - Como está. na proposição • 
. Art. 2.•- Supprima-se. 
Art. 3.•- Passa a ser 2•. 
Senado Federal, em 30 de juuho de 1899.

Francisco de Assis Rosa e Silça, Presidente. 
- :Toalt.im d' O • Catunda, 1• Secretario. -
Hem·iqtte Coutinho, 3• Secretario, serv~ndo 
de 2·•. - R r.r.ulino J. Aáolpho Horn, servmdo 
de 3° Secretario. -Jose Freire Be:erri~ Fon· 
tenelle, servindo de 4• Secretal.'io. 

N. 85- 1899 

Approva o tratado de arbitramento entre as 
Republicas dos Estados Unido$ dA Bra::iZ c 
do Chile firmado neUlL Capital pelos pleni
potenciorios respecti":JOs em 18 de maio de 
t899. 

A CommissãÓ de Diplomaci~ e Tra~dos, 
havendo examinado o couven1o de arbitra· 
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merito perma.nénte ajustado ent.ro o Brazíl e 
o Ch-ile e comüdernndo: 

1• ,. que o recu rso do arr'i!ramentu n<:ha- s_e 
e-,:.plicitamente recommcnvarlo nas •hspost· 
ções do § 11 do al't. 34 dõ1 Con~tituição da 
Republica; 

2" qiie nos te1•m:os da Convenção de W a.s· 
. hinit,6~, de28 de abril ·. sJ~ 1~9_0, a ar?it~a
gem foi ~doptilda co~o p:-mClpiO de ~n'eJ~o 
ititer:naclDnal americano, com app!tc~wao 
obrigatori~, entre as nações contractantes, 
para. ·solução êe todos os liligíos, salvas as 
excepções estipulada.$ no art . 4° da. mesma 

. convenção; 
3~. que é de r econhecirla vantagem que a. 

obrignçã.o de i•ecorl'er ~os al'bi tro;: sej::~. pre· 
. e:rist ente 11. emergencm. dos coníltctos. pols 
em· càso· contrario torna-se sempre dífileil o 
aecordo quanto á, compo~ição e competencia 
do tribunal a.rbitral ; -

4°, oue a. clausula estabelecida no primeiro 
a:rtlgÔ deste t r <ltúdo, cil-cumscreveodo sua 
acção ás causs.s susceptíveis de uma. solução 
júriclica,é consideru.da.peios esr:riptores sobre 
o Direito Internacional c··Jmo limitação es-· 
s~ncill.t ~~ efficacia da arbitragem, porquanto 
si' os· Estados contenderem p•1r um motivo rle 
política geral; . si as }>l'et~;nçõe~ quo os rli
videm resultam de uma longa ri vulidade em 
:poderio, si arriscam as fron teira:s ou a e:tis• 
tencia das nações e, principalmente, si estas 
luctam· pela preporiderancia., ser-lbes-h'ia di f· 
:ficilimo submetter taes pendencias a um ar· 
bitro, pcrq~e nã.o n.dmíttiriam que :uma au· 
t.Orida.de qualquer pudes>e resolver um pro
blema debatido ent;:-e ellas durante secnlos» ; 

(Funck Brentano a Sorel, Précis du Droit 
c!es Gens, Pa.f!. 46 l}; · 

5•, que as dispo;;igões r1os artigos subse
q uen.tes Tesol"vem cabalm9nte as possivals 
diverg~ileia:s quanto á escolha do arbitro e 
extensão d\ls respectlvos pode1•es, divet'• 
gencias Que frequenÚ!mente determio([.m a 
protelta.ção ou mallogro do recurso uo a.rbi
tramento', mesmo qua11do bem acceito em 
principio,pelns parte:; ; propõe C)U~ a Camara. 
eles Deputados adopte o ~eguiote: 

Projecto de lâ 

O Congresso Nacionál resrlva : 
Art. 1.0 E''a.pprovn.do o trat!l.clo de :lrbi· 

tramento ent re âS · R~publícas dos Estados 
Unidos de Brazil e do Chile firmado nesta 
G<tpi-ta.l_p~los. plenipotenciarios r espectivos 
em-18 de maio de 1899. 

Art:. 2. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala elas Commissõee, 25 de j 11lho de 1899. 
.-.u,·õcmo M.-trcondes, presidente.-. La.menh<t 
Lins;' relator • ..-.· E'neas ]ícil"tiYis. - José .A;!le
Uno, 

O Sr.' Presidente.;.... Tendo dado 
a l1oi·a, designo pa.ra amaohtí ·a seguinte 
ordem do dia.: 

Vot:J.ção déLS seguin~es materia.s : 

Do prÔjecto n. 81, de 1809, a.utorl2a:ndo· o 
Poder E:fecuti -v o a restituir á. camara Muni
cipal de Itaguaby, EStado do Rio de Janei.i'O'; 
a importancia de 21:824$; de direitos dei i~ 
portação pagos pela mesína. Camara sobré' 
material importado pa.ra canalização de ag'iia
(2' discussão) ; 

Do p rojecto n. 26 A, de i899, com o pa.teoor 
sobre as emendas o:lferecida;s na 2"· discussãO' 
do prC~jecto n . 26, do corrente a.nno, que fi:ta. 
a competenci:~. dos presidentes da.S Juntas 
Commerciaes, na.s cc~pitaes dos Estados onde 
estas runccionarent, e dos juizes do com
mercio- ou quem S<Jas· funcçõés exerc·er·
n<JS demais comarcas em que for domiciliado · 
o negociante, para. preencher as formalidades 
do art. 13 do Co•ligo do Collimercio pá-ra. a 
validade jurídica dos livros a. qué se refere o 
a.rt. 11 do .citado Codigo (2"' dis~ussão); 

Continuação da. 2" discus~ã.o -do projecto 
n. 23 A, rie 1899, declaranrlo que nas Cap!taes 
dos Estados, onde nã.o es tiver creado o loga.-r 
pri ,. ativo de a uc.!Hor de guerrâ, a cetim nlar<i 
as furtcções de.s~e ca.rgo o juiz se.Jcforia.l , cóiií 
a. gra.<lua.ção de capitão; vencendo o soldo 
deste posto ; . . 

Discussão uníca do parecer n. 33.-.rlé 1899,
julgn.ndo que Severino TMsas Nliiiez, súb· 
em preiteiro de Drammond & Passos, deve 
reclamar ao- Poder Exécutivo o pagamento 
dn. q u'a:ntia. de 9:138$;· a que tem dir eito, 
a fim de por este ser pedido o necessa.riô cre- . 
dito; 

Discussão un'ica. d<iiJa.reoor n. 34, dê 1899, 
indeferindo e requerimento em qúe o Dr . 
Fernando Pereira da Rocha. Pa.ranhos pede 
ga.ranth\ de juros por esp<~~.o de .20 a.nnos, 
sobre o capital ma.ximo de 4.000:000$ e 
oútros favores para. fundar colónias infantis 
a~ricolas nest!l. Capital e no E;;tado do Rio de 
Janeiro ; . . 

. 3" <liseussão do projecto n. 48 A. de 1899,. 
declarando r emidas as dividas para._ com :t. 
Fazenda Nacional tleixadM pelos otllciaes. e 
praças que :pereceram na Mmpanba de Ca
n udos ; 

3• discus..<ã.o do projecto n. 28 B; de 189.9, 
que fix:a o subsidio que devem · perceber 
os membros do Congresso Nacionill dnr~ nte 
a. legi.statura. de 1900 a 1902 e da outras: 
providencias, com s ubstituth·o da commissão· 
de Constituição, Legislação e Justiça, de-:-· 
claraodo em vigor ·a lei n . 407, de 6 d~ 
oovembro t1e 1896, que fixou J)ara a presento
!legislatura o subsidio dos Deputados· e Sena•· 
dores ao Congresw Nacional; · ·. · · 
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. . 1 :i. discussão do projectú n. 59 A, dl! I 899, 
atitodzando o Governo. a transfe!'ir do corpo 
de engenheiros navaes para o da; armada: 
o engenheiro naval capWi.o de . fragat a g ra
duada- Carlos AccioH, com substitnti v o da 
Commissão· de·Mài'in:ha e Gtterra. · 

Levanta-se a sessão as 4 horas da-ta..rde. 

62• sElisÃ.O EM 28 DE JULHO DE 1899 

Prr:sidencia. dcs Srs. V a;; de · MeU<J (Presi
dente) c.Julio de Mello (2" Vice-presidente) 

Ao meio-dia proce-ie-se á cha.ma.da, á qual 
respondem os Srs. Va.z de Mello, Jalío de 
Mello, Carlos de Nova.es, Angelo Neto, Au· 
gusto Montenegro, Theotonio de Brito, Serze
dello-Corrêa, Luiz Domingues, Eduardo de 
Bei'rêdo, Anizío de Abreu, Henríque ·Valia-

Aràujo Góes, Olympio Campos, NESiva:,i.eovi~ 
gildo Filgueira:;, Jeronymo Monteiro, Bel isario
<le 8ouz,,, Fonseca Portella, · Erico Coelho 
Alve~ de Brito, El'nesto Bra.zilio, Barroâ 
Franeo Junior, Pa.ulhio de Som:~' Junior, 
Campolin<t, .Almeida Gomes, João Luiz, Mon
teiro de Bo.rros, Octaviano de Brito. Ferreira. 
Pires, Ma.ttn. Macb:ldQ, Nogueira. Juoíor, La· 
m:artine, Luiz' Fla.cquer, Domingues de Castro, 
G~sta;vo Godoy, Adolpho Gordo, Alfredo EHis~ 
Cincinato Br<l.gll, Arthur• Diederíchsen. !to· 
do!Irho Miranda, Cà.racciolo, Pliilio Casado, 
P95sidonio da Cunha, Aureliano Barblisa1 · 

P1nto da Rocha., Py Crespo e Azevedo Sodrê. 
E sem cau:>a os Srs . Carlos Marcellioo, AI· 

buquerque Serejo, Conha. Martins, Frederico. 
.Borges, Augusto Severo, Herculano Bandeira., 
Juvencio de A~uia.r, Geminbno Bt'O.Zil, F'elis
bello Freire, Tosta, Eduardo Ramo>. ~{a;rco
lioo Molira, Timotlleo àa Costa, Raul Barroso, 
Leonel Loreti, Oeocle<~iano •ie Souza, Antonio 
Zacl:>.aria.s, R,odolpho Paixão, Padua Rezende, 
Francisco ·Alencastro e Victorino Monteiro, 

E' lida e s3m dcba-b appro-va.da. & á.cta. d8f 
sessão antecedente. 

Pa.ssa·se ao exp'eliiente. 

.. dares, Marcos de Araujo, Pedro Bo-r:;es, Ude
fonso Lima, Marinho de Andrade, Helvecio 
Monte, Tavu·es de Lyra, Francisco Gurget. 
Eloy de Souza, Appo!onio Zena.yács, Mala· 
quias Gonçalves! Arthur P_eixoto, Roch~ Oa· O S1•, 4.• S ·ecretario (seruindo de 
valcante; Rod.rr~ues Dona,_ Jayme ':"Illas- f") procedeá leitura. do seguinte . 
Boas., Seabrn., Mrlton,. Frtwc1sco So:lre, Ma- · 
noel Ca;etano, João Dantas Filho, Adalb'erto · 
Guimarães, Pa.ra.nhos .Montenegro, Pinheiro EXPEDIENTE 

Jn:nibr, Augusto de Vasconcellos, Sã. Freir e, Pe- Officios : 
. réir.a dos- Santos, Sil'l'a Castro, Julio dos Sarr

tos,Urfuuo Marcondes, Carvalho Mourão,Jo3é 
Bonífacio, lldefonso AI-vim, Gonçal-ves Ramos, 

~ - Ja.cab da. Paixão, Henrique Yaz, Francisco Ve1· 
ga.,ÁJ.tredbPinto,Alvaro Botelbo,L&onel Filho, 
ROdotpllo Abreu, Telles de Menezes, Theo
too.ío de Magalhães, Manoet FufgC3ncio, Liu 
dol~r:tCaetílno; Eduardo PimenU!l, Olegar !o 
Maciel, Ga.li\ii.o Carvalbal, Alvare.s RuiJ!ão, 
Dino Bueno, Oliveira. Braga., Bueno de An
dra.da., Elias Fausto, Cesario de Freitas, Luca~ 
de··Ba1'J'OS, Francisco G-licerio, Hermene~ildo 
de Moraes, Alves de Castro, Leopoldo Ja.r'tlim , Do mesmo seobor, de 25 do corrente, 
Luiz Adolpho, Xavier do Valle, Alencar Gui- transmit~indo a propoaição desta. Camara,dis· 
marãas, llrazilio da Luz, · Lameoh1\ Lins, po~do sobre as promoções dos officíues do 
~oncio Corrêa, P<.tula R.a.mos, Francisco To· e:xercrto e á qual o Senado não poude dar o 
Ient~i:ro. Pedro Fe1·reira, Guillon, Dicigo For- seu assentimento.-Ioteir·ada. · 
tun&. Appa.1.'i.cio Mariense, Rivadavia Corrêa:, Do t.-I!nisterio da· Justiça o Negocias In te· 
Ve;,pasiano de Albuquerque e Cassiano elo riorcs, de 24 do corrente, transmit'tindo a; 
Nasci~ento. Mensagem do Sr. Pr~idente da Rcpublicá, 

Do ~r .1 o Secretario -do Senar.fo,de 24 do cof.. 
rGnte,communica.udo que o Senado.,. em se~são 
tlo dia 21 do corrente mez não poutle da.r o 
sou assentimento as proposições desta. Ca.rnan, 
concedC3ndo um: anno de licença ao tele.,ara.· 
phista. da. Repartição Geral dos Telegraphos 
Nelson Serejo de Carvalho, pa.-ra. tratar de 
sua saude, e a.o l• tenente da armada 
Dr. João Bapt ista N!onte, pardo praticar no 
estrangeir·o a.· especialidade de: construcções 
militnl'eil e elect-l'icida.de·. -Inteirada •. 

Abre·se a.-sessão. concernente ã resolução· d'o congresso Nacio-
Deixam de comparecer, com c1usn. pa.rtici- nàl, concedendo oi. to mezes de licença, com: 

pàdir, os Sl':>. Silva Mariz, Heredia. d~ Sã, ordena~o, ao h<Lcharel Antonio Ataca.ussú 
Pedro Chermont, Matta. Bacellar, Rodrigues Nun,s, juiz federaJ, na secção do Pa.rã., e de· 
:Fer.a-andes:. Viveiros, Guedelha Mourão, Elias volvendo dous dos a utographos doYidamen:te· 
M&rtiil&,- Coelho Lisbo~ Coelho Cintra., João· · sa.neeionados . -Inteirada., en "iiando-se o· outro 
Vieir«",- Pereira. de Lyra., Pedro Pernambuco, · a.u~grapho ao Senado. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2510012015 11·52- Página 2 de 26 

400 .ANNABS D.A CA.HA!U. 

Do mesmo Ministerio, de 25 do corrénte, 
enviando a. seguinte 

Ca;pital Federal , 25 de julho de 1899.
M. Ferraz de Campos SaUes.-A' Commissito 
de Orçamento. · NENSAGEr.t 

Srs. Membros do Congresso Nacional.
Tenho a. honra. de submetter-vos a inclusa. 
exposição, que me dirigiu o Ministro da. Jus
tiÇa e Negocies Interiores, sobre a necessi
dade do credito de 1:616$935, para. occorrer 
ao pagamento do vencimento do escrivão do 
juizo seccional, no Estado de S. Paulo, An· 
thero Gomes Barbosa, relativo ao periodo de 
3 de dezembro do anno pas:>ado a 31 de de
zembro vindouro. · 

Do Ministerio da. Marinha., de 24 do 
corrente, enviando o requerimento em que 
o commissario de 5• classe João Luiz de 
Paiva Junior pede que a. sua. antiguidade de 
p osto seja. contada. de 9 de março de 1892, 
tazendo-o acompanhar de cópias do officio do 
quartel-general n. 267 A, de 29 de. maio do 
corrente anno, e da consulta. do consellío 
naval n. 8.171, de 7 do vigente mez, etc.
A' Commissão de Marinha. e Guerra. 

Do Ministerio da Fazenda, de hoje, enviando a seguinte 

PROPOSTA 

Receita Geral 

Art. 1.• A receita geral da Repnblica. dos Estados Unidos do Bra.zil é orçada em ouro 
53.975:543$593, papel 314.418:000$000 e será realizada com o producto do quG fôr arreca
dado dentro do exercício da presente proposta., sob os seguintes títulos : 

OlUliKAlUA 

Importação 
Ouro 

1. Direitos de importacão :para consumo . •••..••. • 
2. Expediente dos generos livres de dh·eitos de 

18.000:000$000 

consumo ..•.•••......•.•...•••.....•...••.•••••....• . • .• •.•• ·• 
3. Dito das capatazias ... .. . . ..... . . . . . .................. .... .... .. 
4. Armazenagem .......................... . . . . . .... . .. . . . . . .. ..... . 
5. Taxa de estatística ...................................... . ...... . 

Entrada , sahida e estada de natios 
6. Imposto de pharóes ... . ........ , .............. . 
7. Dito de dócas ..... ~ .... . ...................... . 

Addicicmaes 

8. 1 O • f a sobre expediente de generos livres de di~ 
rei tos de consumo, pharóes e dõc~s .••••••••••• 

Inte1·ior 

330:000$000 
130:000$000 

18.460:000$000 

46:000$000 

9. Renda da. Estrada de Ferro Central do Brazil . .••••••• .• •••••.• 
10. Dita das estradas de ferro custeadas pela União ................. .. 
11 . Dita do Correio Geral ....... . ... . .... ...... . .................... . 
12. Dita. dos Telegraphos Electricos ....•..•••••••.•••.••••••••••••••.• 
13. Dita da Fazenda. de Santa Cruz e outras de pro· 

priedade da União .••••.•. , •.•.•...••...•. • .•...•••••..•...•.. 
14. Dita da. Casa. da. Moeda ............ ... ................... .... ..... . 
15. Dita da Imprensa Nacional e do IJiario OfficiaZ • ••••• , • • , ••.••••••. 
16. Dita. do La boratorio Nacional de Analyses ............. . _ ...•.... 
17. Dita. dos a.rsenaes .. ... ... .......... . . ....... . . ..... .............. . 
18. Dita da. Casa. de Correcção ......... . ........ ... ........ .... ..... . 
19. Dita do Gymnasio Nacional ••..• • . , ..•••...••••••••...•.•••.•.•.• 

Papel 

153.000:000$000 

3.000:000$000 
1 . 000: 000$000 
4 .200: 000$000 

250:000$000 

270:000$000 
170: 000$000 

161.890:000$000 

344:000$000 

35.000:000$000 
2. 180:000$000 
7.500:000$000 
7.000:000$000 

100:000$000 
15:000$000 

600:000$000 
40:000$000 

5:000$000 
10:000$000 

100:000$000 
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Ouro 
!O. Dlt:l dos Institutos dos Menino~ Cagos e Surdos 

Mudos ............. . . . . .. .. ...... ... . . .. . ............ . . . .. . ... .. . 
21. Dita do Instituto Nacional de Musica. ........ .. . · ... , ... ... ...... .. 
22. Di.ta das matrículas nos estabelecimentos offi.-

cia.es de instrucção su perior ... . , , ...•• , .• . •..• ••.••.• • •. •.•..• , • 
23. Di tu. d:l. Assisteucia de Alienad.os ....... ... . . ..... · ........ ...... . . 
24. Dita arrecadada nos Consulados .•.... •••.• , .... 400:000$000 
25. Dita. dos proprios na.cionaes ........ ....... ...... . . .. . . . ... . . ... . 
26. Imposto üo se!lo •.••.....• . .• . ...... ..• .•...• .. • .•.. • .• .• . .•.. • 
27 .. Dito Je 1/20 "/o sobre as operações de c:J.mbio ou 

, ele moeda metallie& a prazo .. ..... ... ................ ... .. . · ••. .. . • 
28. D to de trauspurte ....... ... . ... .. .. . . . ........ . . .. .... ..... ... . 
29. Dito sobre o caoital das lct{lrias federaes e es· 

taduaes ..•..... : •... • ....•.• .... •••• , . • • , •... , , . •. , .. . •. ... ....• 
30. ·Dito sobre vonci:nentr>S e s ub:i·.lios .. ..... ..... ... ....... . ...... . 
3l. Dito d.l pennastlc agua ............ .. . ... .. ... ...... ..... .... ... . 
32. Dito de tmus míss:'lo !l ·: a.p·:>Iices (j C!Ylbarc:1ções . . . . ... ... . . . ....... . 
33.· Di to de 2 l /'!. •;o :;obre ÜJVi<lenucs uos títulos o.,, 

comp:lnlüa~. c te .... .. ..... . .. .. .............. . ................. . 
04. Dito sobr~ sociell<d~I> sportiva.s na.Ca.pití>.l Felleral .. .. ............. . 

lS.906:00G$000 
35, Dito sobre ~anuncias em ca.rtaz~s impt·,1ssas ou 

manuscript<>s, ~:ílixaclcs nos Logu.res [1Ubii<:o5 .. ..... .. . . , . . .. .... . 
36. Contribu:.;;ão ,las companhias ou em prezas do cs· . 

iradas de fer ro, etc .•.... . . . ... . . •.. .... . . •. .. . . .. . ... , . ... . . . ..• 
37. Fóros de terrenos de marinlHIS ....... ... . . ...... .. ....... ........ . 
38. Juros das acçõJs das estradas de !erro d<l Bahi;;. · . · 

o P~rnarnbuco.......... .... ... ... . ...... .. . .. 105:000.'?<JOO 
39. Laudemios . .. ... ..... .... . .... ... ...................... .. ... ... .. 
40. P1•emios ·de deposito.; publ!eos . .. .... ..... ..... .................. . 
41. Taxa j udicia.ria •..•.• , ••.•• • .. ....••...•.... ... ......•. . • .• ..•.. 

Coasttmo 

4" Taxas sobre o fu.mo. : .. ... . ... . ..... ..... . .. .... . ...... .. ....... . 
·13. Ditas sobre bebidas ...... , .. ...... .... ..... .... . . .... .... . . .. ..... . 
44. ])i tas soltrc phosplloros •.•••• •..• ... .. . .. .•. .•.•.•. •. •.... . .•. .• , 
45. Ditas sobre o .;al. . • , .. . ••• .•.. .. . •.. . , . .. • ..•.•.. • , •.....•. ••.•• 
46. Ditas sobre calçado .. . . .. .. . .. ...... ..... . ... , . .. ....... ...... .. . 
47. Ditas sobt·e veias .•••••..•• • . •.. , •..•. . ....... . •......••....•.•.• 
48 • .. Ditas sobi•o p~r!uma.rias ..• ... • •..... .. . .• .....• •• ••....•. . ..•. • • 
49. Dit:1s 5obl'ê especialidaclcs p h m·maceutic:ts • •. .. . .•• .•.. •••.•••.• . • 
50. Ditus sol;re vinagre . . ... . . .. . . .. . . . .. .. .. . .. ... , . ..... . . ..... .. . . 
51. Ditas so'oto conserva.s <l~cm'nes. peixes, <loces, etc . . . .•.•.•. .. .. . • .• 
52. Ditas sobre cart(l.s de jogar . . .. ... ..... ... ... ..... ...... . ....... . 

E::ctmor-fi,•aria 

.53. i\Iontepio da ~·iari nht\ .......... . .... .... ..... ..... ..... ... .... . . . 
54. Dito l\Iílito.r •. . , .. .. . .. ....• • •.•.... . . ... ..•.... . ...•. ..... .••• . • 
55. Dito dos emprc,;ados publicos . ... ........ ...... .. ..... .. ....... . 
56. Indemniza.çoões . . ... . ....• .• .... . · . •.. •.... .• .••. • ..• • .•. . •. . . . . .• 
57. V onda. de gc:meros e propl'ios no.ciona.es .. . • . ... • ........• • •....••• 
58 . Juros ue C!l.pitteS ua.cionaes.. ... .... . .. .. ... .. . 310:000$000 
59. RemMescentes dos pt·emios de bilhetes de lo~erias . ............ , •••• 
60. Imposto de trJ.nsmb~il:> de propriedade no Distt·icto 

Federal •.. .•...• . .. . •... •• • .. , ••. .••...• • . . . •.• .• .•• . •.•... . . • . 
61. Di.to I\ c inl'l.u~t::·ias o proftssi:les, il1em ...... ... .. ............ . ... .. 

401 

l'apol 

1:000$000 
2:0()\)~0 

180:000$000 
500~000$rJOO 

150:000-~0 
12.00ü:OOO~O 

700:000$000 
3. 000. 000?000 

1.000:000$000 
~.000 :000$000 
2.000:000$000 

700:000$000 

850:000~000 
30:000:)000 

241.897:000$000 

10:000$000 

3. 000 : 000~'000 
15:000$000 

$ 
so: ooo.;;-ooo 
20: 000:~000 

150:000;3000 

6.000:000$000-
4.500:000::)000 
7.000:000~0 

• 3. 000 : 000.~000 
2.000:000$000 

800:00' $000 
1.500:000SU00 
1.000:000$000 

400:000$000 
1.501):000$000 

70:000:'3000 

tl5: OO:I.sOOO 
:?50:000$000 

1.000:000$000 
1. 000:000$000 
3-000: 000.)000 
1 • 22G: ooo:;:.ooo 

15:000.)000 

3.000:000$000 
3 . 000:000.$000 

19.321 : 000$000 2l:0. 4\l8: 000-)0GO 
C:\rullrn V. 111 51 
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RPDA COM AJ'PLlC.A.ÇÃO.B:SI."ECIAL 

Fundo de 'l"esg:tte de papel moed,~ 

1. Renda em papel proveniente d0 arrendamento 
das esti'att&.s de ferro de 1_)ro:prieda.de da. União. 

2. Producto da cobrança da divida activa da União, 
qualquer que seja. a sua natureza, inclusive as 
sommas provenientes da liquidação do debito dos 
ban.cos e dos cmprestimos feitos as inclustrias 
sob a fórma. de bonus . ...................... .. 

3. Todas e qua.esquer reuda.s eveotuaes percebidas 
em papei pelo Thesouro, incluído producto da. 
emissão de moeda de nickel, na quantia de 
20. 000: 0000$000 ............................. . 

4. Os saldos que se apurarem no orçamento .•... 

Ouro 

320:000$000 

600:000$000 

23.000: 000$000 
$ 

FUNDO DE GAR.A.NTIA DE PAPEI,·KOEDA. 

1. Quota de s•;., ouro, sobre todos os direitos de 
irnportacão para consumo ................... .. 

2. Os saldos das taxas arrecadadrcs em ouro, 
d~duzidos oe sar·viços que r:esta especie o The-
souro e obrigado a custear, .................. . 

3. O prodncto integral do arrendamento das estra
das de ferro da. União, que tiver sido ou Côr 
estipulado em ouro .......................... . 

4. Todas e qua.esquer rendas eventuaes percebidas 
em ouro ................... 4., •••••••••.•••••• 

Recursos 

g,Q00:000$000 

$ 

26:66i$000 

. $ 

Emissão do Funding lo:m de accordo com o contracto 
de 15 de junho de 1898........ .... .. • . .• . . .. • . 25.627:876$593 

Saldo ou e:xcesro entre os recebimentos e as restl· 

Papo! 

23 . 920: 000$000 

9. 026:667$000 .. 

tuições d~s de:positos ..•.• ,, •.•.. ,., ..• ,,,.,,, .•. • .••.• ,,,.,.... 5.000:000$000 

53.975:543$593 314.41S:OOO$noo 

Art. 2.• E' o Governo a.utori.zado: 
1. o A emittir, como antecilJação ela J'eceita no exercicio desta. proposta., bilhetes do 

Thesouro ate a somma. de 25.0tJ0:000$000 que sar·ão resgatados até o fim do mesmo 
exercicio. 

Art. 3.• A receber o restituir. de confol'midada com o tlisposto no art. ·H da. lei n. 638, 
de 17 de setembro de 1~51, os dinheiros provenient!'ls do cofre de Ol·phãos, de bens de 
defuntos & ausentes e do evento, de premias de loterias. de depo~itos das caixas economicas 
e montes de soccorro, e dos depositas dC3 outras origons. Os saldos que resultarem do 
encontro das entradas com as sahidas poélerfio ser applica.dos ás despezas publicas e os 
excessos das re~tituições serão levados ao balanço do e:x:ercicio. · 

Art. 4.0 A fazer as operações de credito quo forem necessarias, com exclusiio da. 
emissão de prlpel-moeda. ·. 

Art. 5. o Continuarão em vij:tor todas o.a disposições das leis de orçamento o.ntece· 
dentes, que não ver·sa.rcm particularmente sobre a fixação da receita e despeza., sobre a.. 
·autorização para marcar ou a.ugmentar veocimentos, reformar repartições ou legjslo.ção 
tlscal e que nãG tenham sido expressamente r~vogudas. 

Art. 6. o Ficam revogadas as disposições em contrarlo, 
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Despez:~. Geral 

Art. 1.• A despeza geral da Republica. dos Estados Unidos do Brazil é fixada. em 
ouro - 34.64!:651$021, papel - 267 .109:520~852, a qual será. distribuída. pelos respectivos 
Ministerios, na. fórma especificada nos artigos seguintes : 

· Art. 2.• O Presidente da Republica é autorizado a despender pelas Npa.rtições do 
Ministerio da Justiça. e- Negocias Interiores, com os serviços designados nus seguintes 
verbas, a quantia de 15.595:993$4.07 em p.1.peL 

I. Subsidio do Presidente da Republica. .............................. . 
2. Subsidio do Vice·Presidente da R.epub\íca .......................... . 
3. Despezas com o palacio da Presidencia da. Republica. ........ , ..... . 
4. Ga.bioete i! o Presidente da Republica .............................. .. 
5. Subsidias dos Senadores .••••..•.•• , •.... , •• , •••••.• , •..••.•.. , ••.• 
6. Sécretaria do Senado ..•.....••...•••••..•.•••..•.•.••.••.•.•••••.. 
7. Subsídios dos Deputados .••• , .................. _ •..• , ..•....••. , .• 
8. Secretaria da Camara dos Deputados .............. _ .............. .. 
9. Ajudas de custo aos mambros do Congreaso Nacional ............ . 

10.-Secretaria de Estado ..... , ........................................ . 
11. Justiça Federal ..•......•.••.•••••.••...•..•....•..•.•••••...••.••• 
12. Justiça do Districto Federal. ............................... , ••.•••• 
13 •• o\judas de custo. a magistrados ..•••••.••...•••. · •••••.••.•••. , •• , ••• 
14. Policia do Districto Federal. ..................................... .. 
15. Casa de Correcção .••••••••.••.••••.••.••.•••••••••..••..••...••••• 
16. GuarJa Nacional .. , ...•.• ,, •....•.•••••..•..•••.•••... , ••...•••.•• 
17. Are h i v o Publico ••. , •.•...•. , •.••••. · ••..•.•...• , •••. , . , , •••.•.•••• 
18. Assistencia a. Alienados ..•••••••.•••.•.•••••••.... , ..•.•••••.•.••. 
19. D1rectoria Geral de Saude Publica. ............................... .. 
20. Faculdade de Direito de S. Paulo ................................. . 
21. Faculdade de Direito do R~<:ire .................... , ............... . 
22. Faculdade de Medicina. do Rio de Janeiro .......................... . 
23. Faculdade de Medicina. da Ba.hin. ............................... .. 
24. Escola Po1ytechnica ............... , .. , ........ , ................. .. 
25. Escola de Minas ................................................ . 
26. Gymnasio Nacional. ............................................ .. 
27. Escola. Nacional de Bel las Artes ............ , ..................... . 
28. Instituto Nacional de Musica ................... , .................. . 
29. Instituto Benjamin Consta.nt •.•..••. , ........... , .•••.•.•. , ..•.•.. 
30. Instituto dos Surdos-Modos .•••.•.••• ,...... . ...•••.•••.••.••••••• 
31. Bibliotheca Nacional. •. , .•. , ................... , ................ .. 
32, Museu Nacional. ........................................ ,, ........ . 
33. Serventua.rios do culto ca.tbolico ................................ .. 
34. Soccorros publicas ••••.•.•.•••••••••••••.• , • , ••.•.••..•• , ••••.•••• 
35. Obras ....••••••..•.••.••..••.••••.•••. , .. ,.,, .•.••••..••••. , ... , •• 
36. Corpo de Bombeiros ............................ ~ ............... .. 
37. Magistrados em disponibilidade .................................. .. 
38, Eventuaes ...•• ....... , .. ,. ........... , ............ , .••. , .•.•....•.•.. 

Pt~.pel 

120: 000$000" 
36:000$000 

100:000$000 
33:600$000 

M7:000$000 
321; 160$000 

l. 908:000$000 
399:660$000 
90:000$000 

354:935$000 
827: 642$000 
343:693$000 

15:000$000 
2.833:429$714 

238:178$646 
10:000$000 
66:780$000 

655:726$821 
925:003$000 
295: 460$000 
313:300$000 
623:260$000 
615:000$000 
473:335$000 
226:420$000 
514:280$000 
Hll :054$~76 · 
127:340$000 
205 : 391 !$000 
108:565$000 
165:560$000 
141:770$000 
233:400$000 
100:000$000 
250:000$000 
706:052! 
350:0:10 00 
110:000 

15.51l6:91l5$407 

Art. 3.0 O Presidente da Republica. é autorizado a despender pela. Repa.rtiçã.o do 
Ministerio das Relações Exteriores, com serviçoB designados na seguintes verbas, em 
onro, 1.055:000$000 e papel 526:920$000. 

1. Seereta.ría de Estado, moeda. do paiz •••••••••• 
2. Legações e Consulados, ao cambio de 27 d. st. 

por 1$000 .................................. .. 
3. Empregados em disponibilidade, moeda do paÍZ ••• 
4. Ajudas de custo, a.o cambio de27 d. st. :por 1$000. 

Ollro 

715:000$000 

80:000$000 . 

Papel 

21I :920$000 

70:000$000 
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5. Extraordina.rie.s no exterior, idem ••..•.. . .•••.• 
6. Ditas no interior, moeda. do paiz .. ... .. .... . . 

. 7. ·commil!sões de limites, sendo 200:000$ ao cambio 
de 27, e 200:000$ em moeda. do pa.iz .......... . 

Ouro 

60:000$000 

200:000$000 

1.055:000$000 

Papol 

45:000$000 

200:00(>$000 

526:920$000 

Art. 4.• O Presidente da. RepubJica. é autorizado a. despender, pelo Ministerio da Ma· 
rinha, com os serViços designados nas seguintes verbas, a quantia de 23. 108:080$554 em 
papel • . 

1. Secretaria de Estado . .. ... . ..... , .. . .. . . ... , ................... . 
2. Conselho Naval. ...... ..... ....... . . .... . .. . . .... ..... .. . ...... . 
3. Qua1•tel-General da Ma.rinha. .•.••••• . •....•••.•.•••..... •. ...... 
4. Supremo Tribunal Militar .... , ... ... ............... , .. , •...••.. 
5. Contadoria , .•••.••••.•.• • ••.•.••••.••..••.•.•••.•. • •. •.. . . ••• • • 
6, Commissariado Geral da Armada ......... . .. .. . : ...... , ....... .. 
7. .Auditoria. •••••••• ••.••• •••••••.•••.•••••.•••. • . . •.•....•. . ... .•• 
8. Corpo da. .Armada e classes allnexas . ..... .... ......... .... ... .. 
9. Corpo de Mo.rinlleiros Naciona.es .. ......... , .... ....... .... . .... . 

10. Corpo de Infantaria de Marinha. ............................. .. 
li. Arsenaes ............... •. . .... .. · ......... . ... . ..... . .. _ . . . ...... . 
12. Capitanias de Portos • . • , ••• , ••••• , .................... .. ..... . 
13. Ba.J.isamento de Port os .... ............ , ................ ... ..... . 
14. Forçu. Na-val ............ · . ...... ... . ............................ . 
15. Hospitaes .•••• , •••. , .. .. ..................... .. ............. , ••• 
16. Repartição da Cart11. Maritima ...... , ........... . ....... . .. . .. .. . 
17. Escola Naval e outros estabelecimento;; scientiftcos ............ .. 
18. Reformados ........................... , ... ........ .. ... ....... .. 
19. Companhia de In validos ......... , . . . ........ . . . ........ .... ... . 
20. Armamento e equipamento ........ . ... , ... , .................... . 
21. Munições de bocca .. ... ............. , ...... , ................... . 
22. Munições navaes .......................................... ..... . 
23. Material de construcção naval., • .- ............ . .... .... . . . . .... . 
24. Obras. ....... ~ . .• . , .. ... .......... .,.. .......• . •. . ........... .. ..... 
25. Combustível. ........................... , ... , ....... ,., .. ... .... . 
26. Fretes, passagens, ajudas de custo e commissões de saques •..••• 
27. Eventuo.es,., •. ••. , •.• ...•• •• , •.. , •••.••.••.•....•. , ••• •.. ..• ... 

155:610-lOOO 
51:700$000 
90:231$000 
26:040$000 

162:070$000 
43:760$000 
23:000$000 

2.656:900$000 
1.399:400$000 . 

270:063$200 
3.678:134$650 

364: 679$000 
50:000$000 

3.122:001$796 
335:414$800 
586:392$000 
544:500$000 
705:184$108 

92:000$000 
100:00$000 

5. 900:000$00 
800:000$000 
800:000$000 
210:000$000 
641 :OOOSOOO 
300:000$000 
200:000$000 

23.108:080$554 

Art. 5. o O Prr;sidente da Republica e auto1izado a despender pela repartição do 
Ministerio da Guerra,, com os servicos designados nas seguintes verbas, a quantil\ de 
43.822:727$433 em pa:pel : 

1 • Administração Geral ........ . .... . " •.. , , •....•. · ..•. . . , , , .. .• .. ......• 
2. Supremo Tribunal 1\lilita.r c AuditoL•es ..•.•...• .. ,, ... , ..•.. , ....• 
s, Cont:tdoria Geral da Guerra ...... .. .......... ... .............. . 
4. Inlentleucia Gara.l do. Guerra •.••.• .• , .••.•.•.. . , .....•........ . . 
5. lnstl'ucçüo militar .. , .. , ......................... . .. , ......... .. 
6• Arsenaos e Depositas •.•••••..•..•.•••..•.•.•. , ..••...... . ...•... 
1·. Fabricas ..... ; ... , .. ...... ...... ...... ..... ....... ..... , , ,. ..... .. 
8. Labor(l.torio~ ......... . .................... , .• .. .•••...• , .. ....••. 
9. HO'Spitaes e enfermarias ........ , ............ , ........ , . , . ... . , ... 

lO. Sotdo3 e gratificações .. . ........... . .. ; ........................ .. 
. Il. ·E ta.:pas ......... . ...... . .. ; ...... . .... ........ . ................. . 

12. Classes inactivas. •••••. • • .••••••..•••.••..•••. . .•.•..... . .. ..... 
}~ •. v4lj·:lld~s de ~~sto .................. ... ... , ....... · .... , ••. , ... . · .. .. 

• Coion1as m htares ............................. . , .. ................ . 

206: 952$500 
129:800$000 
175:010$01)0 
261 :72.'>$000 
957:314$500 

1.138:42.5$000 
221:371$300 
133: 932$000 
339:250$000 

14.642:882$900 
15. 80S: 296$000 
2.001:369$955 

200:000$000 
97:908~71 
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15. Obras militares ............ , ......................... , ...... , •.• 
16. Material ........... , ............ , .............................. . 

~05 

970:000$000 
6.537:570$000 

43.822:7.27$433 

Art. 6. 0 O Presidente da Republica. é autorizado a despender pelo Mini.sterio da. In· 
dustria, Viação e Obras Publicas. com os serviços designados nas seguintes verbas, em 
ouro 11.127:067$574, em :papel 68.487:694$878. 

Oaro 

1. Secretaria de Estado ............................ , •• , .••.....•.... 
2. Auxilio á agricultura......................... 815$000 
3. Aga.sa.lbo e transporte de immigra.ntes ......................... . 
4. Subvenção ás companhias de navegação ........................ . 
5. Dire~toria Geral de Estatistica .................................. . 
6. Correios ...•.••••..•.•.•••••••.•••..••••.•.••.................•. 
7. Telegra.phos,.. • • .. .. . • . . . .. .. . ..• . .. .. . .. . • .. • 152.:222$"222 
8. Garantia de juros ás estradas de fei'l'o......... lO.Ol2:756.1i690 
9. Fiscalização das estradas de ferro ............ , ................ . 

IO. Estrada de Ferro S. Francisco ................. : ............. , .. . 
1 I. Estrada. de Ferro Paulo Affonso .................................. . 
12. Estra.dn. de Ferro Sul de Pernambuco . , ........................ . 
13. Estrada de Ferro Central do Brazil ........................... .. 
14. Inspectoria de Obras Publicas ..................... , ............. . 
15. Illumina.ção publica........................... 481:273$662 
16. Esgotos ....................... , ...................... , ........ . 
I 7. Observatorio .... : • .. · ......................................... .. 
18. Repartições e logares e:xtinctos ........................ · ........ .. 
19. Obras federaes nos Esta.dos •.•. , .•••••.• ,...... 480:000$000 
20 J Even tuaes~ ..•......•................. 4 •• , , ..................... . 

11.127:067$574 

Papel 

293:260$000 
175:900$000 
241:335$000 

2.818:500$000 
159: 120SOOO 

10.499:382$300 
7.381:421§900 
4. I 08:665$546 

324:907$000 
1.603:290$900 

Il6:i52$500 
773:049$600 

32.872:671$770 
2.034 :79!$500 

571:611$662 
2.808:538$800 

80:880.'5000 
125: 5f\O.SOOO 

1.398:054S500 
100:000$000 

68,487:694$878 

Art. 7. G o Presidente da. Re:public:~. é autorizado a. dOEipender pela repartição do 
Ministerio da Fazenda, com os serviços designarias nns seguinte~ verbas, em ouro 
22.459:583$507, em :pn.pel a. qua.ntin. de 115.567:102$580. 

O>arO 

1. Juros e mais despezus d:1. divivida externa...... 16.387:075$556 
2. Idem e amorti.:zaçã.o dos emprestimos internos de 

1868, 1879 e lB\;17............ ..... .. . .. .. . .. .. 2.352:957$500 
3. Idem da divida interna tunda.rJa ............................... .. 
4. Pensionistas. . • • • • . .. . • • • . . • • . . • •••••.•.•.••..•••••..•.......•.. 
5. Aposentados ....•.........•.••.•.•.•.• , .•..•.....••.••....•.•... 
6. Thesouro Federall·········•••t•·······•········· ~··············· 
7. Tribunal cieContas ............................................. . 
8. Recebedor ia. da Caplta.l Federal. ..................... , ........ . 
9. Caixa de Amortização ................ , • . • • . • • • I 00:000$000 

10. casa da MoadB.., ................................................ . 
ll. Imprensa. Nacional e Di·lrio Officia~ ..... ...................... . 
12. Lnbora.torlo Nacional de Analyses •.•.•••••.•••.••..•••.•.•••... 
13. Administro.olo e cuetelo dos proprfos na.cionaes .•••••.•.•••.•.•.. 
14. Del6go.cla. do Thesouro em Londres..... .. .. 36:000$000 
15. Delega.oias Fisca.es .............................................. . 
16. All'a.ndegas..... . • .. .. . . • .. . • . .. . . • . . . . .. • • . • . 8:658.$200 
17. Mesas de Rendas ............................................. .. 
18. Junta. Commercial. ........................... , •• , , , ••••.••••••• 
19. Empregados de repartições extinctas .......................... . 
20. Fisca.lização e mais despezas dos impostos de 

consllmo ........... •.... , • , ........•...... ~ .................. . 
21. Commissão de 2 •f o na. venda. da esta.mpilhas ................... .. 
22 . .Ajudas de custo .................................. , ... , ..... , .... 4. 

Papel 

9:600:000$000 
26.142:354$000 

3 .889: 082.$000 
3. 5CO: 000$000 

993: 875$000 
393:000~00 
3.'55: 790~000 
272:3~2$500 
735:200$000 

1.158:000$000 
65:400~0 
79:840$000 

1.495:818$000 
8.754:157$102 

624:226$000 
29:774$000 

206: 824$978 

1. 500:000$000 
I50:oOO$OOO 
30:000$000 
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Ouro 
. 23. Gratificações por sJrviços ternporarios e extra- - . 

ordinarios ................ . .... .. ............ .. ............. .. 
.24 .. Juros dos llilh~tes do Tb.esouro ..... . .... . ....................... . 
2.'5. I~em do empre~timo do corre de orpbãos .•.•...••..•..•••.•••..•. 
26. Idem dos deposites das Caixas Economioas e 

. Montes de Soccorro ... , .• . . . •.•. • . ..•... .. .. ...•••....•....... 
27. Idem di versos ••• •• •••••••• •••••. • •••••• •• •• .• •••••• ••••••.••.•• 
28. Porcentagem pela cobrança. executiva. das dividas 

da União •.•.••.•••....•• .. •. •. ..•.. . •.... .... ....•••......•.. 
29 . Commissões e corrretagens ..................................... . 
30. Despezas eventuaes .......... .. .......... .. .................... . 
31. RepCisições e restituições. . ................ . .................. .. 
32. Exercícios Andos ............... .. . . ........................... . 
33. Obras . .....................•........ . . ... ... . . • ... ... • .... ... . . 
34. Credítos es~~iaes....... ... . .. .. .. .. ... .. . . .. • 2.379:267$29! 

21.263:54~7 
35. Resgate de -papel-moeda nos te1'mos do contracto 

de 15 de junho de 1898 ...... ..... .. .......... .......... ... .... . 
36. Fabrico de moedas de n ick.el •• :. • . • • • . • • . . . • . • 1 .195~024$900 

~2.459,:583$507 

30:000$000 
480~000$000 
650:000$000 

5.360: 000$000 
~0:000$000 

80:000$000 
20:000$000 

150:000$()00 
500; 000$000 

3. 000:000$000 
400:000$000 

$ 

70. 697:723$580 

44.869:379$000 

115.567:102$580 

A despeza em ouro dos diversos Ministerios é paga 25.627:876$593 em títulos do 
Funding locm. 

Art. 8.0 E' o Governo autorizado: 
l.• A abrir no exercício de 1900 creditos supplementa.res a.te o ma.ximo de 8.000:000$ 

ás verbas indicadas na tabella que acompa.ob.a. a presente proposta. A's verbas -
Soecorros publicas -e- Exercícios findos- poderá. o Governo abrir cremos supplemen
ta.res em qualquer mez do exercício, comta.nto que sua. totalidade computada. com 
os demais creditos abertos não exceda. o ma.xímo fixa.do, r espeitada quanto á verba. 
Exercícios findos- a d isposição da. lei n. 3230, de 3 de setembro de ltl84, art. 11. No 
maximo fixa.do por este artigo nao se !Xlmprehendem os creditos abertos aos ns. 5, 6, 7 e 
8 do orçamento do Ministerío do Interior. 

2.° Fica o Governo autorizado a liquida.r os debitos dos banco.~. provenientes de a.uxilios 
á lavoura. 

3. o Continuará o· Governo autorizado a. coneeder o premio de :>:O;S po: tonelada aos 
na.vios que forem construidos na Republica e cuj·~ arqueaçao seja. superior a 100 toneladas, 
podendo abrir os credito:> que forem necessarios, . 

Art. 9.• Ficam approvados os credites conetante3 da ta.balla A, na somma de 
28.614:127$6:11. 

Art. 10. No exercício da presente proposta. poderá. o Governa abrir creuitos supple-
mentares para. u verbas incluidas na tabeUa. B. · 

Art. 11. Ficam revogadas aB disposioões em contra.rio. 
Rio de Janeiro, 24 de julho de 1899.- Joaguim Murtinl1o. 

Telegramma - Rezende, 25 de julho de plante.- A' COmmiSsão de Petições e Pow 
1899. - Ao Sr. secretario da Cama.ra. do11 dems. 
Deputudo.s-R.io. 

Não tendo oompareoido maioria Cnmaro. 
Municipal pa.r.:1. proceder a.pura.ção el.:~ição 
DaputOOo do 5° districto e não havendo com· 
municaçio parte vereadores ausentes, pa.reee 
certo falta intencional; nesse presupposto não 
podemos cumprir lei. Presidente Cama.ra. 
presente convidado a.ssígnar este, n~ou-se. 
-Dr •. Fhtt~cisco Botelho, vereador. -.l!idt44rdo 
Cotrim, vereador .-Firmino Carneiro, sup-

Representação da. Cn.ma.rn. Municipal de 
Sattt'Anna. de C&t'it•y, E~tado do Cea.rá, recla
mando providencias contra. os actos iUega.es 
praticados pelo presidente do E!tad.o.-A' 
Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça.. 

Requerimentos: 
Do capitão-tenente Pedro Paulo de Oliveira. 

santos, e:x:-eomma.ndante da escola de Apren· 
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dizes Marmheiros do Pará, pedindo paga
mento de vencimentos a. que se julga com 
direito.-A' Commissii.o de Orçamento. · 

Do c<tpitão honorario Henrique Herculano 
do Rego, pedindo p~gamento de vencimentos a. 
que sa julga com direito.-A'mesmn. Com
missão. 

O Sr. Prcsident;e- Está findo o 
· expe1i.ento. · 

Tem a palavra. o Sr. Sá Freii'e. 

O Sr. Sã F~·eire vem á tribuna. 5im
p!esmente para, por intermediot!o Sr. Presi 
dente off.Jrecer á. coosi-fera.r:.ão da Ca.mara dos 
Deputados, dons projectos· de lei, um sobre a. 
justiça local do Districto Federal , e outro 
sobre férias forcn;es, aguardando-se )l!Lra 
dl~cutil-os opportuna.mente, isto é, d•.~pois qnc 
a CommiEsào comp~t-Jnte elaboi•ar parecer o. 
respeito da. mataria nelles conti(la. 

· O Sr. Presidente - Os projectos 
offerccidos pelo nobre Deputado ficam sobre 
a Mesa. até ulterior d.:líber"ção. 

O Sr. Luiz A.dolpho- Sr. Pre
sidente, traz-we hoje a: tribuna um u.rtigo 
publicado na «Ga:r;etilha,.. r!o Jornal do Com
mercio1 pelo dírector do Tribunal de Cont9s, 
o Sr. Dr. Dcmocrito Cava.l~anti, no qual, 
apreciando o modo como foi tratn.do nesta. 
Casa o project.o n. 89, sobre montepio, c o.c
cusando os Deputados de não terem estudado 
convenientt>mente o ;1ssumpto, dirige uma. 
vcrda.rleira dia.tribecont ra este ramo do Con· 
gresso. • 

O St•. Dr. Democrito Caval~nti, funccio· 
na.rio admiuistrativo, dirige.se a um dos po· 
deres da Republica em lingu,,gem rle que a 
Camara vae te1• conhecimento pela leituru 
que vou fazer e aggridd individualmente a 
u m Deputado que nté hoje tem mantido com 
S. S. as melhores relações e q ue abseol uta
mente não deu motivo a ser assim oll'eollido, 
sendo, pois, semelhante a.ggre::sã.o, intGira· 
meute gra.tuita, viz:mdo simplesmente ames· 
quinlla.r as pessoas a. quem ~e refere. 

O Sa. GALE:\.o Ct..RVALHAL- O Tribunal 
de Contas j;i mandou seu rolatorio 1 

O Sn.. Lu1z ADOLPHO - Eu nü.o potlia, por
tanto. deixar de protestar contra essn. ag. 
grp,ssü.o, pedindo a attençã.o da Camara p<~ora 
o que ·vou ler. ~Lê.) 

A linguagem t3 toda. a mesm:l e não pre
ciso continuar a. leitura. 

Ora, Sr. P l'·esidente, qunni!o se discutiu 
aqui a lei de montepios, eu estudanrlo as leis 
francezas sobre a. mn.teria, quer a. Caiss~ des 
per.sions et retr,lites do governo fra.ncez, q~er 

a caixa de pensões dos empregados .das es
tradas de ferro francezas, a caixa de J)ensões 
dos empregados do Monte de Soccorro de Pa
l'is, ·mo.;t:ei que não era possível manter 
aqui um montepio nas condições de solvabi
lidade dt)quellas instituições, com a contri· 
buiçio que estava estipulada.. . 

0 SR. BUENO DE ANDR.lDA - Acho que 
V. Ex. nem deve responder a isto. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO-Nã.o, quero mostrar 
que aqni se estudou a questão e que si ba. 
erro não temos culpa •. • 

O S;a. PAUL,\. RA.MOS-Peço a. palavra . . 
O Sn.. Lmz AnoLPHO- •.•• qncro mostrar a 

todo~ que a. accusação atirada. pelo Sr. Damo. 
crito á Camara. nã.o .tem n. mínima. razão de 
se1·. 

A questão estando a!Tecta a uma Commis
são Especial, mereceu o estudo de diversos 
Deputados. Mostr.Ji que não era. possível 
ma.uter o montepio insti.tuido pelo Sr . R.uy 
Barbosa com a pequena contribuição actual, 
mostrei ainda que, pelo prqjecto do Sr. Pn.u
lino, ainda era. dilllcil ma.ntel-o na altura. de 
instituições congeneres, porque. si em al
gumas. institaíçues fr~tnceza.s, deste genero, a. 
contribuição er<\ de 5°/o, o goval'no entrava 
aiud:t com 5 "/u, de modo que a contribuição 
.;rv. rea.lmente c1e 10 •; •• 

Ora , Sr. Presidente, o projecto do Sr. Pau
líno de Souza. estabelecia. a cootri bui~ã.o de 
4 '/• sendo adoptado o projecto do Sr. Dr. 
Rodolpho Paixão o (!Ual foi remettido ao 
Senado. 

Si ellc tem defeitos, a. outra Ca.sa. do Con
gresso os corrigirá , porque é pa.ra. isto que 
ba dua.s Cas3.5 ; portanto nã.•J ba. ra1.ão al· 
guma para. o Sr. Democrito Cavatca.ote vir 
nominalmente citar por semelhante motlo 
um daquelles que colla.boraram na conrecção 
da lei. 

o sa: CosTA JuNIOR. - Isto é uma falta 
digna de repressão. 

Ubt Sn. . DRPUTADO- V. Ex. nõ.o deveres
ponder. 

OUTno Sn.. DErunuo - Cabe é. l\lesa. cii.S· 
tigal-o. 

O Sn.. Lu1z .i\D(ILPrro -Antes do sa tratar 
desta questão, deYo dizer á. Ca.ma.ra., ClUC, en
contraudo-me com o Sr. Democrlto, disse em 
conversa que S. S. podia mundar-me a.s in .. 
dicações quo lh"' p:~.recassem acartada.s a: res
peito; aguardei estas indicações qua nê:o 
vieram a Gst~ Cas-,t e tudo isto mostra que 
ma.nti v e com o Sr. Democrito uma. posição ' 
altenciosa e que S. S. nã.o tom, portanto, a 
menor razão ern vir aggredir-me nominal
J}lente. 
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Uu ~R. DEPUTADO- Pois V. Ex. ainda dá 
explicações ~ ! 

0. SR. LUIZ ADOLPIIO - Isto é unw.. rCS· 
posta. que devo dar, ]lorque, quando :lcceitci 
o mandato q.u!i\ os me,~s dignos conterrn.neos 
me conferiram deixei la fóra o func·chl· 
nario; aqui trato ~<Jlcnas dos interesses da 
Nação, e aliás não conllr()O nesta nenhumo.. 
clatise, só reconheço brnzileiros, cujos inte
resses colloco acima de to los os outros. 

VV. EEx. sabem ]ler feitamente que no 
cumprirr.ento do n~eu dever, eu uão recebo 
suggestões de quem quer que seja, quCl pro· 
cedo com a mn.ior indepen•knci:\, p:m:!O me 
importando que, qu:1nrlo termi:t~r o meu 
mandato, me mandem pa"!.'a. Cucuhy. ( ms?.) 
Emquanto, porém, eu esti'lCr uqui co:no re· 
presentante de Matto Grosso, h(;i de cumprir 
com o. meu dever, sem me importar com as 
injusticas e diatribes qn:J os Demccrltos la 
fó!'a me atirem. 

E' o que tinha a dizer. 

-0 Sr-. Paula R:unos -SI'. Presi
dente, sou um dos mC>mbros da Commiss:i.:J 
que a Camara incumbiu de "slud:~r um prn
jecto, remodelanrlo :t lei :1ctwü do :nont IJ?!O 
dos funcciona.rios pnl;lieos, afim fh g;~ramn· 
a cantinU:i(;ii.o dcs;;u. lnstituiçilo, fazell<lo com 
qui} o Thesouro nilo tenha ch soífl•er, d•mho 
de prazo curto, gl'llnrles pl'ejllizos. 

A a.ggres~ão que acakt de ser feita ~ Cn~ 
mara no com;nuniccdo ou no. carta pub!JC<~rla 
"hoje no Jorncr.l do CommtJrcio é tle t;ti nrJtU· 
l'BZa. que não a Jev;rnto ; apenas lemb!'O ú 
:Dreza que é ella. a enca.l.'!'Cgada de ve1nr 
pela. dignidade e bom nome dest(l, c,unara. 
(Ap01ados.) . . _ 

Si se tr;1to.sse d~ dtscutll' -perante :-.. N<1Ç«.O 
o prn_jecto que está no Senarlo! eu ~al_ver. me 
abalançasse a 1·esponder ao stgnatarw <lessa 
carta. 

Não e di~cussão, porém, niío e o exame rlo 
projecto, que pretende provoear o signatarío 
da aggreEsão insolita. E' o cle5cjo exclust vo 
do insultar e <le aggr:edir e cu não levanto, 
absolubmente,esse insulto. deix<l.ndo i l\Icsa, 
nrr. fórma do Regimento, o ueve1• de zehn· 
pela dignidade (la Camar·a_ (Apoiados.) 

E' o que tinhà a.·dizer. (llluito bem.) 

O Sr. J.l>resident:o- A l\fesr~. pro
cut·a.rá cumprir o seu dev~r man.Jnndo de· 
sagg-ravar a. Camarn. dos Dcpnt1.dos da. 
otr~nsa que lhe foi irrog•<da n:J. publicaçil.o a 
que se referem os Sra. Deputados que aca· 
b:tm de fa1lar. 

Tem a palavra o Sr. Ildefonso Lima. 

O !9r. lldefon!li'o Lima pediu a 
palavra. para requerer ao Sr. Presídente que 

se digne mand:tr publicar _?O .Diario do C(m. 
gresso não só o.represcctaçao d3: Camara Mtl
nicipal de Sant',\nna do C>lri!Y• co.l_ltra a~ 
leis inconstitucionaes e actos diCtatorJa.es do 
presideute do Estado do Cea1•ã, repres!?nta.çff.o 
qu<l aeaba de ser lida,, cr,mo pede, igua_lmcnte, 
que se mande pu.blicnr no mesmo JOrnat o 
otricio do secretal'io da mesma ca.mara, em 
qur! esix'\ communica í\o '.'e~caQor Antonio 
Rodrlgues Vieira a sua dem1ssao, conforme 
a pnrtar!:o úo presirlente do _mesmo E~t~1~lo. . 

Confi:J. quo o SJ·. Pl'esrdente se ~1gnara 
tom3.r na devida consideJaçcro o ped1do que 
acaba de fazer. 

O §li.·. P;;.•e;;ã<lente-0 nobre Depu~ 
ta~o seró. ;;.ttcndido. 

DOCültfllN'!'O A QUl' SE REF~RE O SR. ILDE
F0:'-\$0 Ll:UA. 

Exms. sr~. Presidente e ma.is membros dn, 
Camartt nos D<:putttrlos- Nós al:l3.ixo ae.si
gnarto~, YCl'-~a~lurcs nn. Cam:l r~ ~{Ull ici~a-[ ~e 
Sant'Annr!. t.h C:lriry, desta Estado do Cl~ara., 
p~dimosa VV. EEX.,(l. quem incumbe o el~
va.do do-.;-er !k vdar n::. gual·t1a d~'. Con~h
tuil;ão e d:;s leis, se dignem d;;.l' prov1denct~s 
cuntra ns leis )nconstitucionaes da Assembleili 
Leglslatiyn, e acios <licto.torines. do ~r. pre
sicter:te deste E~b1lo, Dr. Antomo Pmto No~ 
cruell'a Accldv 'JUe, ni\o satisfeito de haver 
ctemittido o "cÍwfe do potler executivo deste 
mun:ci(lio, bem como Ue. ter invaclH<1 n. es
p!!era Jeg-ish.tiva. desta cr.mar~, pela. fa.cul· 
dade que gom de « reve~. prevr~rn~n:.C e n;p. 
provar orç:tmentcs rnnmc1paes_ »-_, estôl. ag_ora 
dcroittindo os -ver·co.•lo.ces rounrCJpaes, elertos 
nela voto populttr, e cujns íuDcções, nos ter
mos da propria Constituição do Esta~o, du
mrão quatro annos. Co~o prova flO. que 
dizemos, junto vcs reme&tcmos o of~c10 (~0 
secretado desta cumara., pondo em dlspom
bili:lade, de ordem do Sr. presidente do Es· 
tado, o s~gundo sigml.tario f1esta rei!resen· 
taçií.o, sob o fundam~nto _ele que o d_1to vc· 
rca;lor mudou elo res!denc1a, quando e certo 
que o mesmo vereador nu!lC3. cogitou siquer 
dt:l mndnr do r~~ irlenf"!ia. . 

Como ycem VV. EE-x:. o poder exe.mt1v0 e 
l0gíslativo munici pa~s e' tão conceutrn.dos nas 
mitos r.\ o presidente do E~ta.d.o que, pa.ra rnals, 
está. rlcrnittinrlo em tor!o r stado os vcl'e3.· 
dores seus advcrsarios, ailm de f;tzer ca~ 
mams unanirnes e mesas uu:mimes nas pro
xirna.s clejções federae~. compt?mcttendo 
assim a fórn::.u. republicana f~derattva. 

Saur1e e fr·aternid~de- Sant'Anna. do .Ca
riry, Ü de junho de 1899. - Jo~d Ta·· 
vares C·tmpos-, pr·esidente. - Anto;ao ~o
d,·igtJes "Vieira.-Nicolàg Pewole.- Joaqwm 
do VaUe N~wens. 
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O Sr. A..nizio de Abreu -
Sr •. Presidente, confesso a V. Ex. que ja 
subo ã tribuna, para continuar a discussão dos 
negocias do meu Estado, bastante constran· 
gido. 

Não desejaria passar da sessão de-hoje, mas 
me· parece Qlle a hot•a do expediente, des
tinada. ao mBu discurso, nã:o é suCficiBate para 
que eu complete o quanto de>ejo levar ao 
conhecimento da Ca.mara dos Deputados, em 
conclusão ao que atú hqje tenho Oito. 

Peço, portao to, :\V. Ex., si não ho. oradores 
inscriptos, que me inscreva, para no expe· 
cliente da se.,são de amanhã. continuar o meu 
discurso. 

O Sn.. PltESIDENTE-0 nohrc Deputado será 
attendírlo. 

ORDEM DO DIA 

O §r. Presidente - Não ho.vendo 
numero para se procedet· ás votações das 
matPrias indicadas na ordem do dia, passa-se 
á. materia em discussão. 

E' annunciada v. continuação da 2" dis· 
cussilo do projecto n. 23 A. de 1899, decla
I'ando que, na~ capitaes dos Estados onde não 
estiver creado o logar privativo de auditor 
de guerra. accnmula.rã. as funcçües desse 
cargo o juiz seccional, com a gradr1ação de 
capitão, vencendo o solJo !leste posto. 

O Sr. Presidente-A este projecto 
foi o.ITerecido pelo Sr. Deputado Tavares de 
Lyra o seguinte requerimento. (LiJ.) 

E' apoiado e posto conjunctamente em clis
cussão o seguinte 

:rtEQUEREIIE"!TO 

Requeiro que o projecto n. ~3 A, de 1899, 
com as emendas e substitutiyo que a elle 
foram apresentados. volte â Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça. 

Sala das sessões, 26 de julho de 1899.
Tavrlres de Lvra. 

O Sr. Ovid!o }J..brantc~- Sr. 
Presidente, ti vc llontem occ:J siiio de fazer :.1-
gumas observaçõea com relação ao prnjPcto 
qne ora. se discute, observações que roro.m li
geh•as porque não cm.tan que o rnosmo pro· 
jecto se acl1asse na ordem do dia; hoje, 
porém, com alguns documentos que cnnsegui 
obter, provnrei mais minuciosamente á Cu· 
ma.ra. a verdade das mínltas asseverações. 

Tal corno i i:Jí organizado, traz o prc•jecto al's 
cofres publicas despezas que não devemos 
crear no momento actual, ao passo que com 
a emenda :por mim apresentada não h<J. abso
lutamente uugmeato de despeza. 

Ca.mara. V, III 

Actualmen te nos Estados da Repnblica, 
onde não existem auditorias de guerra, 
quando por qualquer motivo tem de fancio· 
nar um conselho de gueua em que seja ne
cessaria a presença de um auditor, é feita a 
nomeação por indicação elo cornmando do. 
guarnição, com a o.pprovação do commando 
do dish•icto, e esse, nome<1.do provisoriamen
te, sómente exerce as respectivas funccões 
durante o tempo do referido conselho, ven
cendo uma gratificação correspondente á. que 
teem os auditores de guarra dos outros Esta
nos. 

Si o conselho fuucciona sómente alguns 
dias em u1n mez, os auditores as~im nomea
dos s6 teem a recllber a importancia corre
spondente a esses dias ; a minha emenda 
mantem essa disposição. . 

O projecto. como foi organizado, estabelece 
que as funcções de auditor de guerra, nas 
capitaes dos Estados onde não estiver creado 
o logar privativo de auditor, passarão aos 
juizes seccionaes, aos quaes será paga uma 
gratificncão cor[·espondente ao soldo mens<J:l 
de capitão, isto é, 200$000. 

O:> Estados que teem <tuditorlas de guerra. 
são: os do Pará, Bahia, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul, Paraná, Matto Grosso, São 
Paulo e a Capital Federal. 

Accresce que o auditor de guerra de São 
Paulo, em conseq.11ench da creaçãq do Estado· 
maiol', foi de la retirado, achando-se hoje 
junto ao 4• districto, que é nesta Capital. 

Por conseguinte, estamos reduzidos a sete. 
Destes sete a.uditol'es de guerra, dous es

tão fóra elas capitaes, como são: o de Matto 
Grosso, que esta em Corumbá, e o do Rio 
Gl'ande do Sul. que está na Cirlade do Rio 
Grande, sedes elos respectivos distriatos. 

Assim, ficam os districtos rc.\uzidos o. cinco. 
Teremos então 16 juizes secciona.es accumu
Iando as funcções de auclitoroes, C(lffi os postos 
de eapitiies e vencendo os respeativos soldos, 
o que proJuz a despeza de 38:400$000. 

Sendo a desp~.za com os oito aurJitores 
existentes de 50:000$, segue-se que com o 
novo projecto ella sob(} a. 88:400$, ou mais 
38:400$ do que se gasta. actualmente. 

Suppoado, Sr. Presidente, que os meus 
cou.~g:ts não ficassem s<J.tisfbilos só com esta 
prova do augmento rle desper.as que acal'
reta o projecto em discussão, fui á Contado
rh lia Guerra buscar alguns dados a res
peito, tendo o p1·azer de verilicar que em 
1891 a despeza com os auditores de guerra 
foi ele 30:365$326, (comprehendenrto todos os 
auditores de guerr•') ; e em 1892 foi de 
44:578$825, sendo a verba votad:.1. para esses 
dous annos de 50:000$ para cada exercício. 

Vêm, pois, V. Ex. e a. Camara em.que houve 
ainda um saldo com relação á mesma. ru
brica porque não se gastou a. importancia. 

52 
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votada. nos orçamentos, ao passo que si se pas
sar as attribuições nos auditores de guerra 
para os juizes seccionaes nos Estados, a des
Jleza. cresce muito, tsndo o Thesom·o de 
despender, além do que paga aos auditores 
de guerra. eil'ectivos, mais o. imJlortancia de 
38:400!$000. 

Já vê o meu collega, e digno representante 
do Estado de Pernambuco, o Sr. Martins 
Junior, que eu tinha ra7.ão quando a.ffirmei 
que o projecto apr~seotado á Camara pelo 
Deputado do Rio Grande do Norte traz 
augmento tle despera. 

Disse S. Ex. que não havia inco!lstitucio
na.lidade no projecto. Realmen:.e no ponto 
discutido por meu illustrc coUega. por 
Pernambuco, o projecto c1á novas attribuições 
aos juizes seccionaes sem que por i~so se 
poss" inferir que elle seja contrario á. Cou;.ti
tuição, estou de pleno acr.ordo . E' verda lle 
que se po·l em dar novas atLribuiçues aos juizes 
seccionaes; o que não s ,~ põde é tirHr· lhes as 
a ttribuições conferidas peta Constituição, sem 
reformfl. constitucional . 

sim de otltras repartições estranllas ao Mi· 
nisterio da Guerr:\. 

Actua!mente a lei do montepio e meio· 
soldo determina que O> offic iaes do exercito 
façam declaração verbal on por cscri pto, pe
J-ante o Estado-maior do E:ceraito, dos seus 
her<leiros, e só perante o Estado-maior. 
E~tns decl~rações :;ão lançadas em livro es· 

pecial. no Q11artel-gener•\l do Estado-maior e 
da.hi fornecidas directa:nente, quando ha ne
cessidade d·) s.e utili1.ar del!as . 

Assim é que, quando morre um official, a 
4~ secção do Estado-maior <lo Exercito remette 
imrnediatamente ao auditor ,re guerra da Ca· 
pitü ou do Est<vlo, onde S'l vcri!tcou o obito, 
a declaração, fei ta em vida, pJr esse offi.cial, 
dos ~eus herdeiros . 

Feito ist~, o auditor de guerra, indepen· 
d•>ntem~nte de qua.lq uer provocação da. parte, 
farã. autoar esse tlocumento, indicando a 
quem c:•be o m on tepio e o meio-s nldo .. 

T<Jl indi,;açã.o smi. tom.tda por termo pelo 
escrivão lta auditoria, partL delle ser e:x.tra
bida. certidão a. r equeriment o da. parte. 

O SR.. FR.ANCrsco ToLE:\TINO _ Não é t ão Compete agora a.o inter~ssado, por si ou. 
absoluto os.;;im. por p rocUl·ador, fazer um requerimento ao 

auditor de guerra., pedindo uma certidão do 
O SR. Onoxo AnrtA~TES - ?.ias não e esta a termo de ha bilitação com a qual elle vae. 

)!&rte inconst itucional a. meu ver . O ponto cntã.o .ao Miuisterio· da Fa.zendn., juntando a. 
meonstitucioual e o que S{) N fere il. a.ccumu- esses papeis a fé de offlcio do official, a cert i
laç:to remunerada. dão de obito e a da Delegacia Fiscal. d1J. Al~ 

Ninguem pó,!e negar que pelo projecto em ta.ndega ou da Conttdoria. da Guerra., que 
discussão o JUiz seeo3iooa.t passar:i. a ter ac- ruostra. qual a drvida que tinha o official 
cumulação de cargos remunct·:tdos, muito p~tra. com o Theõouro Federttl e si esse offi· 
embora se queira. dizer que M ca::o se trt .. ta cial lla.via ou nii.o feito <~os contribuições de· 
de uma. grotificação especial. terminad:LS pnla lei, pal'a poder sua. fa.milio. 

O projecto passa pat•a. os juizes seccionaes perceber o montepio . 
as v.ttribuiçõcs dos a.nditores de g uerra Q Este ultimo d~~Cumento, que mostra. a. ~ 
dâ.-lhes o soldo de ca.pitiio . tlivida do oiicial para com a Fazenda. Nacio-

L ogo, os juizes secciooaes de certos E~tados na! e as contribui~ões qllC fez para o m onte· 
aceum~arão essos ~llncções com as que te01~ pio. ti que se cu~t'l. cousegu1r e abi e que 
e .tamoe_m os v~ncim.lntos. o (!~~'!. a Coostt- csti toda<.~ demora. · 
tUtçiío nao permttte absoluto.mente. Este tlo:::uroento. como V . Ex. vê, não de-

O SR. MARTINS JUNIOR - Houtem, tiv.1 o~· pende mais rios ;tudilores õ.e gw;rra. e sim 
casião de mostrar a razão por que nü.o consl-1 da. r.::p~ortição onde rec!lbeu o olllcial o ultimo 
derava este projacto inconstitucio:to.l. 1 Villlcimcrtto. 1!:1 t'cpart lções de Faz~nda. que 

o SR. ovmro ABI!.ANT;;~ _Quanto á outra.~l~V;\m mczes :para tlar qua lquee tnforma-
parte do discurs~ ~c S. Ex ., em qn~ dizia. çao · :- . 

1 
, • _ 

po·ler se nomear JUizes c.d h·,c pa.l'a Jazer as . ClJm? .~ntao .tt.r.bu•r so n. ,!,)mor<\ aos a.u-
babilitações rcspP.cLiva.s do mcio -so lclo. h'luvc drt<;rc~ · . . . . 
um engano, pois só ~ü.o nomen.•los j•li:t.es ~I o,s;1 :;nt·~n tn· que ~ nullltor dc;;t:l. Cap1tal 
ad J1~c para os proces:ms c conselhos de gnorr·:t, 11<~0 d?tXn. _p:Lpcl cl ormu· nn. sua pusta, é um 
ao p:t.sso que p:tl'il. M lm.bilitn.çües do meio· ftlnc.~ro uarro zclosu e t~'ll.b:~lh.o.c\~t·. , . 
soldo apeu:~.s são ouvidos 0, aud itOl'CS de l't·ov<Hlo es te IHmtl), ~ 11e nao c da. audttorlll. 
guerra n;~ sê.le do di:;trido. ,Jc gnc;!':l.qne !em ~ demora. vou most,rar 

. • . . . qn,, a , J !l S~lrtcaçao fe1ta no:> E$taàos tra~ ucs· 
O Sa. MARTll'iS ,Jü~ron.- ?erfelta.menle, e pozas incalcnla veis pnra as pobre;; vmvas, 

hontem concordet __ msso mesmo quando me que muila.s vezes n:io as podem satisfazer. 
_aparteou na. oceasmo . Aqni tenho presente uma justificação feita. 

O SR.. Ov rDIO AERANTES- Agora., eu vou em 1897, perante o Ju.iz seccional de Goyaz, 
mostrar que a demora. n:J. marcha dos pnpeis que nã.o sei por que mot ivo eutendeu que de
não é proveniente dos auditores de guerra. e via àcceitar este requerimento de uma. pobre 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:52+ Pág ina 13 de 26 

SESSÃO EM 26 DE JULHO DE 1899 4:Ü 

viuva ( most,·a os autos dz ju.stific.tç<i<J), j tassam ao meio·soldo e montepio perante os 
quando elle devia saber que não era autori-. auditores de gt!~'rra; altern.ndo assim os§§ 8°, 
da.de competente par~' assim proceder. '9" e lO do decreto n, 471, de 1 de a~osto de 

Elle fez a vluva. gashr sornma relattva- 1891, e1n virtude (lo quul taes habilitações 
mente avultada com a. justiJicação, sem que corría'll: las pretorins. 
dessa. justificação se pudesse tirar proveito Seguodo o que se acha eshbelecitlo neste 
algum. (Apartes.) citado decreto do l de agosto, de 1891, todos 

0 SR.. LEOPUL"OO JAR"DI:!.!:-0 juiz seccion~l os_oll~Ciaes do exercí~o, con: díreitD- de con-
nfio podia. indeferir o requerimento. t~lbmr para o m?ntep!O, farao uma d_ecla.ro.-

. çao, por el!es escrtpta e a.ss1gnada, mencionando 
O SR.. Ovmro ABR..'I.NTEs-:A vmva,_por seu us nomes e a idade da. esposa, filhos, netos, 

procurador, fez o requerunento dtzendo o mães e irmãos. 
11m. pa.~a _que ~lia. q uer:a fu.zel' a justificação, 

1 
Es:;a de c! a.ra.çã.o, que se rã. testemunhada 

c SI ? JUIZ sabul. que D;ao era de sua CO!_npe-; p01' dons officil:es de ig-ual patente ou su
tencl~, o despacho devia ser este:_ Requelra _a períoP, é re·mettida á Repa.t'ticão do Ajurla.nte 
autor1dade competente, ou regu;e1;·a ao m~d1- General, acha.ndo-s9 revestida das rorma.lí
to:r de _g~er-:ra de t(Ll parte. dades e~tabelecid::ts no citado decreto, que 

:UID: J!llz eleve saber quaes são as saus at- deverá. se1• prévia.meote lirlo. 
tributco.es_. _ _ DiLdo o fa.llecimento do official, mandara o 

O a o JUIZ federal de Goyaz s lbHJ, que nao Quartel-General do· exercito 1lentro de oito 
&in~a co.mpe~encia _para i~so, ou não s~bia. dias, ao auditor <le guerra um~ cóph~ authen-
. SI_sabia.,_nao pod1a accett''! o :requer1m~nto; tica de tudo qun.nto constar das declarações 

Sl t;~ao sabw, c outro caso, JUStifique-o quem l'esrectivas. 
qmzer. _ · . . . A auditoria.,t'azendo autoaresse do~umento, 
Conve~ _notar _que esse n~o e o yru?-e1r:o dcsp:tchal'<i no mais curto pra~o. indicando a 

facto .i o JUlZ secciOnal tem fe1to var1as Justt- quem ca.be o montepio e o m~io sol<io, men
tlca~oes, _provando todas ellas co_usa. nenhuma.. c'ona~1do t;lm bem pela ordem seus herdeiros. 

S1 a y1uva recorres.se ao a~d;tor de guerra Tal indicação será. tomada pot• termo pelo 
· da Cap1~al Federal, so pagarm_<>~ ao procu~~·. escrivão d~~ :tuditoi·ia, para delle ser extra

dor secctanal, o s~llo da c~rt1dao e 300 r~r~ h ida certiJüo a t'equerimenlo da parte.:. 
de sello do J'equer1mento. . . . . 

Nestes papeis (mostr.mdu os docttrnentos) el!a «OS herrlctro:;, po1s, dos oflicraes d_o ~xerct~o, 
desp3 ndeu 300 réi;; de sello nn. 1• folha., GOO qne_ houvere~ _fe1t~ smts dec_lara.çoe:s de fa~ 
na 2•, 1$ ll:l 3• e 300 réis na o utr.1, etc., mais mi_ha, se ~abth~u.mo por mew ~e _um pr~-
8$300, e mais 36$200, sendo esta ultima im- cesso mmto Sl~ples e s~mma.rlsslmo! n_ao 
pD-rtancia devida ao seguinte: (Lê.) t~n~o que reqü.~rer perante as a~d.\tor~a.s 

E sa.be v. Ex:. par-c1 que serve este papel? stna.ourna ccrtidao do termo ~e. haln_ll.e.ça_o, 
Não tem serventia u.lguma! p~rqun.nto todas as otltras dtbgenctas sao 

_ . felt.as ex-a/ficto. 
O SR. JuLIO n.E _MELLo-Mas n;to s~ pode Nos Estados côph authentica das deola-

conte!lta.r que o JUIZ proc~deu de boa fe. rações de que trata o§ 8" do art. 1o do de 
o SR. OviDIO ABRANTE~- Boa fê .•. elle ereto n. 47l, de 1 de agosto ue 1891, s~ri re

devia saber que não era da. competeucia mettit.ht ao comm?-~llante do ~istricto miJi~ar
do juizo f.lderat fazer esta justificação. que :t t1'cLnsm1ttmt ao audttor respecttvo, 

O decreto n 785 de 1 dB abril de 1892 · seguindo-se as dema1s (ormalidades, pela 
diz : ' ' ' lormajá. indicada. A llabilitanda ~presentu·ii, 

«Ashabilitaçõe> para. montepio e meio soldo 
serão feitas perante os audit ores de guerra, 
etc,, etc. " 

A lei dete-rmina. que a habilitação sej;,. 
feita. perante o auditor ue guet•ra, a requeri
mento da parte, quan(lO não haja declaração 
escripta. · 

seu reque1·imcnto documentado a Alfa.odega. 
do Ec;ta.tlo para q11e cst:>., ã vista das provas 
cxhibidas, líqui·ie o direito á. pensão e rc
metLa todos os p:l.peis ao Thesouro Federal, 
a.tirn rle pa.s5a.r o re~pcctl vo titulo o au&oriza.r 
o p;1gamento pela mesma. Allltnrll:lga..» 

O Sa. TAYARI!:S DE LYttA- Dispensa, pois, 
a justificaçãl). 

O Sa. OnDro Aen.,U\TES- Nilo ha. justifi
« .Meio pratico de Tw.bilitaçao d·pa;·cepçao das cação quando ha esta declaração, mas vou 

pensões de meio-soZdo e montepio mostrar o que succe(le quando não ha decla

Diz ma.is a lei : 

I. O decreto n. 785, de 1 de abril de 1892, 
no intuito de evitar embaraços, difficuldades 
e accrescimo de despeza.s, determinou que O> 
herdeiros dos officiaes do exercito se habili· 

ração. 
Todo o officia.l cauteloso que queira zelar 

pelos interesses de sua familla,sabendo dasdis
posiçues da lei que facilita.m aos seus herdeiros 
provar o direito ã. percepção daqnillo que 
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elle lhe deixa, tem o dever de fazer perante 
as autoridades competentes as declarações 
relativas aos seus herdeiros; si o não fa.z,crea 
dífficuldades a esses herdeiros, por occasião 
do seu fa.Uecimento. 

Vejamos agora, o caso de não ter feito o 
official, as dealarações exigidas: 

«-Si, porem, o official houver faHecido sem 
que tenha feito declaração de familia, os seus 
berdeiros se habilitarão na rórma dos de· 
eretos ns. 3.607, de 10 de fevereiro de 1866, 
e 475, de 11 de junho de 1890, e leis do ex
ercito referentes á materia. 

Em tal hypotbe-se, principiar5.o os hel'deiros 
do official fa.llecido promovendo uma. justifi· 
cação perante os auditores, em que se pro· 
porão a provar dh·ersos quesitos, que va
r iam conforme o J)arentesco em que se acha· 
vam para com o faUecido, e pela fórma que 
se segue: 

Primeiro. Si fôr a '!Jiuva do official, que 
pretenda se habilitar, fará o requerimento 
nos seguintes termos: 

Sr. Dr. Auditor da Guerra 

Diz F ••• que fa.llecendo seu ma!' ido (o posto 
e nome) no dia ... do mez de ... de •.• e pre· 
cisa.ndo habillta.r-se a.o meio solde e montepio. 
quer justificat' perante esta auditoria o se
guinte: 

1°, que a justifica.nte ê apropria e identica. 
viuvn. do referido official; 

2•, que se conserva no estado de viuvez e 
vive c.om honestidade; 

3", que viveu sempre em companhia. de 
seu fe.llecido marido, na melltor harmonia, 
sendo por elle tratada. e alimentada.; 

4•, que nã.<> percebe dos cofres publicos ven· 
cimento algum, nem exerce o!llcio ou em
prego publico. 

Nestes termos, requer designação de dia e 
hora. para. que tenha log<ll' a justificação, 
a.pl'esentando a peticionaria sua.ste~ternunh1s, 
seguindo-se os termos e formalidades ulte· 
riores. 

Espora. deferimento 

Todas as folhas dos autos serão selladas 
com estampilhas de SOD reis e o procura.dor 
seccional cobra emolumentos na importnncia. 
de 13$000 . 

O requerimento que o. viu-va habilita.nda 
tiver de dirigir ao Ministro da. Fazenda se1·á 
instruido com os seguintes documentos : 

1•, os autos de justiticaçã.o, processados nn. 
auditoria. de guerra. ; 

2", fé de officio complet'\ do official fa.l-
lecido ; 

3·', certidão de casamento ; 
4•, certidão de obito de seo mn.rido : 
s•, certidão de baptismo de seus ftlhos 

( ~o os tenha.) ; 
6". certidão comprobatoria. de ajuste de 

contas, p assada pela rep:~.rtição por onde o 
fa!lecido recebia seu s vencimentos. 

Munida <i e ta.es documentos, a viilva. cnde· 
reçarã. ao Ministro da Fazenda o seu reque· 
r imento, nos termos jà indicados. » • 

O Sn.. TAVARES DE LYRA.- Neste caso é 
que existem as difficuldades. 

0 SR. 0\'IDIO ABRANTES- A lei diz pe1•antc 
os auditores. Vê V. Ex:. que o juiz seccioual 
de Goyaz sabia perfeitamente que nii.o tinh a. 
competGncia pan fazer aquiHo que fez. E~te 
tem obrigação de conhecer as nossas leis. 
U~A. Voz-Devia sa.ber. (Dillersos apttrtes.) 
0 SR.. 0VIDIO ABRANTES - Não serve ne

nhum documento ..• 
0 SR.. LEOPOLDO JARDIM: - l\fas podia ser-

-vir, como documento na habilitação. . 
o Sa.. OV1DIO ABR.A.NTES - . • • porque o 

mesmo -papel que foi feito em ~ya.z, roi 
feito novamente aqui por m im, e tU-o per
ante a auditoria de guerra., sem que me uti
l izasse de uma só palavra. das contidas neste 
papel qn~ veio de Goyaz, e que só parece ter 
tido um fim : fazer com que essa. pobre mu
lher gastasse sessenta. e ta ntos mil r éis . 
Podia ~ervir, diz o meu collega. por Goyaz, 
mas si fosse de lei ; mas, como foi feito por 
uma. autoridade incompetente, não pód.e ser-
vir. . 

Logo, o julz seccional de Goya.z só quiz fa.· 
F ( d t ) zer essa pobr;J viu v a. ga.sto.r esse din beiro, .. , nome e a :t.. 1 b p ·fi 
Rói das testemunhas. r•orque si el e sa in., con,orme se vert ca. n o. 
F lei,que isto compete a.os aud1tores de guerr a., 

• ·" ~ e apez·.1r disto tez este papel, sabendo que 
F.... nomes das testemunhas. ell~ era nuHo, que nã.o poderia ter eü'eit o 
F.... algum, não poLlia t er em vista outra cousa.. 

. . . . Uu SR.. DEPUTAno-Póde ter sido feito de 
Depot~ de mqu1r1da.s as testemunhas, dn.r- bo:~. fé pelo facto de desconhecer essa lei . 

se-ha vrsta dos autos ao procurador sec- · . . . 
cional e será a. justifi.ca(<ão julgil.da. por sen-~ O SR. . Ovro1o ABa.o\.!...,TE~-011\ ~~s nmJUlZ, 
tença. pelo audltor de guerra . os autos serão um homem formado em dtrelto desconhece a.s 
~ntregues em original á. viuva. justificante, leis da R.epublica.? · · 
mdependente de traslado e custas, a que não J Uu Sa. DEPUTADo-O advogado é que de-
são sujei tos taes processos nas auditorias. -via vêr isto. 
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O SR. OVlDIOABRANTES-0 advogado dessa I vista reunir todas as forças nas sédes dos dis
Se!l;bora é 11:m depu~o e~tadual de Goya.z, t ri ctos militares; a.ssim sendo, escolherá. para. 
abas um letgo, e por 1sso l:l desculpavel. (H a: sédes de dist!'ictos certos e determinados lo~ 
ap:.trtes.) gares que podem e devem ser fóra. das ca-

. Ao pa.sso que essa. senhora. q_ue nãó estava pitaes; os auditores de guert·a necessaria
amda no gozo do montepio e meio-soldo tão mente ficarão junws tis forçn.s. o juiz sec
pequenino e insignificante e qoenão tem ou· cional poderá sahir da Capital pa.ra residir 
tro meio de vida, gastou neste papel sujo em ponto differente 'i · 
(mostr:<Lnd~) a. ímpor~nci3: de se~senta. e tan- _Ass~m. Sr. Presidente, penso que o sub· 
tos m1l rê1s, eu aqut,uo. DLrector1a da. Guerra, stJ tuttvo do nobre Deputado não é acceitavel. 
requeri no dia 22 de julho de 1>390, tendo Além dessas considerações, tambem o sub
declarado mesmo ao auditor que não t'nha. stitutivo traz augmento de despeza. 
pressa. desse requerimento, porque as minhas · 
occupa.çõesna ca.mar-a só podiam permittir O SR.. FR.A.;xcxsco ToLENTINo- Era. preciso 
que eu comparecesse lii. oito ou dez dias se saber em primeiro logar a importaucia. das
depois, e no entanto hoje,26 toi-me entregue pendida com os processos milltares nos Es
o papel já despachado, dous dias apenas de· ta dos, isto é, a de5pez.1. !ei ta com os conselhos 
pois ! de guerra durante um anno, por exemplo, 

no corrente exercício. · ·o SR. FRANCI.>CO TOL"E::\Til'\0 - PO"rque 
V. Ex . é um procurador que resid.~. na ca- O Sr.. . OvrDIO AflRANTr::s- Não posso fazer 
pit:ü Federal. Figm·e o caso Lle uma viuva o c:dculo da despcz:L feit:o. no corrente exer
não encontrar um . procu raclot• tã.o solicito cicio, porque os balanços não existem aindn .• 
como o nobre Deputado. Posso, entretanto, garantir que a despeza. á 

O Sn.Ovmxo ABRAN'I'Es-Gastei sete mil r úis sempre menor que a verba votada .. 
com este documeoto que tem e!feito jurídico, O SR. FaA.NOlSCO TOLENTINo-Esta <lespeza 
ao passo que lá a. pobre viuva gastou sessenta e tão sõmente para. os auditores privativos 
e tantos mil réis neste papel sujo e que não dos diversos Estados que a mesma lei enu
aerve de nada.. mera. Siio oito, mas desejaria. snb3r qua.l a 

a importancla despendida com os conselhos 
de guerra nos Estados 1 0 Sn. LEOPOLDO JA.RDIM da um aparte, 

O SR. o.-mxo AB&.U'<TES-Lá. no Estado ha 
custas; aqui na auditoria de guerra não ha 
custas. Estou mostrando a vantagem que ha 
do auditor de guerra superintender esse as
sumpto, de uccordo com a lei. Si se preten<le 
transferir essa attribuiçã.o do auditor de 
guerra para o juiz seccional, o que convém 
em primeiro logar é modiftcc.r a lei do 
montepio e meio-soldo, yxn•a que não se re
produzam os inconvenientes succedUos com 
essa. pobre viuva . (Apa rte$,) 

Não tem razão o meu collega por Goyaz; 
estou discutindo esta questão sem tr.,zer 
para o debate uma particula si quer de politi
cagem . 

0 SR. GALDIXG L OREl'O- V. Ex:. está moS· 
tra.ndo as necessidades do projecto, 

u SR. OvroroAllltA:>õTES- Jú. hoatem mos
tt·ei que o mEm distincto amigo e illustl'e re
presentante do Rio Gmnde do Nol'te, teve a 
mais alta. preoccupação apr.:sentando um 
projecto desta nature7..a.. Sr. Presidente, com 
as pt·ovas apresentadas, ficam bem pn.tentes, 
que os juizes seccionaes f~zem c:om que as 
habil itações sejam mais disp~ndiosas, do que 
si fossem Mtas nas Auditorias de Gnerra. 

Quanto ás vn.ntagens para o serviço mi
·litar, o projecto tambem pôde ser criticado e 
com clle o eubstitutivo apresentado pelo 
illustre represento.ote de Santa Ca.tharina . 
Todos nós sabemos que o Governo tem em 

O Sa. Ovrnxo ABRA::'oiTEs-Esso. despeza. não 
attinge á quarta parte da veL•ba votada para 
os auditores de guerra. 

0 SR.. FRANCISCO TOI.E::-.TI:\0-lsto é apenas 
uma opinião. 

O SR. Ovmto .ABRA.NTES-Não senhor, estou 
informado. Qoam1o quiz discutir o projecto, 
fui tomar as informações pt•ecisa.s. 

O sttbst!tutivo ele V. Ex., si tiver de ser 
executa1fo, creio que nos fará ir um pouco 
para atraz, isto é, desde que os militares de 
terra. e mar tenham um fóro especial para o 
o seu julgamento, havendo-se-lhes dado para. 
isto juizes especia.es . . . 

o SR . FRA.Ncrsco ToLENTl:'iO-v. E:r::. es
qnece-se de rl.u,,s cOt1Sas= primdro, o auditor 
nü.o julga, segundo, o Supremo Tribunal Mi· 
liktl' tem dous juizes togados. 

O Sa. Onoio A:sxumt::s-Em to:lo caso silo 
juizes especiaes. 

0 SR. FRANCISCO ToL"ENTlNO-Mas fazem 
parte apenas do conselho. 

O SR.. OvrDro AB&ANTES-Ha. ainda um 
gnnde inconveniente, que é entregar-se o 
militar a um ju i.z que pôde se~ politico e 
parcial. 

O SR. FRA.Ncxsco ToLE:oiTINo-Apresento 
o.Igum facto em que foi postergatl.(\ a lei, 
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O S.a. Ovxi>Io ABRANTES- Eu fallo com os querendo nós sa.hir do regimen legal , in
factos que se dão em minha t~rra,. a.rgu· tentamos uma acção perante a j ustiça federal, 
mento com a pratica dos actos; fazendo jus- com o fim de annulla.r a apuração feita., sob o 
t iça · entretanto á. maioria dos juizes. pretexto de qul ao eleitor federal, em vir- · 

o sã. FRANCtSOO ToLENTll'\0- y. Ex. não tude d,\ Constituição da Republica., não póde 
póde razer essa injustiça. ser o voto recusado em qualquer eleição que 

se proceder no Estado. 
O SR. OVIDIO ABRA=-rEs- Não conheço 03 Levantámos assim uma. questão de direito 

·juizes federaes dos outros Estados ; mas í:~.ço constitucional perante a justiça. federal e 
a elles a. devida justiça. · aliás bem import 1nte. · 

O SR. FRANCisco ToLENTINo- Em regra a. Apreseotu.da a petição ao juiz, elle jul-
noss<t magistratura. é muito honesta. e m uito gou-se impedido de func~:ionar no pleito, por 
cumpridora dos s~us deveres. ser parente de uma das p;\r tes. Até aqui 

o SR. Ovroxo ABRA.}.'TES- De.pleno accowlo. na'la de mais; mas Y . Ex. vae ve1', Sr. Pre
Isso, porém. nã.o quer clizer qne eu não p ossa ,;idente, o que ~::e segue. daqui em dca.nte. O 
citar factos que nhonem po1;c0 ao juiz da mi- ,iuiz suhstituto seccional, não sei por que mo· 
:q.ha. terra, que, em momentod:~.do, .iur:t. sns- tivo, declarou se ta.mbem su speito. Foi a pe
peição em uma c;1u.sa. e depois. por convenieo- tição parar as mãos do pt•imeiro su pplente 4o 
cia. p olitica, diz que não é m:J.is suspeito, cha· juiz i.ubst ituto fed6ra l. Este, depois de ter 
mando a si novamente a. cau:;a P<tra da e seu as~umido a jut'isdicção. deu 'Parte de doente, 
jul gamento, por· veri ficar que wu su bstituto passando a. va.1·a, como se diz, no seu substi· 
não estava de a ccordo comsigo. · tuto legal, isto é. ao segundo supplente do 

substlt u to federal. 
O SR. FR.A:'\'Cisco ToLE!'óTii\'0- V· E:s: . não O facto de ter assumido a jur isdicçã.o o se-

:póde julgar o todo pala par te. gundo supplente não agro.dou ao governo de 
O SR. Ovtmo AnR.Al'<TES- Vou abrir um Goyaz, que sabia que esse cidadilo não se 

. parentbesis para narr<tr a V. Ex-. um facto submettia ás suas exigencias. Na primeira 
que se verificou no meu Estado, já que pa.- audiencia foi immediatamente apresentada 
r ece se interessar por isso. pelos .réos a excepção de iocompetencla do 

Hu. ctous nonos atraz pleiteárnos-eu e os juizo. . 
meus amigos politicos- u ma eleição muni· O ju iz !>d hoc despresou a excepção, jul
cipal na. capital, onde incontestavelmente ga.ndo a. justiça. fed.el'al competente pa.ra to
contamos com el()mentos poderosos. ma r conhecimento da questão municipal . Os 

Ga.nhámos a elei0ão ; e não obstante o pre- réos aggra.varam deste despacho, não tendo, 
~idente do Estado de então ter mandado :par·a porém, o Supremo Tribunal tomado conhe
o logar em que funccionava. a junta apura- cimento desse aggra;o, porque não foi pre
dom uma força policia.l CIHbalada, alim de parado em tempo. 
que não fossem cont:ulod os votos dos nossos Voltando a papelada para. Goyaz, o 
amigos, cons~)lUimos fazer a a pur;wão, em- .iuiz act hoc mandou cumprir o accord.am. 
hora com grand('S ameaças, sen,Jo diplomados Em vez de aore~ent:l.rem os reus a contes
os nossos candidatos. tação, sabe, Sr. Presidente, o que aconteceu ~ 

O gover no do E~tado fez s.\gunda j unta. V. Ex. vae ver. O juiz seccional baixon 
apuradora, diplomou aos sens amigos, tendo immedia.tame:.nte uma. portaria. ao escrivão 
para isso manrlado que não fossem apurados desse juizo, declarando-lhe que, tendo o a.d
os votos dos eleitores federaes, ~ob prl'!texto v(lga.do dos réos lhe feito ver que elle não era. 
de Q.Ue não eram elles eleitores munlcipaes. parente das partes em grão de suspeição, 

Tinha-se então a.dopta().o umo. lei eleltoral rlzesse os autos lhe subir immediat:Lmente 
mnnicipn.l no Estado, em vir mde da qua.l afim de que fuoccionassa nelle, isto é, o juiz 
ernm considerat'los eleitores municipaes todos :~.s.sumiu novamente a. jurisdicção! I 
os federaes alistados até a data da lei. Muito VozEs-Oh! oh 1 Na. verdade é ex.trMr· 
de :propo:sito, a commissão municipa_l não in- dinario t· 
clu1U, como era de seu dever, no allstamento 
municipal, os eleitores federa.es de diversas o s~. ~A.NC~ ToLEN~JNo-Mas, y. Ex. 
s~es, sob pr~texto de que não tinham re- 1 com~ Ja disse, na.o deve JUlgar o t odo pela. 
querido a sua inclusão em tempo. I parte. . · . 

V. Ex:. com? rehende, Sr. Presidente, que A classe da magistratura federal _é _mwto 
esse requerimento era desnecessa.rio, por- ~onesta; te~os ~o noss~ Estado um JUIZ que 
quanto .a lei municipal declarava que os e a. person1ficaçao ~a. Vlrturle! d~ bonrade~, 
eleitores federaes eram considllmdos, em v ir- -~um caracter digno da. ma1s smcera adr:m
tulle dessa, lei, eleit{)res m tlnicipa.es. Tendo raçao. 
o ~overno do Estado reconhecido e cmpos- O SR.. Ovmro · ABRAl\"TKS - Não estou ac· 
sado o conselho por elle diplomado, e não cusando a magistratura. federal, sei que ella 
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e. muito honesta; estou apenas referindo'! bate. o art. 2• do projecto n. 23 A, de 1899, 
um Cacto que se deu na minha terra e que ficando :~.diada. a votação. 
mostra n. parcialidade do juiz. Isso mesmo . . 
o fiz por ter sido p:oo:vocado pelo meu nobre . CoYD:parc~em ma.1s o~ Srs. .ur~no Sant?s, 
collega de Santa C<ttharina. Stlve~IO ~ tJry, Amv~tm Frgueua, En:~as 

s T tã . . i 
1 

. . Mu.rt111s, Thomaz Acctoly, Tort·~s Portu"'al, 
u~per amos e~ o .o JUIZ secc ooa ; o ~U}Z José Avelino, Joii.o Lopes, Francisco "sã., 

subs~ttuto. porem, Julgou. que a su,peiça.o José Pere,r,rrino, Trindade, Brmirio Coutinho 
era tmT?;~eeden,te . Appcllt1mos P :~:~ o SE-· Jo~ê Mal'iano, Teixeira de Sá, Affonso Costa; 
premo .ll'Ibnna.,; e~te , pol'em. 11:1~da na.o Barbosa Lima, Ma1·tins Junior, Cor nelio !la 
~oude JUlg:\1-~. porque o traslado ia L rem~t- Fonsec~, Moreira. Alvrs, João de Siqueira 
ttdo para a~u2 sem sel' concert~do e co~fcr•d~ Euclides Malta, Arroxella.s Galvã.o, C:tstro 
pe~?S escrr;n~e:l, segundo e d~ let . Foi H.e'tello. Aristides tie Queiroz, Eugenio Tou· 
~8.1~ u~a. drtnculdade que nos qm7. cre~l' a. r inllo, Paula Guimil. riie~, Vergne · de Abr•eu, 
JUStiça 1edera.l de Goyaz. Amphilophio. R9àrígurs Lima., Tolentino dos 

Emquau to, pLrúm, a questão era cncami- S<1.11tos, Gahlino Loretu, Torquato ~lareira., 
nhada. para. o Supremo Tribunal Federal, o Josó Mut•tinho, Xa.viet· da Silveira, Oscat• 
juiz seccional de Goyaz tentaYa matar de Gr.rloy, ll'ineu ~fachada, Alcindo Guanabara, 
v ez a nossa. ca.usa, julganrlo que a jnstic.~ t\ilo Pe<;<tnha. Ago.Jstinho Vidal, Bernardes 
federal era incompetente par(). tomar conheci- Dias , l\lt~yriol(, Calogeras, .lntero Botelho, 
menta dellt\ e anoullando p()r isso t ouo o Lamounier Godofredo, Augusto Clementino, 
processo. Cupertino rle Siqueira, Arthur Torres, Mo-

Nada entendo disso, Sr. Presidente; pa- reir·a ela Silva., Ca:;eroiro rl;~ Rocha., Cost'\ Ju
rece-me, porem, que :1. sentenç:l do juiz níor, Eclmunolo ela li'onseco., Paulino Carlos. 
ad hoc já tinha. passado ern julgado ; c, si Ovidio Ab"'antcs, M<lllo Rego, Lauro Müller; 
era assim, como vem o juiz seccional, nepois Ma.rça.l Escobar e Cam}JOS Cartier. 
de reconsiderar o seu dllspacho de su speição, 
rleclnrar incompetent e para a mesma ca.u>a ;t 

justiça · fed.eral? 
Digam-me a.gora. os nobres collegas, isso é 

regular? 

VozEs-Absolutamente que nã.o. 

0 SR.. ÜVIDIO ABRANTES- Como já disse, 
rendo homeuagem á justiça federa.!; apenas 
contei um 1\i.cto que se passou na m inha. in

. feliz terra. 

O S.a. P RESIDENTE-V. Ex. ainda tem mui
tas consi~er<tcões a fazer? 

0 SR. ÜVIDIO ABRA~-)l[i.o; VOU t or
minar. 

Como eu dizia., a medida. mais via.vel e 
que não traz despezas conset·vantio <L que 
actualmeote se tà.z é a coutid:t na emend~o 
por mim apresentada, já. que os meú:,; collega.s 
querem pas:mr para :t ju~ti~a ledera l a attri· 
buiçã.o dos auditores de guer:-a. 

Creio quG com esta. emendu. e feitas as modi
ficações que desde j!\. deve so.ffr er o moutepio 
e meio·soldo. ficam satisfeitos os desejos 
dos meus illustres amigos representantes 
do Rio Grande do Norte e Santa. c~~tha.rina 
e, muito maid, os daquelles que mais do que 
nós são os interess!dõs immediatos nesta 
questão-as viuva.s e or.Pl.Jãos dos militares. 
(3tuito bem; muito bem.) . 

Ningucm mais peuindo a palavra, é en
cer:ra.do, em 2~ discussão, o art. 1 o e sem de· 

O Sr. Pt•esidente- Havendo nn· 
mero legal, vae-se proceder ás votações das 
ma teria..~ . 

E' (l.nnunci a.da. n vot11cão dus matet·ias que 
se acha.m sobre a Mt:S(l.. 

Con~ultada a Camara. si julga objecto de 
rleliberacão o projeeto do Sr. Sá. Freire, apre
~entado na sess-:to de hoje, verifica-se a pra· 
sença. de 9G Srs. Deputados • 

O Sr- Pt·esidente- Não ha·nu· 
mero, vae-se proceder ã. cha.madn.. 

Procedendo·se 6. chamada, vcritica-se te
roJm se ausenta•1o os srs. Sil\·erio Nery, 
Henriquc·Valln.dares, lldefonso Lima, Fran· 
ci~co Gurgcl, Jose Pere,;t·ino, Trindade, Mar· 
tio~ Junior, João dG Siqueira., Arroxella.s 
Galvã.o, SealJra. •• João D.mtas Filho, Rodri
g uo3 Lima. Pamnhos 1\lonteccgro, Pinheiro 
Junior, Torquato Mol'eiru, ,\ugusto eleVas
concellos, Sú. Freire, Nilo Peçanha, Fran· 
cisco Veiga , CO$ta. Junior, Bueno dl} An
drada , Luiz .'l.dolpho, Lo.menha. Lins e ·Lcon• 
cio Corrêa.. 

O Sr. Presidente- Respond~ram 
á ·bham:td~ 107 Srs. Deputudos, ha., por
tanto. numero para. se proceder á vo
tação. 

S:io lidos, julga.r:los objccto dedcliberução e 
enviados à Commissão de Constituição; Legis
lação e Justiça os seguintes 
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PROIECl'OS 

N. 86- 1899 

Determina qt.'e as ferias forenses no Districco 
Federal começanTo a correr do dia 21J de 
de~embro a 20 de janeiro, iaclusi't!e, smdo 
tamuem feriados os dias de festa rl(rciona~. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. o As férias forenses do Districto Fe

deral começarão a correr do dia 20 de de
zembro a 20dojo.neiro, inclusive, sE:ndo tam
bem feriados os dias de festa nacional. 

Art. 2.• Rovogam-seasdisposições emcon· 
trat'io. 

Sala das sessões, 10 de julho de 1&:>9.- Sá 
P.reire.- AU[JUSlo ele Ya.•cnnccllol, - Ra~! /. 
Bar toso. 

N. 87 -1899 

Manda considemr dtuZicio.~, desrle que com· 
pletarem Ot.' tenham completaà<J dor~ <Cimos, 
de effectivo exercício, interntpltHnrmec, os 
c;criviíes nomeados de accord> com os 
arts. 27 e 38 do decreto n. i .0.'10, de 14 
de not•emb1·o de 1890, e 'lc; outras pro1:1i· 
dencias. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.• Os escrivães nomeados de n.ccor:io 

com os arts. 27 e 38 do decreto n. 1.030, 
de 14 de novembro de 1890, são consíder.túos 
vita!icios, desd.e qu:~ completarom ou tenh•tm 
completado dous annos de e.lt~cti vo exercício 
ininterruptamente. 

Pa.ragra.pbo unico. Todos os escrivães dlL 
justiça local no !Jistricto Federal gozo;rão dos 
direitos estatuídos no art. 112 do decreto 
n. 9.420, de 28 ele abril tle 1885. 

Art. 2. • Os escrivães da justi~•i1 local ~crã.o 
nomeados sou proposto. do juiz com quem 
vão servir, observada a seguinte prefe
rencia, : 

o) os rlr ~ qne tmt..1. a. lei n. 22:-i, de 30 rle 
n•wembro de 1894 (art. 4'' § :Z•). 

b) os que tn.:ercerem o cargo de osct·ovcn · 
tes jaramentados por mn.is de tlC!ns annos, 
:pet•ante qun.1quer escrivão elo me;mo Ii)ro, e 
em igualdade de condições a prcfereacia sera 
regulada pelo. antiguidade. 

Art. s.~ Revogam-se as disposições emcou
\rario. 

Sala du.s Commi.ssões, 26 de julho de 1899. 
-Sa Frei1·e.-Ra.ul Ba.,·roso.-Xavier da. Sil· 
'l.leim Jr.mio?·-Irú1cu Mo.ch.a.do. 

restituir à Camara Municip:1l de Itaguauy, 
Estado do R. i o de Janeiro, " im portn.ucia tle 
21:824$, t.le direitos de importàçã.o pagos pela. 
mesmaCam,u•a sobre material importado para 
canalização de agua (2• discussão.) 

O Sr. Presidente declO).ro que se 
apresentaram mais quatro Srs. Depu~'\dos, 
havendo, portanto,- 111 81'S. Deputados pre
sentes. 

O Sr. Julio Santos (p.1m enc .~-o 
minlu:zr a -uotaçll'o) - Este projecto j;i. foi 
!tentem sujeito á votação c teria cabido si 
t ivess;, ll:widc numeL'o :para se votar. unica
mente porque a Ca.mara. niio estav:~ perfeita· 
mente esck\recid<\ a respeito do caso. 

O dig-no rc1ator,o Sr. José Marhno, expoz á 
C:\mara :~.justiça do pedido constanw do pL'O· 
jecto, mas como é possivel que muitos dos · 
Srs. DGputados presente,; não tenlw.m ouvido 
a exposição feito. por aquelle nosso collega, 
vou r~izer em cluas pa.bvras o que ha. a 
respeito tlesta. materia. 

A Camara. ::\funicipal de Ita.guahy, Sú.btmdo 
que pel:l.lei de lO de dezembro de 1896 esta.va 
is~nto rle pa~~mento ile imposto todo o ma
terial que, por ventura, viess;, para encana
mento do ag-ua, mandou vir Jl?n.terial da Eu· 
ropa, mns quando este m:~.tenal chegou, um 
anno depois. o Congresso N:~.ciona.l tinha já 
r evogado aq uella. lei ; de modo que n. Camara 
Municipal de que se trata, tendo feito um 
contraeto, viu-se obrigada a pagar o impos to 
com que nã.o contava . Si a Camar<\ dos 
Deputados, hoje, negass) a restituição à Ca
mr..ra. ~!uaicipal de ltaguahy, fa.ria. um injus· 
t!ça. cl:J.morosa. 

Pot• conscq<1encia, espero que a Ca.mara 
eschuccitla, c <~.ttendendo aos p recedentes, 
conced<3l'á. a. resti tuiç~o petHda. pot· esta C:~· 
mara. ~Iuo.icipal. 

São succe.s~iva.mente postos a votos c a.p
pt•ovndos em 2" discussão os arts. 1• e 2" 1lo 
projecto 

N.Sl- 1899 

O Congresso N•lcioJttü re1;oln:~: 

Art. 1 ." Fica. o P•Jder Exe~utivo aui.ot·i · 
~auo a. re>tit ui r á. G:tm<tm l\I•micipal tlo I ta· 
g-u<.~.hy , Esta.do 'lo Rio da .Janeiro, a impol'· 
t u.ncia de ~I :824$ de direito.:; de importa.çií.o 
pagos pela mesma camara., sobre mMeriaL 
importado pal'a ca.na.liza.ção de agua, abl.'indo 
ao Miuisto~io rh l?azenda. o necessa.rio cre
dito . 

Art. 2.• Revogam-se o.s disposições em 
contrario. 

E' annunciada. a votação do projecto n. 81, E' anuunciada. a votação do projecto n.26A, 
de 1899, a.uto1·izando o Poder Executivo a de 1899, com, o parecer ;oobre as emendmmffe· 
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reeidas na. 2• discussão do projecto n. 26, do 
-corrente a.nno, que fixa o. · competencia. dos 

presidentes das juntas commercia.es, na.S ca.· 
pitaes dos Estados onde estas funccionarem, e 
dos juizes do commercio-ou quem suas fune· 
çõss exercer- nas demais comarcas em que 
fôr domiciliado o negociante, para preencher 
as formalid:W.es do art. 13 do codigo do 
Commercio para a valida.d.e juridica dos li· 
vrosa. que se refere o art. 11 do citado co· 
digo (2& discussão). 

rior a dez contos de réis• não tendo os livros 
legalmente exigidos, incorrera, além do que 
dispé'e o art. i 5 do_ Codigo Commercial, na. 
multa de 200$ a. 1:000$. Assim, as sociedades 
commerciaes, corretores, agentes de leilão e 
pessoas equiparadas pelo Codigo aos nego
ciantes e que como estes sio obriga.d.a.s a pos
suir livros lega.\izados . 

§ 1. • A declaração do interessado servirá. 
para a. fixação do fundo capital •. 

. O Sr. A.lf'redoPinto (pela ordem) 
;...A CommisW>de Constituiçã.o,Legislação e de 
Justiça reuniu em um substitutivo todas as 

' emendas apresentadas a este projeeto; re-
queiro pois, prererencia par~ o substitutivo 
da. Com missão. 

Posto a votos, à a.ppt·ovado o requerimento 
do Sr. Alfredo Pinto. 

O Sr. Pret!lide nte-A votação é 
longa e vae-se proceder por artigos. 

Em.seguida. são s uccessivamente postos a. 
ve>tos e a.pprova<ios em 2" discussão os se
guintes artigos do substitutivo ao projecto 
n. 26, de 1899, otrerecido pela Commissão de 
Constituição, Legislação e de Justiça: 

Art. 1. • o a.rt. 13 do Codigo Commerci&l, 
no que se refere á n.umeração, rubrica e 
termos nos livros exigidos pelo art. 11 do ci
cit.ado codigo, será. executado em toda. a 
Republica.. 

a.) no Districto Federal e nos E:>tados pela. 
juntas commerciaes, de accordo com os seus 
regulamentos; ·• 

b) nas capitaes dos Estados onde não ex
istam .iuntas commerciaes pela primeira. au· 
toridade judiciaria. de r· instancin; 

c) nas comaroas, ou por esta autoridade 
ou pelos represen~tes dB;S juntas_naoircu~
scripção dCl negocmnte, !1 este n&o preferir 
mau dar os seus li v r os á respectiva. sé_de_. . 

§ 1. • Nas comarcas de dou a ou ma1s JUizes 
da mesma categoria., co.be-lhes, cumulativa
mente, a execução deste artigo. 

§ 2. • O r egistro d?- firma ou raz~ co!D· 
marcial perante as Jantas ou funcctonartos 
designados nos termos deste artigo e do de· 
ereto n. 916·, de 24 de oatubro de 1890, pre
cederá. sempre o preenchimento da.quellas 
. Cormalida.d.es . · _ 

§ 2.0 Nenhuma autoridade :fil!Cal poderá. 
examinar os livros commerciaes. competindo· 
lbe tão sõmente impor a mult? quando os 
reteridos livros servirem de prova em Juizo 
ou nelle forem apresentados sem. estarem le
galizados.(Codigo Commereia.l, a.rt. 17.) 

Art. 3 .• São validos para todos os eífeitos 
juriéiicos e independem de no~-as formalidades 
e de novo sello os livros até a data. desta lei 
processados palas Juntas C»mmerci.aeR dos 
Estados. · 

Art. 4.• R'3vogam-se as disposições em con· 
trario. 

E' considerado prejudicado o projecto n.26. 
del899. · 

São. tam bem consldera.d.as prejudicadas a.s 
emendns offerecidas ao mesmo projecto n.26, 
de 1899. 

E' o substitutivo 11.Ssim appro~ado em 2~ 
discussão e en via.do á. Commíssão de Consti
tuição, Legislacão e Justiça, par~ redigil-o 
para. a. 3a discussão. 

E' annuocia.d.a. a votação do projecto 
n.23 A, de 1899, declarando que nas ca.pitaes 
dos Estados. onde não estiver creado o logar 
privativo de auditor de guerra., accumulal'à. 
as funcções desse cargo o juiz seccional, com 
a. graduação de capitão, vencendo o soldo 
deste posto. 

O Sr. Presidente-A este projecto 
foram ofrerecida.s emendas substitutivas e 
additivos e um requerimento pelo Sr. Tava
res de Lyra. para que volte ã Commissão o 
referido projecto n . 23 A, de 1899. 

Posto a. votos, é approva.tlo o requerimento 
do Sr. Tava.res de Lyra. apresentado na ses· 
são de hoje, pora que o projecto n. 23 A, de 
1899, volte á. Commissã.o com as emendas e o 
substitutivo a elle otrerecidos • 

o Sr. President;e-Estã.o findas as 
votações i passa-se á ma.teria em discussão. 

., § 3. • As autolida.des_judíeiari:~.s perceberao 
os mesmos emolumentos pelo s·erviço de ru
brica. termos de livros e registro de firmas, 
que percebem os membros e auxiliares das 
juntas commerci&es. 

Art. 2.• Aquelle que, decorrido o prazo_ de 
seis mezes da. publicaçã? desta. lei • . negoota.r 
em territorio da RepubhC<lo com ca_t?Ital supe-

E' annuncia.da a. discussão unica do parecer 
n. 33, de 1899, julgando que Severino Tossas 
Nuiiez, sub-empreiteiro de Drwnmond & Pas
sos, deve reelamar ao Poder E::\:ecutivo o ~~ 
gamento da qua.ntia. de 9:138$, a. que tem d1-

_ . . 53 • 
~n.ra. V.III ·- ~~ ... 
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eito , afim de por este ser o pedido necessario 
r edito. 

Ninguem pedindo a palavra, é eu~errada 
a discussão e adin.da. a votação. . 

E' annunciuda a discussão unica-do parecer 
n. 34, de 1899, indeferindo o requerimento 
em que o Dr. Fernando Pereira da Rocha Pa· 
ranhos pede garautía de juros por espaço 
de 20 annos, sobre o capital maximo de 
4.000:000$ e outros favores, para fundar-co
lonia.s infantis e agrícolas nesta Capital e no 
Estado do Rio de Janeiro. 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a s~ discussão do projecto 
:11. 48 A, de 1899, declarando remidas as dí
vidas para com a. Fazenda Nacional deixada.s 
-pelos officiaes e praças que pereceram na. 
campanha de Canudos. 

Ninguem pedindo a palavra., e encerrada. a 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 33 discussão do projecto 
n. 28 B, de 1899, que :fixa o subsidio que de
vem perceber os membros do Con_g-resso Na
cional durante a. legislatura. de 1900 a. 1902 e 
dá outras providencias, com substitutivo da. 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus
tiça, declarando em vigor a lei n. 407, de 6 
de novembro de 1896, que :fixou para. a pre
sente legislatura o subsidio dos Deputados e 
Senadores ao Con.zresso Nacional. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a votação. 

E' annuncia.da a I• discussio do projecto 
n. 59 A, de 1899, autorizando o Governo a 
transferir do corpo de engenheiros navaes 
para. o da armada o engenheiro naval capi· 
tã.c> de fragada. Carlos Accio!i, eom substitu
tivo da Commissã.o de Marinha e Guerra. 

O Sr. Presidente-A Commissã.o 
de Marinha e Guerra apresentou a. este pro
jecto um substitutivo, que só poderá ser to
mado em consideração em 2.. discussão; por 
emquanto está em discussão o projecto' pri~ 
mitivo. 

O Sr. Mello Rego pretendia, de 
accordo com o seu voto vencido no seio da 
Commissão, requerer o adiamento da discus
são deste projecto, afim de ser ouvida a ad
ministração da marinha, como é a praxe aq_ui 
esta.bfllecida e sempre observada. ew todos os 
assumptos referentes a gestão dos negocios 
publico.s. 

Não o faz, porém, porque evidentemente 
não ha numero legal no recinto para. a vota
ção do respectivo requerimento. 

Aproveita, port,m, ·a. opportuniclade para. 
fazer algumas considerações, demonstrando 
que esta lei de excepção vs.e oifender a. direi
tos de terceiros. 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer• 
rada a discussão e adiada. a votação. 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 38 C-1899 

Redacç<7o final do projecto n. 38, deste armo, 
![Ue autori.:a o Go'!Jerno a abrir ao Minis
terio das RdaçDes Exteriores o credi!o de 
96:916$91.1, para liguidar as reclamações 
das Legações da Gran-Bretanha, França, 
Austria-Hu~~gria, Belgica, Allemanha, Pop
tugal, St!ecia e Noruega e Ita~ia, pela co
brança indevida procedida pelos Estados de 
PM·nambuco, Alagôas e Rio Grande do 
Norte do imposto soóre nados dessas nacio
nalidades, ficando os Yeferidos Estados re
'!Pomalleis pela somma que fôr despendida 
e da quaJ embolsm·ao a União, 

O Congresso Na.cional resolve: 

Art. J.o E' o Governo autorizado a abrir 
ao Ministerio das Relações Ex:teriores o cre· 
dito de 96:946$911, para liquidar as recra.
mações das Legações da. ara.n-Bretacba., 
Fra.nçs., Austria...Hungria, Belgica, Allema.
nha, Portugal, Suecia e Noruega e Italia., 
pela cobrança indevida, a que procederam 
os Estados de Pernambuco, Alagôas e Rio 
Grande do Norte, do imposto sobre navios 
dessas mtciono.lida.des, ficando os referidos 
Estados responss. v eis pela somma. que :tür 
despendida e da qual embolsarão a União. 

Art. 2. 0 E' igualmente autorizado o Go
verno a abrir ao mesmo Ministerio o credito 
necessa.rio para. pagamento dos juros o.ccres
cidos as importancia.s reclamadas. 

Art. 3. 0 Para. execução desta lei farà o 
Governo as necessarias operações de cre
dito. 

Art. 4.° Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala. das Commissões, 26 de julho de 1899. 
.-F. Toltentii1o.-Euclides Malta. 

Vae a im.prim,ir o ~uinte 
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PROJEC'I'O 

N. 88- 1899 

AutOri~a; o Poder-, &ecuti·co a fa:::er as neces
sarias operações, afira de abri1· ao lllinis~ 
terio da indtlstria Viaçt1o e Obras Publi

. cas va1·ios c1·editas especiacs, sendo : de 
:i3 .1t52:96t$1)27 pa1·a regv.&ctri:::·tr cont·Js da 

. Estrada de F~Jr-,·o Centra.~ do B1·a::it ; de 
~ 6.442,66 pa.l·a p ([.[J tmer~oto a Titc Broohs 
.Locomoti~.:e Wor!~s Comp<m!J ; e de .••.. 
~ 5.507.12.0 pa1·a pagamento''· The Wes-

. · tertl and Brasilian Tetagra1'lt co,npa.ny ; c 
ctnnt~Ua. ~~s sobras das consignaçüt.~s co ,·;·.~s· 
pondentes ils cinco divis,;es da!J trella Estrcda 
de Fr;rro, no exe,·cicio d e 1898, na' impor· 
taacia de 7 .253:59t$f02. 

Em mensagem de do corrente o Sr. Pre
sidente da Republica. subme~teu á aprecia
ção do Congresso Nacional a exposição abaixo 
-pubhcMla., do Ministerio da. lndustria, Via.ção 
e Obras Pllblicas em que manifesto. a. Deccs
sida.de de creditos especiacs de 13.lô2:96l$027, 
$6.442,66 e .t 5.507,12,10 ; os deus p1·imeirvs 
para. pa&'amento e regnlariso.çii.o de despe7.:t.s 
da. .Estraaa de Ferro Celltr4.1 do Brazíl e o 
ultimo á The W~stern and Era:;ilia•~ Tela-
graph Company. . 

Para bem orientar a. cama.ra, a. Com missão 
. t~a_!lscreve alguns to picos d!l. alludida. expo· 
SlçaO : . 

.. ~ ..... I. & #' •• '# #'. ~ •• # #' ••••• ##f • • • I I. I;.#. I 

<< Não m.e parecendo, pela simples iospe
cção dos docum~ntos, bem justificados esses 
pedidos de c1·eclito, não podia. assumir a re· 
sponsabilidade de encaminh:Ll·os ao seu des
tmo, antes de convencer-me da. indeclina.vel 
necessidade de taes esforços e da conlle::er 
como me cumpria, n. administração da Es~ 
trada. 

da recoita.,que, coro.quan to l'ealisado semanal· 
mente, tra7.la cerca de um mez de a.trazo 
cGm.o depois verifiquei, -proveiu a. nccumu: 
laçã.o na: Thesouraria da Estraua, de a;~ultad.a 
oomma de numero-rio, sobre a qual o director, 
justifica.ndo-~e com r! necessid.ade imperiosa 
ri~ satisfa.zer a. despezas urgentes para o mo
YJmento Ja Rstr:~da e com a .talt& de pro
'\'hlcncias, que de de~embro de 1897 a. abril 
de 1808, solicitã.ra a. este ministerio e.n tão a 
car,zo de meu:cc antei:esso:t•cs, e allega.orio 
abi autorísação \'erbat destes, o que p;tr,;ce 
cont1rmado peht t<1.cita. acquiescencia com que 
assistir<1m a esta pr:ttic:~., começou a operar, 
fazendo movime!lto de funJ.os e tJag:~ndo 
antecipadamente, sem o reg-istro do Tr•ibuual 
de Cont;ts, tnr!S despezas, como :.t de combus
tiv-~1. que assiln cr·acr: rea!i,.:ada.s emqu.a.oto no 
cre1lito votarlo su l>sistia. um s-.tl<lo úe cerca 
de G.000:000$000.» 

Das palavras do Governo tornO.·se evidente 
rtue n. ioobservanr.ia das determin;tçõcs orço.· 
montarias por parte o1a directorin. da. Estrada, 
tolet·ada pelo Govet•no de então, foi a causa. 
primordial das irt•egularida.de:; commetti•la.s; 
irregtlhwidadcs tanto mais lamentayeis 
quanto de p~r com o desrespeito á lei, Iaoçou 
a. pertm•baçã.o no :systema rla cont:lbilh!:ade 
publica, alias, instituído sob o ponto de vista. 
da znaxima Hscali;saçã.o das de:!Spczas pelo 
exa.me previa do Tribunal c\e Contas. 

Elfectiva.mente, nesse estuuo, comecei a. 
averiguar que ag des:pezas attiaenees áqueiL.: 
serviço, a pesar das disposições rciterada.s em 
leis OJ.'çatnenút.ria.s, não ero.m centralisad;\::; 
no Thesouro Federal, pois que est0, por via 
de regra., entrega:va. a.o thesoureiro da. ES· 
trada a.s quantias destina.das ao pagamento 
dos fornecedores rle material, para serem s:\
tisf~itas as respectivas contas. 

Não raro, d(L depressão cnmbial que se 
d&.\'a entre a da.ta. do registro da despeza do 
Tribunal e a da. eDtrega da sua. importãncia á 
Thesouraria. da. Estrada para. o pa.,<>amentQ 
em ouro, realisavel ao cambio do dia, resul
tava em prejuizo do credor não pequena dif
ferença entre a. quantia regi.<ti~tda e a di
. vida na. dn.ta desse pags.mento, detcrmin::mdo 
isto a. recusa de I'ecebimento. 

As.~im, e dc$•le que não foi operado com a 
pontua.blade necessar ia· o .-ecolllimento ao 
Thcsouro Nacional, da receita da Estra~a p:1.ra 
por su:L conta ser paga. a despeza, apõs os 
tramites legaes, ê Jo.!dco que o. consequencitl. 
não podet•ia ser di\·<lrsa Ja que !oi: ::~.ccumn
l:J.çâo de diuheiros nos cofres d:~. estrada <:orno 
meio f,cil e tJrompto de solv~r os compro
missos, direct:unen to, isto é, com voster;:,"Uçiio 
das rorma.lida<le,; lcgae.; o completa o.nm\lla.
~iio uo Tribunal de contas . 

Euket(mto, convém accentna.r que o Go
vertlO é o primeiro a rcconllec:1r qtte tor1os os 
aetos prntic\óos origina.n1-se cle ta.e,; irregula~ 
ri•lartos, e foram em l.Joa fó peJa directoria, 
que procurou justilica.r jú. com n. imperiosa 
noces~itla.dc de s.'\tisfazcr·se a despezas urgen
tes para o movim·•nto da Est!·:~da e já com a. 
alta de pr·ovitlencia.s que de de~em'oro de 
1897 a abril de 1898 solicitá.ra 1o respectivo 
ministerío. 

Destes íncinentes do processo de contas 
aciiJlll; indicado e da demora no l'CCOlhímento 

,\. ana.lysc d:L demonstrs.c,:üo das dosp2z~ 
dá o sef,<Uiute re;;u.lta.do: 

rmportanci!l, paga ~em regis
tro do Tribaàal il.e COutíls 

lmportanci:l a paga.r .•••..• 

Total •..•.•.•••• 

9 .433:767$:109 
3. 729: i~H$718 

13.162:951$027 
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Verifica-se tamb&m : 

que houve sobras em diver· 
sas verbas . . ........... . 

que houve excesso em di-
versas verbas ........... . 

7.253:591$102 

5.909:369$925 

. E' claro, porém que as sobras são apenas 
mero resultado das irregularidades commet
tidas pela administração da Estrada, o parando 
illégalmente o pagamento directo com as 
sommas que tioba. á. sua disposição, proveni
ente do tTafego e de outras fontes, que aliás 
devia.w ser respeitadas, pois não constituíam 
propriamente receita, quando o devia. fazer 
por intermedio do The:oouro Nacional. · 

Si houvesse regularidade, o resultado seria. 

Saldo das consignações. . . . . 7. 253 :591$100 
Excesso sobre as consigna-

çoos . .. . . ......... •. •• •. 5.909:369$102 

Total da. despeza,. 13.162:961$027 

E então este excesso seria solvido mediante 
creditas preceden~o as formalidades estabe
lecidas nas leis em vigor. 

Aléw da importancia a pagar, ainda para. 
complemento deste total, ha mu.is a de 
$6.442,66 á The !Jrohs Locomolive Worhs 
Company, por saldo do <msto e di1fet•eoça do 
frete de 60 l ocomotivas forneeidas á Estrada. 
Central em 1895- 1896; e à. The Western 
and Bra;ilian Tek graph Ccmpcmy, pela. SUS· 
pensão do serviço de 6 a 20 do setembro de 
1883 e o fechamento da estação de Flol'ianopolis 
de 1 d e outubro de 1893 3. 25 de abr il de l8\l4, 
tudo por ordem do govemo, m\ somm!l do 
t5.507,l2.0. 

A' vista., pois, do quo fica. exposto e consi· 
derando: 

a) que a n~eessido.de do credito de •• • . •••• 
13.162:551$027 estâ. justificada peln grande 
conv&nieocia de harmonisa.r-se c r .,gulari
sar-se a.s contu.Qilidades publico. e da. Estrada. 
de Ferro Centra.l do Braz.il, ficando sn.nn.das 
as irregularidades indicadas, pn.ra. o que se
rão simultaneamente annulladas as sobras 
das respectivas consigno.ções ll~ importa.ncia 
de 7.253:591$102; 

falta de providencias reclamadas ~lo direetor 
da. Estrada,desde dezembro de 1897 a abril de 
1898, do respectivo ministerio ; 
· d ) que finalmente nenhuma contestação ha. 

a oppór aos pagamentos á Brooks ~omotíve. 
Wol"hs Company, e .The Western· anà Br~t.:. 
tian Telegraph Company, pois o daqueila 
deriva-se da execuÇ<l.o de um contTa.cto au· 
torisado pelo Governo, e o desta tambem pro- · 
cede de ordem do Governo, como medida. de 
interesse publico; 

E' a Commissã.o de Orçamento de pa.recer.'
que sejam concedidos os creditos solicitados 
e apresenta. o seguinte projecto de lei : 

o Congresso Nacional resolve : 
Art. l .• E' o Poder ~xecutivo a.utorisa.do 

a. fazer as necessa.rias operações para. abrir 
ao Ministerio da. Industria., Viação e Obras 
Publicas os segtllntes creditos especi.aes : 

Para regularisação das con
tas da Estrada de Ferro 
Central do Bra.zil e paga· 
mentos de contas ainda a 
liquidar, relativas ao ex· 
ercicio de 1898 . ........ . 

Para pe.gamentoâ. The Bro
olls Locomotit:e Works 
Co1npany, por saldo de 
seu contracto de forneci
mento de 60 locomotivas 
â Estrada. de Ferro cen
tral do Bruzil, em 1895 •• . 

Para. pagamento à J.'he 
Westcrn and lJJ·azila» Te
lograph Company. por in
demnização dn. suspen
sãodo serviço de G a:!-0 de 
setembro de 1893 e o fe
chamento tia estaçiio de 
Floria.nopolis de 1 da ou
tubro de 1893 a 25 de 
~bril de 1894, por Ol'!lem 
do Governo, como medidn. 
de alto interesse publico • 

Art. 2.° Ficam aunulladas 
as sobras das consigna
ções correspondentes ás 
cinco di visões da. Estrada. 
de Ferro Centt"al do Bra
zil no exercício de 1898 . • 

13.162:961$027 

$ 6 .442,66 

;t: 5.507-12-0 

7.253:591$102 

u) que o ex~esso da.s mesmas consignações, 
na somma de 5.909:269$925, està tarubem jus
tificado pelas exigencias do serviço e outras 
ra1:ões . mencionadas na. exposição abaixo 
tra.nscrlpta; . . . . _ Art. 3. • Revogam-se as disposições em 

c) que da;s _nregnla._rldades md1cadas. nao contrario . 
provém preJUlSO ma ter1al a os cofres publlcos,. . . . 
por isso que não J;touve transgressão das leis Sala das CommisSÕes. 24 de julho de 1899. · 
da honra. e probidade ; mas puramente um - Cassiano elo Na.scimento,lJresídente.- M~y· 
excesso de maoda.to que ao Executivo cabe rink, relator.- SerzedeUo Corr§a.- Lat4ro 
apreciar, de alguma fórma attenuado :pela. M-uUer.- A. Severo. 
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·sr. Presidente da Republica.- Ao assumir em 15 de novembro do anno findo o hoti
rC'so enco.rgo _d~ direcçã? dos D:eB'ocios desta Se~etr.ria de Estado, encontrei p!'e
pn~u~a .a expos1ça.o_de mo~1v03 nqm Junta, para. uma. mensngem ao Congre~;o,o Nacional, 
sohc1tando o cred1to d~ 2.490:339$781 , afim de NforçH out1·os creditos orca.mentarios 
daquelle exercicio, já reputados insufficientes para fazer face ás despezas do. Estrada de 

. .. Ferro Central do Brazil, sendo : 537:440$, pa.ra. a.s desa.ppropriações inllispensaveis ao alar
. gamento do lei to entre a estação Central e a de S. Diogo a a ligação directa do ramal da. 

Estação Ma.ritima á linha principal; 1.317:167$640 pora acquisição de looomotivas, em.·~ 
·· rps e vagões ; e 635:632$135 para reparos de locomotivas e acquisições da sobresa
.. . lentes. 
. . Encontrei ainda em processo o officio n. 573, de 21 de setembro do. dito a.nno, em que 
·a dtrectoria. da. mesma. Estrada pedia mais o. credito de 415:200$. para pagamento de 
lgua.l importancia., pela. qual em virtude de ordem verbal de um dos meus antecessores, 
~gu~do a.fllrma., contra.etára .. com a The Brasilüm Cont·racts Oorporation, limited, a a.cqnisi
.çao e ~nsta.Uação de guindastes hydmulicos para utilisação e aproveitamento do pavimento 
.:supenor da Estação Ma.ritima.. · 
· Não me parecendo pela simples iospecção dos documentos, devidamente justificados 
· esses pedidos de creditos, nã.o podia assumir a. responsabilidade de eneaminha.l-cs ao seu 
: destino antes de convencer-me da indeclina:vel necessidade .de taes reforços e de conhecer 

como me cumpria, a. administração da Estrada. · . 
~fl'ectiva.mente nesse estudo comec;;i a a veriguar que ·as despezas a.ttinentes àguelle 

servtço, a.pezar dos preceitos rei terados em leis orçamenta.rias, nã.o eram centra.lisadas no 
Thesouro Federal, pois que este, por via de regra. entregava. ao thesoureiro da. ~tra.da. as 
qlla.ntias destinadas ao pagamento de fornecedores de material, afim de serem alli. sa.tisfei· 
tas as respectivas contas. . 

Não raro, da. considerava! depressão cambial que se dava entre a data do registro da. 
despeza no Tribunal e a da entrega da sua importancia. a thesourari& da Estrada. p ara o 
pagamento realiza.vel em ouro, ao cambio do dia, resultava em :prejuizo do credor não 
pequena.differença. entre a. quantia. registrada e a. devida. no dia do pagamento, determi
nando isto a recusa do recebimento. 

Destes incidentes do processo de contas acima indicado e da demora no recolhimento 
d11 receita, que, comqua.nto arrecadada. semr\na.lmente, trazia cerca de um mez de atra.Zo, 
como ao depois verifiquei. proveiu a accumulação na thesouraria da E;;tra.da de a.vulta.da 
somma. de numeraria, sobre o qual o director, justitl.can•lo-se com a necessidade imperiosa 
de satisfazer adespeza.s urgentes para o movlmeoto da Estrada e com a falta. de providen· 
cias que de dezembro de 1897 a abril de 1898 solicitara. a. este ministerio, então a. cargo de 
meus antecessores, e a.llegando até autorização verbal destes, o que parece confirmado pela. 
tacita. acquiesceocia. com que assistiram a esta. pratica., começou a operar fazendo movi· 
mentos de fundOII e pagando antecipadamente, sem o registro do Tribunal de Cont!\5, to.os 
des~zas oomo de combustivel, que assim eram realizadas, emqua.nto no credito votado 
subsistia um saldo de cerca de 6.000:000$000. 

COnbeceudo essas irregularidades, que aliás pelo director da Estrad& foram de plano 
conressa.da.s com segurança e na.tura.lida.de reveladoras da boa fé com que as proticãra, tra
tei de p rovidenciar a respeito, determinando que todas as contas fossem tlirectamente pa· 
ga.s no Thesouro, ao qu&l as quantias a.rrect\dadas seria.m to.mbem recolhidas immedln.· 
ta.mente a. titulo de deposito, devendo logo após ser feita. a discrimina.çií.o da sua. prococlan· 
cia, para que, mediante certificados da estrada. a. quem de direito se procedesse alll á. 
restituição das importancias que não censtituissam receita., como a.s de trafego mutuo, 
impostos dos Estados servidos peta. Central do Brazil e outras. . 

Normalisado como está. agora esse serviço dn. Estra(lrt, restl\ resolver as dtfilculda.das 
decorrentes das irNgularida.des qne encontrei ao aasumir a direcçiío dostiL Secretaria f.lG 
Estado, irregularidades qne não se podem sana.r dentro das regras tra.ç:\das pela. vige r.te 
legislacão de contabilidade ptlbtica e que consistem nos factos que, conrorme me foram 
expostos, passo a mencionar precisamente. 
. No citado exercício de 1898, a administração da. Estrada. d~ Ferro Centra.l do Brazíl 

fez diversasopera~es. para a.ttender a.o fornecimento de carvão, no qual se com:prehendiam; 
além do custo, o frete do eombustivel. 

Dessas despezas, importou : 
A primeira em 3.969:392;;,""053, sendo 1.311:503$'>...54, pagosá Brasilian Ooal, William 

Sons & Comp. e ao agente da Estação do Norf.e pelo supprimento r aalizaao de março de 
1898 a. 2 de janeiro de 1899, sob as taxas cambiaes de 6 2/32 a 7 13/ 16, e 2.65i:888$6~ 
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A paaar 
PagM som o 

registro do 
Trllmnal · 

Tota.l 

!ODD..A..B DOS CREDlTOSI 

ACCll.Ei:OrDO.~ RESPEOTI .. 
VU!EN~III DAS QUAN- ElC" B!lO D& 
TIAS R&OISTI\Al>.A.S 11 DlilSf'BM, 
ÁPPLIOADAS A SERVIÇO 
DIFFflliBH'lE . 

--- --- - --- -·· ·-- --- - - -
:ta. cUoi$W/ 

Material pa~a os o.~oripto•·ioo, publlcaclles, 
impressão do relatorjo u divorsos, t'Olllyre
bendidOII 3iJ fra. por enoommemlo. regish1ul" 
pelo Tribunal 119 contas :to cambio do 8 1/2 
11. = 3!l$278 .. : .... .............. .... ... .. 

2;~ (lJ.Vi$(ÍO 

10:897$998 .... ........ .. 10 :897~8 1~+39$278=40$1i03 10:857$4G5 

Materia l para os escriptorios, el(pedlcnto das 
estações, movimento e telogt•apb o, publi
CilÇõei, smpprlm&ulo de aoua. em Taub:ltóy 
illuminnçilo electrica o a saz e dlvorsos, 
inclust vo ns encommendas no valo~ de 
frs. 4~.o:J I,J0~53:002$ll50 e ~ 2.505-6-8-
73:~82~22 ao cnmhio ne 8 i/2 a qu~ foram 
rogiotradao po1o Tribuno! do Contas o n~ 
ilnpot•tanoia do tra. 27.105,43 c~ 100-12-0 
calculadas agora 1>. taxa do 8 d .. . .. .. . .. . 256:737$511 ............. . .250:797$511 185)951+127: 185$172= 

= 127;371$123 129:Sti5$788 
3J àiuüc7o 

Mn.torin.l para. o esct•lptol'io c sccçõe3. consumo 
do ga~. publicaçocs e di versos, calcui~da 
ogora ao camlJlo de 8 d. a encouJJnemla de 
cartões p~r,. bi1hatos na valor de fro. 
11.!16,00 .. ............. ....... .. . .. - . . . 

rJ~ dCU($tiO 

Material pat•a e.w.J•iptorio ........ ....•...•.. 
Ditn JHll'n. l'A[lBT':u;iio do matr.ri tt l rotln.ntP.~ 

consumo de ga~ uas olllci nas o dopoadeu
clas a diversos, nbragcmlo tus ~ucommeo
dQS no valor de frs. 25!r.!3,1~=29: 1 ~9$1)16 
e .li 738-·l-l0=20:S~~$~70 pelo J'>!gistro 
do tribunal ;, ta:r.a olo S 1/'!, na lmportancia 
de frs. 9557,40, !i 567-1!1-1 e $4081!1,5\1. 
enlcula.das agol'.\. ao camJ,io de S t1 • ..•. . . •. 

Acqnisição de machinas, material rO<iJinte e 
SObJ1C88.(entes, COIDlH'eheudidu as OUC'.QZn
meD.dOS registradas o niio pagas oo valor 
do i 300--0-U= I :i:4~36 o $31.·140,00= 
182:(i()(.'$106 i\ L•xa de 5 l /2 d. . e 
i 1 3534.-4...()-J33: 0'J4$~0<J ao cambio •le 
7 lf2, bem como !i z788-4-~ o $ ·10"?60,00 
e ~ 2880, cnlcnl~tlos actualmento il taxa 
do S d ................................. . 

Conducção de trens. carvão c 1u~dti<a utcs, 1 pelo rosto elo foruOGimcnto tio C'l\l"ltA:o no. 
lmportanci~ do .1: 1051-1-11 , rolculada.> 
p resentemente a 8 d ........... ...... .... . 

t)a ditJiscto 

19:753$454 .. .. .. .... ... . 19:753$(54 19:547Pl 

100$000 ..... ..... ... . 100$000 52$014 47$'J86 

429:473.}082 ..... ..... ... . 429:473$082 84$005-f-50:004$08a~ 
-50:088$151 379:384$931 

1.149: 102.~138 .............. 3.007: 886$1!4(\ !23: 100$~17+720:17&3142= 
...S52:C38$710 3 .055:248$127 

31 :5l7;l500 6'.&74:08;1$600 G.700:530$101 0.177:736$423 528:793$678 

Mn.ttwinl pal'il. consurvaçito or.:liu~rla e C'~· 
tt•nor<líno.rla, obras novas d:~ hnha o cd•· 
JJci<1s, COlll(U6htm..J ilflls u:s eucommtnda.s re· 
t:!istrada.s e oii.o pagM. ua hnportaneia de 
[o>;;. 19.208,02= 21 :SSü$219 c r s~~-18-3"' 
23 :779$870 no cambio de 8 1/2 d., b•m 
como as do (!•,,, 2llO:ltH,!J:; e .( !OOIS-19-2 
Clllculadus &elU111mente à taXa <)Q 3 d ... ·. • 1.2ii:325$535 • .... • • •" .. ,. 1.217:325.,<535 45; 457$206 1,171 :808$329 

E·veuttta~s 

Para. occol'rer 3. tlospezas ,h:ss:t ua.turfza ~a 
outras quo so vorificarom, romt•reh~o·hd• 
qunlqucr diilerc~a. de camiJio DC':S p.tg~
montos a realhar cul ouro, :i ta.a d,, d1a1 ou dn. v as pera .. ........... - ... ... ... · · ·, 
Decreto n. 28!Jú de 9 de ~mú1 ele lSDS 

Desapropriações nmlll:aveis e judiciae.s e con· 
sequent.es aluguels ue. casa> ........ · · · .. .. 

Somma .............. .. 

CMlUt'::t. ~ V. lll 

lOO :OOOSOOO ........ .... .. 100:000$000 .. ......... .......... . 100: OOO.J)OO 

514:256.,~ . .. .... .... .. . 514:250$500 .... ....... ..... : .. ... 514 :256,ol,500 

3, 729: l93$il8 !l. ~33:767$:l0\l 13. Hi2:901$027 7 .~f>:l:5~1$102 5.009:~~ 
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pagos ao Ba.nco da. Repuhlíc.'l, :\O Lo:1don River Plate, ao Fr::meez, no Delegn.do do Thesouro 
em Londres e ao Dr. Aunibat Falcit r'l , com as uiJf~1·euças c"'mhiaes ás taxas de 6 19/32 em 
setembro c 7 3/S em oezcmbt•o de 1808; 

A seguurla em 2.705:5\JO::;r,4S, ~enúo Z.3/l :3íS$1:1s de frete ~ 342:212$410 de descarga. 
Elevandn·se toda5 as p;u•cellus ao total de B.Q74:982~M l, e em face da difficil situação 

creada pela cxi~~nciaínsta.nte dos p~l gt\mentos, pela aggrav~çüo de despeza. proveniente 
da demora dos navios qne venciam e:;ta;lia~ e pelas continuas fluctuações das alludidas 
t.'\xas c arobiaes, s inio tambem pela. falta de solução do omcio n. 270, de 22 de a.bril do 
a.nno findo, em que solicitou do ?ll in!sterio a providencia de ser devidamente entregue pelo 
Tbesouro Fecleral. a qunnti:-. mensal de 6::>0:000:) para. ir occorrcndo á. prestação daquelle 
serviço inadiavel, disse o director tia est ra.Lla, v iu-se forçado a i~.pplicar aos ditos pagamen
tos os seguintes recurso;; que tinha.-~ mão : 

Renda. da estrada • . •........ , .... , ••....•............ .... . ............ 
Dinheiro recebi,.lo do Thcsouro p:tra. pngamen tos registrados pelo Tribunal 

de Contas e nao etreetuarlos pela Estrada .• , ..•. , .. .. , ............. . 
Diiiercoç.a rle cambio re~ultnnte de o~tros po.g:~.mentos realizados pela 

estrada , ~ob taxas ~upllriore> ã5 rlo 1·egistro do mesmo TribunaL .... 
VencimeBtos em su;penso áos empregados ....•.•.. • .• • .• .• .•....• . •. •.. 

Deposites: 

Saluo de trafego mutuo a favor de d ifferentes compa-
nhias ... ......... ...... ..... ......... ..... ...... .. 

Saldo da arrecadação do imposto do Estado de S. Paulo. 
Contribuição e multas pertencentes :i. AssociaQão de Auxi· 

li os Mu t u os . •.........•........• , •........•....•. 
Idem perteucente á Caix:\ Auxiliar dos Telegraphistas ..• 
Fi:~.oças de contractos e propostas .... . . ............... . 

726:092$268 
101:989$990 

79:9508838 
1:668.$000 

169:113$000 
1 :400f;:OOO 

4.004:971$569 

1.033:161$941 

498:633$118 
45:303$877· 

Idem de empre~ados ............................ ..... . 
Idem de carregadores ....• , ... , . .. •... .......•. . •.. ...• 13:400$000 1.092:912$096 

Soron1a • • · •..•.....••.••• 6.674:982$601 

A isto accresceu que o materi:tl rorlnnte e sobresalcntcs aLlquiridos em 1~8 foro.m 
encommcndatlos no exterior cCim v. condiç5o dl) serem, como até então era rle praxe. 
90"/o tia. sua iroportllncia pagos contra a entrega dos r~:;peclivos conlwcimcntos do em
barque. 

Seguindo esta. praxe que enc:;ntr:\ rn mt Estr:rd:t, tl,~c\al'ou o rlirodor, foi dopois ol>ri
gado a ~ntis1'a 413 1' aquelle paamncnto, nliu: dP obter o~ Hwucionado~ conliocímontos para, o 
despacho do m:ttel'i<l.l e de o\'ilar· o onr J:; qrm ainr1a ns 80Ul'C~latl ins dos navins aC:\rrl)t:wam. 

Nesse intuito recorreu tamiJCrn aos cofres rlo. Estrada ntilizando-so tia quantia. de 
2 .758:784$7013, com a qu:rl Icz a .r\orton :'\Iegaw & C. estas prcs\tu;il<Js: 

~m 29 ele .i:~.n.cir~ ..... . . . !. !)~ ·.·.1 .. cln s_ lnc.onrüt.i·:·: ts llo P."~!l·u· g.,iros ..•.• ·I 3Go:o t:t~oo 
~m 4 de IC\ercrro .. ... . . l •.l ·rn •I~ 1 locomotn ·•~ de c..n ~-;n.... ........ :li0 :4l';lii:B20 
Em 4 ela J'cve r·•·u·o . . . ... : Jr1•·ru d.:r r; . lflconro.t ii";•S ~~~ car:;:L ••••••••• ··J !:! l• i:008:Sl 00 
Em 4 tle mar~•o ..... ... .; t•IHm lid l ~ l"enrnottvus do crt1·gn. ... . . .. .. 1.1 51: l!tlB!IúO 
Em 4 rl e l!l:l-'\'0· ••.•.••. : Id0111 ti•-' lOO \'.·g[,,_os .. ....• .•.. , , .• ,....... . 6 10 ::?~0~857 
Em '1 do ma.rço ......... ! l•.lcro de ltlll p:u·e::< tle rotlu~ ............... · 50:852$571 

1

1 ------

2.758:784$708 
! 

De todos esses dados e oie outros p1•oporciona.doo poste1•iormente ao Ministerio, resultam 
compromissos que ao Governo Federal incumbe solver e que, g uardada u classificação 
orç:\lnentarin de 1898, assim se representam com a indicação do excesso da despeza.. 
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P.ela. demonstração precedente se vê que ha despeza.s a p3gar e p:1gas, estas no valor 
de 9.433:767$309, e aq_uellas no de 3.729: I93S718, perfazenao o total de 13.162:961$027, 
do qual deduzida a. somma. de 7.253:591$102, saldos das consignações e sub-consignações 
a que pertenciam os serviços, provém o excesso de 5.909:36íl$92-:> nas despezas votadas 
para a. Estrada durante o exercício de 1898. 

Nestas condições, notando-se que taes despezas foram umas deliberadas e outras 
effectuadas de modo que em absoluto não se conformam com as leis que regulam a ma
teria, fa.z-se mister sujeitar o caso á apreciação do Congresso, afim de resolvei-o como 
julgar acertado, parecendo que n"esta. emergencia o alvitre mais conveniente seria auto
rizar o Governo a abrir o credito especial de 13.162:961$027, :para, annullados os allu~ 
didos saldos de 7.253:591$102, serem liquidadas as contas dos credores ainda. em de~l!ím
bolso _n~ importan~ia. d~ 3.729:193$718 e regulariz~das no T~ezouro as d~spezus ja pag:as 
por dlflerentes meios, mdemnizando-se-lhe pelas 1mportancms da receita da Estraaa, 
depositas, etc., que deveriam sel' recoihida.s àquella Repartição, 

- Convindo, outrosim, liquidar de uma. vez outros negocias deste Ministerio, cuja solu
ção depende de ser pelo Poder Legislativo concedido o .necessario credito, peço permissão 
para incluil-os na presente exposição, visto estarem de todo apurados os direitos dos 
credores. 

Em virtude do contracto junto por cópia, a firma commerciàl desta -praça Quayle, 
Da"Vidson & Comp., agentes da Companhia Brooks Locomotiva, Works, forneceu ã Estrada 
de Ferro Central do Brazil, em 1895 e 1896, sessenta locomotivas pelo preço estipulado de 
$770.000, e mais $20.544,60 por differenças de fretes entre navios a vela. e a vapor. 

Os pagamentos em ouro, nos termos da. clausula 11, seriam realizados : 50 o /o no acto 
do embarque, 40 °/<> â. chegada do material aqui e 10°/o depois das locomotivas montadas 
e experimentadas. 

As primeiras prestações foram pagas por conta. do creditQ extraordinario de 5.000:000$, 
aberto pelo decreto n. 1699, de 28 de abril de !894. 

Encerrado, porém, o exercício relativo ãquelle credito, a lei n. 359, de 30 da dezem
bro desse anno, consignou 800:000$ para pagamento das ultimas prestações; mas, por 
ter sido tomada a taxa cambial de onze dinheiros por mil réis para. o computo dessa. con
signação, e por esta taxa haver baixado a 83/4, quando se teve de executar a lei no 
pagamento das referidas prestações, não se põde saldar o compromisso, e dahi a conti
nuação do debito de $34.950; llelo que, no credito supplementar de 8. 325:793$255, de 
que trata. o decreto n. 2. 731; de 9 de dezembro de 1897, foi incluída para esse flm a. 
quantia. de 227:175$ considerado o dollar a 6$500. 

Ainda assim, descendo a taxa cambial a 6 13/64 e conseguintemente subindo o dollar 
a 7$969 no dia. 24 de maio de 1898, em que se effectuou o pagamento, os 227:175$ cor

. responderam apenas a $28507,34, faltando, portanto, $5,442 para o saldo de contas recla
mado pelos fornecedores. 

Na. permanencia. da revolta de 6 de setembro de 1893, o Governo Federal, ba.seo.uo 
na clausula 8• da Convenção Internacional de S. Petersburgo, de 22 de julho de 1875, 
ordenou, por diversas vezes, a suspensü.o do trafego da. « The Wastern n.nd Brazilia.n Te-
legraplt Compa.ny .» 

Em virtude da clausula. 12• das que acom'J)anha.rnm o decreto n. 5270, de 25 de 
abril de 1873, que fez a respectiva concessão, cabe ao Governo o direito da suspender o 
trafego da « \Vestern »; obrigando-se, porém, a paga.r a. essa em preza o preço equiva
~ente ao que el!a tiver percebido em igual prazo anterior (lquelle duranttl o qual tiver 
JOgar a suspensao. 

A « Westernl', abrindo mão de qunesquer indcmnizaçlles relativas n outms sll!lpensões 
que lhe foram ordenadas, limita-se a reclamar as que se referem a uuas dessas suspensões: 
a do período de 6 a 20 de setembro do 1893 (suspensão total) a do período de 1 de outu
bro de 1893 a 25 de abril de 1894 (fechameuto da. estação do Desterro, hoje Florianopo1~). 
assim distribuídas: 

Periodo de 6 a 20 de setembro de 1893 ............................ . 
Período de 1 de outubro de 1893 a 25 de abril de 1894 ............... . 

De onde um total de ..•.•...•••...••••.••.•.•.. , •......•.•• 

;€ 

3.639-0-0 
1.868-12-IO 

5.507-12-10 

Esta somma foi obtida de accordo com a clausula. 123 da. concessão pela, verificação da,s 
iJnportancia.s uo trafego da co:mpanhit1. em iguaes períodos anteriores. 
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. A exa.ctiiliic da. cifra cl~ .f 5S07~12-l0, valor das iode~uiza.ções reclamado.s; foi 
constatada pela. Delega.cia do Thesouro Federal em Londres, medta.nte exame da cscriptu-
ração da. companhia. · _ . 

AS nlle"'açoes com que a « Western » fllndamenta a sua reclamaçao der1 va.m·s~ 
legitima.mente de clausula expressa. e são confirmadas pela. Directoria Geral dos Telegra
phos, por eu,io intermedio tiveram Joga.!' as suspensoes ~o trarego. . . . , 

Do que fica ex-pendido se conclue que para. se liqutdare!Jl todos os co~promtssos_ Ja 
demonstrados torna-se necessario pedir ae Congresso Nac10na1 os segumtes cred1tos 
especiaes: 

Pa~ pa.ga.r e regularizar despezas da Estrada de Ferro Ceo trai do Brazil 
no ex.ercicio de 1898... . .... . ............... .. ... .. .. .. .. . . . . . . . . . 13. 162:951$027 

Para saldar contas de Qua.yle Davidson & Comp. por dift'erençn. de fretes 
de navios para o fornecimento de locomotivas pa.ra a mesma. Estrada. 
em I89õ e 1896........... . ..... . ............................... $ 6.442,~6 

Para. lcd~mnizar a «Western and Brasilian Telegra.ph Company», pola 
smpensão em 1893 e _1894............. .• • • . . . .. . • . . . • • . • .. .. . . . . . .:;4.507-12-10 

Capital Federal, 5 de julho de 1899.-SeoeTino VieiTa. 
. . 

O Sr. Preilide:n~e- Esgotadas as e do Chile ftrma.do nesta. Capital pelos plerii
materias da.· ordem do dia, designo para. potencia.rios respectivos em 18 de maio de 
amanhã a seguinte ordem do dia: 1899; 

Discussão unica da ementl&. do Senn.do ao 
Votação das seguintes materias: projecto n. 150 A, de 1898, e 84, de !899, da 
Do parecer n. 33, de 18~, jolgando que Camara. dos Deputados, que a.pprova o tra· 

Severino Tossas Nuííez, sub-empreiteiro dr tado llssignado nesta. Capital em 6 de outubro 
Drummond & Passo;;, deve reclamar no Pode~ de 1898 pelo Ministerio das R.ela.ções Exte· 
Executivo o pagamento dl. quantia de9:l38$, riores, devidamente a.utodzado, e o pleniprr 
a. que tem direito, afim de por este ser pe· tenciario da .Republica Argentina, para o tl.m 
dido o necessa.rio credito (discussão unica); de completar o estabelecimento da. linha di· 

Do pa.t•ecer n . 34, de 1899, indeferindo o visoria entre o Brazil e aquella. Republica; 
requerimento em que o Dr. F.:~roando Pe- Discussão unic.'l. da. emenda do Senado ao 
reira da Rocha Paranhos pede ga.ra.ntia. de projecto n. 188, de 1894, e 83, de 1899, da 
juros por espaço de 20 a.nnos, sobre o capital camará dos Deputados, que determ\na. .que 
maximo de 4.000:000$ o outros fa-vores para tenha entrada. no Thesouro, como receita., a. 
fundar colonias infantís agrícolas nesta Ca· renda do Deposito P11blico que marca veuci· 
pital e no Estado do Rio de Janeiro (discussão mentos aos respectivos f"llnccionarios.e auto· 
unica) ; . riza. a abertura do credito necessar10 para· 

Do projecto n. 48 A, <'.e 1899, declara.nrlo 1ndemnizar o depositaria publico de di.versa.s 
remidas as dividas para com a Fuzeoda. Na- despezas, conforme a liquidação que o Go· · 
cional deixadas pelos omciacs e praças que ver no fizer. 
pereceram na campanha de Canudos (3 .. ctis- Lcvautn-se a sessão ás 3 horas da tarde. 
cussão); 

Do projecto n. 28 B, de 1899, que fixa o 
subsidio que devem perceber os membros do 
Congl'esso Na.ciona.l dura.nte a. legislatura de 
1900 ll. 1902 o dá outras providencias, com 
substitutivo da. Commissã.o de Constituição, 
Legislação c Justiça, declarando em vigor a 
lei n. 407, de 6 de novembro de 189B, que 
:fixou :pa.ra. a presente legisl<~otura o subsidio 
dos Deputados e Senadores ao Congresso Na
cional (3• discussl\o); 

Do projecto n. 59 A, de 1899, autorizando 
o Governo a. transferir do corpo de engenhei
ros no.vaes para. o da armac.la. o en~euheiro 
nav&l capitão de fra,uat& Carlos Accioli, com 
substitutivo da Commissio de Marinha. e 
Guerra. (1" discussão); 

Discussão unica. do projecto n . 85, de 1899, 
approvando o tratado de arbitramento entre 
as Republicas dos Estados Unidos . do Bra?;il 

~3n SESSÃO EM 27 DE JULHO DE 1899 

Presidmcía dos Sr3. Va: de Mello (Presidente), 
He1·edia de Sd (3.• Secre&ario) e Va: de 
Mello (Presidente) 

Ao meio-dia. procede-se á chamada, á qua.l 
respondem os Srs. Va.z de Mello, Carlos de 
Novaes, Hered.ia. de Sã., Angelo Neto, Carlos 
Marcellino, Albuquerque Serejo. Amorim 
Figueira, Theotonio de Brito, SgrzedeUo Cor
r~. Viveiros, Eduardo de Berrêdo, Aoizio de 
Abreu, Marcos de Araujo, Pedro Borges, Il
defonao Lim.n., Francisco Sá, Marinho de .A~· 
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drade,. Tavares de Lyra, Francisco Gurgel, 
Eloy de SotiZa, José Peregrino, Ermirio Cou
tinho, José Mariano, Affonso Costa, Ba!'bosa 
Lima, Rocha. Cavalcante, Arroxellas Galvã:?, 
Jayme Yillas Boas, Manoel Caeta: '• Joao 
Dantas Filho, Adalberto Guimarães, Paranhos 
.Montenegro, Marcolino Moura, Pinheiro _Ju
"nior, Timotheo da. Costa, Nilo Peçanha, Srlva. 

Castro, Julio · Santos, Paulino de Souza 
Junior, carva.Iho Mourão, Ilrle!'onso . Alvím, 
Jacob da. Paixão, Henrique Vaz, Antero Bo
telho, Francisco Veiga, Alfredo Pinto, Alva.-:-o 
Botelho, Leonel Filho, Rodolho Abreu, Au
gusto Clementino, Telles de M<oneze~, Th~o
tonio de Magalhães, Manoel Fttlgenclo, Lrn
dolpho Caetano, Eduardo Pimentel, Oleg~~o 
Maeiel, Galeão Carvalhal, Alvares Rub1ao, 

.-mno Rueno, Costa Junior, Elias Fausto, Ce-
sa.rio de Freitas, Lucas de Barros, Edmundo 
da. Fonseca, Paulino Carlos, Francisco Gli
cerio, Hermenegildo de Moraes, Alves de 
castro, Leopoldo Jardim, Alencar Guimarães, 
Brazilio da Luz, Leoncio Corrêa., Paula Ra
mos, Francisco Tolentino, Pedro Ferreira., 
Diogo Fortuna,Apparicio Mariense, Francisco 
Alencastro, Pinto da Rocha, 'Vespasiano de 
AI buquerqne e Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, os Srs. Silva Mariz, Pedro Chermont, 
Matta Ba.cellil.r, Rodrigues Fernandes, Gue
delba. Mourão, Elias Martins, Jose Avelino, 
Frederico Borges, Trindade, João Vieira, Pe
reira de Lyra, Pedro- Pernambuco, Araujo 
Góes, Olympio Campos, Neiva, Seabra., Tosta, 
Francisco Sodré, Leovig1ldo Filgueiras, Je
ronymo Monteiro, Xavier da Silveira, Beli
sa.rio de Souza., Erico Coelho, Leonel Loreti, 
Ernesto Brazilio, Urba.no Marcondes, Campo
lina., Mayrink, Almeida Gomes, Calogert~s, 
Jo5.o Luiz, Monteiro de Barros, Gonçalves 
Ramos, Octaviano de Brito,_ Ferreira Pires, 
Matta Machado. Nogueira Junior, Lamartine, 
Luiz Flacquer, Domingues de Castro, Gustavo 
Godoy, Adolpho Gordo, Alfredo EUis, Cinci
nato Braga., Arthur Diederichsen, Rodolpho 
Miranda., Caracciolo, Lauro Müller, Plinio 
Casado, Guillo:a, Possidonio da Cunha, Aure
liano Barbosa. e Py Crespo. 

E sem causa os Srs. Cunha Martins, Her
culano Bandeira, Martins Junior, Cornelio da. 
Fonseca, Arthur Peixoto, Felisbello Freire, 
Galdino Loreto, Sã Freire, Agostinho Yidal, 
Deocleciano de Souza, Antonio Zacbarias, Ro
àolpho Paixão, Padua Rezende e Riva.da.via 
Corrêa. 

E' lida e sem debate a.pprovada a acta. da. 
sessão antecedente. 

Passa-se aci expediente. 
Cam:t~!!. v, Ili 

O Sr. s~ !!!iecret.ario (servindo ck 1") . 
procede ã. leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

OíDcios : 
Do Sr. DClputa.do Jose Bento Nogueirll: Ju~ 

nior, communicando que é forçado a.retnar
se desta Capital, por incommodo grave em 
pessoa. de sua fa.milia.-Inteírada. 

Do Sr.· 1 o Secretario do Senado, de 25 do 
corrente. communicando que o Senado enviou 
á sancção pt·esidencial os autographos da 
Resolucão do Congresso Nacional, autori
zando o Poder Executivo a conceder oito 
mezes de licença, com ordenado, ao Dr. Ra.y;. 
mundo Lustosa Nogueira, juiz substituto na. 
secção do Estado do Piauhy, afim de tra.tar 
de sua saude onde lhe convier.-Inteirada. 

Do mesmo. senhor, de 26 do corrente, com- . 
muaicando que o Senado adoptou, a nessa. 
data. enviou á sa.nccão do Sr. Presidente de 
Republica, a proposição desta. Camara, que 
estabelece regras a que deve obedecer a _ _9,is
criminacão das taxas de sello que a Umao e 
os Estados podem decretar .-Inteirada.. 

Do Ministerio dos Negocios da Fazenda, de 
26 do corrente, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional-A 
lei n. 560, de 31 de dezembro do anno pas
sado, transferiu a Junta Commercial para o 
Ministerio da. Fazenda, que se apressou em 
tomar a si, como lhe cumpria, a :respectLva. 
administração ; mas, ao mesmo tempo, no 
art. 2•, n. 17, COnSii'!'DOU O creuito da29:774$ 
para ser a.pplicado as despezas daquella re
partição pelo Ministerio da Justiça. e Negocios 
Interiores. 

Essa anomalia deu lagar a. que o Tribunal 
de Cont&s, em sessão de 23 de fevereiro do 
corrente ando; resolvesse deixar de registal!' 
uma ordem de pagamento emanada. do Minis
teria da. Fazenda e referente a despezas de 
material da citada repartiç~.J;lor n_ão ha;v:er 
sido distribuído a.o mesmo Mm1ster10 cred1to 
algum 'Para. aque!le tlm. . .. 

A' vista do exposto, peco que prov1dencJe1S 
atl'"O de ser tra.usrerido do Ministerio da. Jus
tiça e Negocias Interiores pa:ra. o da. Fazenda. 
o credito de que se trata. 

Capital Federal, 26 de julho de 1899, ll0 

.da. Republica..-M. Ferraz de Campos SalTes. 
-A' Commissão de Orçamento. 

Do Ministerio da Guerra, de 25 do cor~ 
rente, satisfazendo a requisição dest~ ca
mara, no offi.cio n. 74, de 12 do correnta.
A quem fez a requu!içãó. A' Commissão de 
Orçament?· 
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Telegramma : 
Estancia, 26 de julho de 189(}--,Ao Con

gresso Federal-Rio-Porque não acompanho 
celebre liga Garcez, Olympio, pr:oce_ssam 
maioria. Conselho 1\-funicipal Itabatamnha, 
composta correligionarios meus supposto 
crime pl:'.culato intendente minoria sempre 
funccionou harmonia, sessões nada soiTreu; 
por serem adeptos liga-Como peculato ? Co
nego Olympio intermedio juiz de direito pro· 
!JOZ me a(:abat" processo renunciando conse · 
lheiros maioria e no cargo deputado. Re
pliquei. Appello confiado para patriotico go
verno federal, nome Constituição, morali
dade Republica..- ltabaianinha, 25 de julho 
de 1899.-Coronel Sou::a Lea~. 

Requerimento : 
Empregados da Administração dos Correio5 

do Espírito Santo, pedindo, á. vista das díffi · 
culdades que curtem com a carestia de todos 
os generos indispensa.veis á vida. na capital 
daquelle Estudo, uma diaría. extraordinaría. 
de 3$000.-A' Commissão de Orçamento. 

O Sr. Anizio de Abreu voltou 
á tribuntl para ultimar o histo.x:ico da politica 
do seu Estado. Occupou-se principalmente da 
autonomia municipal que a opposição declara 
estar sendo deturpada pelo governador. 

O orador demonstrou, lendo documentos, a 
inexactidão dos telegrammas passados do 
Estado para esta Capital, pintando a situação 
politica dalli com côres extr-aordioariamento 
carregadas, -visando fins meramente partida
rios. 

O orador termina fazendo considerações 
sobre a politica do Estado e a federal. (ilfuitu 
bam.) 

Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 
Julio Mello, Sílverio Nery, Augusto Mon
tenegro, Enóas Martins, Luiz Domiugucs, 
Henrique Valla.do.res, Thomaz Accioly, Torras 
Portug11!, João Lopes, Helvllcio Monto, Au
gusto Severo, Coelho Lbboa, Appolonio Ze
naydes, Teixeira de Só., Coelho Cintra, .Ma· 
laquias Gonçalves, Mol'eil'a Atv~s •• Juvencio 
de Aguiar·, João de Siqueira, Euclides :Malta, 
Rocl!'igues Dori;t, Castro Rt~bello, Milton, 
Aristides de Quoiroll, Eugenio Tour·inho, 
Paula Guimarítes, Vergne de AlJreU, Amphi
Iophi o. Rodrigues Lima, Tole 11 ti no dos Santos, 
Eduardo Ramos, Torqua.to Moroira, .To~ú 
Murtinho, Oscar Godoy, Alcindo Guana.b;tra, 
Irineu Machado, Augusto de Vnsconc!lllos, 
Pereira dos Santos, b'onseca Portella, Alves 
de Brito, Barros Franco Junior, Bernarues 
Dias, Jose Bonifacio, Lamounier Godofredo, 
Cupertino de Siqueira, Arthur Torres, Mo
reira da Silva, Casemiro da ·Rocha, Oliveira 
Braga., Bueno de Andrada, 0-vídio. Abrante.s, 

Lniz Adolpho, Mello Rego, Xavier do Valle, 
Marçul· Escobar, Victorino Monteiro, Campos 
Cu.rticr e ,~zevedo Sodré. 

O Sr. Presidente- Havendo nu· 
mero lega.!, vae-se proceder ás votações das 
materias indicadas na ordem do dia. . 

E' lido, julgado objecto de deliberação e · ·· 
enviado á Com missão de Orça.men to o se
guinte~_ 

PROJECro 

N. 89- 1899 

Autori::a o Poder Executivo a abri~- ao Minis" 
terio da Justiça e N egociosinterio1·es o credito 
ea:traordinario de 16:688$440, para paga· .. 
mento dos ve-Acimentos do Dr. Hilario· Soares 
de Gouvêa, correspondente ao tempo em que 
esteve privado do. exercicio de suas rur~.cções 
de leHte da Facv.lda.de de Med-icina do Rio de 
Janeiro, por acto do Poder Executivo. 

O Congresso Nacional resolvn: 
Art. L o Fica o Poder E:x:ecJti v o autori

zado a abrir o,o Ministerio da Justiça e Ne
gocias interiores o credito extra.ordinario de 
lô:688$440,para pagarnentodos vencimentos 
do Dr. Hilario Soares de Gouvêa., correspon
dentes ao tempo em que este esteve privado 
do exercicio de suas funccões de lente da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
por acto do Poder Executivo. 

Art. 2.• Ficam revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões da. Camara dos Deputados, 
13 de junho de 1899. - Malaquias Gon
gal1>cs.-Telles de Mene.:::cs.- Cor,1clio ela 
Fonseca. - GaZdino Lo reto.- Ermirio C ou· 
tinho. 

ORDE:II DO DIA 

E' a.nnuncinda. a vota.çü.o do pa.ree!er n. 33, 
,\c 18~9. julgando que Severino Tossas Nunez, 
sub·emprciteiro do Drummond& Passos, deve 
roclll.mar ao Poder Executivo o pagamento da. 
!"]UO.lltia. tle 9:1:38$, :\quo tem direito, afim ue 
por este set" pedido o necessa.rio credito (dis
cusslio unicn..) 

Posto a votos, õ approva.do em discussão 
unict~ o seguinte 

.PARECER 

N. 33-1899 

Julgando que Severino Tossas Nunez, sub
empreiteiro de Drummond &Passos,deve recla
ma-r ao Poder Executivo o pagamento d.a. 
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quantia de 9:138$, a que tem direitO, afim de 
por este ser pedído o necessario credito. 

O Sr. LuizAdolpho {pela ordem) 
requer verificação da. votação. 

Procedendo-se á. verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 93 Srs. Deputados e 
contra 4. 

O Sr. Presidente -Não ha nu
mero. Vae-se proceder à chamada. 

Procedendo-se á chamada, verifica- se te
rem-se ausentado osSrs. Albuquerque Serejo, 

··Luiz Domingues, Torres Portugal, Augusto 
Severo, Tavares de Lyra, Francisco Gur~~l, 
Appolonío Zenaydes, A:tronso Costa, Coemo 
Cintra, Milton, Aristides de Queiroz, João 
Dantas Filho, Adalberto Guimarães, Rodri
gues Lima., Torquato Moreira., José Murtinho, 
Fonseca Portella, Silva Castro, Julio Sa.n· 
tos, Barros Franco Junior, Berna.rdes Dias, 
José Bonitacio, Jacob da. Paixão, Rodolpho 
Abreu. Cupertino de Siqueira, Moreira da 
Silva, Ma.rçal Escobar, Francisco Alencastro 
e Cassiano do Nascimento. 

O St•. Presidente-Responderam á 
chamada 104 Srs. Deputado3. 

Não ha numero, fica., portanto, adiada. a 
-votação e passa-se á mataria. em discussão. 

Sus.penJe-se a sessão á 1 hora e 45 mi
nutos. 

Reabre-se a. sessilo á _1 hora e 50 minutos.-

0 Sr. Paulino de Souza Ju. 
nior-Respeitador da lei, nã.o interpreta.da 
ao talante de cada um, mos ~Ia · a utoridade 
competente; fiel respeitador do Regimento, 
a.pplicado e interpretado pela. Mesa, pede 
<l penas ao Sr. Presidente que resolva, com a 
sua. alta. circumspe<:ção, o incidente que acaba. 
de levantar-se. 

Muitõs Srs. Deputados dizem que o orador 
põde tratar do assumpto, pedindo a pala-
ua pa.ra uma explicaçãc pessoal. · 

Si assim entende. a Mesa, pede que lhe con
ceda a palavra para uma ~xpli('.ação pessGaZ, 
no caso contrario, mantém o seu pedido 
anterior. 

O Sr. Presiden-te- Vou proceder 
á leitura do artigo do Regimento, cuja dispo
sição responde' á perguata que o nobre Depu· 
tado a.ca. ba de dirigir a Mesa: 

.4rt . 140. «O Dept,tado que qui.::er expUc11r 
alguma expressãc gue ~~i'o se tenha lomado ~to 
seu '!Jerdadciro sentido ou produ;;i1· 11m facto 
desconhecido á Camara, que "'en!La ao caso da 
quest<to, o poderá fazer. Neste caso, porem, 
nÜIJ será permittido ao Depttto.r:lo exc;eder os 
limites restrictos. da explicação ou prortucção 
do facto para que titler pedido a pitl~ttlra.» O Sr. Paulino de Souza Ju

nior (pela IJ<·dem) -Sr. Presidente, pedi a 
pa la.vrn pela ordem, ma.s oão teobo a. intenção 
de interromper a. leitura que V. Ex. fazia. 

Creio que a. hypothese de que ora se tl'ata. 
não está. comprehel'oldida no dispositivo de~te 
artigo, visto que o nobre Deputaclo annunc10u 

O Sr. Pret!lidente-Tem a palavra o assumpto de que pretende occup..'l.r·se. 
pela ordem o Sr. Pa.ulino de Souza Junior. Nestas condições, n ã.o seria. regimental o 

pedido que V. Ex. fizesse para dar uml1. ex· 
O Sr. Paulfno de Souza Ju- plicação pessoal á casa. . . 

nior (pela ordem ) diz que p l'etendia. oceu- Considerarei o nobre Deputado· 1nser1pto 
par por alguns minutos, na hora. do expe- para. falla.r na. hora. do expediente da proxima. 
dien te, a a ttcnçü:o da Ca.ma.rn.. aessão. 

Não lho foi , po1·ém, possivel, porque o E' annunciada. u, discussão unica. do pro
nobre Deputado pelo Pia.uby, o Sr. Anizio de jacto n. 85, de 1899, approva.ndo 0 tratado 
.Abreu, que ji~ se <lcha.va anteriormente in- de arbitramento entre asRepublica s dosEsta-

. scripto, esgotou 11. hom do expediente. dos Unidos do Brazil e do Chile, firmado nesta 
Pede, pois, que lbe seja reseevado n:t · t· 

inscripçã.o de amanhã 0 primeiro logar. Ga.pital pelos plonípotenc1a.rios respoc 1vos 
Pretende rebater o. exploração que, com em 18 de ma.io de 1899. 

intuitos politícos, se está. movendo· contra a Ninguem pedindo a palavra, ê encen'a.~a a. 
Cnmaro. Municipal d(} Reaende e os amig-os discussão do projecto n . 85, de 1899, e adiada 
politicos do orador pertencentes áquell11 Co.- a votação. 
Jl!&ra, a proposito da o.puração da. ultima ele i- E' a.nnuncia.da a discussão unica da. emenda 
ço.o pa.ra deputado federal. do senado ao projecto n. 150 A, de 1898, e 8IJ,, 

(Ao terminar- o s.,.. Paulino de Sou.::a Ju- de 1899, da cama.ra. dos Deputados, que ap~ 
Hio;· o seu pedido a Mesa, trava-se vehemente . prova o tratatlo as:rigna.do nesta. Ca.pitul em 
dialogo entre os Srs. Bt,eniJ de Andrada e Josd I õ de outubro de 1898 pelo Ministerio das 
Mâriailo, obrigando o Sr . P;·esidellte a tocar Relações Exteriores, devidamente autorizadó, 
repetidameHte os tympanos e a sv.spender a e o Plenipoteuciario da.Republica. Arg~ntina., 
*essão.) para o fim de completar o estabelecimento 
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da. linha. divisaria. entre 
Republic<~. 

o Br-JZil e aquell:\ 1 Art. 2. • Aquelle que, decorrido o prazo de 
seis mezes da. publicação desta lei, negQcia.r 
em territorio da Republic:1 com capital supe· 
rior a. dez contos de réis, não tendo os livros 
legalmente exigidos, incorrerá, além do que 
dispõe o art. 15 do Codigo Commereial,na mul· 
ta de 200$ a 1 :OOO$.Asstm, a.s sociedades com
merciaes, corretores. agentes de leilão e pes- . 
soas equiparadas pelo co<l:go aos negociantes e :: 
que como estes são obrigados a possuir livros 
legalizados. 

Ningem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada :1. votação. · 

E' annuaciada a. discussão uoica da emenda. 
do Senado ao proje~to n. 188, de 1894, e 83, 
de 1899, da Ca.ma.ra. dos DeputMos, que de· 
termina que tenha entrada no Thesouro, 
como receita, a. renda do Deposito Publico, 
que marca vencimentos aos respectivos func
cionarios e autoriza. a abertura do credito 
necessarío para indemnizar o depositaria 
publico de diversas despezas, ·conforme a 
liquidação que o Governo fizer. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a. 
discuisão e a.diada a. votação. 

Vão a imprimir os seguintes 

P.ROJECTOS 

N. 26 B-1899 

Redacçúo para 3" discuSSt!o do projecto n. 26, 
deste a:nt~o, gue regu.lcr. a execu.çao do 
art. 1.3 do Codigo Commercial, no que se 
refen~ á numeração, rteórica e termos nos 
li-twos exigidos pelo art. 11 do me$mo co· 
digo, e dá outras pr~idencias 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. }.o O art. 13 do Codigo Commereial, 

no que -se refere á numeração, rubrica e 
termos nos livros exigidos pelo art. 11 do 
citado oodigo, será. executado em toda. a. 
Republicn.: 

!1) no Districto Federal e nos Estados pelas 
juntâs commerciaes, de accordo com os seus 
regulamentos; 

b) nas capitaes dos Estados onde não e:xis· 
ta.m junta.s commerciaes pela. primeira a.uto
ridl!de judicia.ria de 1• instancia.; 

c) nas comarcas, ou }lOr esta autoridade 
ou pelos representa.n tes da.s juntas na. circum· 
scripção do negociante, · si este não preferir 
mandar os seus livros â. respectiva sécle. 

§ 1.• Nas comarcas Je dous ou mais juizes 
da. mesma. categoria., cabe-lhes cumula.tin
mente a. execução deste artigo. 

§ 2. • O registro da tl.rma. ou razão commer· 
ciar perante as juntas ou 1'unccionarios des· 
ignal.los nos termos deste a~tigo e do decreto 
n. 916, de 24 rle outubro de 1890, precederá. 
sempre o preenchimento da.quellas formali
dades. 

§ 3.• As autoridades judiciarias perceberão 
os mesmoa emolumentos pelo serviço de ru
brica, termos de livros e registros de firmas 
que percebem os membros e auxiliares das 
juntas commercia.es. 

§ 1.0 A declaração do interessado servir~ .. 
para a. fixaçã.CJ"do fundo capital. . :· 

§ 2.0 Nenhuma. autoridade fiscal podará~. 
examinar os livros commercia.es, competin
do-lhe tão eómente impor a multa. quando 
os ref'et•idos livros servirem de prova. em 
juizo ou nelle forem ·apresentados sem : 
estarem legalizados. ( Codigo Commercial, . 
art. 17.) 

Art. 3. o São válidos p:~.ra. todos os effeitos . 
jurídicos e independem de novas formalidades 
e de novo seno os livros ate a data. desta lei 
prooossa.dos pelas juntas commerciaes dos 
E<Jta.dos. 

Art. 4.0 Revoga.m-se as disposiçõeS em con
trario. 

Sala. das Commissões, 27 de julho de 1899. 
-Martins Junior, presidente. -Alfredo Pinto, 
relator. - Xa,;ier da Siloeira Junior. -
Luiz .Domingues.- Ri-.,adavia.-:-Galeão Car
valho.l. 

N. 59-1899 

Autcri.:a o Pofier Executioo a aórir a? Minis
terio· da Guerra o credito d8 1.266:588$, 
suppl6mentat' à -t>erba 1.0, rt. 28, doa:rt, 19 
da lei n. 560, de 3f de de.::embro de 1.898. 

Em mensagem de 30 de .i unho proximo P,ll.&-
sa.do o Sr. Presidente da Republica solic1tou 
o credito de 1.295:588$ para occorrer a des· 
pezas do Mioislerio da Guerra por iosum
ciencio. da oonsigoaçãodestinada a verba 16-
Ma.terial. 

A exposição e demonstraQão, abaixo tre.n
scriptas, detalham a.s ra.zõe.~ da insutncienci&, 
e a commissão, reportando-se a taes dooumen· 
tos, informa que na. t.a.bella que serviu de 
base â. confecção do orçamento da guerra fo· 
ra.m propostos pelo governo: 

Para. fardamento e calçado 
a. praças de pret ........ . 

Para dia.ria. de . aprendizes 
a.rtiflces •••.•.••.•.....•• 

Mas o Congresso Naciona.lcon
slderando apenas 15.000 

3.531:600$000 

59:312$000 ------
3 .590:912$000 
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praças e determinando a 
reabertura. da officina de 
a.ltaia.tes, reduziu ..•...•. 

Ficando de saldo ..•.••••••• 

Entretanto o Governo,tendo 
de farda.r e calçar a. 
16.375 praças, inclusive 
alumnos das escolas, pa· 
tl'ões, invalidos e enfer
meiros, necessita. de ... , . 

o~ a mais ............... . 
E accrescendo que os preços 
' dos artigos a.ugmentaram 

de 30 • /o comparados aos 
dos ultimos adquiridos em 
1897, tornam-se necessa~ 
rios mais •..••.•••...•.. 

600:000$000 
-------
2.990:912$000 

3.275:000$000 ------
284:088$000 

982:500$000 

Ou o total de.............. l.266:588$000 

A' vista do que deixa ex
posto, a. commissão é de pa 
recer que seja concedido o 
credito, notando. porém,qne 
a di:lferença de 30:000$000, 
que ha entre elle e a somma 
a que ella. chegou, provém
de equivoco de calculo a.o 
fazer o Governo a discrimi
nação do qua.ntum destinado 
á verba 16, porquanto tendo 
sido: . 

Proposto na. tabella. •..••.. 
E deduzido pelo Congresso. 

3.590:912.~00 
600:000$000 

O saldo devia ser.......... 2.990:912$000 

E não, como consta da de- · 
monstrac;ão abaixo publi-
cada, de................. 2.960:912$000 

Sr. Presidente da Republica. -Alei n. 490, 
de 16 de dezembro de 1897, que fixou a des
peza para 1898, no a.rt. 8G, § 6• -Arsena.es e 
Depositas-extinguindo as otllcína.s de alfaia
tes em todos os a.rsenaes, supprimiu a con
signação de 418:800$ destinada. á ma.nufa.~ 
ctura do farcla.mento, sendo 218:800$ dos 
vencimentos dos operarias e 200:000$ para o 
pagamento das costuras fóra dos ditos a.rse· . 
na.es. 

Tendo em vista que fosse contractado todo 
o fardamento prompto. não augmentou, en
tretanto, a importa.ncia do § I 6 -Material
que só se refere ã. mataria. prima., do quan
titativo correspondente á confecção; resul· 
tando :tl.ca.r essa verba aquem do necessa.rio, 
o que se l'eproduziu no exercício corrente. 

Apezar dessa omissão, ilo exercício de 1898 
foi suffi.ciente o credito votado, porque a exis
teneia de um gTa.nde saldo de fazendas dis
pensou a acquisição de ma teria. prima; mas, 
no corrente exercício de 1899, esgotado esse 
recurso, 'o credito concedido de 2.!160:912$, 
é deficiente, não obstante a economia. de 
118:31~, I!esulta.nte da reducção da maruja 
dos a.rsenaes e da extincção das companhias 
de aprendizes artifices. 

A lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898, 
:fixando a despeza. para. o corrente exercício e 
tomando para base o orçamento anterior, 
apezar do equivoco referido, no art. 19, sup
primiu no§ 16 -Matel'ial-pt~ra fardamento 
e calçado, pela reducção de mil praças de 
pret, em lagar de 200: 000$, a importancia de 
600:000$, justificada, como diz a lei, por essa. 
reducção e pela reabertul'a da offiaina. de 
alfaiates do arsenal desta. Capital, quando 
devera augmenta.r a. verba com 135:000$, 
para occorrer a.o pagamento das féria.'.l dos 
operarias dessa officina e 200:000$ para as 
costuras feitas fóra dos arsena.es, isto é, 
335:900$, que, reunidos aos 400:000$ demais 
supprimidos, como acima diSSe, perfazem 
735: 900$, que deveriam ser aacrescidos ã. 
Tf:·ba. votada.. . 

Na demonstra:ção Junta, acha-se detalha
damente ca.lcula.da aimporta.ncia. que deveria. 

.Assim, J.presenta o[seguinte projecto de lei: ser votada para o § 16 -Materlal- eviden~ 
ciando·se assim a. insuffi.ciencia. do que se 

O Congresso Nacional resolve: acha consignado no orçamento. 

O que produz a dita. di:lfe-
rença de •••••.•.•••••••• 30:000$000 

Artigo unico. E' 0 Poder Executivo auto- A deficiencia. seria de 314:088$, si das· 
rizado a. abrir ao Ministerio da Guerra 0 con.currencias effectuadas para acquisiçã.o 
credito de 1.266:588$, supplemeD.tar á verba. de artigos de fardamento não viesse a resul-
16, n. 28, do a.rt. 19 da lei n. 560, de 3! de de· tar o augmento na. despeza. de 982:500$, 
zembro de 1898, fazendo as necessarias ope· calculada pela. média de 30 o;. nos preços, 
rações e revogadas as disposições em con- comp~>.rados com os ultimos adquiridos em 
trario. 1897, soh o pretexto da elevação, em 1898, 

dos impostos adua.neiros e do pa.gamento dos 
Sala das Commissões, 26 de julho de 1899. mesmos impostos em 1899, á ra.zão da 10 •f• 

- G.LSsiano do Nascimento, presidente.- em ouro. 
Mayrink, relator.-:-Lzuro Mülle1·.-A-ug~to -Assim, para que se possam effectua.r as 
Se11ero.-4.. G'Uanttbara. devidas distribuições de 'fardamento e cal-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:53+ Pág ina 7 de 7 

430 A.NN .U:S .DA OA..KA.RA. 

ço..do ao exercito, torna-se necessa:rio que pelo 
Poder Legislativo seja autorizada n. abertu1'n. 
do credito supplem(lntar de 1.296:588$, pa1·a 
o § 16-Material- do art. 19 da lei 11. 500, 
de 31 de dezembro de 1898. 

Capital F(lderal, 30 de junl1o de- 1890.
J. N. de Medeiros Mallet • 

IJemonstraçãa da insuf!iciencia. do r.1•1Jrfilo 
concedido pela &ci H. 560, de 31 de d.•:.,WI· 
bro de 1898,para o art.19,§ tô-Jfatcrlut
consignaçüa n. 28-FardameJ\Iu c calçudu 
paYa o exercito 

Receit;.. 

forneci me n
tns j:'~ a.utorí
?.ados na. Ca· 
pito.!, lll1 im· 

\
lot•to.ncin. de 
.418:281$385) 

comparados 
com o~ dosul
timo!:! adqui-
ridos nm 1897 G82:500$000 4.257:500.~000 

Denciencia. •........... 1.295:588$000 -· 

Segunda secção da Contadoria Geral da 
ouorra, 15 de junho de 1899.- O 1° officia.l; · 
Al(.,.edo Ernesto de Souza, 

O Sr. Presidente- Não havendo 
Credito votado ............... 2.960:912$000 nadtJ. mais a tratar, de~igno para. amanM a 

11eguinte ordem do dio.: 
Despeza de 200$ para. farda

mento: 

Distribuição aos 
Estados do 
R.io Gra.ndcdo 
Sul e Matto
Grosso ].Jara 
3. 750 praças 
de pret..... 750:000$000 

Augmento nc
cessario aoB 
mesmos Es
tados par a. 
3. 250 pra.ça.s 
de pret,com-
pleto de7.000 650:000$000 

650 praças de 
pret,alumnos 
das escolas 
militares.... 130;000$000 

71 patrões e re
madores de 
escaleres dos 
arsena.es • .. • 

lt30 invaiidos .• 
494 enfermeiros 
8. 000 praças de 

pret, forneci-
das pela In-
tcndencia Ge-

14:200$000 
32:000$00[) 
98:800$000 

ral da. Guerra. 1. 600:000$000 

Augmento de 
30 ''/o nos pre
ç o s actua.es 
dos artigos 
(termo medi o 
da. s concur
rencia.s de 

3.275:000$000 

Vot:u;ã.o das seguintes materias: 
Do pnrecer n, 33, de 1899, julgando que 

Sovot•ino Tossas Nui'iez, sub-empreiteiro de 
Drnmmond &. Passos, deve reclamar ao Po
d!ll' Executivo o pagamento da quantia. de 
O: !:;ss. a que tem direito, aflm de por este 
sor pc11ído o necessa.rio credito (discassão 
uni<!:1); 

llo parecer n. 34, de 1899, indeferindo o 
roquarimento em que o Dr. Fernando Pe
r<Jil'a da Rocha Paranb.os pede garantia de 
,\tll'CJ.'l, por espaço de 20 annos, sobre o capital 
ma.:dmo de 4.000:000$ e outros favores para 
f'u11dar colonias infantis agrícolas nesta Ca
plto.! e no Estado do Rio de Janeiro (discussão _... 
unicu); 

no projecto n. 48 A, de 1899, declarando 
l'<Hnhlas as dividas para. com a Fazenda Na
ciOiuLl deixadas pelos oíficia.es e praças que 
po!'ccarn.m na campanha de Canudos (3• dis
cus~ito); 

Do projecto n. 28 B, de 1899, que fixa o 
subsl!Ho que devem perceber os membros do 
Congresso Nacional durante a legislatura de 
11101) o. 1902 e dà outras providencias, com 
substitutivo da Commissão de Constituição, 
LoKislaçii.o e Justiça, declarando em vigo~ a. 
to! n. 407, de 6 de novembro de 1896, que 
rlxoll para a presente legislatura o subsidio 
dus lloput;HltJS e Senadores a.o Congresso Na
cionn.l (:i" discussão); 

Do projecto n. 59 A, de 1899, a utoriz.ando 
o Govet•uo a. transferir do corpo de engenllei
ros navnc:> pa.t•a o da arma.dC~. o engenheiro 
naval ca pilão de fraga ta Ca:rlos Accioly, com 
substitutivo da. Commissão de Marinha e 
Guorru \P discussão); 

Do projecto n . .só, de 1899, a.pprovando o 
tratado de arbitramento entre ~ Republice. 
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dosEstados Unidos do BrazU a do Chile fir
mado nesta. Capital pelos plenipo~enc.ia.rios 
·respoctivos em 18 de mo.io de 1899 (discussão 
UDlCO.)j 

Da. emenda. do Senado ao project.o n. 150 A, 
de 1898, e 84, de 1899, da Cam.ara dos Depu
tados, que approva o tratado aesigoa.do nesta. 
Capita.l, em 6 de outubro de 1898, pelo .Mi
nisterio das Relações Exteriores, devida
mente autorizado, e o Plenipotenciario da 
Republioa Argentina, para. o fim de comple
tar o estabelecimento da linha divi:ioria. 
entre o Brazil ·e aquella Republica (discu sslio 
unioa); 

Da. emenda. do Senado ao-·prÕjeeto n. 188, 
de 1894, e 83, de 1899, da Camara dos· Depu 
ta.dos, que determina. que tenha. entrada no 
Thesonro, como receita, a renda. do Deposito 
Publico, que marca. vencimentos aos respecti
-vos tuuccionarios e autoriza. a. abertura. do 
credito necosse.rio para. indcmnizar o depo
eitarlo pulilico da !Hversas despezas, con
formo o. llquicla.çilo que o Governo fizer 
( discussV:o unica ) ; 

1" UÍSCUB:'ão do projccto n . 42 A, de u:i99, 
autorizando o Governo a. despendet' com a 
repo.rn.çil.o tio material fluctua.nte da armada 
as econo1nias elfcctuadas nas diversas ver b&$ 
do orçamento da mnrinila para o presente 
exerolcio, transferindo-as pe.ra. a de - Mate
r ial de Construcção Naval- do referido 
orçamento ; · · 

3• discussão do projecto n. 81, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a restituir á 
Camara Municipal de Itaguaby, Estado do 
Rio de Janeiro, u. im-porta.ncia de 21 :824$. de 
direitos de importação pagos pela mesma ca
mara sobre material importado para canali
zação de agua. 

Levanta-se a. sessão às 2 horas da tarde. 

64• SESSÃO E~ 28 DE JULHO DE 1899 

Presidencia do Sr. V a.: de Mello (Presidente 

Ao meio-dia procede-se à chamada, á qual 
respondem os Srs. Va.z de Mello, Heredia de 
Sâ.,Angelo Neto, Carlos Ma.rcellino, Albuquer
que Serejo, Angusto Montenegro, Enéas M:Lr· 
tios. Tlleotonio de BrLto, LuizDomingues, Vi: 
-veiros, Edua.L·do de Berrêdo, Anizio de Abreu, 
Marcos de Araujo, Francisco Sâ., Marinho de 
Andrade, Helvecio Monte, Tavares de Lyra, 
Francisco Gurgel, Eloy da Souza., José Pere· 
grino, Trindade, Mala.quias Gonçalves, João 
de Siqueira,Rocha. Ct~.valcante,Euclide.s Ma.lta, 

Arroxellas Galvão, Jayme Villas BoM,Seabra. 
Francisco Sodré, Manoel Caetano, Euge
nio Tourinho, Paula. Guimarães, Vergne de 
Abreu , Ampbilophio, Adalberto Guimarães, 
Tolentino dos S>tntos, Pa.ranhos Montene
gro, Oscar Godoy, Augusto de Vasooncellos, 
Raul Bn.rroso , Sã. Freire , Belisa.rio de 
Souza., Nilo Peça.nha, Alves de Brito, 
Silva. Castro, Barros Franco Junior; Paulino 
de Souza. Juniot·, C&logera.s, lldefonso Alvim, . 
Jacob da Paixão, Henrique Vaz. Francisco 
Veiga., Alfredo Pinto, Al-va.ro Botelho, Leonel 
Filho, Theotooio de Magalhães, Lindolphõ· 
Caetano, Eduardo. Pimentel, Olegario Maciel, 
La.ma.rtine, Alvares Rubião, Costa. Junior, 
Bueno de Andrada, Cesario de Freitas, Pau
lino Carlos, Ovidio . Abra.rites , Hermenegildo 
de Moraes, Alves de Castro, Leopoldo Jardim, 
Luiz Adolpbo, Lamenha Lins, Lauro Müller, 
Paula Ramos, Francisco Toleotino, Guillon, 
Marçal Escobar, Diogo Fortuna, Apparicio 
Mat'iense, Fra.ncisco Alancastro, Pinto da 
Rocha, Vespasíano de Albuquerque, Cassiano 
do Nascimento e Azevedo Sodré. . 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, com causa partici

pada, os Srs. Urbano Santos, Carlos de 
Novaes, Silva :Mariz, Pedro Chermont, Matta. 
Bacellar. Rodrigues Fernandes, Elias Martins, 
Guedelha Mourão, João Lopes, José Mariano, 
João Vieira., Pereira. de Lyra, Barbosa Lima, 
Pedro Pernambuco, Araujo Góes, Geminiano 
Brazíl, Olympio Campos, Neiva, Tosta, Leovi
gildo Filgueirus, Jeronymo Monteiro, Xa-vier 
da Silveira, Timotheo da. Costa., Erico Coelbo, 
Leonel Loretti, Ernesto Brazilio, Urbano Mar
condes, Mayrink, Almeida Gomes, João Luiz, 
Carvalho Mourão, Monteiro de Barros, Gon
çalves Ramos, Octa-viano de Brito, Ferr eira. 
Pires, Matta Machado, Nogueira Junior, Luiz 
Flacquer, Domingues de Ca:,tro, Dino Bueno, 
Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, Alfredo 
Ellis, Cincinato Braga, Arthur Diederíchsen, 
Rodolpbo Miranda, Caraccíolo, Mello Rego, 
Xavier do Valle, Plinio Casado, Possidonio da 
Cunha., Aureliano Barbosa. e Py Crespo. 

E sem causa os 81's. cunha Martins, Appo
lonio Zenaydes, Affonso Costa, Herculano 
Bandeira., Moreira Alves, Felisbello Freire, 
Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, Torqnato 
Moreira, Alcindo Guanabara, Agostinho Vi~ 
da.!, Deoclecia.no de Souza., Antooio Za.cha.ria.s, 
Augusto Clementino, Telles de Menezes, Ro· 
dolpho Paixão e Pa.dua. Rezende. 

E' lida e sem déba.te approvada. a acta da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. 3 • Secretario (ser'llimEo 
de i") procede ã leitura do seguint6 · 
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EXPEDIENTE 

Oflicios : · 
Do Ministerio da. Guerra, de 26 do corrente, 

accusando o recebimento do of:fioio desta Ca· 
mara de 21 do corrente, com os papeis que 
baviam sido enviados com o aviso de 14 de 
maio do anno findo, acompanhando a. mensa
gem do Sr. Presidente da Republica ácerca 
do credito de 60:000$ solicitado para in.demni
zaçíio a João Fernanúes dos Santos, qo valor 
do vapor P uti11,ga, de sua propriedade.-In
teirada.. 

D·o Ministerio da. Fazenda, de 28 do cor
rente, remettendo a mensagem do Sr. Presi
dente da Republica relativa. á. resolução do 
Congresso Nacional, devidamente sancclo
na.da, autorizando o Poder Executivo a abrir 
ao Ministerio da Fazenda, no corrente exer
cício, o credito de 1 :Oê IS812, supplementar á 
verba-Exercícios findos-para occorrer ao 
pagamento do aluguel do predio onde runc
cionou a Inspectoria Geral de Terras e Colo
nização, de janeiro a março do anno passado, 
restituindo dous dos autographos,-Inteirada., 
enviMldo-se um dós autogrc\phos a.o Senado. 

Requerimentos: 
· ·no capitão-tenente da armada, Raymundo 
Frederíco Kiappe da Costa Rubim, protes
tando contra o projooto desta. Ca.ma.ra qoe 
manda. reverter para. o corpo dos officiaes 
combatentes, o capitão de fragata graduado 
do corpo de engenheiros na vaes Carlos A ceio li. 
-A' Commissiio de Marinha. e Guerra.. 

Do ca.pítiio-teoente Eduardo Augusto Ve· 
riasimo de Mattos, protestando contra o pro
jecto desta. Ca.mara que manda reverter ao 
quadro dos officiaes eombatentes o enge
nheiro na vai capítã.ode fraga. ta. Carlos. Acciolí. 
-A' mesma commissã.o. 

Compe.recem mais os Srs . Julio de Mello, 
Silverio Nery, Amorim Figueira, Serzedello 
Corrêa, Henrique Valladares, Pedro Borges, 
Tbomaz Accioly. Torr es Portugal, José Ave
lino, Ildefonso Lima, Frederico Bor~es, Au
gusto Severo, Coelho Lisboa, Ermino Couti
nho, Teixeira de Sâ., Coelho Cintra, Martins 
Junior, Cornelío da Fonseca, Juvencio de 
Aguiar, Arthur P~ixoto, Rodrigu es Do:ria , 
_Castro Rebello, Milton, Ar istides de Queiroz, 
. João Dantas Filho, Marcolioo Moura., Galdino 
Loreto, Pinheiro Junior , José Murtinho, Iri
neu Machado, Julio dos Santos, 'Bernardes 
Dias, Ca.mpolina , José Bonitacio, Antero Bo

· telho,Lamounier Godofredo, Rodolpbo Abreu, 
Cupertino de Siqueira , Arthur Torres; Ma
noel Fulgencio, Moreira. da Silva, Galeão Ca.r
valha.l, Casemiro da Rocha, Oliveira Braga, 
Elias Fausto, Lucas de Barros. Edmondo da 

Fonseca, Alencar Guimarães; Brazilici da Luz, 
Leoncio Corrêa, Pedro Ferreira, Victorino 
Monteiro, Rivadavia Corrêa e Campos Ca.r
ticr . 

O Sr.Paulino de Souza .. Yu
nior (movimento de attenção) diz que nã.o 
póde d~ixar de agradecer ao nobre Deputado . 
pelo Piauhy que lhe fez . a fineza de ceder . 
a sna vez defallar, quando S. Ex. t'l.mbem 
devia occupa.r-se de assumpto nrgenta, em 
resposta ao nobre Deputado o Sr . Anizio de 
Abreu. . 

Procurará, entretanto, não abusar dessa. be-. 
nevolencia. ; nem o assumpto que o tra.z á: 
tribuna-tão claro, tão simples é elle, tão · 
cabal e peremptoria. a r esposta que va.e dar 
-nem esse assumpto exige ma.is que alguns 
minutos. (Pausa.) . 

Ha tres dias leu em uma d&s folhas da ma
nhã. uma loca.l em que se dizia que a junta 
a puradora de Rezende se r ecusava formal
mente, com menosprezo da lei e desprezo 
pelos direitos politicos do cidadão eleito 
pe.lo 5• districto do Esta.do do Rio ou que 
se suppõe eleito, a fazer a. apuração das 
actas, o que era um ·grave attentado contra 
a ordem politica. e constità ciona.l da. R.epu
blica. 

Era. para. causa.r surpreza, especialmente 
aos que, como o orador, conhecem os homens 
de que se compõe a Camara Municipa.l de 
Rezende. · . 

Entretanto, não ligou a essa local s inão a 
importancia. que ella. verdadeiramente . podia 
me1·ecer, vindo isolada nnquella uníca folha. 
e publicada. IJOr urn orgií.o manifestamente 
hostil ao partido a que pa1•tencem os ver~a
dc:ires daquella. municipaJ.ida.de. Julgou, 
entretanto, dever telegrapha.r aos seus ami
gos de l ã, e, etrectivameote, a resposta foi de 
accordo com o seu modo de pensar e com o 
juizo que ba. via. formado do caso. 

Hontem, pela manhã, porém, em otttra fo· 
lha, important e tolha., viu noticia a.in1la mais 
desenvolvida. e a.ccusa.ção mais vehemente 
contra os vereadores da Ca.mara. de Rezende, 
accusados de querer recusar o diploma ao 
candidato eleito pelo 5• districto do Estado. 

Não era só vehemencia que se continha. 
naquelle artigo, .publicado por uma folha 
evidentemente officlosa do governo tl.uminense, 
e onde chegou-se a. dizer que mais de uma 
vez collaborou o proprio presidente do Es
tado, na· defesa dos seus actos. 

Havia nelle uma estranha provisão, sinão 
gravíssima i nsinuação. 

Lê o seguinte trecho : 

~ou então, como estamos longe de ter es
crupulos em materia eleitoral, e a negação 
do diploma é u .m.a. v iolencia.. as ,ictimas desse 
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proce;so summario de in~ttilizar eZeiçües per· 
didts' tratarão de· inventar meios de o an
m~llar, depondo as eamaras. como os inven
tores rle b:1las tratam de Ines dar m·\is força. 
de penetração, a medida que os fabricantes 
d,e couraças fazem estas mais ~spessa.s·» 

Portanto, o remedio era a deposição ela 
Camara. 
. Por mais que o assombrasse, não podia 
acredital' que se tinha em vista depo~ a Ca
ma.ra Municipal de Rezende. Entretanto, 
quem sabe~ talvez para.evocar do passa.do a 
sombra de alguma outra, já extincta., mais 
favora.vel á polltica dominante. · 

Seria., na verdade. extraordinar.ia ousadia 
pr0segu ir nesse camioho ! 

Nada disso, porém, o traria. á tribuna; 
a.gua.rdaria os acontecimentos, tão clara é a. 
lei e leitoral sobee a ma.teria. 

Tra.l-o, por<im.a su rpreza ainda :::anior que 
teve lendo no Diario do Congresso o seguinte 
annuneio: 

« A. Commissão de Petiçõas e Poderes 
reune-se ama.nhã á. 1 hora. da. tarde para tra:. 
tar da. eleição realizada a. 25 de junho ultimo 
no 5• districto do Estaào do Rio de Janeiro, 
para preenchimento da vaga. existente, em 
virtude da renuncia do Sr. Deputado Dr.João 
Francisco Barcellos .I> 

Diz a lei vigente de 26 de janeiro de 18~th 

« Trinta. dia.s depois de finda. a. eleição, 
reunidos ·na sala(la.s. sessões do governo mu· 
nieipal, na.s sédes das cireumscripçõea elei· 
toracs ou no Districto Feder..ü, o. presldenté · 
do-mesmo governo, os cinco membros l,ll&.is 
votados e os cinco immedia.tos ao menos :ro· 
ta.Uo, proee\J~r-se-ha. á. apuração geraJ. dos. 
votos da· eleição. · · · 

§ 2. o A apuração de~erá termit14r dentro 
de 20 dil%s, a. datar do começo do11 trilfJ:Llhoi 
e se fará. pelas a.uthent.icas reoebiilas e pelu. 
certidões, etc.» 

Port::~nto, deve terminar dentro do prazo de 
20 dias. ReunG-sa a junta. apuradora e ~m 
esta. 20 dias pa1'3. este tra.ba.lho. 

Diz, :porém, o § 5°. 

« Não se realizando a reunião da. junta. 110 
dia marca,rlo, o presidente designará. o dia 
immediato, fazendo publico por edital, ete,:~> 

Portanto~ apropria. lei previu o caso de 
não se realizar a reunião da junta no di& 
rna;rcado. 

E' c~>usa muito natural e que sempra se 
verifica nos corpos deliberativos a falta. de 
qtcorum, sobretudo nos primeiros dias de 
sessão e nesses loga.res, onde os vereadores 
moram afastados das cid:1des. 

Informando-se mais miudamente do cnso, Foi o que se deu: o presidente da Ca.ma.r._ 
porque não se achara presente á sessão a.n- Municipal compareceu ; rna.s, nio o~ vendo 
terior na hora. do expediente, soube que maioria, marcou outro dia, isto é.o segninte. 
havia mais um telegramma. passado por dous Neste caso, devem es~es dias ser oomput&oo 
vereadores e u m supplente da mesma. ca.- dos nos vinte concedidos para. a. apura.çio. 
mera., dizendo o seguinte: O que a junta. não pó1e é e:xceder os 2f) 

dias. -
.<Não tendo comparecido maioria. Camam. · Tem, porém, direito ·a esse prazo .para "os 

Municipal, :para. proceder apuração eleição sem trabalhos e quem usa. de seu direito não 
Deputado do 5• districto, e nã.o havendo com- causa da mno a ninguem. {Apoiados; muito 
municação parte vereadores ausentes, pa· bem.) . 
reoe cer to .truta intencional ; nesse presup. Eis ao qu('l se reduz a questão levantada 
posto não podemos cumprir lei. Presidentel1 pela imprensa e que deu loga.r a essa irrefi&o 
Camarc> presente convidado assigoar este, ctida convocação da Commissã.o de Petições e 
negou-:;e. Dr. Francisco Botelho, ve1•eador. -t Poderes. · 
Eduardo Cotrim, vereador.-l?irmino Carneiro ·r· Pergunta. aos seus nobres collegas:SS.BEx. 
supplente. teem duvidas a. esse respeito 7 

Era, portanto,manifesto o plano, o qual ft\z Não é claro que a Cama.ra de Rezende est'-
bolll".t ao fecundo e industrioso eogeo!lo que t dentro do prazo e tambem dentro da lei W Ha . 
o concebeu. Era atirar sobre a Cama.ra de [ :\lg11em que conteste 1 (Pausa.) 
Rezende, que estava. alias óentl,'o da lei , a E' preciso n otar que a eleição se veriftco'!l 
responsabilidade da illegalida.cle que aqui se uo dia. 25 de junhQ e, pois, o pràzo de vin~ 
quer praticar ! · · dias começa <\ ser contado de 25 de julho •. 

A' sombra. de uma. falsa imputação, Ü'arna- Póile·se dizer que fa.ltou a junta. ao seu de· 
va-se e ia·se praticar um attentado à lei elei· ver ainda nã.o tendo expedido o diploma. Y 

· tora! ! Sabe, está. st!guro, por cartas e infurina.-
0 seu dever de Deputa.do era. "Vir imme· çOes, que, dentro de poucos dias, de ·dous 

dia.ta.mente protes1a.r, como quiz fazer hootem talvez, haverá. numero plra se proceder 
e !a.z hoje e lêr ã. Camara. os artigos da lei á. apuracão • 

. eleitoral que demonstram estar a. Camara de A a.rgumen taçã.o quando chega á. eviden· 
Rezende dentro àos termos da. lei. eia. não póde ma.is ser levada por dea.nte~ 

Carnara V. rn 11:! 
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Nada mais tem a accrescent.'\r ; é uma 
questão tão simples que não se prest:L a. 
maiores desen.volvirnetJtos. (Apoiados; muito 
b~m.) . 

ConcluB dizendo que não pode e não tem o 
direito de attribuir a intenção de vlola:r a 
lei á honrada ma.io1•ia do partido federa 1 . •. 

UM · Sa~ · DEPUTJ>.Do-Concentrnção. 

· • 0 SR.PAULINO DE SOUZA·J'UNIOR-Diz·bem,do 
partido feder&!. hoje chrismado em concentra· 
ção.Entretanto, tendo neste momento ma\oria. 
na Camar& e na. Commissão, façam o que en
tenderem, lembrando,o ot•Mor, apenas, que é 
mais nobre e menos prejudicial declararem 
francamente que, no interesse do seu pnr
tido, vão violar a lei, do que faz·rrem-no 
com a mascara do respeito a ella e do acatA
mento a.os direitos políticos, e atirando sobre 
terceiros a. responsabilidade dos seus actos. 

Como quer que seja e como quer que re
s<ilvam, ·o orador protesta na defesa de uma. 
da.g mais dignas e illU3tradas ca.maras do 
seu Estado c dos homens poUticos que a di-

. rigem, cuja conducta tem sido sempre, como 
ha de ser, a mais intemera.ta. e irreprehen
sivel. (illtâto liem; m tt íto bem.) 

O Sr. Nilo Peçanha comeca es
tranhando que a merecida consagração aos 
serviços ioesqueciveis do honrado chefe 
republicano Sr. Rangel Pestana. não tenha 
podido sopitar arrebatamentos pa.rtidarios 
no seio da. representação nacional, e á hora 
em que todos os Estados Federados npplau
dem_ esse alto movimento de justiça do suf
fragto fluminense pel:;o acti,•idade clvica. do 
emerito publicisb da democracia. (Apoi •dos.) 

.Comprehende ate certo ponto a attitude do 
illustre Deputado que acaba de sental'--se· 
S. Ex. tinha neeessidade de defender os seaS 
amigos de Rezende que. não ten1t0 a cora..,.em 
de inventar o pl'Onunciam(lnto do. eleitorado 
do 5° d\stricto, protrabem, sophismam e aba
te~ o dever que a. lei impõe aos membros 
da JUnta. apuradora, chamada em p ;•a.zo certo 
e faf:al para diplomar o~ candidatos eleitos. 
(M!Hto bem. Nüo apoi,l.(io.) 

No 1. o ca.so. lembra. que o Sr. Dionysio Cer- · 
queil'a teve a. sua. eleição procedida a 23 de 
abril e o diploma .conferido a 24 de maio; o 
Sr. Henrique Vaz teve a sua eleição proce
di o a a. 2 de outubro o o diploma a 2 de no· 
vembro; o Sr. Elias Fausto, a eleitão reali
zada. a 29 de janeiro e o diploma. a 28 de fe· 
-rerciro. Para que citar outro3 exemplos? 
(Apoiados.) 

No 2 .0 caso, o Senado que, como este ramo 
do Congt'csso, se dirige pela. mesma lei elei
toral, deu entrada em seu s~io a Quintlno 
Bocayuva, a. Pedro Velho e a Ubaldino do Ama· 
r a.l, ant us que as juntas apuradoras se 
reunissem. (Muito bem.) E si aos nobres Depu· 
ta dos não agrada o precedente do Senado, re· 
cor·la que a Camara fez o mesmo, com os Srs. 
Urb.mo do.s Santos e Julio dos Sa.ntos, um 
representa.ndo Goyaz e outro o E.~tn.uo do 
Rio de Janeiro, em um e em outro caso, in
tegr;mtlo a represcnta.ção nacional. sem as 
l'ormalidades do diplom1l. (An.:Jiados.) 

Responile!l~o aos nobres ·Deputados qne o 
;Lparteam,i!m" que não e insensível á situação 
desngr;.~davel ern qne se encontram SS. EEx:. · 
(r:·so , ;wotestos) ; a paixão que os domin~ 
nesta. !uctn. selvagem que inic•ou o seu 
partido contr<\ o eminente Sr. Alberto Tor
res, cuj:t administrr.çiLo sinceramente e leal
men~e ropu~licana tanto orgulha o coração 
flumJnense, r:npede-os d3 ver com serenidade 
~ qp.estões_ ~ue affectam a grandeza e as tra
d;cçoes pohtlcas do Estado do Rio. (Apoi<.~dos, 
ncZ1 apoiados. ) 

E ~ttendo. a. Ca.ma~a que não somos r espon
savels por esse declive; não fomos nós que 
trouxemos o c:~.so la.n{l:l.do na.s nossa.s frontei
ras no dom!nio do pal'lamento da União. Lá 
o partido de ss. E Ex., na. aventura arriscada 
em _que se. ~tirou, nã.o comprometteu só repu
taçoos polmcas, ameaçou o prestí "'io do Poder 
Legislativo do Estudo, como pret~odeu elimi· 
~ar J>ela fra~de e pala. violencia. o poder 
trm~. (Apotados, 71li.a apoiadl)s, apartes.) 

Felizmente o Estado por dons terços dos 
seu~ . governos locnes apoia a nossa situação 
pohttca, como o eloquentissimo pronuncia
mento das urnas, na eleição federal . em de· 
bate, demonstrou que a opposiçilo intolet·a.nte 
rc~rolucionaria e anarchica não tem a confi: 
anç~ nem n.s sy:npathias do Esta rio. (Apoi·tdo.~. 
1ll~tiO bem, mwto ~em. O o1·!1'ior rJ cumprime»· 
(ar/o.) ·· 

S. E:x. foi mais longe: o nob1•e Deputado 
censura e attribue gt•andc il!egalidade ;lo 
acto da CoD?missão de Poderes porque esta 
se reune hOJe. para tomar conhecimento da 
elei~ão proc~dida. esgota.;!os como loram os 
30 dtas d;l let, p'l.rn. a :primeira r.puração que o ~ · 
aliás tem um caracter meroniM. ' _ ~ !<!i~·,· _E;c.~\lu•a (1)-S•·· ~re~~~entc, 

Os pree~1ente;, porém,qne illust.r;~m a iu- '!'\o. ~c po•.o tlludtr.~.~rt. 4,1 tla. Iet elettoral, 
risprudencia. eleitoral r1o parlamento rla. i~e- ~:o. r._?,nado 7om <l. ~ w • _ _ • 

publics. são, não sõ no sattti~o ele cont.r:J.: iar :1. t; N,~t 1i;ue~t ~ntt '1.r na aprec.J:l.Ça.o da. poll
rn~hi~ação da. C?-mara de Rezende, comu uo , .ca. o .o e aneno; dtltxo esta tarefa aos 
de JUstt.ftca.r a attttude da Commis.2ão doPo- - -
deres. ( •} Niio f<>i •cvisto pcl<> or.>ü->r •• 
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'"~ens dignos 
deixar (le 
art. 44. 

representantes; mas não posso 
pugnar pelo cumprimento do 

A commissão de Petições e Poderes, cha
mando os interessados !.'lOtes do prazo m'\r
cado p;>r esta lei, exorbitou de suas attri
buições; não podia farel-o. O art. 44 deter
roinn. que a junta ~1puradora. se reuna 30 
dias depois da etcição. 

E' terminante o artigo. (Lê.) 
O§ 2" estabelece o prazo de 20 dias, dentro 

do qual essas apurações devem ter logar. 
Portanto, antes dos 20 dias e impos:;ivel 

que a Commissão avoque a si o conhecimento 
dos '[lapeis relativos a qli:l.lq_uer eleição. 

Os precedentes aJ,Jontados :pcio honl'aclo 
Deputado pelo Rio de Janeiro não procedem: 
·primeiro, porque são contra <~. lei e contra a 
lei não procedem precedentes abusivos ; se
gun~o, porque taes prcceden.t~s não silo a.ppli
caveJs ao caso occorrente. 

Quanto á jWltl apuradora d.ispensllr os 20 
dias, foi o precedente citado. Dado o diploma 
tollitur questio, como no caso do Sr. Dionysio 
Cerqueira, Elias Fausto e outros. 

depois da. do illustre Deputado pelo Rio de · 
Janeiro, si a mim não coubesse mais de J)erto 
defender o acto da Commissiio de Petiç6es e 
Poderes, na quaiidade de seu presidente. 

O nobre Deputado pelo 5' districto do Rio
de· Janeiro uccusou a Commissão de Petições·. 
e Poderes de haver feito a convoca~o dos 
seus membros pa:r1\ deliLm:a.r sobre ·a elclção 
d l mesmo !ll~tricto ; mas, usG.mlo de termos· 
delicados, como acontece sempre q:]e S. Ex. 
se êirig-e aos seus col.legas, com aquelle es
pírito de cavalheirismo que todos reconhecem 
em S. Ex., disse o ncbre Deputado que os 
membros da Commissfi.o quízeram acobertar 
uma. accusac;ão de illegalido.dc com a prv.tica. 
de uma outra illegalida.de. 

S. Ex. nUo tem ~J.bsolutamente razii:o, por· 
q no eu e os meus nobres col!egas, membros 
rlaque!la Commis5iio, não temos qu~: ver com 
estas m8nobras eleitoraes de pol1tiquice que 
se viio fazenuo nos E~tados, mórm~.~rote no 
do Rio üe Janeiro, onde nós reconhecemos 
dous grupos que disputam a posse do Poder, 
republíca.nos distíuctissimos, moços de ca
ractr:r cleYado c c~de uós vemos que a. lucta. 
csti.:. tr<t>ada em um terreno mais ou menos 

O Sr~. N'rLo ·PEÇ,'.NUA dã um apart2 . elevado, havendo de lado a lado adversa.rios 
O SR. S!i:ABRA-0 que a. Cama.rr. não pórle que t.r:ltam com a lealdade e C01•tezia. :propt•ias 

é reunir-se antes des.>es 30 di<lS, porque ',lóde de honum-:> quo s.e prez<tm. 
da.r-se o absurdo da Cn.mara tom:~r conheci- Nilo tcnrlo a. Commissão de Petições e Po~ 
mento de papeis... deres o menor intuito de immiscuir·se nestes 

O Sn. NILO PEÇANH,\. dá. um aparte. intoress.:s que ::tnda.m por ahí a perturbar a 
o sn. SEABR·\ _ A Ca.ma.ra. dos D.Joutn.dos vid:t dos Estados e a f'l'eju<lics.r a Republica, 

~ attl'ibuir-se-nos tal intuito é Ltzer uma oiTensa 
limita.-se a apura.r a.s a.cta.s que ;;qui vecm. aos nosso;; sentimentos republicanos e ás tra-
Supponha que ~ão 5() ~ctas, mas ctue só são d t d · b • · -
enviadas 20 ; a Cama.ra a.ntes dessês· 20 dias içUcs que o oe nos, mem ras ua CommtSS<oO, 

rept•csentarnos, pois que só queremos vor. a 
npu1•a. essas ~o o.cta.s, ua.udo ma.iori•~ de votos Republica ennobrecida ].:dO exercício do voto, 
a. um determinado c:mdida.to,masdepois d.ess~ só queremos ver a llcptlblic:~. ~levad.:t uo con
apuraçiio í'eit~. apparecem as acto.s restantes, coito de toclos pelo mais HVl'e exerciclo do 
em vistã dru! quaes :fi.cn. em maioria o depu- todas as liberdades. 
tado uãOl'econhccido. O que succede'1 E' re- Sr. Presidente, 0 acto da. Commiss:.i.o do 
conhecido o que não foi eleito l p t' - o 1 - .. · ' e11 

Isto J'à se alleaou ex:lct:J.rnent() em uma c t\·oes e • 0: e l·es nao 1or mtpensat.o; o 
- foi ít~ter•minado, Sel'!l dllVit,l;)., pGla lnitura., 3. 

eleição procedida no Rio de .Janeiro; hou ~·o quo sa proc:.~i.ll!u, na Mos:J., de urn tele~t·ammu. 
precipitação n::\ apul•açli.o d~t eleiçã:o e em ro- de verca.dor€s dil. Cõlma.r:~ de Rez·mdc, ac
sulta..to dessa prccipitt:t.çií.o ·vciu o St·. Qttin- c usando 0 seu pt·e~identl' ue rn·etend.Gr de 
tino Bocayuva tira.ndo o direlto a outro c:l.IJ- corto mo:Jo impedir que se fir.esso :\ tl.IJUra~ 
did~~o. Pelo menos foi o que se disse na oc· çio e que :su c:q:eJiiN• 0 r.liplowo. a.o c:tnúid;.J.to 
ca.sl~\o._ _ eleito por :\qtwl!e tlistricb. 

St o, Junt;;t :J.pUL'a.dora nu.o cumpre .o seu o intuito d:t Commí:>s:lo era !Ctzer com quo 
dever, ent:Lo a C~mn.ra ~ama cs pn.pets qu~ 1 a manoln·a rtUr!, oe~undo se :~ccusn.vo., se 
lhe fura.!TI rem:ttJ_dgs o .. iulg-<'1.. por;, elles. An: :p1m ~l<t em praeica allt contra o com~lemeuto 
tes, porem, d~~ses -O d1as, nus n ... o podemo:; Lkt J•,;prnsent:tçü.o do Est<J.tlo do Rio de Ja.nciril, 
tomar ~onbec!~ont9 do a::;~u.tnpto, a ~~tenos ne.;ta casa .• I!llt) sort1 s~(l cffeíto. 
qu~ mw ([t~eu,\!no~ esqnece1 o pr€ceJ.tl do Como pt•o.~dtl.,uLe QU·) sou ·la Comrnis~ão, 
art1go da 1131 eletcoral. ti v e est._~ iaiciatiV<l, cet·to, como a.iud11. o 

estGu, de quo. o; r>~ecetleutl);; desto. (I d:~ outra. 
O Sr. Ah.rar•o notelho (·)- S1•. Cas:1 í'ln p:wl:~mcnto nol-o t~utorizavnm. 

PresidCJute, esc11sa.do seria. a miob.a. palavra, Ainda mu.is, o. el~iç;.l.o, que se ve1·ificou no 

(I) Esto tliscuno não foi revisto p<>lo orn.rlor. 
5° uistricto do Rio da Janeiro deu {!,'l'ande 
maioria de ...-otos ao candidato Dr. ltn.ngel 
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. Pestana ; e lia não foi contestada.. toda a im
prensa desta Capit\l .e daqualle Estn.do foi 
uoanime em declarar eleito o candidato Dr. 
Rangel Pestana., as aotas fora.ín remettidas á. 
Secretaria desta Camara. em numero superior 
á metade dos collegios eldtoraes daquelle 
districto; o mappa foi levantado e é incoo
testavel a eleição desse candidato. 

Nestail condições, desde que ajunta. apura· 
dora. da. sede do districto nega-se. a cumprir 
o seu dever, qual o da Commissão ~ 

Cruzar os braços ~ 

praças que pereceram na campanha de Ca.· 
nudos. 

Art. 2.° Ficam revogadas as dispssições em 
contrario. 

Posto a votos, é approvado em 3' discussão 
e enviado á Commissão de Redacção .o se
guinte 

PR.OJECTO 

N. ~ B-1899 

Deixar que continue incompleta a repre- O Congresso Nacional decreta.: 
senta.ção do Estado nesta. Casa 1 Artigo unico. Fica em -vigor para. a legis· 

Absolutamente não! !atura. de 1900 a 1902 a. lei n. 407, de 6 de 
~ém disso, não consta que .o presi_:l.ente novembro de 1896, que fixou para a _presente 

~a JUnta _a.puradora,_guando venf!co_:x nao t er 0 subsidio dos Deputados e Senadores ao Con
SJdo posstvel a. reumao da Comm1ssao, mau- gresso Nacional. · . 
dasse lavrar acta. e convocasse, nos termos da. I 
lei eleitoral, os membros da. junta pura se Posto a votos, é approvado em 1• discussão, 
reunirem no outro dia ; o que consta é que o seguinte 
se pretende talvez uma. manobra. eleitoral, 
no sentido de se impedir que se complete a 
representação do Estado do Rio de Janeiro, 
ou que tome assento nest a Camara. o candidato 
eleito. {ApoiadO$ e nl!o apoiados ; muito bem.) 

O Sr. Presidente -Nomeio o Sr. 
Teixeira de Sã. para. substituir o Sr. João 
Luiz na Commissão de Petição e Poderes. 

Vae se passar à ordem do dia. 
E' sem debate approvada a redacção final 

do projecto n .38 C, de 1899, pa.ra. ser enviado 
ao Senado. 

ORDEM DO DIA 

. E' posto a "l'otos e approvado em discus· 
são unica, o p.'U'ecer n. 33, do corrente 
anno, julgando que Severino Tossas Nunez, 
sub-empreiteit·o de Drummond & Passos, 
deve reclamar ao Poder Exr..cuti v o o pa.-

. gameoto da. quantia de 9 : I ::i8$, a que tem 
direito. afim de por- este ser pediuo o necessa· 
rio. credito. 

Posto o. votos, é npprovado em di~uSlõâ.o 
unic:\ o parecer indef~rindo o requel'imcnto 
em que o Dr. Fernan1l0 Pereira da Rocha. 
Parouhos pede ga.ra.otia de juros por espaço 
de 20 nnnos, sobre ~1 co.pitr~l maximo de 
4.0110:000$ e outros fa.vores para f,mfiar co· 
lonias inlantis agrícolas nest a Capita.l c no 
Estado do Rio de Janeiro; · 

Posto a votos, é appr·ovado em 3• 1liscussão 
e enviado á Commi~são de Redacção o se· 

· guinte 
PROJECTO 

N. 48 A-1899 

P:ROJECTO 

N. 59 A-1899 

O Congre.'lSO Nacional decreta.: 
Art . 1. • Fiaa o Governo autorizado trans

ferir do. corpo de engenheiros navaes para 
o da. armada o capitão de fragata gra.duado 
Carlos Accioli, ficando, porêm, aggrega.do 
ao quadro até que nelle ba.ja. vaga, exclui
das asque occorreremem virtudede qua.lquer 
reorganização. · 

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

O Sr. Seabra (pela urdem) requer 
veriftca~.ão d:~ votação. 

Procedendo-se á. verificação, roconhece-se 
terem votado a favor 97 Srs. Deputados e 
contl'i\ 32 • 

Posto a votos, e approvndo em discussíio 
unica e cnvia.uo á Commissão de Rcdncçiio o 
seguinte 

PltOJJCCTO 

N. 85-1809 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. l . • E' approvado o tratado . do arbi· 

trnmento entre as Republicas dos Estados 
Uniuos do Brazil e do Chile firmado nesta 
Capital pelos plenipotcnciarios respectivos 
em 18 de maio de ISIJ9. 

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

O Congresso Na~ional decreta: E' annuncia.da. a votação da emenda. do 
Art. 1.o Ficam remiilas as dividas para com Senado ao projecto n. 150 A, de 1898 e 84, de 

a Fazenda Nacional dets:adas pelos officiaes e 1899, da Ca.ma.ra dos Deputados, que ap• 
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· ' prova o tratado assigna.do nesta Capital em 
6 de outubro de 1898. pelo Ministerio das Re
lações Exteriores, devidamente autorizado, 
e o PlenipotenciarLo da. Repuhlica Argentina, 
para. o fim de completn o estabelecimento da 
linha divisaria. entre o Brazil e aquella Re· 
publica. (discussão unica). 

São successiva.mente postas a votos e ap
provadas todas as em()ndas do Senado._ 

E' o projecto assim emendado, a.pprovado 
e enviado à Commissão de Reda~o, offic!
ando-se ao Senado do occorrido. 

E' annunciada. a votação da. emenda do 
S.mndo ao projecto n. 188, de 1894 e 83, de 
1899, da Camara dos Deputados, que deter· 
mina. que tenha entmda no Thesouro, como 
receita, a renda do Deposito Publico, que 
mnrca vencimentos aos re;;pectivos funccio
narios e autoriza. a abertura do credito ne
cessario para indemi:lizar o Deposlta.rio Pu
blico .de divet•sas despeza.s, conforme a. liqui
dação que o Governo fizer (discussão unico). 

São successivamente postas a votos e ap· 
provadas as seguintes emendas do Senado: 

Ao art. 2.•-Substitua·se pelo seguinte: 
Os vencimentos dos funccionarios do D~po· 

. sito Publico serão deduzidns do rendimento 
da. repartição, segundo a porcentngem qne o 
Governo determinar aonualmente, para. 
acompanhar a. despeza do exercício. 

Ao art. 3• do :projecto da. Cama.ra: Sup· 
prima.·se. 

E' o projecto assim emendado, approvndo 
e enviado á Com missão de H.eda.cç1o. 

O Sr. Presldent.e- Estão findas 
o.s votações; p:Lssa·seá. m~tteria em discussão. 

E' annuncinda a I• discussão do projecto 
n. 42 A, de 1899, autorizando o Governo a 
despemler com o. reparação do ma.teria.t flu
otuante da. Armada as economias eiTectuildas 
nns diversas vorba.s do orçamento dfl. ma.· 
rlnha para. o presente exercício, tr<tnsfe
rinrlo-a.s p:1ra a de «Material de Construcçõ:o 
Naval» do referido orçamento. . 

Ninguem pedindo a. palavra., é encerrada a. 
diacussito e adiada. a votação. 

E' annuncio.!la a 3• discn5são do projecto 
n. 81, de 1899, autorizando o Poder E:x:
ecutivo a restituir á Camara Municipal de 
ltaguahy, Eshdo do Rio de Janeiro, a im
portancia de 21:824$, de direitos de impor
tação pagos :pel~ mesma Camara sobrll mate· 
rial importado para canalização de a.gua. 

O Sr. Presiden'te - Ao projecto 
n. 81, de 1899, f!li otrerecido pelo S~. Bueno 
de And,t'a.da, o seguinte requerimento (Lê): 

E' lidotapoiado e posto conjunctam~nw em 
disaussão. o seguinte . · 

. REQUERIMENTO 

Requeiro que o projecto n. 81, de 1899, vã. 
á Commissão de Orç;amento para interpor pa· 
rooer. 

Sala das sessões, 28 de jolho de 1899. -. 
Bueno de Andrada. 

Ninguem pedindo a palavra., é encerrada. s. 
discussão e adiada a votaç;ã.o. 

O Sr. President.e - Esgotadas as 
matarias da ordem do rua., designo para. 
a.manhii. a seguinte ordem do dia: 

Votação das seguintes ma terias: 
Do projecto n. 42 A, de 1899, autorizando 

o Governo a despender com a. reparação do 
material fl.uctuante da armada. as economias 
effectua.rlas nas diversas vetba.s do orcamento 
da Marinha pr.ra o presente exercicio. trans
ferindo-as para a de -Mlloterial de Constrnc
ção Naval- do referido orçamento (1• dis-
cussão) ; · . 

Do projecto n. 81 ,de l899,autorizando o Poder 
Executivo a restituir' ã. Camara Municipal de · 
Ita.guahy. Estado do Rio de Janeiro, a. impor • 
t;~.ocia lle 21:824$. de direitos .de importação 
pagos pela. mesma camara. sobre material 
importado para canalização de agua. {3• dis-
cus$ão}; , 

2·' tiscussão do projecto n. 88, de 1899, an
torizaudo o Po~er Executivo a fazer P s ne· 
C€Ssarias operações, afim de abrir ao. Minis~ 
terio da lndustria, Viação e Obra.s Publi· 
cas varies creditas especiaes, sendo: de 
13.162:961$027 para regularizar contas da Es-
trada de Ferro Central do Brazil; de$ 6.442,66 
para pagamento á The Brooks Locomotive 
Worhs Company; e de ~ 5.507 ,12,0 para. paga. 
manto á The Westem and Brazilian Telegrap'h 
Cnmpany; e annulla as sobras das consigna
ções correspondentes as cinco di visões t!aqu~lla. 
Estl'".Jda de Ferro, no exercício· de 1898, ne. 
importa.ncia ele 7.253:591$102. 

2• discussão do projecto n. 90, de 1899, au
torizando o Poder Executivo a. abrir ao Mi· 
nisterio da Guerra. o credito de 1.266:588$, 
supplemenw á. verba 16•, n. 28, no art. l!J, 
da lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898. 

Levanta-se á sesEão á l hora e 30 minutos 
da tarde. 
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65• SESSÃO EM 29 DE J ULHO DE 1899 . 

Presidencia dos S1·s. Carlos de N o1:aes (1• Se
cretario), e Julio de lYiello (2' Vice·Pre
sidente) 

tonio Ze.ehari'ls, Augusto Clementino, Telles 
de Menezes, Lamenha. Lins, Francisco Alen
cast ro e Campos Cartier. 

E' u,Ja. e sem debate approva.da. a aeta. da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. 4.0 §ec•·etario (ser-vindo 
de to) procede á leitura. do ~eguinte 

EXPEDIENTE 

Ofllciodo Sr. Deputado Torquato &.Moreira, 
communicandoque é forçado a ~(>tirar-se desta 
Capital por motivo 1le mo~estta. e ped.lad? li· 
ceoça. por tempo indetermtn3Jio pal'a de1xa.r 
de comparecer ás sessões.-A' Commissão de 
Petições e Poderes . 

Requerimentos: 
Do pharrnaceutico Luiz Carlos Franco, pe· 

dindo um auxilio para o seu invento ile li
quefacç;io da borracha.-A' Commissão de 
Fmo;enda e Industria.s. 

Das comp:mhias estrangeiras de se~'ll!'os 
contra forro, AUiance Assutance Compaay e 
outras,reiresentaudo contra o imposto de 8 • I o 
do valor do premio annual da.s apolices ele 
seg-uros, de que trata o art . 1_•, ~· 26 da lei 
n . 559, de 1808.- A' Comm1ssao de Orça
mento. 

Ao meio-din. precede-se á cl1:J..mad:1, á qua.l 
respondem os Srs .. Jnlio de Mello, Ca.r-los de 
Novaes, He>retlia rle Sá, Angelo Neto, Enéas 
Martins, Tlleotonío de Ma.gaillã.cs, serzeuullo 
Corrêa , Luiz Domingu;;s. Eduardo de Ber
rêdo, Cunha. Ma.rtlns, An1zio de Abreu, 
Marcos de Araujo, Pedro Borges, Marinho de 
Andrade. Hulvecio Monte, Frederico Borges, 
Tavares de Lyra, Fra.ncisco Gurgel, Eloy de 
Sou za., José Psreg::.>ino, Tríndar!e, Mar tins 
Janior, Rocha ca.valcante, Euclides Malta, 
Arroxellas Gal9ão , Seabra., Manoel Caetano, 
Paula Guimarães, João Dantas Fi!ho, Adal
berto Guimarãss. Paranhos Montenegro,Raul 
Barroso, Fonseca. Portella, Nilo Pac;an11a, 
Alves de Brito, Silva Castro, Julio &l.ntos, 
Barros Fra.nco Junior, Carvalho Mourão, 
Monteiro de Barros, lldefonso Alvim. Jacob 
da. Pa.ixã.<.o, Henriqne Va.z, Antero Uotelho, 
Francisco Veig&, Alfredo Pinto, Alvar o Bo· 
telho, Leonel Filho, Rodolpho Abr•m, Theo
tonío de Magalhães. Manoel Fulgencio, Lín· 
dolpho Caete.no, Roitolpho P:Lixão, · Pa1lua. 
Rezende, Lamartine, Alvares Rul.lião, Costa. 
Junior, Elias Fausto, Ce~arlo de l<"roi trts, 
Pnulino Carlos. Ovidlo Abrantes . Alves ue 
Cast-ro, Leopoldo Jardim, Alrmcm· Guimarfi.os, 
Paula !~amos, Francl>co To!ent!no, Dicg-o 
Fortuna, Apparicio 1\Iariens('!, Vh:to::ino Mo~l- O St·. I-Ie~·edia de §á vem sub· 
teiro, Pinto <.la Ro~lta, Vespa::;iano de Alhu- metter á cousilleraç.ão da, Camara um pro· 
qucrquo, Cassio.no do N(l.sclmcnto c AZC\'0rlo jcct.o d!! lei . 
Sodré. · E' umil. ruet.lida. indispensa>cl para ~ acçã.o 

, . <'" •ln. policia. lle.sta. Capital. a contida no. pro~ecto, 
Abie so a. sc~ao. como t:c:n a.ssi·.,.ru\lou no seu reiatono o 1Uus· 

:. Deixnm de comp:tJ-ccm· com cr.us;~ p!!.rli c i- ~ tre l1finistro do [ntel'ivl'. . 
pld•• os Srs: V ar. 1!·· ~1 , •i !o, Silva M•:r·i ~:, E' notoria. entre nós a fal ta de um IJl'edio 
.1\Iutttl Ba.eoll;tr, n,,,rlri :~ :l c·, Fcr·n:!.ntl.: . .:, li[ul· modelado scicntiticamentc nara recolher os 
d1~lhn. Mour;io, Eti :u; Mart ins, Jo~ú M:tri;r.no, 

1 
c•JJH!ernnn.dos, corno exigem hoje os progressos 

João Vieira, Pereh·u. do Ly rn., B a.l'hCJiJ;t Lim:t, . ,Jo d il·,~ito penal. 
A~~u.i~ Góes, Ol):mpio Ca.rnpu::;, Leovigi lclo Pen~a que o seu projecto vem de algum 
F1.lgue1ras, Mil.l'co\mo l~ lourn, _Jm·onyrno ~rou- m oclo providenciaL' sobre a mt.teria. e p or isso 
t e1ro, Torqua.to !\1oroH':J., Irm ·~u l\Inch:.vlo, peue :\ o.ttcnr·ão da. CZJ.mnra, 
Timotl1~o da Co~ta. Erico Co>nllto , LeOnCli ' 
LOI·oti, Erne~lo Bm.silio,Aim ~\du. Gomes, Jtl5.0 o s 1•• p 1·esidente -o project('l ue 
Luiz, Gonf;nlvcs Rttmos, Octaviano tle flrito, v. Ex . Jlc:t ~ul.lre a mesa. até ulterior delibe· 
Ferreira. Pll·es, Mattn :-.!QJ.:imrlo, NO:.!UCira raçii.o. 
Junior. Luiz Fla.cqucl', D:Jmin~u~ tlo Castro, 
Diuo Durmo, Gustn.vo Godoy, À•lolpboGordo, o Sr. :1\!a.reo~ do Ar·aujo vern , 
Alfredo Ellls, Cillcinato Braga, A: t.hur Dicrle- com per.a.r. responder no seu honrado 
J·i clr~en., I~ocio:pi.•o .MinHJJa, . c,:•l'::.edoi:J, collcga <lc b:mcaúa, o Sr. Anizio tle A brcn, 
Pli~IO. Cnaa ~·l , Gu~ilo~; ~os.sJdon:o Wl. <.-tlllll<t, ?ar:.J. rc~t.abolccer a verdade dos factos poli ti· 
Amelrano Barbos:, e ' y Ct e,spo . cos do seu Estadí>. 

-? sem caus~ os Srs.: Appo!onio zenaydes, Nilo sabe o que mais a:lmir t\l' em S.· Ex.", 
TeJ::s:en·a tl!l S~, lfe~·cui~no D~~rleir:t, Mor~iro. si o :wrojo com que h oje falla. em nome do 
Alv~s. Joa.o ae Stqu.m~, rt'ltisLello Fra1re.l g-ove•·oador do Piauhy on ·o modo por que 
E!lall.l'do Ramo~, DeoclccHmo de SouzJ, An- fez a sua. bistm•ia, desviando-se era muitos . . 
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pontos e narrando outros ao sabor dos seus 
interesses pessoaes. A longa. gestação de 
seu discurso e uma prova da. sua difllcil po
si~o na politica piauhyense. 

O· nobre Deputado, ao iniciar o seu discurso, 
disse que falla.va em nome do Sr. Ra.y~ 
mundo Arthur e de seus amigos ; entret anto, 
o que a Camara ouviu durante nlguns 
dias, quando s·. Ex. oecupava a tribuna, foi 
o. sua auto-biograpbia, datada de 1896, 
quando devia. começai-a. em data anterior. 

Va.e o Ol'adorcompletal-a. 
A estréa do S. Ex. na politica do regi

men passado não foi das mais feliz~s; estu
dtm!e de prepa.ra.torios ainda. aggredi:~. no 
orgao conservador o Dr. Alfre!lo :Mendes. 
juiz de direito de Jaicós; estudante da. Facul· 
dade !le Direito do Recife ao mesmo tempo 
que defendia a. á dministração liberal do Dr . 
José Manoel de Fl'eitas, <ledica.va. poemas 
no chefe coru:ervador conselheiro .Toã.o Al
fredo. Depois de bacharel, alliou-se ao par
tido liberal do Piauby até a sui.Jida. dos con
servadores ao· poder. 

Nesta. occasião teve S. Ex . uma interes
sante p::ss;1.gem na. sua vida. com que o ora
dor va.e e di !tear a camara: lia o nobr'.l De
putado em palacio um artigo· da lavra rle 
S. E:"\., artigo em que o nobre Deputado 
elogiava o cbe!e liberal, quando nas ruas da 
cidade ne Therezioa ouviu-se o estamuido 
dos foguetes pela. subida dos conservadores 
ao poder. 

S . Ex . ignorava este f•tcto. Depois da 
demora do primeiro emissario qu e ia saber 
dos motivo.> de tamanho jubilo, o nouL·e 
Deputa.do offereccu-se para conhecer do caso. 
E S.Ex . não voltou mais ao ])a.lacio, tal como 
o cor vo da. arca de Ncé. 

Assigoala ainda a ambígua posiç-ão do 
uobre Depu~do ao tempo das dissenções dos 
grupos políticos do Dr. Coelho de Rezende e 
centro conservador, e conclue que estes factos 
demonstram bem a pouca. firmeza. das convic
ções com que defende as suas idens, o sou 
honrado collega. de rept•esentaçilo. 

No novo 1·cgimun a suo. attltuuo não foi 
menos va.cillante, como prov(t a. parte q tlO 
tom tomado em v:Lrias colligaçües politicns 
tlo Estado do Piauhy, tlesde a. formncão tlo 
partido republicano liberal, sua sci$Ü.O ao 
tempo do golpe de estado apoiado por S. Ex., 
até o momento d<t eteiçiio t.lo actual gover
na dor, bostiliza.ua por S. Ex., que veiu então 
para o nosso i!ldo para de novo a fastar-se e 
apoiat· ardentemente o Sr. Ra.ymundo 
Arthur. 

Foi nessa époc~ que o nobre Deputado foi 
expulso do partiuo republicano, chefiado pelo 
Dr. Coriolano de Ca.rvalho, e não, como quiz 
da r a entender no se ll discurso, por occasiií.o 
da. colligação que se formou em to1'00 do 

4S9 

nome do Sr. Dr: Nogueira Po.ranaguá, em 
1896. 

Passa. agora o orador a relembt·ar o que 
S. Ex. escreveu sobre o governador: do 
Pia.uhy. Em artigo publicado no Republica 
tlis~e S. Ex. que o governo esta<lo~ l. - desa.m
p~rado do elemento popular c na. impossihi· 
lidade de pleitear a eleição com segurança de 
exito. é amparado unicamente nos elemen
tos officiae$, empregou todos os recursos, 
meios violentos e compressores da liberdade 
do su1fe~gio, destituiu conselhos municipa.es, 
e removeu juiza.;, distribuiu destacainen~os 
policiaes polas loc:llídades onde er-a notaria a 
superioridade "dos a.dversa.rios. Não obstante, 
o ]Jartido republicano federal iria. as urnas 
e teria a. victot·ia, levando de vencida a t ra
paça e a violencia. 

Dizia ainda o nobre Deputado que o go
vernador , certo da sua insigni.ficancio. e aco
vard:ldo ante a pujan<:a elo nosso partido •. 
llmçava milo da acta falsa, da cleiç4o clandes
·ti;ta e <lo bico da pem~a. 

O orador precisa. salientar que o nobre 
Deputad,:, expulso do parti!lo a que perten
cia, uniu-se ao partido da opposição, cuja pu
jança e força e o primeiro a certíticar , como 
'se vê uessas su~s palavras. 

Continuava o nobre Deputado o seu artigo, 
dnseobrindo o plano do governo de atemo
rizar a opposição na Parna.hyba , enviando 
p<tra ahi um delegado, pot• S. Ex. chamado 
Fe1-rabra;, que começou sua empreitadtL Pl'en
dendo e espancando cidadiios e desrespeitando 
ordens tle hulJeas-corJlus, delegado que, ante 
a enarf!ia da opposição, teve de capitular . . 

E accresceutava qne o Sr. Senador Cruz e 
o Dr. ElillS Martins evitaram, com a. inter· 
vençfi.o prudente, a.s arbitrariedades com· 
m:~ttida.s contra o ta.bolliii.o da União o que 
úe tudo isto o Sr. Senador Ct·uz informava 
com le~~oldade á impr.~ns:L desta Capital. 

Finalmente , dizia S. Ex. que a s ituação do 
Estar1o el'll e sta: de um lado, os elementos for· 
te~. de prestigio proprio,independe-ctes, ea~ 
zes de resistencia, e do outro, o governador 
cet•co.do, niL sua iusigniflc;.mcia e pequenez, dos 
d ementes ofllciaes, tlos fet ichistas do poder, 
dos IJUO uct·llditnm que fól'O. do circulo gover
no.meutal não ha salvaçüo possível. · 

Isto dizit~. ltontem, o nollre Deputado, hoje, 
S. Ex. diz causa. bem di versa, isto é, que. 
estes elementos fortes,ca.pa.zes de resistencia, . 
de prestigio proprio, emfim; o partido che
fiado pGlo Sr. Senadol' Cru z procura vencer . 
pelas at titudes equivocas, pela. app3l'encia., . 
e que tem xm sua nulli(lade o segredo de · 
su:\ força, o talisman do cxito de suas a.spi
raQÕeS politicas. 

O Sa. PR.ESIDSNTE-Lembro ao nobre· Depu· 
tooo que esta finda. a . bom do ·expediente, 
ha-vendo, na· Casa.> numero para. as :votações. 
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· . O Sl\. Mucos DE ARAUJo..:... Ainda lhe res
tando a dizer, pede á. Mesa que lhe assegure 
"' palaV1'8 na. pro:xíma. ·sessão. · 

Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 
Silverio Nery, Carlos Marcellino, Albuquer
que Serejo, Amor!m Figueira, Pedro Ch1r
mont, Augusto Montenegro, Viveiros, Hen· 
rique VaJ.J.adares, Thomaz Accloly, Torres 
Porttiga.l, Jose Avelino, lldefonso Lima. João 
Lopes. Francisco Sá, Augusto Sevet'o, COOltlo 

-Lisboa, Ermirio Coutinho, Affonso Costa, Ma-
laquias Gonça.lves, COOlllo Cíotm, Cornelio da 
Fonsee&, Juvencio de Aguí!l-r, Pedro Per
nambuco, Arthur Peixoto, Geminiano Brazil, 
Rodrigues Daria, Neiva, Jayme Villas Boas, 
Ca.$tro Rebello, Milton, Tosta, Francisco So· 
dré, Aristides de Queiroz, Eugenio Tourinho, 
Vergne de Abreu, Amphi!opllto, Rodrigues 
Lima, _Tolentino dos Santos, Galdino Loreto, 
Pinheiro Junior, José Murtin1lo, X.a.vier da 
Silveira, Oscar Godoy, Alcindo Guar>a.bar a , 
.Augusto de Va~concellos, Sá. Freire.Belisario 
de Souza. Pereira dos Santos, Agostinho 
"Vidal, Bernardes Dias. Ul'bano ~hrcondes, 
Paulino de Souza. Junior, Campolinn., Mny
rínk, Cakgera.s, José Bonifa.cio, Lamounier· 
Godotredo, Cupertino de Siqueira, A1·thur 
Torres, b:dua•·do Pimentel, Olegario Milciel, 
Moreira da. Silva., Galeão Carvalbal, Case
miro da Rocba, Oliveira Braga, Bu'!lno de 
Andrada., Lucas de Barros, Edmundo da Fon
seca., Franc_isco Glicerio, Hermenegi!do de 
Moraes, LUiz Adolpho, Mello Rego, Xa.vier 
do Va lle, Brazilio da. Luz, Leoncio Correa, 
Lauro Müller, Pedro Ferreira, 11'1arçal Es
cobar e Rivadavia Corrêa. 

O @ir. Pnuliuo de Souza .J"u
nlor-Peço a pala vra p<1ra uma. cxplic~~ção 

·pessoal. 

SS. EEx., 11a: aventura. .a.rrisca.da, em 
que se atirou, não coroprometteu. só 
reputações politicas, ameaçou o presti
gio do Poder Legislativo do Estado, 
como pretendeu eliminar, pela fraude 
e pelll violencia, o po~er irmã.o. » 

Ora., Sr. Presidente, pó:le-se inferir destrui 
p:~l:wras que, no m~u discurso de hontem, 
h a. via. tratado de questõ3s relativas i1. politica 
local do Estado do Rio de Jaueíro e que tinha 
tiido o pt•lmeiro a trazel-as á tela da discos
si.o no Congre.-so Fe,\eral, de accordo, é ver
da<le, com pt-ccedente:; em relação a outros 
Estados já t;mt11S vezei; firmados, mas que; 
qwmto a mim, nunca approvei. Entretanto, 
quem tiver ouvido as conside:-ações que fiz, 
ou quem as l ê1' no Diario O lficial de hoj-3, 
onde foram public:l.dns ·ipsis "'~rilis, sem a mais 
leve alteraç;io, poderi.i. attestar que não me 
occu_peí nem dei toga.r a que outros se occupas
sem da. política fiurninense-

0 Sa. BELlSAR!O DE Sooz,\-Apoiado. 

O SR.. PJ.ULI!'iO DE SomA. Juxroa- Limi
tei-me li. uma questão, depen•lente tln Ca.mara., 
sobre a qual tluh:\ est·t de de!iberm• e ia <!en
tr-o em pouco .delibemr a Commis:;ão de Peti
ções e l?odere5, já então convoca~b pelo Dia~ 
rio Official, á. vis~a. tb um telegramma n.drede • 
preparai.lo e enviarlo à Mosa.. 

O Sa.. J OLIO oos S.o~.Nros-E:mchtiJ.ente. 
O Sn.. BELISA.Rto DE SouzA-Apoia·lo. 

0 SR. PAUC.ll'õO PF. SOUZA. JmiiOR.-0 masmo 
nã.o pod1mi. dizer que:n tiver ouvido ou quem 
quizer lêr o discurso do nobre Deputado o 
Sr. Nilo Peçanha. La.deo.mlo a. questão, onde 
era por d<3ma!:; d!}svtwbjosa a sua posição, 
oc:~upou-se loug-a.mente •la politica1luminense. 
Poderia. citar muitos trechos do seu discurso, 

O Sr. President:e-Tcm a pahn•ra sinã.o to1ios, para demonstrat• a. minha a.mr-
o nobre Deputado. mativa; basta o que acabei tle lôr. E o illus

tre o:·a.dor, a quem me reflt•o, só a.bandonou 
O Sr. Paullno de Souza .Ju- esse terreno, reelln.n•lo :10 mesmo tempo M ve· 

nlor-Tru.zem-me á tribuna. dous ligeiros las no seu entbusiasrno e ao sou discurso, 
reparos, que não posso deixar de f:1zet•, em qnnn,lo. qnerenclu lancur li. minh:~ cont!L :1 dis· 
rel&çã.o um ao discurso do nobre 0Gpnt•1do 0 ·:~ssüo 9oH~i.::1 ,Jos no.~ocios do ltio do _J <~ou~iro, 
Sr. Alvaro Botelho, outro ao rliscut•so rio l,vt S. Et. mter~·ompldll pelo Sr_. Beltsa110 Je 
nobre Deputado NiloPeça.nha.. Ambos os~e:; souz:~~ r>or rmm, que, orn_v;vos nparte.~. 
dtacurscs foram pronunciados n;\ sessU:o rlc I protestumo~ contJ':\ ~s.:;:t arguu;:Lo o declara.
ht-ntem e constam do Diario Offici'.l~ começa.- mos qne u. S. Ex., S'>mcat'J :~ S. Ex., ca.b1a. a 
rol pelo segundo. · respo~sn.\Jiliüado do. inic_i:l1.iva. daqu~ll~ ~leba.te 

No resumo do discurso, que o Di 11·io Offi- • no se1~. d.a. ~mar~, p ms eu me 1110 1ta ra ao 
cial· de hoje attribue a s. Ex leio 0 se- pontoJa.mdrcad{), 1sto é, ao fu.cto úa convoc:l
guiilte: ·' ção da Comroissfí.o tlo Petições e Po:leres para. 

« E attenda a. Camal'l\ que não somos 
responsaveis por esse declive; não fo
mos nós que tl'ouxemos o Cáso !ll.nçado 
nas nossas fronteiras ao domínio do 
Pa.rla.mento da União. u .. o pDrtido de 

fa.7.or a aput·ução, antes de decol'rido ou 
mesmo iniciado o prn7.0 qne a lei concede á. 
junta. <tpumdora de Rezando, ao p:~.•so quG o 
Sr. D~putado ampliou desme li<latneaie a. ma· 
teria. em discus$ã.o, extra.va.ga.ndo nas longas 
considerações, que a Ct\mart:~ hoo.tem ouviu e 
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de que póde servir de amostra. Q t recho que 
eitet ao começar . 
· Só me referi á politica fl t1minense, e o 

mesmo posso· affirmar quanto ao3 rneus ami~ 
gos, em apa:rtes ao discurso do nobre Depu
tado, vehementes apartes axplica.tivos deva
rias accusa.ções lançadas pelo nobre Deputado, 
e taes e tão. categoricas fot·a.m essas respO>· 

· ta.s que entendemos. eu e o3 . meus com pn.· 
nheiros de bancada, que rião dev íamos tornar 
á tribuna. p:\ra r~sporide1• ás consideracõss 
pol itica.s de ordem geral feitas por S. Ex. 
Ent retanto, nesse discurso ou resumo, que não 
quero attribuir ao nobre Deputado. ach·t·se 
consignado que fui quem ch!l.tnoq à. di.>cuss'io 
a questão do Rio de Jano;~iro; nii.o ql!i z. porém, 
S. Ex:. consignar o3 nossos npa.rtes relat:vus 

· a essa questão, quando por S. E:t . discutida. 

O Sa. BELtSA.RlO ns: Soua dá. um ap::1.rte. 
O Sa. NILO. PEçU\lL\.- V.·E:.-:. faz muita 

questão destes 3.partes ~ 
O Sa. PAü"LtN'O DE SomA. JUNIOR- D9 al

guns, ao menos, sem duvida algum:\. 
O SR. Nrr.? PB:ç,\'-'\11!, dá. um apn. ~te. 

0 Sa. P AU LINO DE SOUZA JUNIOR-Bem Vê 
o nobre Deputarlo que as discus;õEs precisam 
ser repro1uztdas com fiilelirlade, e cartos 
apartes são incidentes ás vezes di.,.n os oie se
rem mBncionados, sob peu~ de nã.õ' po·-lcr for
mar um. juizo eucto do qua se passou e das 
id~:lS e o~serv~ções trocadas quem quer que 
leaa. as d1scussoes pJ.t•lamentares . Muita'; v e
zes uma declaração ou uma. ob~ervaçiio dada 
em aparte dispens·,\ um discut·so. ( Apa.rles .) 

O Sa. NILO PEÇ.\NIIA. ( di ri gind?-$8 ~o 8". 
&abra )-Dei tatnbem alguns apat'tes a V. Ex. 
e elles não sa.bira.:n no seu discur.>o. 

( Trocam-se apal'les entre os 8rs. 8~a'l,.a 
.Nilo P.:ç~nh'l. e Belisari1 de Sou;a. ) ' 

Depois destas palavras lê-se tão s_ómentú 
Apoi -zdJs; n4t.J apoiados; apartef. _ 

A Camara. ouv iu triamP.nte ao nobre Depu
ta.•io, no meio de um silencio geral, apenas 
interrompid'> pelos nossos protestos e apartes~ 
Qun.nto il. nvcntw·a arriscarla, não me lembro 
si ouvi ao nobre De;:mta.1lo ess tS expr<Jssões, 
com que S. Ex. julgou dever qua lilica.r a 
a.tti tude do Pa.rtiilo R.ep1tblica.no Fluminense. 

Si ouvisse. t\[vez niio CO!It '3Stasse. E -na. 
verda1e. de veis, Srs., r~conh~cPr com o -no
br~ Deputado CJU~ é uma. ten~a.tiva. arriscada., 
qu~~i uma aventnl'a, o hel'oismo daqueil~s 
que iot•mta.m defeni.ler os ulti:nos r~ductos 
di\ fort:!leza contra. essa hor.ht rle b!l.rba.ros 
nella. introduzidos pelo pt·oprio official, -que 
ro:·;t desta•:::;trlo para. •lefendal-a; é um~ a.vim
tur:~o arris~a:h s. desses homens, q ue p!.'e ftt · 
rem a.s iuccn•tezas, a:;; derrubadas, .a.s perse
guições, sem du Vi• la., O.'l -revezes e as derrotas, 
ma.s com os seus princip\os, com as sua.s tra
dições, com os seus amigu3, a todos os com
modos, toda~ as victorias mesmo, ao. lado 
dos seus adversl\rins. á sombra de uma. ban
deira que co!l\bat~1~m; qu.; pl'eferem as 
!netas brios:tmeate susteuta,l as a. posições 
inconfe;sa.vel mente coaquista.la.s; a. opposiçã.o 
C'lm h:mra. ao po·let• sem digni!lMe. Hoje 
em diajil se oó:.l~ chll!llllol" a isso uma. aven
t~ra. ! • , 

O SR . l:\1t.0 P~çA.NIIA. -'-' I:>to não se refere 
ao E:>t<\do do l'tio . -

O SR.. AG03'l'rNtD V mAL- Então ê a. MattO 
Gros:;o. (.•1parcas altti"'e os Sr·s . Nil'.! Peçanha e 
Ag~ stil'}ho Vidctl .) 

O Sr>.. . l?AULINO DE Souz.-I.. JtmlOR (Dirigin
da-s~ a J Sr. ,N,:lo P eçrmh·, ) - ·Rendo justiça.· a 
V. Ex:. ; esta. no seu posto, no pa.rtido em 
que sempre militou. 

O Sa . B~ur.ARio DE SouzA- E' o chefe do 
p1rtldo do Eshdo do Rio de Janeiro • 

O Sa,. Ntr.o Pli:Ç.\XfB. - Agra1eço a in· 
vestidura; apenas ll.ilo lhe reconlleco autori- . 
dade. 

0 S&.. PAULINO DE Souz.\. JUN!OR.-PtlrJ:io, 
Estou prot·)sta.odo contr<\ a. eliminaçi.o dos 
apwte~ e resp:>stas c~>m que h•>nte m. contos· 
tilm'ls o nobre O!lput~do, de zno to qtle , ao O SR. PA.ULL'iO DE Sou~A. J uNIOR - Ren·lo 
lêr·se o <li3cur.so d" S . E:<. , ho.ia puoli~ad.o, e3ta.justiçl a.o no~re Dap:Jt:do: entr·e as repu
pa.rece qne corrar:un sern :t a·c.;p)St'~ . que me- tr1çrJes compron~etti· l.i!s na. ul~im:t inversfio po· 
recia.m,tiio repetiria.~ e vio!ent-1S expr•o br.tç0es Et ica n~ E;;tatio do l~io, niio me parece j usto 
aos noBsos amigos d·) Rio •le Janeiro). PJJO l i· fJ.Ue- sej\ S. E c comprchendido; vejo-o, 
cença. par~. recol'd:w, e tltroJ muito> out rJ.>, 0 repit·\ no seu p:>:;t·l, no seu partido, sem 
mesmo trecho, que citei a c'lmeç.u e se lê ab<J.ndoaar as sna.s t t3o:l.icçõas nem os seus 
no discur.oo boje a.~trib:li lo as. E:t.: amigos; m\\s (d iri!Ji1ldo-sc aJ 81' • .Nilo Pe-

• . · çu»lta) ren1a-no3 igua l j u; tiça; nó~ ~ta.mos 
« La. o pa.rtl'lo do SS. EE!., na. auan· onde sempre estivem:~s e onde da vemo> estar · 

tura a1·riscada, ern que se atirou, n 'io com o3 nossos amig's p~tlitico3, as nos~a.s tra.
c?mpromette'-' s~ _ repulaçiJ~s paWicas, diçõas, o ll03SO plrtido. . , 
a.m_ea.('OU o presttgw Jo Pu ~let• L~g- i s - H a.. ha a.lgnma r eputaç,tfJ 2nWic t comrJ1·o
la.t1vo do E~b lo,coml pr~tend~u elimi· mettida; dine-o m~ito bem o nob_r<l Depu ~'n.rlo ; 
n ar _pelt;!: fraude e pala vwlen~la o po- e:;tamos t.le a.~cordo em que nao é 8. Ex: .• 
de r lrm.ao.» nem eu, nem 03 meus amigos. E' bl!.stante ... 

c:war& v. ru ss 
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O SR. NM P~A.NBA. - Qua.l é ella1 
O Sn.. B~Lta.uuo DE SouzA.- Apoiado. não 

é a nossa, nem a doS!'. Nilo Peça.uba. 
0 SR. NILO Pl!ÇA:-<IIA - Ell SÓ qu~ro saber 

qual e, para poder ;:espondel'. 
O Sn.. PA'GLt:>ro DE: SCJlJZA JONIOR.- V. Ex. 

deve sabel'. 
o Sn.. B ARROS Flt.~..Nc:o JoNtoa-Deve dlzel·o 

com franqueza. 
O Sn.. PAULINO DE SouzA Jux!oa - Julgo 

estar falla.ndo com muita. clar~za. 
O Sn.. NILO PEC.A.~U.-1..-Como se potlerü re

sponder a uma. insinuação, que paira no ar ? 
O Sn.. AGOSTL"ótlo VIDAL-Nã.o querem com· 

prebcnder. 
0 SR.. BUENO DE ANDRADA - Si ninguem 

quer dizer, eu digo. (Riso.) 

O SR.. PA.ULl~O DE SouzA. .JuNIOR (pars o 
Sr. N ilo I ... eçaraha)-E' ~" reputação ele quem 
v. Ex. disse uma. vez, na sua imprensa, que 
havia. de comprar pelo que valesse o vencler 
pelo que elle suppor.asse valer. (Ap,iados.) 

O Sa. NJL'> P!':ÇA.NlU.. - Eu jamais proferi 
semelhante pht·a.~e. 

0 SR.. AGDST!:-o'llo VID.~L-AO menos accei· 
tou·a. e applaudiu- a . 
. O SR.. PAULJNo DE SouzA. JuNron.- E' do 
jornal do nobre Deímtado em Campos; não 
tenho aqui esse jornal, por·que não p:>dia 
coutar com este inc\dente : entretanto 
esse jornal ü de V. E::::. e estampou essa 
pbrase, e essa promessa é cousa publica. a no
teria. O proprio artigo tio refel'idojot'nal com 
a. respectiva. data já. foi ID<~is de uma vez 
tramcripto no Jornal do Commercio, 

O SR. NlW PEÇÃ:-i!tA-Eu não applaudi ern 
parte alguma; nem posso ser t•esponsa.vel 
pelo que dizem os joroaes. Não proferi 
nem aoor oçoei. Nunca trauspuz osta fron· 
teira.-a bonra do5 outros. 

O SR. P.A.ULlNO DE Souz.~ JuNroa- Foi pu
blica•lo no jornal de V. Ex. Mas deixemos 
as digressões, a que, peh minbo. p:u·te, tenho 
sido arrastado. H•~ um outt•o trecho do dis
curso elo nobl'e Deputado, qne pre~iso a;;~i· 
gnalae.Confesao que passou-me despercebido, 
quando S. Ex. orava; senão, teria. protesta-do. 
Diz: 

•S. Ex. foi mnis louge: o nobre 
Deput a do censura. e at tribue gra.nd:~ 
il legalida.d.e a.o a.cto da Commissão de 
P oder es , porque esta se reune bqje 
pa1'8. tomttr conhecimento lia. eleição 
procedida, e.•gotadas como f()ram. os 20 
dias da Zei, p ct 1\t a p;·imeira apum çi'io, 
que alias tem u ;n cm·ater llleCWlico.:. 

A lei determina que a junt..1. apuradora 
deve reunir-se 30 dias depois da. eleição: re
unida, contam-se 20 dias par.:~. fazer a. apu
ração. 

Foi o que se. deu. Decorridos 30 dias de· 
pois da eleição, a. junt& apuradora. de Re
zende, devidamente convocada., vae proceder 
â. apuração para. o que tem ~O dias. 

Como diz o nobre Deputado que a junta. 
deixou decorrerem os 30 dias d a lei, p tra a 
pr imei1·..t apuraçiZo que aliás tem t\m caracter 
m~canico ? Só ha uma a{luração-a. que a. 
junta. faz decor ridos 30 dias depois da elei-
~o. . 

Qua.t ó 'essa primcil'adtpuraçao rir: ca>·acter 
mecanico, que se {a::: de;.t,·o d~s 30 d.i«S da lei·~ 
Ao coutrario. dentro dos 30 dia:> depois da 
eleição, não póde haver apuração, porque a lei· 
determina que esta só será. feita, decorrido 
esse prazo. 

Pois bem; esse prazo, 1leutro do qual nuo 
se póde apurar, é que o nobre Deputado diz 
q a e sã.o os 30 dias d ~ primei1·a C1pu,·aç<1o, da 
apuração que S. Ex. chama mecanica ( !) 

E' assim que se argumenta? E' assim que 
:;e a.ccusa. ? 

Conforme já disse hontem e hoje, o que se 
deu foi o seguinte:· No uia. marcado pela lei, 
o presidente da juuta, de accordo cotn a con· 
vocação feita., co:npa.recu para. dar começo 
aos trab:.~lhos ; não tendo havido numero
facto muito commum nos corpos delibern.ti· 
vos, ma.xime nos primeiros dias de reunião
marcou ouh·o dia, nos te1·mos do § 5'' do 
art. 20 dt\ lei, que diz: 

«Não se rea.li7.s.ndoa. reunião da.jllnta 
no dia. marca.do, o presidente tlesigoarâ. 
o dia immediato, fazendo publico por 
ed.itl\1, que sernpr~ será publicado na 
imprensa, existindo esta..> 

A Camara. da Rezende esta, pois, dentro 
da. lei. 

Vozes- Estn. é que é a verda.de. 
O SR. P AULINO DE SouZA JUNIO:a-E', pois, 

de ostra.nb.a:r q ne, no discurso boje publicado 
e a. que teuho a.Uudido, se occuse á junta. 
a.pura.d.ora d.e te1· esgotado os 30 dia$ da lei 
para a p1·imeira apuração. 

O Sn.. NrLo P~çA::-.l:lA. da um aparte. 
0 Sn.. BA.R.R.OS FRANCO JUN!OR.-Segue ape

nas o exemplo da. assembléa, que levou tres 
mezes sem reconhecer o Sr . Bulhões Carvnlbo . 

O 811.. P.o\ULlNO DE SouzA JoNxoa- Quem 
poder cttlpar a. o.ssembléa., por essa · falta. ? 
E' pl';)Ciso não s& lembrar das agitações, que 
desde o prlmeiro dia até o ultimo, a todos os 
instantes, perturba v aro o.s trabalhos da t~s
semhléa, não permittiam que a.; commissões 
funccionassem, e exigiam que os Deputa.clos 

.11 
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não se retirassem do recinto. A isto accrescia 
a; ·talta. de ga.rantias a niais completa. 

Não pretendo desviar-me das considerações, 
que me trouxeram á. tribuua,mnsjá que os no· 
ores Deputados r eferem-se á eleição no Estado 
do Rio, bem podiam referll·-se as duas vagas 
de Deputados federaes, que ha. muito tempo 
deviam-ter sido preenchidas e que ainda nao 
o foram, porque o Sr. Presidente õo E~t:tdo 
recusa-se n. marcar o dia para as eleições, 
a despeito da. Constituiç;í.o, art. 115, segundo 
o qual, no caso de vaga de qualquet· cat•go 
eleetivo se prooederá., dentro de 60 dias, 
á eleição pa.ra. preeocbel-n.. 

0 SR. NiLO P.EÇANUA - Tem 00 dias pa.ra 
1azel·o . 

0 SR. PAULINO DE SOUZA JUII."'OR- Esses 
60 dias ja estão esgotados. 

O SR. Nn.o PEc;MNHA. dà um aparte. 
O SR. PAULINo DE SouzA JumoR- Nessas 

eleições, onde ha unanimidade _o, portanto 
falta a. fiscalisação, é que as actB.S são mais 
irregulares. 

O SR. NILO PEÇAN!IA.-Esse candidato não 
teve competidor ; ha. seis mczes pleitea. o seu 
direito. Isto é urn cumulo ! 

0 SR.. PAULlNO DE SouzA JUNIOR-Essa in
digoação:é artificial (risos) . A,os Deputados que 
me chama.ram a e3ta. digressão. eu pedirei 
que intervenham com os seus boos officios, 
não sô para que em Nictheroy sejam mar
cndas as eleições de dous vereadores, dos 
quaes um districtal, que ba segur<lmente um 
auno resignou suas fuocções e outro, verea· 
dor geral, que ha. mais do seis mezes mudou 
a residencia para eskl. capital, o que importa 
em renuncia, pela lei, como tamuem para 
que sE-ja. marcado o dia em que no 2• districto 
do Estado se preencham as duas vngas ha, 
tanto tempo abertas. 

O SR. Nu.o PEçA~liA.- Roconheça este 
outro, que está. eleito, e v:unos conversar. 

Asst>guro ao nobre Deputado ·que isto se 
deu. S. Ex. diz-»,To cons~a. Mas como podia. 
constar. si as jttntas apueadoras não tecm ·a. 
obrigação do commuuicar áCamara dos Oepu
ta<los os dias da sun. reunião, nem o que 
nellas se p:1ssn., a não ser a apuração quando 
esta se t iver realisa<lo; nem tambem costu
mam a public<\l' as snas netas no: jornaes d·a 
Capital Federal. A pr~sumpcão ate prova em 
contrario, d.Gvht ser a favor tia junta. 

O nobre D~putatlo devia suppor que ella se 
tinha reunido, cla.ntlo cumprimento â lei. 

Por!anto, não era Lastante que nao lhe 
ti,;eo&e constado n, reunião d(l CamartL, era. ue
cessari"o que, cora bcms fundamentos; lhe ti'llese 
const:r.do guea junta apuradora havia. faltado 
ao cumprimento da lei, não a tendo o seu · 
presidente convocado. 

Já. disse que todas as formalidades foram 
preenchidas e cumprida a lei do modo o mais 
rigoroso. 

Podet•ia ler neste sentide> uma.carb, que ha 
pouco recebi, de um dos vereadores-da Ca.
me.rn. Muoicipal de Reze!tde, o Sr. Cunha 
Ferreira, cujo cn,ra,cter elevallissimo muitos 
.dos meus collegas conhecem. 

U)t Sa. DEPGTADO dii u m aparte. 
O SR. BELlSA.RlO DE SouzA-O Sr. Silva. 

Castro conhece muito bem o Dr. Cunha. Fer· 
reil'a e não póde contestar as as>erções con
tiàas uess<t carta. (lia outros ap~rtes .) · 

O S:a. P.\lJL1:-<;0 D!;; Som~ . .._ JuNroa- Foi um 
dos que su stent:tmm a. candidatura do actua.l 
Sr. Presidcnta do E$br.lo, COLltra os grupos C~\· 
pitaueados pelo Sr. Whately • .. 

0 SR. BARROS FRANCO JUNIOR dá um 
a purte. 

(T~·ocam-sc diver>O$ apãrtes vchemcnte cntree 
os Sr. B a;·ros Fra71CO Juni f!r , Agostinho Vidal ) 
o or.tdor. Os,.. Presidente suspende a sessao. 

Suspende-se :1 sessão á. 1 hora e 4.0 mi
nutos. 

Reabre-~;e a sessão ã 1 ho'l'a e 55 m inutos, 
O Sa. P.AULINO DE SouzA JuNron-Peço li-

cença pa.l'a. continunl'. O Sr. Presidente-Coutioúa com 
A outra observação que me traz á tr ibuna a. }Jala.n·o. o Sr. Paulino tlc Souza Junior •. 

é rela.ti vn n um to pico do tliscurso -do oobl'e 
Deputn.do por Minas, o Sr. Alvaro Botelho, ·:O Sl.·. Paullno de §ou.za Ju .. 
Pl't!Sidente da Ce>mmissü.o de Petições e Po- nior ( continuand·1 )- V ;Ex., Sr . Presi." 
deres. dente, o os meus nobres collegas. conhecem 

Dista.nto cu tio Jogar onde fallava S. Ex. as minlu~s tradiçõe~ nesta casa, devem com· 
e falln.ndo o nobre Deputado um tanto baixo, prehenrler· bem quanto me custou a. prtr.te 
explica-se bem como não pude ouvir algumas que tive uf! torm•r uo iuci•leute que deter
partes do seu discurso. «Alem disto niio minou a su ::peos[o da. sessão. 
consta que o pr-:sidente da junta a.pu.r,,dora, Faz i<\ ou uma. afil rma.ti va., em rel::1ção á 
qu:tndo veritl.cou não ter sido l)OSSivel a r~- ~ politica rlc Rezende, quando f ui bJ•uscnmcnte 
união da. Commissão, mandasse lavrar act..\ e ;ater rompido pelo S1·. Daputado pelo Rio de 
convocasse, nos termos da lei, os membt•os tia Janeil•o , Barros Fr,mco, com estas palavt·a.s
junta, para se reunir no outro dia.» rJ wna ca lumnia:, e uma mentira. A Co.mara 
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Óuviu a réplica, qne fui forçado a. da.r e na 
. qual julgo não· ter excedido os direitos da. 
legitima. defesa. 

Proseguirei nas coosider.1çõe3 que f:I.Zía om 
resposta. ao nob1•e Derutado por Minas. 

Sr. Presidente, eu dizia. que [), junta apu
radora. foi convocad<t, não tJa.vendo numero 
para fuuccionar na primeira reunião, foi de 
novo convocntla, para o dia seguinte. Tenho 
aqui a lgumas cartas de pessoas re..;peit.avcis, 
entre as quaes, uo Dr. Cunha Ferreira. 
vereaflor da Camara. de Rer.ende e distincto 
membro da brilbDnte e )l..,roic~ maioria. tla. 
A~semblé:~ Legislati>!l do me11 Estndo. Essas 
cartas attcstam que a junta apu l'fldora ·foi 
convoc;1da, não fnncciouaurlo pot· falta de nu
mero e bem il.S$im QIHl tiuh;t sido novamente 
convccada. Aqui estão :"1s ordens de quem as 
quizer vér, o que me excusa. tle 1~1-as . 

Ul\I SR. DEPUTADO-O Presidente da junta 
teve conhecimento do telegea.inma. e não con
testou , podendo tel·o feito. 

O Sn. PAUUNO DE SovZA. JuNron-0 gue 
dizia o te)('gt•amma ?Não t enho nqui presente 
mas o sentido era o .'ieg-uilltc: que d(lcorridos 
os 30 dias depois da ehiçã.0, no primeiro oi a: 
em qne devia t~r func:ciODlldo a juot:., esta 
não havia funccioua.do e portanto não ti
nha expedido o di ploma. o que, no entender 
dos signa.tarios queria dizer que esse diploma 
não seria expedido. Era. preciso contestar si
milha.nte telegra.mmn, ~ Podi<\ al~nem suppôr 
que i:J. dar Jogar á convocação da Commissã.o 
de Porleres qua.udo era sa bido e notorio que a 
junta apuraclo1-a aind<~ est:~.va dent ro do 
prazo do:> 20 dias da lei ou antes estava no 
micio desse prazo 1 

Podia-se suppôr esquecimento tão completo 
da. lei ~ · · 

O presidente da. junta podia não ter con
tesb.do, pois nii.o et•a oecrusa.l'io; não impor
t ando esse s~u procetHmeuto em presumpçt1.0 

, contra. elle de nií.o ter convoc;ulo novamente 
a junta, nos termos do citado § 5 tio art. 20 
da lei. Demais c:n contestei hontcm esse tele
gramma, expuz os f11ctos, cite i as disposí~ões 
expressas da. lei; nem por isto, pelo que v ejo 
e se aonuncia., a Commissiio deixará. de tratar 
do assumpto c f!l.ter a apuração-qu:1ndo não 
o póde Jhzer, antes de d•.lCOI-riúo~ os 20 tla lei. 
Não seri:\ :t cout,!staç.ã.o 1lo presiJeute da 
junta que havia do impetlir a reunião d;~ 
Commis~ão do Pode!.'es . T<Joho c:>ncluido . 
(Muito bem, muito bem.). 

D Sr. Barros Franco .Jllnior 
(para v.tJta explicaçlio pe~soal)-Sr. Presidente, 
lastimo o incidente que o. Casa. acaba de pre
sen~iat; lastimo, mas ao mesmo . tempo de
sejo e exijo que conste d0;; Annaas a feitura 
deste incidente. 

O illustl'é. Deputado pelo Rio de Janeiro 
affirmava que o Dr. Thomaz Wa.theley havia 
combatido a canrlidatura do Dr: Alberto 
Torres para. presidente do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Eu contrariei S. Ex:.; S. Ex. a.tllrmon 
novamente . Em presença. da. affirmativa. 
de S. Ex ., eu retorqui, dizendo que S. E:r •. 
calumniava o Dr. Thomaz Watheley, porqu~ 
S. Ex., mais lie que ninguem, &\beque o 
Dr. Thomaz Watheley, Deputado ha 4 anuas 
no Estado do Rio ele Janeiro, era. tão amigo 
do Dr. Alberto Torres e da situação que o 
elegeu, como S . Ex. próprio. Por conseqnen· 
cia., si não il::~.via intenção de con traria.r a ver· 
dane, S. Ex depois da minha contradicta a 
mais respeitosa devia pelo menos acceder ou 
acc()rdar em que pocleria. estar enganado, mas 
nã.o dizer CJUe o calumniador era o orad01• que 
o aparteava.. 

·A' vista do apodo lançado por S. Ex., eu 
então d isse que era uma mentira. de S. Ex. 
Immediatament~ o nobre Deputado pelo 

Rio õe Janeiro o Sr. Agostio.ho Vidal, cujo 
nome peç11 licença para. declinar, em aparte, 
•lisse: m entira, não. Eu disse, então; uma 
inverda~e. 

0 SR.. AGOSTII'>HO VIDAL-Isto póde ser. 

O SR. . BA.n.aos FRA.Nco Ju:-noa-0 que foi 
isto sinií.o a minha. vontade de respeitar o 
decoro da. cama.r"a., de que sou humilde mem
bro~ Em seguida a. Cama.ra. ouviu as indeco
rosas palavras proferidas por S. Ex •. 

O Sn.. PA.UIJNo DE SouzA. JtmlOB.-lndeco
rosas fora.m a.s suas . 

O Sn.. BA.R.Ros FRANco JUNroa- Mas quero 
quo fique consignado, a. esta aviltante phrase 
que não tenho a. coragem de repetir, porq_ne o 
n: sso d•3COro não p~rmitte, cu repelli com 
outras de igua.l destorço. . 

E' precisei que a Ca.mara sai ba, e me parece 
que a sua maioria estã. disto eonvencida, que 
j!lmnis fur-tei-me á responsabilidade dos meus 
netos e que tomo a responsabilidade delles 
em tcd:t. a parta, quer aqui dentro deste r~
cioto, quer róra dolle . o homem de brio não 
esc.~lhe local pat•a ueresa de soa honra.. 

Ello. d~va Jll'!rmanecer impolluta e acima. 
d,! qualq nflr i nsuspeicão. Era isto, Sr. Pre
sidente. que preci:;ava uizer pa.ra que ficasse 
consigoado n 1\ act:. da Ca.ma.ra. dos Depu· 
tados que repelli, como devia te:r repellido, 
com a. maior dignidade e hombridade o apodo 
que me tinha sido atirado. 

0 SR. BELlSAR.IO DE SOUZA.-Em justa re
presa.lia. 

0 SR.. BARROS FRANCO JUNIOR-Injusta re
presalia, deve dizer o nobre Deputado. Re
pelli, como dizia., a torpeza que tinha. sido 
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atirada. ao meu caracter. I~to é que devia ~oritra o contagio dos vicios ~ crimes.; · a ·se 
dizer â Camara. paro; que, não aquelles que gund~ é correccional e te!Il por :flm a rege~ 
me conhecem, mas os · que fóra ·deste recinto neraça.o moral. · 
nã.o meoconbecem, pudessem fazer de mim . Pa.ragra.pbo unico. Para executar a dispo· 
juizo menos digno. . s!ção destA artigo poderá. o Governo subven-

Filbo do povo, jamais trouxe na. bagagem c10uar algum eotabelecimento .particular, já. 
de hom~m publico feito á. custa de sacritl.cios fundado ou que se fundar, podendo elevar a 
e de luctas, qualquer passa.do de grn.ndeza. á subvenção até a quantia de noventa contos 
custa. do qual pudesse ser colloca.d.o na. de réis a.nnuaes. 
opin.ião. . Art . 4. o A installação destes estabeleci· 

Por conseguinte, fiz· me homem e sou e mentos será no proprío nacional «Fazenda dos 
tenho fé em Deus que hei de continuar a Dous Rios», no monlcipio de Angra dos Reis, 
~el-o, com brio, nesta Casa. ou fór& della e Estado do Rio de Janeiro, ou onde o Governo 
sempre com a mesma sobranceria. com que jlllgar mais conveniente, devendo, em qu8.1-
tenho sabido defender o meu caracter. (Muito quet• caso, ser completa.men't.e separados o 
bem). estabelecimento dos adultos do dos menores, 

O Sr. Nilo Peçanba (para uma e::c· 
p~icaçl!a pessoa~) ftJ.z considerações sobre a 
:politie& do Rio de Janeiro . . 

O l!!!r. Presiden-te- Havendo nu· 
mero Ieg~ para se proceder á v~tação da:> 
ma terias indicadas na ordem do du1., peco aos 
nobres Deputados que occupem as soas ca· 
deira.s, afim de que haja toda a regularidade 
nos trabalhos. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado ã Commissão de Constituição, Legís· 
!ação e Justiça o seguinte 

PROJI!:CTO 

N. 91-1899 

Ai'tori:a o Go~:erno a f·wnda'Y" um estabeleci-
mento correccional para adultos de ambos as 
sexos e outros pdra meno,·es do s~o mas

. culino, est,Ltue sobre penalidades aos 1·einci· 
dentes, e dá outras pro1>idencias, 

CAPITULO I 

e ~ubdivididos, tambem com absoluta sepa
raçã.o de alojamentos, aqueUe em relação aos 
sexos, e este em relação á C<l. tegoria preceden· 
temente estabelecida.. 

§ l • • Si as construcçõas a.ctualmente exis
·tentes no mencionado ~roprio nacional, ou 
em outro local que for p1•eferido, não se 
prestarem a estas instal!ações, o Governo 
fará recol~er primeiramente turmas de con· 
demoados adultos, aos quaes far-'.t juntar cori· 
tingentes de sentenciados existentes na Casa.· 
de Correcção da Capital. Federal, aproveitando· 
se os mais aptos, e com este pessoal fa.ril. 
construir os alojameutos necessarios á ex~ 
ecução das disposições precedentes. · 

§ 2.• Para. os menores poderá ta.mbem o 
GO\'erno aproveitat· qualquer outro proprio 
nacional que fôr mais convenionte. 

CAPITULO 11 

Dos indi'Diduos que dewm ser recolhirU)s ao 
estabelecimento correcciom~Z para adultos 

Art. 5.• Serão recolhidos a este · estabe
lecimento: 

a) os reincidentes nas contravenções men• 
Art. 1. 0 E' o Governo autorizado a fun- cionaclas no ca.pitulo XII do livro llldo Codio-o 

dar um e>tabelecimento eorrcccional para I Penal (mendigos e ebrios); " 
adultos de ambos os s~xos e outros para me· b) os_ rei ucideutes a. _qne se refere o art. 400 
nores do sexo masculino. do Cod•go Penal (vadtos e capoeiras); 

Art. 2. • O estabelecimento correccional c) os reincidentes nos cr imes pt•evistos no 
pa.ra adultos tem por fim a reg-eneração mo- · livro Il, titulo VI, capitulo rr, secções r e Ili 
ral dos indivirluos nelle recolhidos e o apro- do mesmo Corligo (diver~as especics ue fal
veitamcnto de suas aptidões, garantindo con· sidade); 
tra. el!es a sociedade. · d) os reincidentes nos crimes previstos.no 

.Art. 3. o O estabelecimento correccional titulo XII, cap. li do mesmo livro do Codigo 
para. menores dividir-se-ha. eril duas secções, Penal (diversas especies de furto) ; · · 
completamente separadas uma da outra: a e) os reincidentes nos crimes previstos 
de menores abandonados, sem paes ou tutores cap. IV ~os me~mos livro e titulo do Codigo 
que delles se encarreguem, e a. dos menores Penal (dt versas especies de estellionnto) ; ·· 
condemnados na conformidade do Codigo f ) os reincident~s n os crime3 previstos nos 
Penal.. . _ . . . arts. 271 ~ 2!'d do COdigo :E?enal (lenocínio) ; 

A pr1metro secça.o e s1mplesmente preven· g) os remctúentes nos cr1mes previstos no 
tiva., e tem por tim preservar o.s menores art. 361 do mesmo Codigo. 
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§ 1." Pa.ra. os reincidentes mencionados na 
lettm a deste artigo, a primeira. reincidencía 
aerã. punida com o dobro c1a. pena marca,la. 
para a. primeira. condemnaQii.o, da segunda 
conil.emnação em rliant:} n tempo da pena 
será. sempre augmentn.do de um terço sobre 
o da. ultima pena. antel'íormeute cumprida, 
:ficando s::.mpi·e os conllemnados suje\tos a 
di.sposiçã.o llo a:rt. 9' del'.l:J. l~i. 

§ 2.• Para o:;; vadios. e capoeiras g~a.rda.:r
se-ha o disposto no urt. 400 elo Codigo Penal, 
observando-se a.s disposições do paragrapb.o 
a.uterior, relativas ao augmento da pena em 
successívas reincidencias, ficando estes con
demuados tambam sujeito3 á dillpDsição cto 
art. 9• desta lei. 

· § 3.• Os reincidentes a que se referem a.s 
IE~ttras c d c·t g rleste artigo ficam tambern 
sujeitos á metado do tempo roarC<'I.<.lo para a 
primeira condemna.cão, e il.s uisposições uos 
:paragraphos precedcn tes. 

Art. 5." A reincideocia. é sempre em eape
cie, não sendo, JlOrém:, necessari.J que o acto 
posterior seja idcntico ao anterior em todas 
as suas circumstancia.s. 

Pura. hn. ver reincic\encia. ba.stn que o crime 
ou contravenção JlOster·ior participe da. na
tureza do crime oQ coucravuução anterior
mente commettidos. 

l1rt. 7. o Aos reclusos que se distinguirem 
por seu bom comportament(', mostrando-se 
mais ou meno;; reila.bilit:J.dos moralmente, é 
garantid&. a. concessão do livramento condi
cionaL nos termos e pela fOl'UJ~ prescripta no 
livro l, título V do Codigo Penal. 

Art. 8, 0 o estrangeiro deportado, a que se 
refere o parngrnpbo unico do art. 400 do 
Codigo Penal, so voltar ao territorio nacio~ 
nal e reincidir, sera punido com a pena esta· 
belecid:L no menciouado art . .(00, o ficaril. 
sujeito as disposições da. lll"esentc lei. 

· Aré. 9. o Todo o sentenciado, que por seu 
máo compot•t!t.mento mostrar que nenhLlm 
e:lfeito produziu sobre ene a. peD.<\ cumprida., 
continuará recluso : 

minuciosas a!! informações da. a.dministl'ação 
do e!!tabelecimento. 

Art. 10. Neste estabelecimento não se 
cumprem penas . inferiores a 30 dias de 
prisão. 

Estas continua.rlto a ser cumpridas na. Ca!la. 
de Correcçã.o da Capital. 

Art. 11. O regimen interno, a. que ficam 
sujeitos os reclusos mencionados nas lett:ra.s 
c, d, ~.f, g do art. 5°, e mixto, isto é, celluln.r 
durante á. noute e uos dias e horas de re· 
pouso, e em commum - guardada. a. separa
ção do:! sexos - no trabalho. 

Quando fôr necessa.rio, por motivo de máo 
comportamento do seutenciado, será este 
guardado em cellula. ta.mbem durante o.s 
b.ora! de trabalho, observadas as medidas 
discipllrradas que o Regulamento,que fôr or
ganizado, estabelecer, e gnarda.dos os limites 
prescriptos no art. 45 elo Codigo Pena.l. Os 
reincidentes das lettras a e b poderão ter dor
mitorios e re!eito:rios communs. separados os 
sexo!!. 

Art. 12.. Os reillcidentes oontra-ventores 
mencionados nu!! lettras a e b do art. 5'> tl.
cam ta.mbem sujeitos discipliuarmsnte á prisão 
celluln.r, no~ termos do artigo antecedente. 

Art. !3. O Regulamento que se orga.uiza.r 
determina.râ as vantagens a. conceder aos 
sentenciatlo!, bem como. âquel!es que, tendo 
termin::1do o cumpt'imento de suas -penas, qui· 
zer0m continuar no estaoolecimento como 
traba1hadóres. 

CAPITULO IU 

IJos meMt·es gue rle"vem se:r re~lhiàos ao 
re,pectiuo c:;tabelecimcnto correcciolla~ 

Art. 14. Serão recolhidos ao estabeleci
mento correccional para menores, formando 
duas secções : 

a) os individuas menores de 14 annos e 
maiore!! de seis annos de idade, do sexo mas
culino, que, não tendo paes, tutores ou 

a) por tempo igual :í. metade do da pena jD. curadores quo delles cuidem, viverem em 
cumprida, si usse máo comportamento ti"ver -~ociosidade; 
sldo habitu:).l e eomprov.cuo por fa.Ltas gra.· b) os índiviuuos maiores de 14 a.nnos e mc-
ves ; nores de 17 a.nnos de idade, do sexo mas-

b) por tempo i.gua.l iL tcrç:t ou quarta :parte culino, mencionados no art. 399 § 2• do Co
do tempo da. pena ja cumprida, conforme a tligo Penal. 
natureza das faH<:_s commettidas, _si. es~? máo Os indivíduos maiores de 17 annos de 
compor_t,_amento nao revelar pers1stencu .. na ida.de e menores de 21, condemuados, serão 
perve:rsao moral. recolhidos á Casr. de Correcção, ou ao esb-

Paragrapho . .A -prorogação tta pena. ~rera im· belecíment.o eorreccíonal :para adultos for
posta pelo juiz ou tribunal que llouve:r prc· mando ahi uma. secçiTo apartada, 
nunciado a coudemnação, e, para. qu!3 o juiz Paragrapbo. Não seudo possivel installa.r 
ou tribunal decida a respeito, o sentenciado no proprio nacional «Fazenda dos Dous Rios:~> 
deverà ser-lhe apresentado em tempo con· duas secçõe!! mencionadas nas letras a e õ, 
veniente, que serà marcado no Regulamento. com a absoluta. separação estabelecida. oos 
O processo será summarissimo, devendo ser arts.3" e 4• dest.'l. iei, é o Governe autorizado 
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. a~--in.sta.llar uma, ou ambas, onde . fôr mais cedente, quer não, ba.verà sempre um di· 
conveniente. rector geral e um ajudante deste, nomeado 

Art. 15. A autoridade po1i~ia.l, por ai, e aquelle por decreto, e este por portaria. sob · 
por seus representantes, farã. conduzir á pre- proposta daquelle, e os profes!!!ores dos me
sença d<, respectivo juiz os menores que, nores tambem nomeados por portaria sob 
mostrando ter menos de 14 annos de idade, propo!ta do director geral. . 
forem encontraélos em alguma das seguintes § I. • No caso de realb:ar-se arrendamento 
condições: o di~ector geral e seu a..i!!_dante Mrão O! im 

. . med1n.tos fl.scaes da cxecuçao do contra.cto que 
. 1•, pedmdo esmolas paro SI ou para. ou- for lavrado, e terão particular cuid::.do em · 
trem; · _ . I velar pela re!Jabilitação moral dos reclusos. 

2• •. vagando pe~as ruas, nao tendo res1: § 2. • Ainda no caso de arrendamento ficará 
de~cla certa e nao tendo pessoa que delles pertencendo ao arrendatario ou arrendatarios . 
cmde; lo direito de escolherem li-rrement(} o admi-

~·· os que se acharem desa.mp.arados por fal- nistrador dos tra.balhos,os me!tres de offi.cios, 
lec1mento dos paes, desappa.rec!~ento destes,~ os guardas dos presos e mai! pessoal suba.l-
cu por se acharem estes em pr1sao ;_ . terno . 
. 4•, os que nndam em compa.nh1a. de VI.· Art. H~. Nas terras da. -:: Fazenda dos Dous 

cwsos • Rios >> ou onde for installado o estaiJelecimento, 
§ 1. • O respectivo juiz, feitas M inquirições serã:o estabsleeidas as culturas mais apropria

necessarias, fará recolher o menor a este es- da!, poder-se-ha tambem explorar a indu!!!tria 
tabelecimento, onde poderá. permanecer até pastoril e qualquer outra. consentanea com a 
completar 21 a.nnos de itlade. natureza. do estabelecimento, no qual tambem 

§ 2. • No caso em que o menor peç:J. es- se estabelecerão as offlcina! necessarias, apro
molas por conta de outrem, ou pratique actos veitando·S"e o pessoal de reclusO!, de accordo 
criminosos por seducção, conselho ou impo- com as aptidões indíviduaes. · 
sição de outrem, contra. este sera instaurado Art. 20. Nos estabelecimentos correceio- · 
o r espectivo processo como no caso couber em naes é permittida a. entrada, em dias e horas 
face do Codigo Penal. que forem marcados pelo director geral, de 

Art. 16. Tanto a estes menores como aos sacerdotes de qualquer culto religioso, pro!es
comprehendidos no art. 399, § 2", do Co digo sa(lo pelos !entenciados. 
Penal, é assegurada a instrtlcçii.o primaria. e O director velará. pars que a presença. as
o ensino profusiona.l pela fórma que fôr pre- sidua desses sacerdotes seja um elemento de 
scripta no respectivo re~lamento. rehabilitação moral do! condemnado.s. 

Todos os menores terao direito a uma por- Art. 21. E' inaftança;vel o crime · de furto 
centagem no producto da v.onda dos objectos de vnlor igual ou excedente a 200$, e no Ro· 
que fabricarem e no preço dos trabalhos que, gnlamento desta lei se abreviarão a! forma.Ii· 
por cont:1. de terceiros, se fizerem no esta.be- dades legaes nos processos relativos a reinci-
Jecimento. dencias de que se occupa. estalei. 

· At't. 22. Revogam-se a11 disposições em con-
CAPlTULO IV traria. 

Di3posiçües gcraes 

Art. 17. Paro a execução da presente lei 
é o Governo autorizado a arrendar, mediante 
prévia. eoncurreRcia publica, o proprio na
cional 4Fazenda. dos Dous Rios~, ou o que for 
preterido, com todas as suas bemfeitorias, 
machinismos, etc., a quem melhores garan
tias otferecer. 

Para.grapbo. Neste caso !lca.rá. a direcçã.o 
moral 1ie todos os reclusos especialmente a 
cargo do Governo, e a. administração dos tra
balhos especio.lm~nte a cargo do arrandata.rio 
ou arrendatarios, a não se installa.rá neste 
proprio nacional, e s~m onde convier a. 1• sec
ção de menores, mencionada na lettr~>. a do 
art. 14 desta lei. 

Art. 18. Quer se rea.Use a insta.llação dos 
serviços creados· nesta lei por meio de arren
damento e contra.cto, na fórma. do artigo pre-

Sn.la. das sessões, 28 de julho de 1899, -
Heraclia de Sd. 

O Sr. Coelbo Clnt.ra.(psla oYdem) 
requet· veriftca.ção da votação. 

O Sr Co.st:a. Junlo.r (pela ordem)
pede a palavra. par:t declarar muito formal
mente que votou em sentido contrario á de
libel'ação da Camara. O projccto que acaba · 
de ser otrerecido õ. cc.nside!'açã.o da Camara. é 
visivelmente organizado pelo Sr. chefe de 
policia.. .. . 

O SR.. PRESID!il~TE - Está assignarJo pelo · 
SR. Heredia de Sá. . 

0 SR.. COSTA JUNIOR-, • . O que vem COD· 
firmar a. declaração por S. Ex. feita aos seus 
delegados, em reunião promovida por S. Ex. 

O Sr. chefe de policia, como a. Cama.ra 
sabe, declarou aos seus delegados que esta.va 
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. encaiTegado pelo Cong-resso de confeccionar guem contestará que sejam de necessi~de · 
uma lei e o projectu ap(><\rece traz<Jndo todos publica. as diversas providencias contidas no 
os signaes de sua. origem. .- projecto. (Intcrrupçõ~:s.) · · 

Des..le que o Con~res>o, homologaudo o que. E' ·até certo ponto improcedente .o protesto. 
disse aquella. a utorídu.,le, julga objecto de ~e- do Sr. Costa Jllnior, porquanto dev e a Ca
li.be~vão o projecto, quer que tlque cons1g- m&.ra lembrar-se de que, ·no exordio do seu 
nado que o Deputado Costa Junior votou discurso de hoje, declarou que tinha féito o 
contra. semelhante deliber:1ção da Ca.mar a., projecto de collaboração com o Sr. chefe de 

·porque o D~putndo Costa Junior não consente policia, que esta. collaboraçã.o foi toda parti-
que o Sr. cbef<3 de policia pretenda legislar cular e muito antes de ser este chamado .a. · 
com a Camara, quando esta é a unica. compe· exercer o alto ca.rgo que está. exercendo. E 
tente para fazer leis neste paiz. (Ml*ieo bem. nenhum Depnta.dc o -pó de impedir .de solici
.Apartc-1.) tar deste ou daquelle cidadão o concur>so de 

suas luzes para trazer a esta. camara. um 
O Sr. Heredia de Sã pede a projecto dlgno de sua apreciação. 

p:Uav-ra. pa.rn. urna. explicação pe~soal. Está. no seu direito de escolher para lhe 
prestar auxilio este ou aquelle, e nã.o co-

O Sr. President.e-Nt\o posso dar nhece em Deputado algum direito de contes
a. palavra o. V. Ex., por ter o Sr. Coelho t ar-lhe esta faculdade. (T,·oc.Jm-se muitó1 
Cintra requerido ver ificação d:J. votação, a. apartes. Soam os tympanos.) 
qual deve preceder a qualquer explicação A declaração que acaba. de fazer o honrado 
pessoal.. Deputado púr S. Paulo, de M.ver o chefe de 

pol ícia declarado que tinha. sirlo encarregado 
O Sr. Coelho Cintra-Peço a pa- pelo Cong-resso da organização desta lei, nada 

lavra pela. ordem. tem com sigo, nada absolutamente, porquanto 
o encargo que ~e deu foi em seu nome. como 

O Sr. Pt·esidente-Tem a palavra se póde verificar dos termos da carta. que 
o nobre Deputado. leu. 

Et·am estas as considerações a. que estava 
O Sr. Coelho Ci:nt.J.•a(pela.ordem) obrigado, depois do discurso do nobre Depu- · 

-Qunndo o nobre Deputado levantou-se para lado p or S. Paulo. 
la.vral' o seu protllsto contra o projecto q11e 
se annunaiou ter sidojulg-ado objecto de de- O Sr. Artbur 'rorres (peÍa 
liberaçií.o, lln:via., ao mesmo temp '• pedido a ordem) - Nã.o lhe consta. que na C&mara se 
pala.v:ra. pela ordem p~ra. requerer verificação tenha. dado facto identico: de, sem motivo, 
da votl.çao . . · negar-se apoiamento a. um projecto de qual-

Visil·elnicnte o projecto não foi julgado· q net• colleg-a.. (Trocam-se muitos apartllS. ) 
objecto ded·.1l ibera<}io (a1JOit.ldos e n<I<wpoiaáos), O iwojecto Alrl'edo Pinto foi organizado de 
por dois motivos; 1·• porqne não havia numero accordo com o Sr. Sampaio Ferraz (apciados); 
na. Casa.; 2<', -pol'qU3 o3 Depu tados que fico.rarn isto foi declarado pol' toda imprensa. desta. 
sentados er·am em numero t:tlvez quatlruplo Capital e não sabe, portanto, qual o motivo 
d~quelles que se lova.nun a.m. que ;letermina a conducta do nobre Deputado' 

por S. Paulo. 
O Sr. Prc~Sident.e-Devo decla.r:-.r Pcúe que so consulte á Casa, o que não 

que o. list<t tla porta. ac~tlsa a. presença de sa.be si será. regimcnt:tl, si permitte que a 
144 Srs. Deput:Wos. vot;,çfio sej t\ nominal. 

O S.rt . CoEt.no CINtllA-Tsso não quer O SR. PR~>SIDE:'iTE - A votação foi sym-
U.izer que no recinto haja. numer·o. 'bolica o n verillcaçii.o só se pode fazer da 

mc:>ma fól'mo. 
O §;:r. :I-:Ie~·~dia do Sá (pela. br - O SR.. AR'l'liUR ToRREs- Pois, neste caso, 

dem) cliz qut3, apez,~r do modo P ~lo q 1l<tl se declaro que voto ::1. lavor do projecto. 
ma.ui!'estararn alguns Srs . . Deputa.!los, não 
retira. .c pl'ojecto que submettou á. apreciação Procedendo-se á. verificação, re.conbece-s& 
da Cama.ra. que o p rojecto do Sr. Heredia do Só. foi jul

gado objeclo ds deliberação por 74 votos a. 
O SR.. CosTA JuxroR - Er,t o qu~ V· E:x:. 13. vor contra 47. 

devia fazer. (N<"fo apoiados c apoiados. ) 

0 SIL HEREDIA. DE SÁ.-Não O faz, e seja 
qu·:~.l for a opinião da camarà sobre o pro
jecto , r esta-lhe o cons-:Jlo de ter prqcura.do 
contribuir com este t rabalho para. prestar ao 
11eu districto um serviço relevante, pois nin· 

ORDEM DO DIA 

E' a.nnuncíada. a vo1açã.o do projecto n . 42 
A, de 1899, au torizando o Governo a despen
der,com a reparação do ma.teria.llluctuante 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:58+ Pág ina 12 de 32 

··..: 

da armada, as. economias e1rectuadàs ·ua.s di-
' .·~versas verbas do Orçamento da b!arloha. para 

o presente e:x:ercicio, tra.nsrerintlo-as para a 
de-Material de construeçil:o naval-do re-
ferido orcameilto (!' discussão). · 

Posto a votos, é ap:prova.do em 1• dismssão 
o seguinte . 

·PROJEC'l'O 

. ~·Q Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica o Governo autorizado a des

pender, com a. reparação dp material fluctu
·ante da armada,.aaeconomias e:tfect11~.das nas 
divl:!rsas verbas do Orçamentbda .Marinha. para 
o pre·sente exercicio, transrerindo-a.s. para a 
de-Material d.c construcção naval-do refe· 
rido orçamento. 

~Art 2.• Revofl'llom-se as disposições em 
cimtrario. · · 

· E' annunci.ada a votação do projecto n. 81, 
de 1899, autorizando o Pode~: Executi'7o a 

. restituir á Camara Municipal de ttagua.hy, 
Estado do Rio de Janeiro, a imiJortancia de 

· 21 :e24$000, de direitos de importação p~gos 
pela mesma Camaraaobre material import:tdo 
_para canalização de agua (3' discliS5ão). 

-
O §r. Presidente-O Sr. Bueno de 

A~drada apresentou um requerimento para 
que este projecto vá ó. Commissão de Orc,_
meoto, afim de que ella interponha o seu pare
cer. Na fórma do Rr.gimento, '7on submetter o 
requerimento á vohçi.i.o em pt•imeiro Iogar. 

Posto a voto3,éapprov:J.do u referidor_,que~ 
rimento, offerecido pelo Sr. Bueno de Andrada., 
na. sessão de h ou tem, e cujo teor é o seguinte: 

«Requeiro que o projecto n. 81, de 1809, vá 
it Commissão de Orçamento pa.r<1. interp~r 
parecer.,. 

rizar contas da Estrada de !<'erro Central . do .. 
Brazi[, de $6.442,66 p8J'a pagamento a· 
«The Brooks Locomotive · Works C<Jmpa.Íl~,; 
a de ..t5.507,!2,0 para pagamento ã. otTh.e · 
Western and Brazilian Telegraph CoD;!panY> ( 
e annulla as sobras das consignações cor-·· 
respondentes ás cinco divisões naquella es-· 
ttada. de fel:'l'o, no exercicio de 18\:18, na iin:;. 
porta.ncia de.7 .253:591$102 ; .ficanüo adiada. a. 
votaçií.o. .. ·· ·. ·· · · , . 

E' sem deb!l.te etlcerra.do em 2• tliscussã.o o 
ttrtigo unico do :projecto n. 90, autorizando ó · 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da. 
~uerra o credito de1.266:588$, supplementa.:r 
a verba 16", n. 28, do art. 19 d<~. lei n. 560,· 
de 31 de dezembro de 1898; ficando adiada a 
votação. · 

Viio a, imprimir as seguintes 

. REDACÇÕES 

N. 28 C~ 18G9 

Redacçãó ~'Y-tlâo p1·ajecto n, 28, ilcste. anno. 
qtt~ decl'trJ.. em TJigor a lei n. 407, de 6 dfJ 
novembro de i896, rjÍte fixou para a presente 
legisl.~tut·a o sv.bsjdio .iJJs Deputados e Se· 
n:~dõres ao Congresso Nacionat. . 

O Congresso Nacional der.ret&: 

Artígo uni co. Fica em vigor para. a. legis
latura de 1900 a. 1902 a lei n. 407, de 6 de 
novembro de I89u, que fixou para. a presente 
o subsidio dos Deputados e Senadores ao Con· 
gresso Nacional. · · 

Sala das Commissões, 29de j11lho de 1899. 
-F. TolelltÍit.O,- Euclides M.1lt.t. 

N • .48 B-189G 

O Sr. Da1.·ros Franco .. "Junior 
(pch ordem) requer vel'illcaçli.o cta. votação. R,;dacçt"ío fintl do projecto !l. 48, deste anno. 

que declara r c midas as di1liclas para com. ~ 
Fa:rcnda N.cciow:Lt ,ZeiJ:adas pelos otficiae~ e 
praças que pa1·eceram na c:tmpanka de Ca-: 
audos 

Prooodenrlo·!le á voritlc~çã.o, reconhe~e-se 
wrem votado a f1.1.vor do req,ue1:imento Ql 
Srs. Dttputados. 

O Sr. Presidente-Estão fmdas a.s 
votações. Vae·se pa~sar á mataria eru dis
cussão. 

Sã.o successivameute sem debate encerrados 
'em 2• discussão os arts. 1°, 2•> e 3• elo \Jro
jecto Il. 88, de 1899, autorizàndo o Poder 
Exec.utivo ll. f~zer as necessat•ias operações, 
afim d.e. abrir· ao Ministerio da Indu~tria, 
Via.çã.o e Obras Pnhtic.t\8 va.rios credites espe
cia.ee, sendo: de 13.162:971$027 pa.ra regula-

C:un::~r:~. V. IH 

O Congresso Nacional decr'eta. ; 

Art. I .• Ficam remidas as dividas ·pa.ra. 
com a Fazencla Nacional deixadas pelOB oftl, 
ciaes e pra.~a.s que pereceram na. ca.mp1nba. . 
de Canudos . · 

Al't. 2.• Ficam revogadas as disposições 
e1n contrario. 

Sala. das Commissões, 2.9 de julllo de lii99. 
-Jl. Tole;rcino,-Euctides MoJta, ... 

57 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 11:58- Página 13 de 32 

ANNAES DA CÚ.fÀRA. · 

N. 63 A- 1899 

lUdacçllo finaZ do p1·ojecto 11. 89 A, de 1898, 
que reorgani.::a o.montepio obrigatorió dos 
empregadO$ pubUcos ci1Jis da. Uniao 

(.Vide projectos na. 150, de 1895, e 89 e 89 A, cl• 1898) 

-o Congresso Na.cionaf decreta:' 
Art .• l'Ó. O Montepio dos Empregados Pil

blicos Civis d!l. Uniã.o ftca reorganizado sobre 
as baaes seguintes: · 

DO MONTEPIO 

Art. 2.0 O Montepio dos Empregados Pu
blicas Civis da. União tem por fim prover a. 
subsistencía. e amparar a.s familí•lS dos mes
mos empregados, quando estes fallecerem, ou 
ficarem impossibilitados de sustentai-as de
centemente. 
. Art. 3.° Formam os fundos do montepio: 
· · I•, contribuicões men<aes e joias; 

20, emolumentos por títulos e certidões; 
3°, legado!, doações, subscripções e quaes

quar beneficios promo"ltidos pelos po~eres pu
blicas, pelos interessados ou estranhos; 

4•, prortucto das loterias que lhe possam 
ser consignadas, cmqnanto forem admittidas 
no Estado em favor de outras instituições; 

5•, a. metade do imposto arrecadado sobre 
os vencimentos de todos os empregados in· 
scriptos como contribuintes, bem assim o 
saldo das consigna.ções destina.das ao pessoal 
civil de todas ·as repartições, veritlcndo por 
occasiã.o do encer!'amento do exerc!c!o; 

6". os juros de6 •;. ao anno, capitalizados 
semestralmente, dos saldos de cada: exercício, 
que serão escripturados no Thesonro Federal 
como divida passiva da União. 

DO EXPEDIENTE 

Art. 4.• O montepio fica. sob a. jurisdicção 
de uma junta. administrativa., composta do 
dlrector da Contabilidade do Thesouro Fe
deral, que será. o seu presidente, e dos sub
direcwres da mesma contabilidade. 

§ 1.• O presidente da. junta. será sul:>sti· 
tuido, em seus impedimentos, pelo sub-dire
ctor mais antigo, e os outros membros pelos 
escripturnrios da. Directoria da. Contabilidade 
do The!!ooro Federal, respeitando-se os prin
cípios reguladores das substituições no Mi-
niaterio da Fazenda. . 

§ 2. • Nos diversos Estados compete a di
recção do montepio aos delegados fuca.es do 
Thesooro Federal. 

Art. 5.~ Aos chefes ou directores do secção, 
a cujo cargo se acha actualmente o serviço 

do montepio nos diversos ministerios, com
pete a. escripturação completa. de todas · ::iS 
operações do montepio dos respectivos ·minis
terias, decidindo por si para. todas as repar
tições que funccionam na Capital Federal e 
confirmando ou negando as decisões qoe 
forem tomadas pelos delegados flscaes nos 
diversos Estados, sempre com recurso para. a 
junta administrativa, sobre: · 

a) inscriÍ>Qão de contribuintes e suo.s fa.mi-
Iias, com as_ r espectivas alterações; ... . .~ 

b) exame de contas, li-vros e saldos; 
c) autoriza.cão e :tiscaliza.ção de despez~s e 

pensões, bem como sua distribuição; . ' 
d) solução de dívidas relatín.s à incorpo

ração, habilitação ou exclusão de pensio-
nistas. · 

§ 1. • Os directores de contabilidade dos 
Ministerios da Fazenda, Justiça e Negocio.;; 
Interiores, Viação e Obras Publicas, . o dire
ctor geral do Miaisterio dos Negocias Exte
riores e os directores das contadorias de 
Guerra e Marinha. constituirão o conselho di
rector do montepio, que será consultado pela. 
junta. administrativa sobre os casos omissos 
da. lei, ou quando haja duvida. de interpreta
ção e, finalmente, em qualquer circumstancia 
que exija a consulta. 

§ 2•. O presidente do conselho director será 
eleito pelos seus membros, na primeira re
união que se realizar e substituído, ta.mbem 
por eleição, em seus impedimentos. 

As suas funcções serão exercidas durante 
um anno, findo o qual se elegerá. o seu sue
cessar. 

§ 3•. O presidente do conaelho direotor po
derá ser reeleito uma ou mais vezes. 

Art. 6•. As questões que não puderem ser 
resolvidas pela. junta e conselho director, ou 
as resolvidas por ambos, ainda que confirmem 
decisões dos directores e chefes de secção de 
que faz menção o a.rt. s• e delegados tlsca.es 
DOS EstadoS, que Sejam COntrarias áS dispo. 
sições da presente lei e respectivo regula· 
mento, serão julgadas pelo Ministro da Fa· 
zenda, a quem compete a fi~calização e su
prema direcção rlo montepio. 

Art. 7.• A' junta administrativa. incumbe: 
a) organizar a escripturação ~eral do mon

tepio e mais expediente e fiscal izar a escri
pturacão concernente aos diversos minis-
terias; · 

b) publicar annualmente, até ao dia. 5 de 
abril, o balanço geral do exercício anterior· 

c) decidir sobre a validade de todos ~ 
do_cu~entoe, quer para a. inscripção de oon
t.rlbmntes, quer para a. concessão de pensões; 

d) resolvcl' sobre os casos omissos ou duvi
dosoa, ouvindo, quando julgar conveniente, 
o conselho director ; 
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e) despender em pa.gan;1ento dos objectos 
necessariosa.o ~xperlieute a import,mcia pre· 
cisa, que nunca ultrapassara os lhnlws da 
verba votada, anaua.lmente, pelo Congresso; 

· () assigna.r os titulas de pe!J~ã.o e mais 
documentos, expedir ordens e atloptar me-
didas coa veaientes ao serviço. · · 

Pa.ra.grapho uni<;o. A _responsa.bilidad~- e~
clusiva. de qualqJ,ler erro, falta ou omtssao 
que se dê nas operações do montepio pesa, 

·solidariamente, sobre todos e cana. um do3 
membros da junta., á qual incumbe pt•omover 
judicialmente a responsabilidade dos dira· 
ctores e mais funccionu.rios a quem possa. 
toca,r a primitiva culpa.. Qualquer empr<>ga·lo 
publico pôde, entretanto; tent1r processo 
contra a. junta. por falta de cumprimento de 
seus devere;;. . 

Art. S.• Aos delegados tlscaes do Thesout•o 
Federal nos Estados compete: 

a) determinar a inscripção ' dos contri
·buintes e de suas familiELS, com as respectivas 
alterações. de conformidade com o art. 31 e 
paragraphos; 

b) examinar as contas, os livros e os 
saldos; 

c) a.utoriza.r as despezas com as pensões e 
fiscalizar a distribuição deUas ; 

d) solver as dividas relativas á. incorpo
ração, habilitação ou oxclusão de pensio
nistas; 

e) expedir ordens e adopta.r medidas con
venientes ao serviço. 

Art . 9' . Os delegados ftscaes organizarão 
um balanço explil:at ivo, de janeiro a. de<.em
bro, acom~anhado de estatística, o qual en· 
viarã.o, a te fevereiro, ájun tn. adml nlstra ti v a. 

Art . 10. A liquidação das contas serà feita 
em julho e janeiro. Considera.r-se·hão appli· 
cadas as rendas, seja. qual fõr a prove
nieoci<~., desde sua entrada na caixa do The· 
sacro, onde vencerão, como todo o ca pita.!, o 
uro de 6 °/o ao anno, capitalizado semestral
j mente. 

Art. ll. As attribuições dad~ s por esta 
lei e respectivo reg ulamento, que o Governo 
expediró., o todo o expediente do montepio 
são onus do emprego, sem prejuízo do ser
viço publico. o trabalho poderá ser revesado 
}>elos funccionarios com os quaes.jôr compa· 
tivel. 

Paragrapho unico. Ent retanto, si a ac
cumulação de serviço concernente ao monte
pio fôr extraordinaria, po(lerá a junta admi
nistrativa nomear os empregados estrieta 
mente necessarios ao mesmo, os quaes t i·a.ba
lharão nas horas vagas. mediante uma grati
ficação pro labore, arbitrada pela junta e 
conselho ·director, nunca excedente da terça 
parte de seus vencimentos totaes consigna
dos nas ta.bellas vigentes. 

DA CONTIUBOIÇÃ.O 

Art: 12. Serão obrigados a contribuir, 
mensalmente, com a. importancia de dous dias 
d~ ordenado ou soldo, os empregados I>Ubliccs 
efl'e~tivos pertencentes aos quadros dns di-. 
versas rep:trtições federa.es, qu e t iverem di
reito á aposentadoria ou reforma, e ida.de de 
18 a 40 aono3. 

. § 1.• Além da contribuição. mensal, os em
pregados inscriptos concorrerão no primeiro . . 
anno, de uma só vez ·ou em duas, tr.es .ou -
quatro . prestações, com uma. joia igual a. 48 . 
dias lle ot•denado ou soldo. . · 
· § 2. • E' obrigatorio o desco11to de mais · 
quatro dias de ordenado ou soldo, durante os · 
12 primeiros mezes, caso o empregado não 
prefira. pagar a joia, de accordo com o dis· 
posto no pa.t•agrapho precedeu te. 

Art - 13 . Os empregados e1fecti vos maio· 
res de 40 anoos, quer pertençam, quer não, 
ao Montepio Geral de Economia. dos Servi- · 
dores do Estado, não poderão contribuir, 
salvo si, além do desconto mensa.r .de dous 
dias de ordenado ou soldo, concorrerem, no 
primeiro anno, integralmente, ou em duas, 
t res ou quatro prestações, com a seguinte 
joia, calculada pela fórmula ( 1 "),ou por outra 
equiva.lente, em funcção do ordenado ou soldo 
annual e semestres da vida. média: 

1 [ 70 J 1 [ 70 J 
J 4 (1,03):-l -12õ (1,03)-1 

Õ OU S = (0,03 X7,918) . ( l,03)n 

67õ-[(1 ,03)~1] 8,64929 
0,03 (l,03)n = (I,OS)n - 1,61111. 

§ 1.0 os emprega.(los n qu o se refere o ar
tigo antecedente, quando tiverem augmento 
de ordenado ou soldo, em virtude de accesso 
ou de reforma. das tabellas, pagarão a ditre· · 
rença. entre a. j oi3. detet•minad« , de a.ccordo 
com a fórmula (14 ) " a importa.ncia total de 
todas as con tribuições mensaes e joias, bem 
como dos respectivos juros accumulados, que 
lhes houverem sido creditados. Neste caso, 
~ serà igual á differença entre a vida média. 
correspondente á idade da inscripçã.o e os 
semestres de vida. média decorridos depois 
della. 

§ 2 .0 Os aposentados ou r eformados nU.o 
cvntr-ibuirão p~tru. o montepio, quaesquer que 
sejam os seus vencimentos, idade e estado de 
sa ude. Esta restriccão, .bem como a do art. 13, 
não attinge os actua.es contribuintes perten
centes ás classes referidas, nêm aquelles que, 
mais tll.rde, sejam a.posentatlos ou refor· 
ma.dos . 
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§ a.a A capacid.a.de pbysica. e uso :pleno da.l!l diavel, continuar& a fazer parte do montepio, 
faculdades intellectuaes, provados por neta. e sua familia, si eonstar de esposa, tllllas 
de inspecção de saude, regularmente constí- menores, filhas soltei:ra.s, filhos maiores, 
tuida. serão indispensaveis a inscripcão, como in validos ou interdictos, e paes decrepitos ou 
contribuintes, dos empregados etre~ti vos in'VB.lidos, terá. direito, por sua mot'te, ã. 
maiores de 40 aonos. ·· pensão, como nos casos geraeS• . 

§ 4.•' ·As mulheres que exercerem cargos § 2.• Caso volte, porém, ao emprego. ~n
publicos serão equiparadas aos_ funccionarios trará. com as contribuições relati-vas ao tqmpo 
ae igual categoria. ; mas os maridos sô terão em que esteve sem exercicio, a.té que.a divida 
direito a pensão si rorem invalidas ou seja. extincta. 
maiores de 60 annos. § 3.0 Si fallecer, antes de satisfeita. toda a ' 

§ 5. o Os actuaes contribuintes e os inscriptos im:portancia. devida ao montepio, será. esta 
de accordo ce>m o art. 12, que tiverem au· descontada da pensão mensal. - . 

_ gmentode_ordenado ou soldo, quer seja. em_ .§ 4. 0 Os descontos de que.tratam os :para· 
-.virtude de accesso, quer de reforma das ta- grapbos antece·ientes serão feitos na. propor. 

\ellas de v,mcimentos, pagarão no primeiro çã.o de um dia. de ordenado, soldo_ ou pensão, 
anno, de uma só vez, ou em duas, tres ou sem prejoizo das contribuições impostas· por 
quatro prestações, a ditferenca entre a joia esta lei. · · 
correspondente ao novo ordenado ou soldo e § 5, 0 Si fa.Uecer antes de volta.r ao em
a 1mportancia. da_ joia primitiva, somma.da :prego, sua família entrará no gozo da. pensão 
ás differencas que, _porventura, houverem que lhe competir, de accordo com as con-
:pago, ou seja: tribuições realizadas, mas com o desconto de 

D = J _ (J' + d + d' + d" •••• ) (2") um dia em cada mez, até que SE! ellectue o 
pagamento da irnportancia. total devida. aos 

Art. 14. Para os descontos de dons dias corres do montepio. 
de ordenado ou soldo. que constituem a con- § 6. 0 As disposic;ões do presente art]go sio 
tribuição, não influem as faltas de compare- applicaveis, durante a licenca., ao empre
cimento; serão descontados dons dias em cada ga.do que a. obtiver sem vencimentos. 
mez, ainda. que o empregado não tenhe. com- Art. 17. o funccionario, que fôr demittido 
parecido uma só vez, quer por atreito de li· a abitrio do Governo, ou tiver de cuml!l'ir 
cença., quer por outra causa. 5 entenca por motivo estranho ao exEll'Clcio 

Art. 15. Q empregado que fôr aposentado d · ·d " te · 
ou rarormado com ordenado ou soldo inferior 0 emprego, gozara 08 1a.vot·es e ra.. os mtus de que tratam o artigo antecedente e 
ao que percehia., por não ter completado, pa.ra.graphos. 
conforme a. lei, os tres annos de effecti vo Art. 18. o que SB demlttir, voluntarla.
serviço no ultimo emprego, poderá. continuar mente, continuará a concorrer com a quota 
a coptribuir na porporção do ordenado ou de !lous dias de ordenado ou soldo. Qua.ndo 
soldo deste, para. legar a sua familia ponsão assim nilo procecla., reverterá em proveito do 
mais vantajosa.. t · 1 d d · t d 

§ I • o Limitando a contribui";;O a.o ordenado mon epto, t n o o prazo Cl seis mezes, o a. a 
,..... importancia aom que houver oontribuido, 

ou soldo inferior, a. pensão legado. serEi. nn. cessando, por conseguinte, o direito de sua. 
proporc;ão daq uelle ou deste, seja qual fôr a. farnilia. ú. pansã.o. 
importancia C<liD que tenha coucorrido dU· 
ra.nte 0 exerclcio do emprego superior. Art. 19. O que enlouquecer ou for viclim& 
. § 2.o SI, em virtude da condição legal de mutilação ou molestia que o inho.bilite, 
acima l'eferida, a aposentadoria fõrconcedidn completamente, para qualquer occupaçã.o, 
com os vencimentos de Clmprego mo.is remu- perceberá, em viila, tod\~ a. pensito, caso não 
nerado, a. contribuição passará a ser na. ra- seje. aposentado ou t'e!ormado e desde qtl3 
zão do ordenado ou soldo quo vem a perceber, prove miseria absoluta. Cessando, porém, o 
completando-se, porém, dentro do primeiro motivo ou motivos determinantes da exce
anno, J;Densalmente, a. differença entre um e pção, será suspenso o pagamento e conti• 
outro, relativo a todo 0 tempo do ultimo or- nuarã. a. contribuir com a. mensalidade e 
denado ou soldo inferior. outro tanto :par<~o i-ndemoização do auxilio 

·Art. 16. o tuuccionario, que fôr privado recebido; obrigação que. si não estiver ex
(!o emprego }lor senten<Jll., exonerado :por tincta n~~o êJ:lOCla de_ s.eu fBJ.leciment~, passará. 
falta de exacção, abuso de autoridade, pre- a sua familtat, até. que a complete. 
·varica~ão, concussão ou :por abandono do . Depois da morte do emprega.du de que trata. 
cargo, continuará. a concorrer com a quota, este artigo, a pensão contmuo.rá. como nos 
como dantes,·· afim de que, por sua morte, casos geraes. 
a família tenha. direito a pensão integral. Alt. 20. Quando removido, o empregado 

. § 1.• Si deixar de contribuir, provando im- ·1avarâ. uma guia, da qual conste tudo quanto 
pol!sibilidade . absoluta. ou miseria irreme· a elle se refere no interesse do montepio, 
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e "â relação de . sna família, inscripta de 
· ·a.ecordo com as disposições do· art. 31 e para-

graphos. · . · 

pregado, pÔde-se ex!gir,. além d~ quaesq~er 
provas, doeumentô eomprobatoru>,. fornecido· 
pelo registró civtl ou :Pelo juizo de casa
mentos. 

DA. Pl!l~"EÃ? 

Esta. guia lhe será dada, independente de 
reelainação de stia parte, no aeto dn. remoção 
pela. repartição de onde sahir, para que pO!sa 
apresentai-a ao entrat' em exercício; devendo Art. 28• A pensão será igual á metade do 
logo ser trasladados os seus dizeNs no livro orden&do ou soldo do contribuinte. 
res-peCtivo, sob pena de responsabilidade do Art. 29. Logo que fa.Uecer 0 empregado 

· chefe da repartição ou de quem suas vezes contribuinte, sua fa.milia. entrará no goso da 
fizer, no dia da a~resentação e posse do em· pensão, sem esforco de provas, salvas as dis-
pregado ~ . . . posições aca.uteladoras do direito dos pa.ren· · 

~rt. 21. Tambem se dn.ra gma aos contr1· tes, que, observada. a gradação estabelecida, 
bu1.ntes de que tratam os arts. 16, 17 e 19,. se-julgarem prejudicados, e as cons!gnadaa 
asSlm como aos aposentados ou reformados nos arts. 26 e 30. · 
que ~. mudarem de um Pf!-ra outro Estado e Quando as decla.l'Sções e alterações não 
a. sol1c1tarem por esse motivo. tenham sido feitas de conformidade com o 
. Art. 22. A contribuição em nenhum caso disposto neata. lei .e respectivo regulamento, . 
eess~rã. e?m a. mo_!te tio emp~gado, m2s a. familia do contribuinte, por morte deste, 
contmuara. na. razao de nm d1a de pensao tera de habilitar-se de· accordo com as ex·. 
descontado mensa!mente. . . igencia:s do deereto n. 3.807, de 10 de fevereiro 

Pa.ra.gra.ph? umco. Quaodo .houv:er ma1s de 1866, para entrar no goso da pensio. 
df!l um berdeu•o, carl~ um contrtbuira. _com o Art. 30. Cessadas quaesquer duVidas 
dta correspondente a quota da pensao que quanto á verificação escrupulosa das clrcilm· 
lhe couber. · . . · stancias, á. qual se deve proceder com a. 

Art. 23. As contribuições, indevidamente máior p1·esteza possível e sempre dentro ·~o 
cobradas p~lo Estado, préserevem em favor mez do fa.Uecimanto do contribuinte, si n~o 
·do montepio a findo o prazo de cinco annos, houver dependencia. de accã.o veotilada ou a 
sâl vo quanto, aos menores e aos equiparados ventila.r·S:} no fôro civil, serão eitra.hidos 
a elles, nos termos do art. 7" do decreto o.s titulei!, para serem entregues a quem de 
n. 857, de 12 de. novembro de 1857. direito, conrando-se de cada, um a impor-

DA INSCRIPCÃO 

.Art. 24. O Governo, no regulamento que 
expadir. para ·esta. lei. fixará. as regras para 
a· fn!cripção dos contribuintes e respectivas 
famílias em livro especial, bem qomo para. 
o registro de tor1as as occurreocias ou alte
raçlies que se derem no peBSoal da. mesma 
familia.. 

Art. 25. As inscripções serão sempre feitas 
de accordo com o dispósto no art . 31 e res· 
peetivos paragra.phO!J. 
· Art. 26. Quer em vida do empregado, quer 
depois de seu f~~ollecimento. a. junta adminis
trativa, os direetore3 e chefes de secção de 
que trata. o a..rt. 5° e os delegados fleca.es 
do Thesouro Federal poderão verificar a. ver
dade da inscripçã.o, desde que conste ter ha· 
'Vido declaracão. indebita ou omissões quanto 
ás mesmas e á.s alterações oecorrida.s, bem 
como si constar que houve casamento do em
pregado posteriormente á. epoca. em qüe elle 
JlOderia fazer declarações, ou que as fez na 
hora extrema, ou que . a.. ~i.uva. ficou gra.-
vida . · .. · .· · :··· , -

Art. 27 .. Á legitimaçã~ dÓs tUbos deve ser 
convenientemente provado.. 

Quanto aos casamentos e . á existencia de 
irmãs que não viviam el'D companhia. do em-

ta.ncia. de 10$, que será descontada em ~vor 
da. caim do montepio, de cada pensão nu parte 
de pensão, no primeiro mez de seu abono. 

Art. 31. Entende-se por· fa.milia do empre~ 
gado contribuinte. para ter jú:; il. pensao, 
a. que houver sido inscripta, mediante decla.· 
rações e alterações por elle feitu.s, rle ncoordo 
com as disposições da presente lei, tendo pre
ferencie. na. ordem abaixo estabelecida, oom 
exclusão de quo.esquer outros parentes. 

§ J.o A viuva., si não estiver divorciado., 
sa.lvo si tõr o conjuga innocente, si houver 
vivido e viver em familia: os tllhos menores 
de 21 a.nnos, ou filhos ft~milta.. si já niio 
estiverem emancipados por qualquer dos 
meios legaes; os maior63 In validos ou lnter
dictos; &.s tllha.s solteiras que vlvlam em 
companhia. do empregado, ou fórn della. com 
o neoessar io consentimento, legítimos, legiti· 
mudos ou reconhecidos, !egundo a. legtelação 
~gente,sendo :tlletade da. pensão para a. vtu"' 
e a outrá metade. repartidamente, para os 
tllhos e filhas aqui indicados. . . 

§ 2. • Si a. vi uva. acha.r•se gi·a.vida. por occa· 
sião do fallecimento do marido, contar-~ba 
com o filho posthumó, cuja. quota. r everterá 
para a vi uva e filho, até a épo~a do nasci• · 
mento, . e repartida , posteriormente pe_la 
fórma. estabelecido nesta. lei, caso o filho ea· . 
perado não chegue a. viver. 
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§ 3. o Si o contribuinte era. viuvo, si a vi uva 
esta\·a. divorcb.da. e não era o conjuge inno
cF>nte, si não vivia. ou vive em familia, si 
tornar a cascJr, ou si vier a fallecer, toda. a 
'Pensão será. repartida, com igu:~.ldade, pelos 
:filhos e fi.lhas do contribuinte que estiverem 
nas condições acima determinadas. 

§ 4.• As filhas viuvas que provarem mi
SJria. irremediavel e os netos menores e netas 
solteiras, que representem pae ou mãe falle
cidos, filhos legítimos ou reconhecidos legiti
mados do contribuinte. 

§ 5.• A mãl', quer seja viuva, quer não 
tenha sido casada, e o pai inv~tlido ou decre
pito, si não tiverem outro amparo. 

§ 6.• As irmãs soltelras, irmãos menores c 
maiores, invalidas ou intcrdictos, que viviam 
em companhia, quer do empregado, quer de 
seus pa.is. ou fõ!'a. della com o necessario con
sentimento. 

Art .• 32. O c1ntribuinte não poderá dispor 
da :pensão, em caso algum, a favor de paren
tes consa.nguineos ou pessoas estranhas á sua. 
familia,pois quesómente a esta, e <le accordo 
com a gradação constante do art. 31, é devida 
n mesma pensão. 

Quando o contribuinte não tiver famili<t 
nos g-rãos determinados no citado artigo, a. 
pensão revertera para o montepio. 

Os pensionistas constantes do art. 31 po· 
derão receber mais de uma. pensão, com tanto 
que a. importancia de todas não exceda a 
3:600$ unouaes- Este limite não se refere 
ás pensões correspondentes a. simples orde
nado ou soMo, as quaes serão sempre iguaes 
ii. met..'\de deste. 

Pa.ragrapho unico_ Si a. viuva- recebe mais 
de uma pensão, estas, por sua m01·te, se 
transmittcm, em partes iguaes, aos descen
dentes constantes do § 1• do art. 31 • 

Art. 33. Aos pensionistas que. mudarem 
àe residencia dar-se-ha. uma guia, da qual 
conste o ultimo pa.gameuto da pensílo e o 
tempo em que n. ella tiverem direito, afim de 
]10deTem recebel-n. opportunamente. 

Quantlo estiverem sujeitos á contribuição, 
a. guia mencionará tambem a ultima effectua.. 
da., pnra, do mesmo modo, continuar a ser 
feito o desconto. 

Art. 34. Com a morte do pensionista, ex
tingue-se a pensão, excepto a da vi uva que 
fa.llecer havendo filhos menores, maiores in
valido~ ou in terdictos e til has solteiras, os q uaea 
entrarao no gozo da. quota que á mesma 
cabia repartidamente. 

~rt. 35. Perdem a pensão em cujo gozo 
estiverem, revertendo a. mesma para. a.s vi uvas 
e, na falta destas, para o montepio; 

a) as filhas ou irmãs do contt'ibuinte que 
se C<J..Sarem; 

b) os filhos menores. quando a.ttingirem â. 
rnaiol'idade ; . 

c) os filhos invalidas ou interdictos, quan
do na mo.ioridade o deixarem de ser; 

d) eis paes in validos e pobres, quando igual· 
mente o deixarem de ser; 

c) as viuvas dos contribuintes que se casa
rem ou deixarem de viver honestamente, 
ca~o não existam filhos ou filhas nas condi
çães dos§§ 1° e 2° do art. 31. 

Art. 36. O pagaroento d,a contribuição e 
joia, teodo sido esta recolhida, adea.ntada
mente, de um'" só vez, darã. direito à pensão, 
desde o dia. do fallecimento do contribuinte. 

§ I. o O pagamento da contribuição e joia• 
sendo ~sta por prestações regulares e exactas, 
dará direito á pensã(), depois de um anno, 
contado da realização da segunda prestação 
da. joia. 

§ 2 o O adeantameuto da joia, si ficar com
pleto depois do primeiro semestre das contri
buiçõe;; mensaes, da.rà. direito à pensão logo 
que tenha decorrido urn um anno da reali· 
zação. 

§ 3.• O pagtlmento da. coutribuição com 
joia, paga mensalqlente, da.rà direito á pen
são, depois de 18 mezes contados da data da 
inseri pçã.o. 

Art. 37. As pensões do montepio não po
dem, em caso algum, soffrer penhora, arms
tos ou embargos, nos termos da lei n. 2.813, 
de 27 de outubro de 1877. 

Art. 38_ Serão pagas as pensões à.s pro. 
pria.s pensionistas que estiverem emancipa
das ou a seus maridos e procurarlort;!S, em 
presença. de autorização :iorw.al e ~atisfactorla. 
ou de procuração passada de accordo com a. 
legistaçúo vigente. 

Art. 39. Incorre em presoripçfí.o n. pens1i.o 
que não fõr recla.marta no aspaço de cinco 
annos, observada. a disposiçii.o do a.rt. 5" tlo 
dact·eto n. 85i, de 12 de novembro de 1851. 

De~ta pres~ripçiio cstiio iseutas as pensil~ 
dos menores, interdictos o outt·os quo, pri
VV.IlCs da. tlirecçiio do sua pessoa. e ndmiois
traçií.o de seus bens, esteJam sob tutela cu 
curadoria., como o determino. o art. 7G do ci· 
ta.clo decretQ. 

DISPOSIÇÕES GERA.ES 

Art. 40. Da. data da publicação em diante 
do regulamento desta lei, que o Governo 
expedtrá dentl'·o do prazo de trez mezes, os 
actuaes contribuintes que serão conservados, 
passarão a contribuir com a importaucia. men
sal de dous. dias de ordenado ou soldo. 

Art. 41. Os chefes ou directores de secção 
de que trata o art. 5° e os delegados fiscaes 
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· do Thesouro Federal nos Estados, no dia do 
!a.llecimento do empregadu, quite da contri
buiçiiv mensal e joia, ou logo que recebam 
pedido de seus herdeiros, mandarão abonar 
aos mesmos a quantia de 200$, para funeral 
ou luto. As famílias dos contribuintes que 
não tiverem completado a joia receberão 
150$, e aquella.s de alguns contribuintes 
actuaes que não houverem ooncorrido com 
ella-100$ para os mesmos fins. 

Art. 42. As familias, si constarem de 
viuva, filhos, netos menores ou maiores,inva
lidos ou interdictos, paes ou irmãs solteiras, 
considerando-se entre os menores as fi
lhas e netas solteiras, dos que fallecerem 
antes da época que dit. direito á pensão, sem 
haverem concorrido com o joia ou sem :;. 
terem comp!eto.do, a.booar-se-ha, logo que 
haja. reclamação <~ respeito, além da quantia 

. determinada no artigo antecedente, a que 
deva completar a importancia das contribui· 
ções realizadas pelo empregado e os respe
ctivos juros aacumulados, lle accorüo com o 
art. 1°, n. 6 e art. 10, do regulamento ainda 
em vigor. 

Paragra.pho unico. N~s condições do artigo 
supra estão as famílias dos que fa.Hecerem, 
quites da joia., ao tos da época que dá dll'eíto 
â pensão. 

Art. 43. Os herdeiros do contribuinte in
demniza.rão em 12 prestações igua.es, no pri
meiro a.nno da pensão, o quantitativo para 
funeral e luto que o Tbesouro ou quaesquer 
repartições federa.es lhes houverem adian
tado. 

Pnro.grapllo unico. Os herdeiros compre
hentlirlos nas dispo.>içües 1lo art. 42, descon
hrão o mesmo quantitativo, quando recebe· 
rem a importa.ncia que lhes tôr devida. 

Art. 44. O Governo addiccionará ao regu
lD.mento desta. hi uma tabella organizada de 
n.ccordo eom a formula. (i•,) que facilite o 
calculo d!L .join. coz·z·espoodente aos contri
buintes maiores de 40 annos. 

Art. 45. Ajuntn. a.rlmini5trativa do monte
pio ID[LOdu.rá proceder a. organização dos 
mappas estatisticos sobre a. vida. média. dos 
contribuintes, de modo a a.pplicar constante
mente a taboa. que mais de accordo estiver 
com a. mortalidade dos funccionarios c.i vis. 

Art. 46. São revogadas todas as dispo
sições contrarias a esta lei e respectivo regu
lamento, manti·las, como subsidiarias, aquel
las que o não forem. e respeitados os direitos 
adquiridos dos actuaes pensionistas. 

Sala. das commissões, 29 de julho de 1899. 
-F. Tolentino.-EucUdes :Malta. 

N. 83A-1899 

Redacção final do projecto n. 1.88, de 1894. 
que determina: que tenha: entrada no The. 
soUl·o, como receita, a renda do deporito 
publico ; e marca 1ltmcimentos aos respectitlOS 
fun.cciona'l'ios. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.0 A renda do deposito publico terá 

entrada. no Thesouro como receita. 
Art. 2.• Os vencimentos dos funccionarios 

do Deposito Publico serão deduzidos do ren
dimento da repartição, segundo a pot'CEinta.
gem que o Governo determinar, annualmeote, 
para acompa.nbal' a despeza. do e:x:ercicio. 

Art. 3>. Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 29 de julho de 1899 • 
-F. Tolentino.-EucUd~ Malta. 

N. 84 A-1899 

Redacçi!o {i.11al do p1·ojecto n. 1.50 A, de 1898, 
que approtJa o 'ratado assignado nesta Ca
pital, em 6 de outuoro de 1898, pelo Minis
teria das Relações Exteriores, de~idamente 
autori.::uio, e o P&enipotenciario da Repu· 
blica Argentina., p:,ra o fim de completar o 
est1.b~lecimento da Unha. diuíso;·ia entre o 
Bra::ril e aq_t,ella Republica, 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.° Fica approvado o tratado as· 
signa.do nesta. Capital, em 6 do outubro cor· 
rente, pelo Ministro das Rela(,.'Ões Exteriores. 
devidamente autorizado, e o Plenipotenciario 
da Republica Argentina, para o ftm de com
pletar o estabelecimento da linha divisaria. 
entre o Brazil e aquella Republíca.. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. da.s Commissões, 29 de julho de 1899. 
-F. Tolentino.-El-lclides M'Ua. 

N. 85 A- 1899 

Redacçi!o final do projecto n. 85. deste anno, 
que approua o tratado de arbitramento et~tre 
as Republicas dos Estados Unidos do Bra;;i~ 
e do Chile, firmado nesta Capital pelos ple· 
nipotenciarios respecti~os, em 18 de maio 
de 1.899. 

O Collco-resso Nacional resolve : 
Art. I.• E' approva.do o tratado de a.rbi· 

tramen to entre as Republicas dos Estados 
U!lidoe do Brazil e do Chile, firmado· nesta 
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Capital, pelos pienipotenciarios respectivos, 
em 18 de maio de 1899. 

Art. 2. • Revogam-se as disposiçücs ·em 
contrario. · . 

Sala das CommisS5es, 29 de julho de 1890. 
-F. Tolentino.~Euclidcs Mtlta. 

Va.e a. imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 36-1899 

Concede ao .Deput,tclo PliJiio Cas!tdo licença, 
por p1·azo indeterminado, para tm t,n· d11 
sua saude. 

A commissito de Petições e Poderes da Ca
mara dos Deputados. tomando conhecimento 
da petição em que o D.~putado Pliuio Casado 
solicita uma. licenca, por p1•azo indetermi
nado, para. trittar de sua s:~ude gro.vemente 
alterad11 , facto que prova com competente 
attestação profis:üonal, é ele parecer que lhe 
seja concedida a licença uos termos em qu~ 
a. solicitou. · 

Sala das Commissü~s. 28 de julho <l·~ I 899. 
-Alvaro Botelho, presidente.- Ca.<cmi1·,) da 
Rocha, relator.- 1'aoores dv Ly l'a.- Rattl 
B arroso. 

Vão a imprimi!• os seguintes 

J' A R l!OF:Rit!'\ 

N. 368-1800 

P•.tl".cc~~· solir~ CliiCIIIl•t~ llfliJ;·ccirl••s 11a 3" 
dtscu~sao do proj<Jr.to n, :J(J, t16sl<J •t llllO, 

llu{Jstiltltirn n;1ptot·wlfl wr 2" !liscu.,sho rlo 
JW()jcct•t n. 171, da JR{I8, 'J"C c.~la/letr ·,·c rc
gms t XI I'a qwrl1{icnrll·• tltJ j111·•tl"s (crlc1·n.es c 
para rt ,.C,,JICCtiva ·t•cds•To 

E:s:aminrmdo :1~ omnn•lnsc.lfl J•rQjodu n. 30 A, 
do ISQ!l, apro~on tr~ ·l ns , em 3" tliscusM.o, 
pelos lllus•rc:s OP]IU lado~ Sr·s. Tr·inrhtlo (J 

Ail"onso Custa, é do P"J'ecer a. Coruuli,sii.o do 
Constituição, Legblo.çü.o o Jll:jtiçn que sejam 
ndoptadns ns seguintes: 

r 

Ao n. 3, § 1° do art. 2• accre~cente·se- e 
dos Estados. 

li 

Ao n . 6 nccrescente-se- e os carcereiros 
ou administradores das cadeias, federaes ou 
loca.es. 

m 

O n. lO substitua-se :pelo seguinte- os 
que tiverem servido ein alguma. das dti.as 
ultimas sessões l?recedentes do jury. 

IV 
Ao art. 4•: 
Onde se lê- Umn.junta composta. do juiz 

federal, como presidente, etc.- leia- ~e: um<~. 
junta com poste. · do juiz federal, co mó presi· 
dente, do presidente do Conselho Municipal 
e do procurador da Republica "Ga. tfSpecliva 
~ecçã.o. 

v 

O § i 0 substitua-se pelo seguiu te: 
A urna. terá tres chaves, distinctas, cada 

uma. das quaes ficará em poder de cada um 
dos membros tia junta. 

VI 

Additivo ao art. 6°- O.s livros o papeis 
relativos ú qualificaç5.o de j rrrados, bem como 
as peti~ões, recl<nnações, t•ecursos e documen
tos que os iostrtlirem, são isentos de sel!o e 
cmtas. 

VII 

O art. 8" snhstitua.-se pelo saguinln : 
Revogam-se as tlisposiçlles em contrário, 

VIH {supressiva.) 

Supprlma.-soo n. 2 do art. 2°. 

1ncorpor:ulas no projecto, po1• elreito de 
votadí.o do. Cama.ro., as cmcmdus que vão 
nclma tr(lnscriptas, julga. a Commissão que 
deve o projecto SOl'll.PJlrovmlo em 3• discussão 
sem outr•as moilltlca~õc!l, Jliio devendo, em 
cons~q:tcnchL, ser acceitas as que deoot-rem 
da :< out!'ll~ cme:; tliiS apresentn.rlns. 

E', i'''is, a Commfssii.o d~ p:trecer que, por 
não merecal'onl a approvação lla Cumaro, sc-
jum rejeitllrlas todas as outras emendas, . 

A substitutiva do art. 2° porque o criterio 
que nella se estabelece pa1•a a qualificação 
está longe de impor-se á preterencia a que 
aspira. pois, alem de ser ,em parte, reproducção 
do que se acho. dispos to no p:i'o,jecto, per:rllitte 
que, na inclusão ou exclu~ã.o dos j urados, im
pere o arbit1·io do juiz qualili•~adoredos mem
bro3 da junta de revisão. Com e1feito. !lesde 
que em log:•r de regras certas estabelecir1M no 
tel:io legislatlyo, :1o qualificação passa a ser 
feita., na conformidade da apreciação sub-
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jectiva da autoridade qua.liticadora sobre a 
honestidade e o bom senw de cada cid<!dã.o, ê 
evid!!iltc não só que os actos ele inclusão on 
de exclusão serão exercidos sem contraste 
legal ou jUl'idl.co por nã.o ser passivel sujeitar 
a este meras operações do fôro intimo rle um 
cidadão investirlo de determinada. autoridade 
publica, como que taes actos poderão jamais 
sei' objecto de qualquer COl'rectivo pratico, 
por is8o que não h:xverã base parã. os recur
sos da, lei, nem para o provimento dos mes· 
mos recurso9; um::L vez que o dimito do cidn

·dão fica inteiramente á mercê do bom ou 
maoarbitrio de quem ojulga. 

A que manda substituir' o texto t1e n. 4 
do art. 2",§ 1•, porque mais não exprime do 
que um privilegio que sera constituiclo em 
favor dos otnciaes de terra e m~r. 

Nem p.orque o direito de ser jurado se elas· 
siJique como um dil'eito, deix•.~ o servico do 
jury de ser um onus de que devem. compar
tilhar equita!ivamente torl:ts as class~s rla so
ciedDde ; e, pois, não é justo nem anmissi vel 
que se fa.çft excepçã.o de determinar classe. 
mormente quando se considera. que po1• isso 
mesmo e desde logo se aggra va o onus em 
questão para to.Jas as ou Iras classes. 

Convem., JlOrlan to,q ue seja maotid:i a isimção 
~I!() o :p:rojecto, a semelhança do que fez para 
com as altas autoridades civis, cst'' be!eca 
pai•a os omciaes generaes em ccmmi~são e 
para os comrn:'lnrlante3 de f,rtlârniçiTo em geral, 
isenção qtte differe substa.ncialmente da que 
a einentla consigr.à, :1 qual perde o c!ü•acter 
de isenção pa.t·a reve~tir o de pi'ivilegio de 
classe. 

A emenda ndditiva quo estende a. isenção 
doservir;o do jury aos clerigns tlo qualquer 
religião Ilão póne ser admittida, oilonslv" 
como se moslrl~ da rlisposiçií.o do a.l'l. 2·• § 3 ' 
do projecto e T>rincipaJrn,,nt!l rio at·t. 72, 
§~ 28 e ~g da Constituiçfio Fer1eral. 

Por igual dcvn ~er repnrli:lrln, a qun pre
tencle substituir o n. 1 do§ 2• do lll't •• :'!0 •lo 
projccto. Bast·, enuneio.l·:l para npll!'ut• o ~ruo 
em qull .·~ (olla a ttentat(•ri::. •lo art. 71, ti I•·, 
Icttra b, d:L Con~titui•;iio da Repui.lllca. 

As emendas suustitutivas do nrt. 3• e res
pectivo § 1" e uos §§ lo e 8" do :rrt. 4" do 
projecto conteem ma teria iufringente da auto
nomia e da indepentlencitt de acção que o 
projecto procura assegurar nos juizes fe
deraes, e não podem conseguintemente set' 
adoptadas sem grave detrimento do espí
rito e do systemn do mesmo projccto. Nio 
só deslocam o juizo do editicio em que 
tem a sua séde ord;naria, como estacolccem 

em materia. da economia intima, dâquella e 
cuju.inidati.va orgatücamentesó áquella póde 
perte •. cer. A emenda sobre convocação do· 
jury não põde ser acceita porque o projecto 
versa sobre composição e ilão sobre filncciõrili.
mento do tribunal. 

Emquanto ã emenda additiva, que fU::a 
tres .sessões annuaes e provô sobre a substi; 
tu i cão do juiz de seccão por S':lU substituto e 
sobre a deste pelos supplentes, na ordem da 
co !locação respeeti v a, julga a Com missão que 
não tem ella razão de ser, já porque a snbsti· 
tuição referida é a mesma que já se acha. 
estabelecida. nas leis vigerrtes, e já porque a 
fixação do numero de sessões anntiaés Iiãd 
tem effeitos praticas, apt>eciaveis. Uma ses
são annuo.l do jury é de presumir que se 
realize em qualquer dos ·juizos federaes de 
menor movimento, na Republica.; innltíplàs 
e repetidas sessões podem occorrer nas gran
dea ca()itaes que são séde dos juizos de maior 
movimento. Ora, num caso nãJ se àttinge e 
n·oútro excede-se p~ssivelmente o numero 
de sessões estatuído ila emendn. Logo, [L dis· 
posição ela mesma emend~• c:tr.ece de o-bjectivo 
p1·atico; o que, alias, re;;utta do contexto della, 
no topico em que se diz: <.;;alvo não havendo 
processo a julgar ••. » 

A emenda do Sr. Deputatlo A. Costt'l. sobre 
o numer'o do ch;tves da urna rle jura.'los est!i. 
prE'jUdica.da pela tlo Sr. Deputado Trindade 
que, sob o n. V, a. Commissão incluiu entre 
as que, segundo o seu par·ccer, devem ser 
approvadas pel:J. Camai'a.. 

Apresentou n!]uelle illustrc Deputado ou· 
tro. emenda mandando supprimir do n. IX do 
§ 1" tloo.rt. 2•as palavras-si o roqnororcm. 
Nii.o l1a. l'<lZ[o ]il:~.usivol pn.r:t cOni'Crtct· o.m 
rlispn~lc;iio ta.xnti \'a e olrriglltorh~ o, Glmples 
is<'n~'<i.o que o P~'o.iecto cnnslgnn, t11nto mD.ls 
qn:t~to n~zcl·o seri:t lu~tituit• Ulnl\ no\"11 os• 
pecifl rle c tpitis dim{rwlio pnr11, quantos nttln· 
g-h:sem n id11de de 50 annos. 

Salit das Commissücs, :w rloj11lho rlo 1899.
Jl/.r.J'IÍn.< hnior, pt'e8idr·ntn.- Xrwier da 8il-
1•ciJ•,r hmiru·, t'elu.tot•,- Urtld'to Car~alh·d .
Ltri; DllorírzgHc.~.-Al(i•edo Pin:o.-R~v11davía 
Curríi11 .-0/i~•il·a Braga, com restl'icçües. 

N. SO A-1899 

.AU1o1·i~lt o Gover»o a ma:nda1· demolir Dt 
clous arma.::ens d,t .Al(andega de Santos con
stniidos ,,m terrenos municipo.es da mesma ci· 
àade, tõa praça A ntonio Telles 

um. a v!~J·d.atleira relação de subordinação l Foi pre~ente á C. ommissão de Orçamento o 
entre I!. justiça federal, como subordinada, o a prujecto n. 80, de 1899, sqbscripto pelo Sr. 
justiça local, como dominante ou preeminente, Deputado Bueno de Andr<.\da. e outros, .que 

Caruo.~a v. III 5S 
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autoriza. o Governo a mandar demolir dons 
a.rmazens da. Altandega de Sa.utos, construi
dos em terrenos pertencentes á Municipalidade 
da mesma. cida.dé de Sa.ntos. 

Allega-se em favor do proje~ .l que, du
rant~ a •!rise de transporb,havida no periodo 
que decorre de 1890 a 1895, o Governo Fe
del'fl.l, com o expresso consentimento das auto
ridades municipa11s de Santos, mandou con
struir no meio do largo ADtonlo Telles ter
reno pertencente ao patrimonio municipal, 
deus barracões provisorios. Debelada a crise 
de transporte pelas grandes obras re,liiza.das 
pela. Em preza. Docas de Santos •. estes dous ar
mazens tornam-se desnecessaríos pa.ra. o fim 
a que tinham sido destinados. 

No entretanto a sua permanencia, nã.o tra.· 
zendo vaDtagens ao Governo Federal, acar
reta para. a Municipalidade inconvenientes 
serias já. com o atravancamento da praça, 
jã. impedindo-a de realizar obras de ;;anea
mento nas qua.es tem de aproveitar o espaço 
occupa.do patos di tos barraeões provisorios. 

Em vista dos motivos expostos, a. Commís
são é de parecer que o projecto seja a.pprcr 
vado. 

Sala. das sessões, Z7 de julho de 1899.- Cas
siano do Nascimento, presidente.-Augusto 
];fontenegro, relator.-Calogeras. - Mayrink, 
-Ser.::edello Cor,·éa . -Alcindo Guanabara. 

N. 80-1899. 

Artigo unico. Fica. o Governo autorizado a 
mandor demolir os dous a rmazens da Alra.o
dega. de Santos, COilStruidos em terrenos mu
nicipaes da mesma. eida.de, na praça. Antonio 
Telles ; revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 20 de julho de 1899.
Bueno de Andrada.-Aluares Rubiüo.-Etias 
Fausto .• - Oliveira .Bueno,- Domiugues de 
Castro. - Lucas de .Ba.n·os, - GllfCCI'ÍIJ. -
Edmundo P.m sec·r .• -OUveira Brag<t: 

N. 93-1899 

Autori.::a o Governo a contracta7' com Jero
nymo Moreira da Rocha B1·ito, ou com quem 
melh01·es v.mtage11s offerecer, a construcçllo 
de uma psnitenâ-:tria em que sej am cun~
pridas a.s p~Jnas impostas aos delinqttcntes 
e111. geral petas justiças do DislríctoFederal, 
segundo as bases que estaiJelece. 

o cidadão Jeronymo Moreira da Rocha 
Bri.to, em petição dirigida ao Congresso Na
cional em 19 de maio ultimo, propõe-se a 

crear uma penitenciaria modelo que deverá 
ser construída na. ma.is fiel observa.ncia. dos 
preceitos da moderna penalogia. e dos pro
gressos scientiftcos desse genero de con
strucções, e :pede que seja o Poder Executivo 
a.\ltorJzado a. contra.ctar com elle, peticiona
ria, sobre o objecto indicado. 

Uma. peniteneiaria. a.gricola. e, annexos a. 
ella, estabeleoímcntos industriaes e de artes 
e oficios, a.lêm do hospital e outras depen
dencias necessaria.s, completam o plano do 
melhora.mente que o :peticionaria se propõe a. 
realizar em contliçõM altamente va.nta.josas, 
pois, sem contar outras que ilecorrem da. pro
posta.. cumpre agsignalar que é o proprio 
peticionado quem, na lei de autorização im
petrada, solicita a inclusão do seguinte dis
positivo : - quaesquer que sejam as con
dições firmadas entre o Governo e o petici
onaria para a. execução da. proposta deste, 
não poderá ser estabelecida. clausula. algnm:J. 
que implique augmento de despeza para os 
cofres publicas. 

Deferindo a. petição acima. referida, a1iã.s, 
com a clausula. limita.tiva. da. concarreneia. 
publica, concurrencia em que maiores van
tagens poderão, ta.lve:;o;, ser offerecidas pelos 
licitantes, parece que a Commissão de Con
stituição, Legislação e Justiça faz obra. de 
patriotismo e de humanidade, procurando 
tornar etrectivo e pratico o organ1smo penal 
instituido pela vigente legisla~ão. e servindo, 
ao mesmo tempo, a elevadas imposições da 
justiça e da moral, e a urgentes reclamos do 
direito repressivo e da civilização. 

Não carece nem occorre fazer estudo dos 
antecedentes deSsa gra.ve questão, nem do 
instituto jurídico da. L'eincídencia, nem das 
questões connexas, em geral, nem dos diffe
rentes systemas penitenciarios,desde o aubm•
niano até o pen.sylvanico progressivo, para 
chegarmos á demonstração das excel!eneias 
do regimen peni teneiario arloptado, com su
perior criterio scientitlco, pelo Codigo Penal 
da Republica. 

Notav,\1 documento recentemente entregue 
ã. publicidade resume a questã.o, tleelarando 
que o systemo. do Codigo é combiMçilo har
monia;~. da todos os elementos até lloje apu
rados, pois, so passo que é um poderoso a 
efficaz instrumento de repressão, que protege 
a sociedade contra os legiona.rios do crime, 
prepara a. regeneração tlo criminoso, a.limen
ta.ndo·lhe a. esperança., que é para as facul· 
dades e as aft"eições huma.na.s o que Êl o calor 
e a. luz pa.ra o reino vogeta.l, e fazendo de
pender de seu sincero a.rrepeadimeo.to a volta. 
mais ceclo par<" o gremio da sociedade, de que 
foi sequestrado como um ente perigoso. 

Esse mesmo documento, perguntando si a 
systema. tem. defeitos, responde, com André 
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Louis, 'que o systema. em questão jã. fez as 
-suas provas, entrou dBfinitivamente nos cos
tttmes e deixou ver que a somma das suas 
vantagens reconhecidas é maior que a de 
todos os seus inconvenientes e perigos. 

Não é preciso, pois, neste período da his
toria jurídico-:penal, que se abr:t debate sobre 
a superioridade do systema consagrado ao 
Codigo; basta que, constatando os :progressos 
do estudo sobre os diversos reg-imens peni
tenciarias nos paiz8S organizados c de maior 
cultura juridica, bem como o triumpho cre
scente do systema. qu4!l o nosso Codigo sabia
mente consagra, tenhamos em vista, não só 
que desde a phase inicial do regimen repu
blicano foi nacionalizada, entre nós, essa 
grande reforma, como que, desde cn tão, se 
nos tem deparado como irremediavel a gro
tesca situação deprimente da J10SSa organiza
ção social, em que, mantendo nos codigos e 
nas' leis determinado systema de penalidade, 
mantemos, em cardeal eontraposição com 
elle, as ma.is absurdas praticas regulamenta
res nas erisÕeS pub!iC;·IS existentes em toda 
a extensao do territorio da Republica. 

Com efi'eito, ate hoje, sob varios pratextos 
e muitas vezes na mais perfeita ausencia de 
qualquer pretexto, tem-se adiado a. solução 
do problema decorrente da lei penal brazi
leira, de modo que o regimen peniten· 
cia.rio, por esta instituído ba quasi um decen
nio, está ainda por ser inaugurado na pre· 
sente data. Pa1•ece que mais longe não po
dem ir o uso e o costume de violar a lei. 

Em relação ás pratica.s extra-legaes que 
constituem o regimen de facto em vigor en
tre nós, abstemo-nos de quaesquer commen
ta.rios, tomaodo o exemplo íllustre do grande 
Tocq_ueville (e com melhores razoes que elle) 
quando, ao discutir o regimeu penitemcin.rio 
então vigente em França, proferiu, em plena. 
CD.mara, estas palavras rnemora.veis « : .•. 
nrJ.da. mais accresceota.rei porqu~, si, quizesse 
dizer tudo, eu teria. de fuzer á Camara 
gemer de peznr· e corar de vergonha». 

Si agora, dadas as actuaes condiNes finan
ceiras do :pa.iz, fosse, por força. eeUas, 3.dia.da. 
mais uma. vez a inaugura~ão do regimen pe
nitenciaria, instituído na lei - regimen que 
já. se pretende abolir sem as honras si quer 
de uma. simples r.lxperiencia, força seria. re
conhecer que uma raza(• justa era atloal irt
vocada,depois de tantos pretextos futeis, até 
agora allegados p1•a formttla. Uma -vez, po
rém, que se torna possivel a solução do pro
blema, sem que por modo algum se imponha. 
aos cofres publicas qualquer augmento de 
despeza, o que, no momento, mais do que 
um sacrificio, seria um absurdo e um impos
sível, -parece que, a rigor, nada se oppõe a 
que o Congresso Nacional coopere de prompto 

com o Poder Executivo para o effeito da ex
ecução regular e pratica da lei penal da. 
Republica. 

E,pois, dereriodo, nas oondições preditas, a.· 
petição de Jeronymo Moreira da Rocha. Brito. 
acceita a Commissão de Constituição, Legis
lação e Justiça as condições geraes na. mesma. 
petiçii.o expressas e é de parecer que seja 
adoptado pela Cama.ra o projecto de lei de au
torizD.ção que adiante sa segue. 

Cumpre observar que a Commissãonão inclue 
no projecto as condicões de ordem tecbnica a 
regulamentar constantes da proposta, não só 
pot· ser o conhecimento dellas da attribuição 
rl.o Poder Executivo, como por ser necessa.río 
deixar a este ampla liberdade de acçào, no 
que respeita. ao exercício da autorizaç'(to que 
o projecto lhe confere. 

Eis o projecto : 

O Congresso Nacion<~.l resolve : 

Art. 1. • E' o Governo autorizado a con
tractar com Jeronymo Moreira da Rocha Brit<> 
ou com quem melhores vantagens oH'erecer, 
a construcção de uma. :penitenciaria, em que 
seja.m cumpridas as penas impostas aos delín· 
quentes em geral pelas justicas do Districto 
Federal, devendo para. esse effeito comprehen
der a. mesma peoitenoiaria : 

I) um edificio especial,destinado n.os delin· 
quentes condemnados it pena de prisão cel-
1ular ; 

I!) cdiíicio e conveniente área., em que se
jam insta.lla.dos, nií.o só estabelecimentos in
dustriaes, como escolas correccionaes e colo
nio.s agricola.s. destinados a.os delinquent.es 
sujeitos ao cumprimento das pena.s de prli>ão 
com trabalho obrígatorio o de prisão discipli
nar industrial ; 

H!) um edificio pa.ra prisão de condemnados 
e detentos do sexo ftlminino e de menor 
idatle ; 

IV) um hospital parQ. tratamento dos con· 
tlemnado~ e uetentos. 

Art. 2 _ • Quo.csquor que sejam as condicões 
accordada.s entre o Governo e a outra. parte 
contracta.nte, clausula alguma poderá ser in~ 
cluirl.a. no contracto que importe ou de que 
decorra. qualquer augmelltO de despeza. pu
blica. 

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões 29 de julho de 1899.
Martins Junior, presidente.-Xat>ie?' da :Si&
t>eira Junior, relator.- Luiz Domingues.
Galeão CarrJalh.·tl.-Alfredo Pinta, vencido.
RitJada1Jia Corrêa.-OU'Ceira Braga, 
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.Additi1)0 deMacado. 11a 3• disctmtlo do prÓ' 
jecto 1~. 189 B, de 1898, que autoriza ó 
Governr~ a ,·evei' as oposcntadorias concedi
das depois de 24 de frJTiereiro dB 1891, para 
o fim de declarar sem effeilo as q~e nao 
·ti1)el'em sido decretadas de accordo com o 
art. 75 da Coi'IStituiç<10 e leis ao tempo 
existentes, ~om parecer da maioria da Com
missao de Constituiçá'J, Lcgislaçau e hutiça, 
deste anno, e voto em sepa1·ado de~ minoria 

{Vide p~ojeelo n, 1S9 F; de 1898) 

As aposentadorias só podem ser concedidas 
na. conformidade da COnstituição e das leis. 
Quando concedidas por méro arbítrio do Go
verno e a.ssim acceitas, por se conformarem 
com ellas os prejudic~dos, cessam com esse 
mesmo arbit1·io, · 

N"'ao ha allegar direitos adquiridos contra. o. 
Constituição e as leis, maxime tratando-se 
de aposentadorias qne accusam logo á pri
meira vista o eseandalo de sua. concessão, 
. Nem é de certo a revisão ma.teria. de ju

risdicção contenciosa, cuja. . apreciação se 
possa contestar ao Poder Executivo, pela 
extincção do contencioso administr:ttivo. 

E si alguma aposentadoria qu~ tenha sido 
concedida nos termos da lei, fôr não ob
stante reconsiderada, caberá ao prejudicado 
fazer valer seu direito perante o pódel" com~ 
petente, que é o Judiciario. 

O que parece-e por Isso mesmo-:-desne
cessaria e mesmo sem fundamento na Con
stituição, !l a autorização que o projecto clá 
aó Governo Jlara este reconsiderar um a.cto 
seu, qúe ellc é o proprio a reconhecer arbi· 
tr a.l'io. illegal e funesto á Nação, e não raro 
aos proprios aposentados. 

Arriphi&ophío, pr.~sidénte. Na minha qua
lidllde àe funooionario federal aposenta1o, 
niio tomei parte nem Dã discussão deste pa
recer, nem n~& votação d!\ suas conclusues.
Lui:; Domingues, I'elator. -lrine~' Machado, 
sou contrario ao projeclo por estes funda
mentos e outros que melhor expenderei da. 
tribuna. da. Ca.mara..-Ma1·tins Junior. Por 
desconhecer ao Poder Legislativo como no 
~xecutivo a competenc.ia de que trata. o pro· 
)ecto.-Gale4o Cartx~lhal, concordo oom o 
voto·do Sr. Martins Junior. 

VOTO EM SEPARADO 

Alfr.edo P into, vencido, com o seguin~e 
voto: 

Sinto divergir dos illustra.dos e doutos 
collegas signatarios do parecer. 

. . · . ...... ~ ;· . . .. 

Os abua09 verificados na: concesSão · dé . 
tt posentadoria.s a. funeei onários pu blicos sem c> 
i·equisito exigido pelo texto constitucional; é a 
facilidade do po·ler publico em transformai 
em um favor pessoal, a vantagem institliidà 
sob o ponto de vista da justiça. e como pro
te~ão aos servidores da Nação que inva.Jj,... 
daram-seno trabalho de todos os dias, sug
gel'iU, de certo, o project.o que a honrada 
maioria da Cotnmlssão julga desnecessario e 
rnesmo sem funr'lament.o constitucional •. 

Em :uma phase de severas eeoildlntâ! està. 
e outras medidas adntinlstra.t ivas São impos
tas, sem vacillações, ao poder publico. 

Sou cobei'ente com as idéas que ô atino 
passado e este a.noo sustentei a l'espeitd dó 
ohjectivo do projecto. · 

Turgot em li74, assigllálou a. concessão ai'• 
bittari:t de aposentadorias ; e, desse grito 
rl e alarma. dó grande estadista, surgiu. 6Iü 
1776 ttm novo regulamento restringindo lés 
pensions de retraite e outras, elevadas á. fa
bulosa somma de 2.994.000 francos, que as 
prodigalidades de Luiz XLV e de LUiz XVI 
fizeram pezar sobre o orçamento. 

Necker seguiu às passos de Turgot e, um 
regimeo de honestidade e pa.rcimooia. estabe· 
leceu-se então. . 

Será. uma 1déa origim~l a que lembr& o pro· 
jacto 1 

Ab!!olutamefite .não. 
A França- que acabnmoa de citar, teve, 

além daqueiles' actos remotos, a. lei de 16 de 
setembro de 187l. 

Em 1878; novo protesto echoou no seio do 
Parlamento e·disto rios scientifioa.ram nota
veis mcriptOTes. (J. Pondra et Eui. Pierre ...... 
Traite Prat, Droit. Pt~rl.-Supp. de i8 a. 1880, 
pag. 38.) 

Cabe, portanto, a.d Congi'e!ISo enfrentar o 
problema. ; a. sua solução sigo.itlca. a tepres· 
são dé abusos e acceotua. o progl'a.mma dé 
eCO'Ilomlas, fatalmente traçado aos . depar.tll-
mentos Legislativo e Executi~o. · 

A disposição do art. 15 da. constltuiçitó, 
teve natural interpretação no decruto n. 117, 
de 4 de novembro de 1892, em vigor. 

Pois bem, nem uma nem outro tem sido ri· 
gorosamonte observados. 

A invalidez do funccionario é oma ficQiío. 
Fora.in aposentado:~ por tlm simples exame 
medico ou sem elle ~ funccionarlO!I robuatO!I 
que, logo depois de decla-rados inactivoa, en
tregaratn·M a mliis penosos labores, e hoje 
ê:xercem, até, fo.ncçues remuneradas nos Es-
~d~. • . 

Oütros foram involuntariamente aposen· 
tados, sem que já mais se lembrassem de aban
dóoar 6 serviço da. Nação. 

l>e lllodo que o. lei fnndamM.tal foi poste»• 
gàda. e a verba. orc;amenta.rla. para aposenUI.-
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. dos, de 1.026:292$675, que era em 1889, 
chegou . .no exercício actua.l a 3.500:000$000. 

O a.rt. 75 da Constituição estabelece : 

« A apo~entadoria sa poderd ser dada 
aos funccion"rios publicos en~ casJ de in
,alide;; M serviço ria Nação,"» 

·E&.e texto im:p~rativo pTedominou, indubi
tavelmente, no animo da. Constituinte. para. 
evitar praticas abusivas. O decreto n. 117, 
acolheu os mesmos princípios, como se depre
hende do seu ar_t. 1", que diz o seguinte: 

«Desde a dat& da presente lei, é o Poder 
Executivo autorizado a. conceder, de accordo 
com o art, 75 da Constituição Federa~, apo
sentadoria aos funccionarios publicos que a. 
ella. tiverem direito.:~> · 

. O legislador de 1892 acompanhou o pensa
mento de todas as legislações dos paizef: 
oultos. 

A idade avançada:, o tempo ·de serviço e a. 
invalidez provada no serviço da Nação, con
stituem elementos ~ssenciaes da "Verificação a. 
aposentadoria. . 

Mallricio Block (Dict. de l'Adm. Fl•an
çaise, pg., 1.765, 3" ed.) commentando a. lei 
de 9 dé junho de 1853 e outros actos referen
tes a pension àe retraite, declara: 

Trata-se de examinar, não si o em
pregado deWJ cessar as suas {tlncçües ou 
continual-as, mas si as enfermidades 
que o tor)~am i11c1pa:: de preenchel-as 
resultam fk exercido de suas fuHcçues; 
ainda neste ·c,lso a a.ppreciação nl!a e ez
clusi'l:amente da jurisdicçao eúL admini
str<tçl!o actioa, eUa abrange tamoem a 
competencil' do jui;; administrativo. 

Girou (Le Droit Publique de la Belgigye), 
referindo-se ao mesmo assum pto diz: 

. . 
·A clupla condiçtio r!a idade e duraçtro 

dos set"lliços nao crea um direito abso
luto d pensão . 

O Govemo fica juiz dl), qucstao de sa· 
· ber li o (unccion:trio que reclama $C acll~ 

etfecti-oamente na impossibilid.ule phy$i
ca ou moral de continw;_tr o exercício de 
sua.f (u:tl.cçües, 

Assim ta.mbem o exigem as bis ita.lia.nos 
n. 1. 731, de 14 de abríl de 1831 e de 1884 
art. 50 (Enrico de! Guerra; d'admi.nistrazione 
:publica in Ita.lia.) . 

De modo que, o simpl<:~s requisito do tempo 
d~ serviço não implica. o di:relto á arosenta~ 
dt•ria. A in'l.lalide.::, a incapacidadephysica ab
soluta para o e-xercicio- das. funcções publicas 
são cl~tusulas substa.nciaes do contracto cele
brado ®tre a Nação e o funccionario. 

A noS!!a. Constituição não estã. isolada; a sua 
disposição, n.esse particular, é antes um re~ 
flexo de principio~ estatuídos no direito ad
ministrativo de outros povos mais pr<Lticos e 
orientados na organização de seus publieos 
serviços, nas normas de sua. adminis.tração 
civil. 

A respeito diz o illustre Sr. Aristides Mil
ton; co:mnentando o art. 75 da Constituição 
Federal (A Const. do Brazil-Not.· Hist.~ 
Texto e Colnm.-1898-pa.g •. 442):-. 

Protegendo os funccion.arios 'llifa!icios 
contra as aposenta do rias forçadas, de qutl 
tanto abustiram governos arbitrarias, e 
simultanea~nte aça.ulelando o TheiSouro 
contra as aposentadorias intempesti,;as 
que o fiVlotismo e os ·conchallos indecen
te& costumam suggerit e bafejar; o disN 
positivo constitucional deste p.rt. 75 e 
dup~amente Justifica'IJel. 

~ Dup~Jmente, sim; pois que eUe, como 
acabo de indicar, atumle ao interesse 
legitimo do cidatüto e ao mesmo tempo 
ao"s interesses legitimos da fa:senda pu
blica; de «m lado a.mpara o se1"'idor rlà 
pa,wia, dando-lhe a ·1·ecompensa que sua 
precaria situação recwma, por outra 
parte, só permilte semelhante sacrificio 
do erario, guando fica promda a impos
sibilidade do funccionario cominuar no 
trabalho, que o desemtpenho de seu em-
prego por acaso exija, · 

A respeito, o Supremo Tribuna~ 
F~deral pronunciou-se do modo se• 
gui11te ; 

O intuúo desta artígo foi regular as 
aposentadorias abusi~amen!e rBgueridas 
por empregados publicas e facilmente 
concedidas pelo poder competente em lle
n~ficio de quem, u~ ve:; ''posent~do, ia 
C:t'€H'C"r outros empregos, rcceuendo do 
Thesom·o t~cncimentos, $Cm o correspon• 
dente serviço. 

E o gue d mai~ gra1Je aiflda, em dam
no dos c0{1'es publicas, onerados por dws 
ordens de emprega!lo31 a 3aúer, os cffiJ· 
cliDoS e os inaclit~&$. 

Eis a. linguagem do primeiro tribuna.! judi
cituio do paiz, perfeitamente de accordo com 
a opinião emittidn. neste parecer. 

Admitta.mos que a aposentadoria. constitua 
um contracto ; neste caso elle obedece as re
gr(IS geraes de Direito e nullo será. se lhe fa.l
tarem elementos esseuciaes, quer se refiram 
ao sujeito, ao ob}ecto ou a fórma. 

A proposito agitou-se no parlamento belga. 
tão interessante questão. 

M. Jonet sustentou que «quando 11ma. pen
são é concedida ou quando uma funcvão pu
blica é assalariada, o direito que teem os 
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pensionistas ou funccionarios de se fazerem 
pagar do que se lhes deve e um rlireito c i vil 
pr:~priamente dito, e que em face de uma 
contestação entre os tributarias e o Estado 
sobre a importancia desta sorte de direitos é 
aos tribunaes que compete decidir, nos ter-

. mos do art. 92 da Constituição Belgal>. 
. Contrario a Eemelhante interpretação col· 
loca-se Damortier: «O direito á aposentado
ria não e. civit ê poUtico », atnrmou o douto 
parlamentar. · 

Giron na. sua. citada obra. confirma. o mesmo 
asserto: 4Quando se trata de apreciar as re
lações contractuaes, deve-se indagar si a con· 
vençã.o entra. nos termos de contracto~ defe
ridos pelo codigo civil. 

Desde que ella. · sahe das previsões deste 
· codigo, desde que é ella regulada pelo direito 
pnbllco ~ administra ti V·:. engeo.dra obriga
ções politicas. Citemos, por exemplo, o con
tra.cto· su i ge11eris que S:} fórma. ent re•o Es
tado e os seus fanccionarios; este contracto 
não constitue uma, obrigação civil ; os tribu
naes nada teem que \ler na l'egulamentação de 
ditficulda.des ds gwzes elle dá logar . 

lsto e:1:plica. porque o govern:> é o unico 
juiz da questão de saber si um empregado 
demissionario ou exonerado deve f11zer valer 
os seus direitos á pensão.:. 

Deste modo tem comprehendido tambem o 
COngresso, como se deprehende do art. 3, 
ns. IX e X da lei n. 550, de 31 de ·dezembro 
de 1898, que orçou a. despeza geral da Repu
blica. no corrente exercício. 

Essas disposições, que se referem a.o Minis· 
terio da Justiça e Negocies Interiores, estabe· 
lecem o seguinte: 

« Os empregados que tiverem direito á. vi
taliciedade, garantida. por lei, serão aprovei
tados nas vagas que forem occorrendo, quer 
na propria. secretaria, qur.r nos outros minis· 
tet•ios ou nas repartições a elles subordi· 
nadas. 

Os empregatlos vitalícios por IC!i, cujos 
logares forem e:r:lin,tos, fic(l.riio addidos e de . 
verão ser aproveitados no.s vagas que forem 
occorrendo nos alludidos estabelecimentos 
ou em out ... os dependentes do Ministerio 
do Interior, conformo n. no.tul'eza. dos ser· 
viços. » 

Eis a. posição dos funccion:~.rios aposentados 
que, em virtude da. ,.e 11isao. tenham de vol· 
tar á actividade do serviço. Emquanto não 
forem aproveit:~dos, é natural e logicu que 
continuem a perceber os vencimentos cor-
respondentes a aposeot:uloria. . 

Não haverá, portanto, offonsa a direi to• 
ãdquiridos, mas o restaiJelecimento da ver. 
dade constitucional. E depois não !la direitos 
contra direitos, nem interesses que se sobre· 

ponham aos preceitos do nosso Estatuto po..; 
litico. 

E' preciso repetir o principlo de Black: 
« um a.cto inconstitucional não é lei ; não 
confere direitos ; não estabelece deveres; não 
erro pretenção ; não institue cargos. E' j uri· 
dicamente considerado como si nunca ti'lJesse 
existido ». 

A autorização do Poder Legislativo é na
cessaria ao Governo para que este mande 
rever as aposentadorias. 

Nos termos do art . 34, n . · 25, da Consti
tuição, compete privativamente ao Congresso 
Nacional : crear e supprimir empregos 
publicos tederaes. Ora, supprímir aposenta· 
doria.s equivale a supprimir empregos. visto 
que o funccionarío aposf:\ntado percebe ven
cimentos correspondentes ao emprego que 
exercicia. O Poder E:tecuti vo, portanto, não 
póde agir na questão sem receber a delega
ção do Poder Legislativo ; e assim. o pro
l~cto é constitucional e merece ser approvado 
pela. Cn.mara.- Xavier da Silveira Ju n ior. 
De accorrlo com o voto do Sr. Alfredo 
Pinto.-Oliveira Braga, sou favoravel ao 
projecto, por alguns dos fundamentos do voto 
do Sr. Alfredo Pinto e por outros que, op· 
portunamente, expenderei da tribuna da. 
0.:'\mara. 

N. 189 F-1898 

Additivo destacadiJ na 3• d iscussão rio pro
j ecta. n. 189 B, M corrente armo, que orça a 
receita geral da; Republica. p11ra o e::r:ercicio 
de 1899. 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.0 E' o Governo autorizado a rever 

as aposentadorias coneedidas depois ele 24 tle 
fevel'eiro de 1891, para. o fim de declu ra.r sem 
e1I'eito ns que não tivet·em sido decretadas de 
accordo com o art. 75 da. Constituição e lcls 
ao t empo existentes. 

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

Sala. d:JS Commi~ões, 26 de dezembro de 
1898.-F. Tolencino.-Joao L ant,ts Filho. 

O Sr. Presidente - Esgotadas o.s 
materias da. ordem do dia., de.signu para ama
nhã a seguinte ordem do dia.: 

Votação das seguintes matarias: 
Do pl'ojecto n. 88, de 1899, autorizando o 

Poder Executivo a fazer as nece&sarias opera.
ções.afim de abr ir ao Minist~rio da lodustr ia.. 
Viação e Obras Publicas varios crer1ltos espe
ciaes, sendo: de 13.162:961$027 par a regula
rizar contas da. Estrada de Fen o Central do 
Br-,u il; de $ 6.442,66 pa.ra pagamento a 
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«The Brooks Locomotive ·works Company~ ; 
e de ~ 5.507,12,0 para pagamento á «Ti·e 
Western and Brazilian Telegral'h CompanY»; 
e annulla. as sobras das consignações cor
respondentes ás cinco divisões daquella es
trada de ferro, no exercício de 1898, na im
portancia de 7.253:591$102 (2a discussão); 

Do projecto n. 90, de 1899, autori7ando o 
.Poder Executivo a. abrir ao Ministerio da 
~lJ.erra o credito de 1.266:588$, suJ.>plel!Jentar 
a. verba 16•, n. 28 do art. lQ da l~l n. o60, de 
31 de dezembro de 1898 (2' discussão) ; . 

. so discussão do . proj~to n . 26 B, de 1899, 
que regula. a e:x:ecuçã.o do art • . 13 do Codigo 
Commercial', no que se refere á numeraçao, 
rubrica e termos nos livros exigidos pelo 
art. 11 do mesmo codigo, e dá. outras pro
videncias; 

2a discussão do projecto n. 59 A, de 1899, 
autorizando o Governo a. transferir do corpo 
de engenheiros navaes )lara. o da armada o 
engenheiro na.va.l capitão de fragata. gra
duado Carlos Accloli, com su bstitutivo da. 
Commissão de Mi.l.rinha. e Guerra.. 

Levanta-se a. sessão à s 2 horas e 30 minu~ 
tos da. ta.rde. 

66• SESSÃO E~t 31 DE JULHO DE 1899 

Presidencia dos Srs . V a.:; de Mello (Presi
deme) e A ngelo Neto (4o Secretario} 

Ao meio·dia. procede-se á. chamada, á qual 
r espondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Heredia. de Sa, Angelo Neto, carlos 
Ma.rcellino, Albuquerque Ser~o. Amorim Fi· 
gu eira, Augusto ~fontenegro, Enéas Martins, 
Tlleotonio de Brito, Serzedello Corrêa, Ur
bano santos, Luiz D'omingues, Viveiros, Gue
delh:~. Mourão, Eduardo de Berrêdo, Cunha 
Martins, Anizio de Abreu, Henrique Valia
dares, Marcos de Araujo, Pedro Borgas, Ilde
fonso Lima, Marinho de Andrade, Tavares de 
Lyro., Francisco Gorgel , Eloy de SouZ&, José 
Peregrino, Trindade, Appol ooio ZenaydP.s, 
Cornelio da Fonseca., João de Siqueira., Rocha. 
Cavalcante, Euclides Malta., Arroxellas Gal
viio, Neiva., Francisco Sodre, Manoel Caetano, 
Eugenio Tourinho, Pa ula Guimarães, Adal
berto Guimarães, Mai·colino Moura, Augusto 
de Vasconcellos, Sâ. Freir•e, Nilo Peça.nha, 
Alves de Brito, Silva Castro, Barros Franco 
Junior, Carvalho Mourão, José Bomfacio, 
Monteiro de Barros, Ildefonso Alvim, Jacob 
da Paixão, Henrique Vaz, Antero Botelho, 
Francisco Veiga, Alvaro Botelho, Leonel Fi
lho, Rodolpho Abreo, Theotonio de Maga.lhã0s, 
Matta ~ac:...ado, Manoel Fulgencio, Lindolpho 

Caetano~ Eduardo Pimentel, Olega.rio Maciel, 
La.martine, Alva.res Rubião, Casemiro da Ro
cha, Domingues de Castro, Oliveira Braga; 
Costa. Junior, Cesa.rio de Frei tas, Alfredo 
Ellis, Pa.ulino Carlos, Francisco Glicerio, O'vi
dio Abra.ntes, Hermenegildo de Moraes, Alves 
de Castro, Leopoldo Jardim, Xavier do Valle, 
Leoncio Corrêa, Paula Ramos, Francisco To
l E:ntioo, Pedro Ferreira, Diogo Fortuna, Ap
pal'icio Mar iense, Vespasia.no de Albuquerque, 
Cassiano do Nascimento e Azevedo Sodré. 

Abre-se a. sessão . 
Dei.xã.m de compa.récer, com causa ·}lartici

pada, os Srs. Silva Mariz, Ptidro Chermont , 
Ma.tta Bacellar, Rodrigues Fernandes, Elias 
Martins, José Mariano, Herculano Bandeira, 
João Vieira, Pereirn. de Lyra, Bar"osa Lima., 
Araujo Góes, Olympio Campos, Seabra, Vcr
gne de Abreu, Amphilophio, Leovigildo Fil
gueiras, Jeronymo Monteiro. Torquato Mo
reira, Xavier da Silveira, Timotheo da Costa, 
Pereira dcs Santos, ~Erico Coelho, Leonel 
Loreti, Ernesto Brazilio, Urbano Marcondes, 
Almeida Gomes, João Luiz •. Gonçalves Ra
mos, Alfredo Pinto, Octuiano de Brito, Fer
reira Pires, Nogueira Junior, Rodolpho Pai
xão, Luiz Flacquer, Dioo Bueno, Gustavo 
Godoy, Adolpho Gordo, Lucas de Bar ros, Cin
cinato Braga., Arthur Diederichaen, Rodolpho 
Miranda, Caracciolo, Bra.1.ilio da. Luz, Plinio 
Casado, Possidonio da Cunha, Aureliano Bar
bosa, Pinto da Rocha. e Py Crespo. 

E, sem causa, os Srs. José Avelino, Fran
cisco Sá.,AugustoSevero, Juvencio de Aguiar, 
Arthur Peixoto, Geminiano Brazil, Felis
bello Freire, João Dantas Filho, Rodrigues 
Uma, Eduardo Ramos, O~ca.r Godoy, Deocle
ciano de Souza, Antonio Za.charias, Augusto 
Clementino, Telles de Meneze;;, .Arthul' Tor

res, Padua Rezende, Francisco ,\ )encastro, 
Victorino Monte iro e Campos Cart!er. 

E' liua e sem clebate a.pprovada a acta da. 
sessão antecedente. 

Pussa·se ao expediente. 

O Sr. I• Secretario procede á 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Oillcio: 
Do Ministerio da Industria, Viação e Obras 

Publicas, de 29 do corrente, satisfazendo a. 
requisição destaCamara, no officio n . 13, de 
26 de maio ultimo.-A quem fez a. requisi· 
ção.-A,' Commissão de Orçamento. 

Requerimento: 
Do capitão-tenente Francisco Xavier Tinoco 

Junior, proiestando a bem de seus direitos 
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contra. o projeeto n. 59 A., de 1899, desto. êa.-~ n~ d:1 acção plibhcn DOS crimes de ca!umilia. 
ma.l'a .-A' Oommissã.o de M<\rinha e Guerra. c injuc·ia. ailid:t qua.n·do 1;stes alfedem a. cor-

. . · ·· . porações que cxerç<tm a.utorido.dc · pu~lica ou 
O S:~.•. t• Secretario proeede á let- a qualquer agente ou depo>iturio desta, o 

tura. dase<>uinte indicaçilo da Commissão de. que equi~ratea sa.n~ionar n impunidade çlo:> 
Policia, que vae ü imprimir para eutrar Qa ataques de tal natur~za. c?ntra. os repr~en
ordem dos trabalhos tantes do po1ter publtco e 1sso com ma.mfesto 

lNDlCAÇÃ.O 

A Comrnis~o de Policia, prestando o. devida 
a.ttenção ao assumpto, de que se occup:lram 

· os· Srs. Deput::dus Luiz Atlolpho é Pau!a. 
Ramos- n.n. s~.ssã.o de 26 do corrente, r ,}fcrente 
a. lima publícaçiio que se encoot1·<'1. na Ga.:;,. 

·tilha do Jo.-n•.t l do Ccm:Kercio da mêsma data, 
e em que é t1·a.tada, com a. maior d~sconsida
ção a. .. Oa.mara. dos Deputados, irropndo-se
lhe as mais grosseira~ injurias c io:mlt•>S a 
proposito de. um acto por esta. p1•aticado no 
o:z:ercieio de suas a.ttríbuiçõ.'!S constit ucion;tes, 
quat o da. reforma ou remodelaçào · da lei 
sobre o molltepio civil, e, . 

Considerlln_do que si, de f,1cto, o autor do 
artigo pnbllcado na.quella. follla. c como tul 
um dos réspoosa.veis Jegaea pela sua puolica
çã.o, nos termos do :u.'t. 2~ do Codigo Plilual, 
e a. pessoa, cujo nome declina a redacção da. 
mesma. folha, isto é, o Sr. Democritu Caval
ca.ntc, um dos (l\rectores d.o Tribunal da .Con
tas, não tem o Poder Executivo. clljt~ inter
venção poderia a C<tm•ra provocar para. 
desaggrn.vãl·t~,acção nem meio a.lgum para.fa
zel·o punir,applica.ndo·lhe qllalquer das penas 
administrati>as que o ca.;o e:z:igisse e flando 
BJJslm a devida satisfaçãi"J aos representantes 
de um dos ramos do Poder Legislativo, t;i.o 
grosseiramente offendiuos em sm~ hononblli· 
aade, visto corno os memb1·os do Tribunal de 
Contas não são fanl!cionil.rios dependentes do 
Poder Executivo ou a. elle sujeitos par-.~ quo 
possa.m. ser pelo mesmo au vertidos, suspensos, 
removidos on tlemittídos, ~ó perdendo o3 
seus legares por virtude lle sentença coo.
demoatoria em crnne, a que t.'\.l pena seja 
adjecta.- § 2" do aN. l" tlo decreto n. 3\l2, 
de s de outubro de 1895; 

Considerando que em taes condições não 
tem a. Ca.mat·a outro meio :paro. vindicõ\r as 
injurias e insultos que lhe foram irrogados 
nn nHudida. publicaç~o c fazer punir o seu 
autor1 sinão o appello ao Porl.er Jurlfcia.rio; 

Considerando, porém, que, :1.peza1' da irn· 
portnnc!:\. e gnl.Vid;~de do c.~so, vi~to como 
trata-se rlc um cz·iine _pm•petrado contra u ma 
corporaçã.o politie~t da mais elevada esphel'~>, 
constituindo a. mruma cot•port~ção parte· iu
tegranta de um dos :podere;l publicas do E.s· 
tado, não p6de a. respeito cxcr.::er-se a ncção 
do Poder Judtciar•io ~em J>rovoca.ção ou qu~::ixa 
da. parte otrendída., por isso que a. nossa lei 
:penal, neste ponto, ca.recedora. de reformo., 

prejuíw e detrimento do respeito e acata
mento devidôs ao principio da. autoridade •. 
submcttido já tanta~ vezes ãs mais rude! . 
provas, das qunes, infelizmente, nein semp1-e 
tém si1hido illeso. 

Deíxaram·sa insul tar e C~J.lumninr i:npune
mente com manifesto desprestígio para as 
posiç(je;; e cargos que occ"-p(l.m ou a:prescn
tareru-sc como .parte p••rante os tribunaes, ' 
ca~r~gando oom totios os onu~. do processo e 
SUJGitos a todas as eYentuJ.hdades e incer
tezas do desfecho do pleito, sendo, nã.o r;J.:ro, 
por essa. occa;;iã.o.a.Ivo de novas e mais crueis 
diatribes e insultos. tal e a situação que se 
a.ntollla., em face do no,so direito penal, a 
quantos, exercendo uma parcella. qualquer 
das att:r;ibu:ções _do poder publico, _preten.~ 
d~rem a. reparaçao das offensa.s infl1gidas a 
su:~o reputaç;lo, á sua houorabilidade no des· 
empenho das funcçõesde souscaJ•gos; · 

Considerando que, assim sendo, e não ob
stante_ o natural con~trangim~mto _e repu
gnanCl:t, mesmo por parte da Camara, de 
ag:r por si e de tlgura.r como pirtc em. 
um proce~so crime pa1•a . desaggravar-se 
das injurins e ·doestosque lhe fur<tiD atirados, 
ella dcYe fil.zel-o para. exemplo, que ha de 
encontrar imitadores, e cuja. benefi<:<l. e s;~ lu
tar influencia., eseu~ado e . enca.rr.c~r. · accre
scendo que a. sua. iuacÇão na bypotbese ver
tente, além de poder ser inte1·pretada de 
modo desfa.voravcl ao seu prestigio, consti
tuiria mais um incentivo à pra.tiea e r epro--
ducçã.o de tn.es crimes. · · 

Quaesquer que possam ·ser as consiueJ-a.Çôes 
paríl. determinar um procedimento contrario 
e por muito que el!as possam ·valer e pesa.r 
niio p'lderào por certo pesar tanto, nem valel' 
mais q n~ os interesses da mais elevada ordem 
~ucíd e politica que cumpt·e deCt!nder B l'es
guardar contra fuctos de bl ordt!m. 

E' prc~iso pôr cobro c paradeiro a essa 
campanha tle díll'uma.ção que se move, quu.si 
que diariamente, contra os reprcselltantes 
dos po<let·es publicas dn. ~ação, p~ra. que os 
autores dessa. impEl.lriotlca emprelta1la e seus 
inspiradores, que pretendem talvez por e~se 
modo e com o emprego t.le taes me\os Cêlllocill· 
os em estado decoacçàomoralno presuppo~to 
de que, 3.S$Üll agindo, poJe!';LO influir CIÍl SeU 
auinto e dictar-lhe:> n. nórm<~ de proceder no 
desempenho no seu mandato politico, se con
vençam de que o. impunidade nã.o é um a.pa
nagio delles e que para cohibír t:l.es abuso.s e 
e~ce.ssos tem a. nossa. lei deercta.do penas. · 
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Emquanto não fôr reformada. a nossa legÍ1!4 el'ime contra. o delinquente ou del\ilqüeri.tes 
Je.ção penal no sentido de. tor~ar publica. f!. pa.ra sua. puniçãO, com po1eres pa.ra. d!'i' e 
aoção para .a repressão de ta.es crimes, qua.ndo jura,r a. queixa, oJferecer o libello, ~ceuSI!oi' 
pratiea,dosciontra.osrepresenta.ntes ou agentes einjuizo e seguir todos os d&ma\~ termos dá · · 
do poder publico e de dar-se a. intervenção do aeçâ'l crimina.l até ftna.l sentenca e sua. 
Mioisterio Publico para promover õs termos exeGuçà.o, podendo intel.'por tod.os oS recur~ 
do resP.ectivo p~ocesso, não resta.,_ é cert?, legaes. . . · . 
comoJa ficou dito outro l'ecurso, outro me10 Sala. das ses5ões 31 de julho d~ 189[1,
á. parte lezada, _sioão o de dar a queixa e Carlos V.1z de MeiZo, presidente e .ralator.
promover por sdodos os tat-m?.g da. acção; Carlos Augusto ValeM~ d-1 Novaes, lo se~ 
aquella, pore~. quando revest1da do c~~ora- Cl'etario • .,..,...lf~:redia "de Sà, 3• secret~t.rlo, ser-· 
cter de a.utor1da.de o~ representando uma yindo de 2•,-Angelo NetQ, 4° secretario. 
:parcella do poder--pl,lbhco, _uave ~azel-o pon~o seryindo de 3•.-Eugenio Tourinho, servindo 
a margem q_uaesquer cons1deraçoes q~e nao de 4• secretario . · -
pódeoo: nem devep:1 actuar no espll'lto de 
quem tem a responsabilidade da um cargo 
publico e nitlda co(llprehensão do seu dever 
da não consentir que se .o desprestigie e des· 
honre. . 

Si um:a das mais elev11-das .oot•porações po
liticas do paiz, como seja. a Camara. dos 
Deputados; representa.ndo a rna;is genuína 
expressão da. soberania. nacional, se deixa 
inj~riar e insultar impunemente, como pre
tender que o simples cidadão zele pela sua 
honra, -e_elo seu decoro pessoal, pela esti:na, 
repu taça.o e credit.o do seu nome ~ 

A honra, a. reputação e a b~ famn. são 
ta.mbem um patrimonio nacional e daquelles 
dos de mais subido valor. 

O desprestigio dos representantes dos po
deres publicas não atrecta só aos seus mem· 
bros, mas sim ás prorrias· instituições que 
elles representam, tão intima e immedlata é 
a ligaç_ão ebtre a. honra e o decoro da. pessoa. 
e o do cargo que ella exerce. 

E', pois, ta.mbem e diremos mesmo, princi
palmente, do interes.·e publico, do interesse 
nacional ·a. repressão de taes crimes ; 

Considerando, :llnalmente, que são cla.l'a.s e 
ma.nitestas a.s injurias e insultos il'rogados á 
camara. na alludida publicação, e inconcusso 
o seu direito para chamar a responsabili
dade e fazer punir o autor de semelhante 
crime, ea:·'Oi do disposto no § 1• do art. 319 
do Codigo Penal da. Republica, vem hoje a 
mesma Commissii.o, em cump~imeo.to do seu 
dever e desempenhando-se do c~mpromisso 
fo~ma.t por ell& tomado na. rer~rida. sessão de 
26 do corrente, subwette~ a juizo e delibera.
çã.o da cama.-ra. a seguinte indicação: 

· Indicamos que a. Cíl.ma.ra dos Depu ta.dos 
autorize a Mesa da. mesma, que é a Com· 
.missão de Polici&, a constituir procurador 
para,em nome da Camara, cha.mnr á respon • 
:sabilidade o a.utor ou autores e rasponsaveis 
legaes do artigo publicado na Ga:retilk(t do 
Jorna~ do Commercio,de 26 do corrente· mez 
da julhO,SOb a epigra.plle-:-MONTEPXO CIVIL
requerendo a e:x;hibição do respectivo a.uto
. grapho,e promover todos os termos doprocesso 

Camara v. IU 

O Sr. F'l"~ld~Q.t.e ~ Ante$. dê dar 
a. pala.vra. a.os Srs. Deputados que se tnscre· 
veram pa.ra f~~;Uar na hor.:~. do expediente, 
devo informar a Ca.mo.ra o modo por que a 
Mesa entendeu aqui, com refercricia ao facto· 
de que se oc11upara.m os nobres Deputad()S, os 
Sra. Lut:.~ Adolpho e Pe.ula Ramos; ni !:~ssã.o 
da 26 do corrente. · · ·· · 

Como a Ca.ma.r& ha de este. r lembrada, na· 
quella sessão, o primeiro dos referidos Srs. 
Deputados proce~eu ó. leitura de um artigo, 
sob a épigraphe «Yontepio civil». que roi d~o 
á estampa. na. gazetilba. cl'O Jornal àQ Com· 
mercio, ·m\ mesma ·data., chamando por ~ . 
occaslã.o a a.ttenção da Camara·pa.ra às illju· 
ria.s e doestos que naqueU& publicaçio er11om. 
lançados, não só li. Calliara em sua collectivi· 
dada, mas ta.mbem a alguns doS oous mem
bros, cujos nomes foram aponta(ios. 

Após o discurso da.qnelle digno represen· 
tante da. Nação, rez-se tambem .ouvir o não 
menos digno repreoonta.nte de Santa Catb.a~ 
ri na~ o Sr. Pa.11la Ra.mo:>, a.ppellando pa.ra ~ 
Mesa. e faza~do -ver que a. ~ta ~pria, 
desa.ggra.va.r a. Ca.mara das injurias q,ue lhe 
haviam sido a.asacada.s naquella. publice.ção. 

A Mesa. declarou, então, pelo orgão do seu 
Presidente, que procuraria. cumprir o seu· 
dever, fazendo dasa.ggrava.r a. Camara. .da. 
a.trroota que ella h a. via. recebido. . 

Como a Ca.ma.ra acaba. de ver p~la. leitura. 
da. indicação que figurou no ex.pedie~te de . 
hoje, a. Mes~ entendeu, tendo estudadq e exa.· 
minado o caso, que não· restava outro recUI'$0 
á Camara dos Srs. Deputados, p11.ra vindicar a..s 
injurias de que fora alvo, sinão o appelfo a.o 
Poder Judicia.l'lo, ].)Ois que, tra.ta.ndo-se de um 
Cl'ime parpctrado por um funceionario ina.~ 
movi vel e que só :pó de per .ler o seu emprego 
em virtude de sentenca condemna.to:cta, em 
crime a que tal pena seja. imposta, não cabia. 
ao Poder Executivo, para quem a C&ma.~ 
poderia. appelW.r para desa.ggra.val-o., impõr
lbe nenhuma. da.s penas disciplinares qu~ o 
caso comportasse. 

Assim o uuico meio de que ella.. podia lana 
ça.r mao, para. desa.ffrontar-se era o reCurso 
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ao Poder Judicia.rio, mo.s, sendo o crime de. virdelle a mais formal reprovação à agres
que se tra.ta um crime privo.do, isto e, da- são insultuosa dirigida contra a. Camara , 
quelles em que a. lei penal da Republica. nii.o bem como a declaração formal d~ que era 
dá acção publica., a. Camttra. vê-se na contin- inteiramente solida.rio com aquella. em seas 
geneia ou d~ deixar que esso crime 1lque im- sentimentos, e nem outra causa, escusado 
pune e, por conseguinte, que possa continuar era dizel-o, poderia. e deveria esperar da. 
o autor da. publicação a injuria l-a. e oft'endel-a parte de S. ElC., coja correcção em todos os 
em seus brios e em sua diguidade, ou então actos do seu Governo nao precisa ser . anca
sujeitar-se a figurar como parte perante os recida. (Apoiados.) 
tribunaes para. pedir a. reparação da.s o.!!ensa.s Era. isto o que eu tinha de fazer chegar ao 
recebidas. conhecimento da. Cam:1ra. dos Srs. Deputados. 

A COmmissão; de Policia na exposição, que (Muito bem; muito bem..)_ 
precedeu a indicação, deu os motivos pelos 
quaes entende que a ca.mara dos Srs. Depu- Tem a palavrn o Sr. Leoncio Corrêa. 
tados não póde cruzar os bl"J.ços deante de 
semelhante aggresl!ão e dev~ agir de accordo O Sr- Leoncio Corrêa-Vou en
com a lei penal do paiz,razendo-se representar via.r á Mesa., Sr. Presidente, um projecto. de 
em juizo, para requerer a. responsabilidade lei autorizando o Poder Executivo a regular 
do autor de tal publicação e promover o os casos em que, fóra. das cerimonias officia.es 
competente processo, para. que seja elle pu- e festas civicas, seja permittido executar-se 
nido. o hymno nacional e hastear·se a bandeira da. 

Comprohende-sc o nat11rol constrangimento Republica ~ -. 
da. Cama.ra., a. sun. repugnaucia. mesmo em A muitos espiritos ha de paxecer, ta!vez, 
figurar, como parto, em um processo crime. pelo menos. extmvagante este meu pt·ojecto. 

Essa. consideração pórlc ser Li e gr<\nde valia; Quero crer mesmo que nem todos preferirão 
entretanto, dado o C!\ijO, 1\!1 cil'cumstancias julgar os meus intuitos, á faina de desvendar 
que o a.companhal'nm e t.oudo-se om vista o nesta proposição o apparente absurdo de re
proounciamento da Ca.nmra, n ro!peito po.rcca duzir a formulas e a. preceitos a expansão do 
que a. mesma não dovo nctuar em seu espi- sentimento pa.triotico. A esses, de prompto, 
rito, tanto mais quando out1•ns de mais ~u ~ebat~ria. que é exacta;mente para reservar 
eleva.tlo alcance determlol\m n necessidade tla a smcer1dade desse sentimento e para resti
sua a.cçã.o em ta1 cmcrgencln. tuit· á espontaneidade e pureza das grandes 

A Ca.mara, assim penSII. u Commissíto, niio emoções chicas, e.ssa suprema eloquencia. da 
póde de modo algum dClixa.r de agir, para · alma. da Patria, a alta significação dos sym
que seja. intlingido o merecido castigo ao bolos sagrados da nossa existencia moral e 
responsavel pela. publicação daquelle artigo llistorica -a nossa bandeira e o nosso hymno 
o.lfensivo a seus brios e tlignidade. -que este projecto é oft'erecido á deliberação 

Assim ella dará. um exemplo ao paiz e da. Cama.ra. 
evitará. talvez que se reproduzam factos de O meu intuito é, portanto, a justificativa 
igual natureza que, sem duvida. alguma, nlúl deste esforço que vou tentar. 
deixam de trazer corto desprestigio, certa Faço como o crente apaixonado, a zelar 
desoonsideraçã.o para a. representação na- pela. chamma. bemdita, pela pyra. sagrada de 
cional. onda lhe vem a. grande fé, o fervor, o incen-

A Mesa. entendeu cumprir assim o seu dimento celeste pelo deus adorado. · 
dever ; si ella. agiu, porém, do modo melhor Todts os sociologos, Sr. Presidente. são 
e mais conveniente, o. sabedoria da Cama.ra una.nimes em affirmar que ainda. não houve 
dos Srs,. Deputados compete decidir. um grande povo na historia. sem um vastO 

Devo, antes de termin;1r esta communica- ideal nas luctas de sua existencia.. 
ção que venho fazer it Camara, declarar Estudando as primeiras raç[ls do mundo, a 
tambem o seguinte : que, logo após a sessão vida das mais gloriosas collecti'Vidades huma
em que se tratou de semelhante incidente, nas, percebemos logo como toda. fortaleza, 
entendi dever proCUL'8r o Chefe do Estado, toda bravura. moral dos povos que se illns
não, porque suppuzesse que, da parte deste, traram no planeta, gyra sempre em torno de 
pudesse ser tomada qualquer medida ou um grande pensamento religioso ou politico. 
-providencia. tendente a desaggra.var a. Ca- Supprima-se esse grande pensamento, e já. . 
maro. dos Sr~. Deputa.dos,mas porque queria não se explicará a historia. 
tambem ter a aua. solidariedade ostensiva, Muitos vezes, especiaimente na antigui
que aliás jámnis poderia set• posta em duvida Jade orieuta.l e na antiguidade grega., o ideal 
com os sentimentos da. Cnmo.ra. dos SI'$. Depu- dil'igente é representado por typos humanos 
ta.dos, com relação ao fa.ct.o de que se trata. extraordlnarios-typos que as3umem assim 

ELtendendo·me com S. Ex., o Sr. Presi- o va.lor de signos vivos e edifican~ da alma 
dente da Republica., ti vê a. satisfll.çio de ou- das na.cionalidades, que resumem e expres-
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· mm na iutensida.de de su~ vida. Que ftcari<J. 
.• , de ISrael si lhe eliminasse ia o patriarcha · as

àombroso-q"De !oi como a verdadeira co
lum.na de fogo a. guiar no deserto. a. multidão 
suspirante, lnconscià. do destino 1l Teria res
tado na bistoria mais que o nome da Mace
donia, si retirasseis da 1rente da.quelle pe
queno -po I'O o ea.pitão que o tornou grande. 
movendo-lhe no peito o frenesi das victoria.s ~! 
Conceberieis acaso que aquellas tres fta.geis 
náos, partidas de Palos no fim do grande 
seculo, chegariam ao Novo Mundo, si o a.l
mira.nte sobrehumano alli não andasse, com 
a. magesta.de de sua. fé, a alevantar as míse
ras crea.turas 11 

Mas, Sr. Presidente, o grandohomem póde 
ser a encarnação da alma. da Patria por um 
momento apenas. Ao desappa.recer da scena. 
da vida. elle sente que tem de ficar vivendo 
no tempo por alguma. cousa. de mais excel
lente e de mais espiritual elo que a sua per· 
sonalidade. 

Elemento conting~Jnte da obra humana, 
figura. perecível do espectaculo da historia., 
que é eterno, o gra.nde homem, melhor que 
o commum do!! homens, bem sabe que as 
proprie.s idéas, para. viver, precisam de ficar 
sempre ante o espírito dos povos, bem vivas 
e tla.grantes, especialmente as idêas que 
v:ivem da convicção, da e!pera.nça., do enthu· 
s1asmo. 
. E, portanto, sempre que um grande ho · 
mem quiz dar a um povo um ideal que 
o fortalecesse, que fosse, por assim dizer, 
o eixo de sua vida. moral, sentiu necessi
dade de instituir um signo tangível desse 
ideal, um symbolo, eloquente e augusto, 

·que, por cima das contingenciaa, fi.ca.sse 
exprimindo as aspirações de urn momento, 
de toda uma nacionalidade ou mesmo de 
uma vasta corrente de povoa. E eis ahi 
como !oi creado o estandarte da Patria, 

· a côr nacional, espeeie de senha de almas 
alliadas na terra para um grande fim ; 
sello de fé para as nações, insígnia. ~mgrada. 
da. nossa ca.usa suprema no mundo. 

Para uns é o disco lunar que comm"\lnica. 
a vertigem do avassa.lamento áB pba.langcs 
victoriosa.s da lslam; para. outros é a aguia. 
romana subjugando os povos da terra ; 
uns, como aquelle pe.l'tido da França., 
veem em uma. flôr - a. :flor de Liz - o 
signo material do aonbo de que tantas 
alme.s se acalentam ; outros, como 11, na
ção gigante, representam em uma nesga. 
estrellada a sua orientação na historia., como 
que para. indicar que o seu destino ba. de 
ser tão grande como o proprio firmamento. 
(Muito b6m ; muito bem.) · · 

E nós,entio,Sr .Presidente,não temos como 
symbolo da nossa. querida Patria essa doce e 
suggestiva constellaçã.o da cruz, marcando 

a .. nos~a. róta.. dizendo ã.s gerações que a 
nossa missão neste hemispherlc- é toda de con-
ciliação e de amor ~ (Apoiados.) · · 

Qne mais alta. significação e mais santa., 
.perguutarei, pois. quereis que tenha. uma. 
creação humana! Ainda. estranharíamos, 
porventura, que a bandeira. da Patria seja 
para. todos os povos um objecto de adoração, 
um como pedaço tluctua.nte de nossa alma 
de povo, uma ~xpressão viva, uma imagem 
sagrada das nossas crenças civicns? · 

Mas, é por tudo isso, Sr . Presidente, que 
incendido destes ardores, eu volvo o meu .es
pírito para este paiz ; e porque não hei de 
dizer que me desola essa indi.1ferença., esse 
quasi sacrilego desclem com que se abusa da 
nossa bandeira e do nosso hymno ~ · 

Não ha, já não digo um club carnavalesco, 
uma. sociedade recreativa, um qualquer es
tabelecimento particular-não ha um kios
que mesmo, Sr. Presidente, que não. tenha. 
hasteado, a guisa de enfeite, o nosso na.trio 
estandarte ! (Muito bem.) -

E nos circos, quando os artistas saltam 
pelo a.rco, apresentam ao,publico o pa.vilhã.o 
querido ao som do bymno nacional, confun
dido com a hilarida.de que o clmon desperta ! 
Tambem nas praças de touros e nos prados 
de corrida é com o hymno da Pa.tria que se 
acclama o animal vencedor ! (Apoia.dos.) 

E é assim tambem, Sr. Presidente, que se 
tira. a. estes symbolos a significação que elles 
devem ter. E ê assiQl ainda que a. nossa. 
bandeira. e o nosso hymno já. não movem nas 
almas a vibração pa.triotica. das solemnida
des extraordina.rias •.. 

N"a.o ! E' preciso r estituir ao estanda.t·te· da 
ltepublica e ao bymno da. Patria a ms.gesta.de, 
que é o nttributo da. Nação, para que se con
serve nelles, imma.cula. e sagrada-a. virtude 
da.s grandes evocações. 

E' preciso que o nosso byruno e a. nossa 
bandeira continuem a ser para. nós o que 
foram em dias ~roicos para. geraç1íes que $ão 
o nosso orgulho. Nos campos de ba.talha do 
Paraguay, nos graves e tremendos momen
tos em que as refréga.s da morte andavam 
varrendo as vidas, quando o bymno da Pa
tria. sa.udavo. o pavilhão a.uri·vl3rde, c:ada sol
dado dos nossos convertia.·se om leio indo
mavel porque tinha. no peito, despertado por 
aquella musica e por aquellas cores-o -pro
prio coração da, Patria, palpitante e viril ! 

E mesmo na pa.z, · é assim que elles teem 
de ser amados- o estandarte e o hymno -
com o .. rrebatamcnto das grandes paixões, 
sí é certo que somos um povo destinado· a. 
crescer e a ser grande. 

No meio das harmonias, das emoções da. 
v:ida. eollectiva - la.boriosa e pacifica. - que 
não nos privem de momentos em que al
guma cousa.santa. nos recorda a. I,>att'ia. idQo.o 
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·lairada,,.;.a. Patria ·que não dorme no fundo Sim, Sr. ~residente, cultuemos os nossps 
do corações, mas que vive nelles como o symbolos nacionaes, _e_cult"!lemol-os COI!l tão 
fogo sagrado dos santuarios-pa.ra. illuminar sagrado _a.mot• _que~ st um dia, pe!a fatalidade 
os crentes na hora solemne da adoração e da. dos destmos h18toricos,o estrangetro vencedor 
prece. · . usurpar-nos um pedaço de terra., fique .nelle, 

E este povo brazileiro, Sr. Presidente, está cantando, almas lguaes á daquelle mem~o d.a.. 
precisando tanto de uma cha.mma. divina, para Alsacia.,que qU&ndo o mestre lhe mandou mdi· 

:.a-grande vida 1 Este po-vo, que ainda nas- ca~ no ma.ppa. o l~r occupado pela. França, 
· <:6nte· para a. bistoria, crer-se-hia já. exhausto elle respondeu, dn:mo de hero1smo, - apon

de eàtimuJos pa.trioticos, como ha -de rasi- ta.ndo para ocora.ya.o:7 a. Fra_nça, a Fr_anca., 
gnar-se a ver desfigurados os mais bellos senhor, a Fra~ça esta aqw ••• r. (A~2a®s, 
symbolos de sua. honra. ci-vioa., do sua. con- Muito bem; mu1to bem.O orador e fclteltddo.) 
sciencia. de NaçãO ! · 

Não, Sr~ Presidente, digamos, ao menos, O Sr. Preàiden~e-0 projecto fica 
pela lettra desta. lei, á nossa mocidade, que ~obre l\ Mesa até ulterior deliberaçã.o. _ 
o amor d& Patria concretisa,se no respeito e 
na. adoração de seus signos. Nós, que ta.nto 
descuramos da. nossa educação civica ; que 
não preparamos na tamilia, nem na escola. a 
alma das gerações futuras-digamos ao povo 
brazileiro pela voz desta augusta corporação, 
que é necessario reservar para os grandes 
1a.nces da nossa vida, para as commemorações 
para as festas publicas-estes dous signos do 
nosso.8entimento ciTico. · · 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Não apoiado. 
O povo bra.zilei.ro tem civismo. 

0 SR. LEONCIO" COR.Ii.EA-Civismo, tem-n'o 
em alta. dóse, mas o que lhe falta. são noções 
de ensino civico. · · · 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- V. Ex. -veja. 
bem que se ensina. . 

O SR. LEoNCIO CoRRiA-Onde? em que 
escola. Y Si se ensinasse, repróduzir·Sti·hiam 
acenas aqui comó esta., que -vem a.-pello con
tar a. V. Ex. Li algures que um estran
geiro assistindo uma vez a. uma. cerimonia 
em certo pàiz, ficou exta.sia.do de · ver um 
grupo de meninos, cujas almas pareciam 

· crea.das apenas .para as alegrias, para os ar
rui~os, para. as folganças, erguerem-se em 
um msta.nte, treroulos e commovidos, para 
ouvirem de pé e descoberto.:~, em um silencio 
religioso, o byrono da. Patria. E o estran
geiro teve esta phrase em presença. da.quellas 
crea.nças....;.c Patria. assim amada. não :póde 
morrer na. historia. ! » 

Sim, Sr. Presidente, é que é sempre sa.· 
grado o sym bolo dos grandes idea~s ! Ou seja 
elle o som divino da. rabeca de Paganini, ge
mendo as grandes dores tumultuosas de 

.. uma. «!'lra.ção desgraç._1da, ou seja a. aguia. na.
poleomca beijada pelas metralhas ioimigas; 
ou seja esse symbolo sugg-estivo que acorda-va. 

· n~ cruzados aquellas -visões mysticas e os 
gma.va. atravéz de terras estrangeiras na. 
loucura su~lime da..libet.'tação do santo sepul
cro, ou SeJa essa. mcompara vel Marselheza 
cantando sempre os hymnos da liberdade e -~ 
fé! (llfuit<1 bem, _ muito b~~~~.) 

o sr. Hermenegildo de Mo· 
rae!!!I-Sr. Presidente, eu ni.e havia inscri
pto no expediente de hoje para. oppor contes~ 
ta.ção a diversos factos rela.tados pelo distin· 
ct.o Deputado o Sr. Ovi.dio Abrantes, no seu . 
discurso proferido na sessão de 26; e para., a.o 
mesmo tempo, mostrar o não fundamento· das 
&l•guicões de s. Ex. contra o juiz federal de 
meu Estado. 

O SR.. Ovrnro ABR.A.NTEs- Pare~me que 
será difllcil. · 

0 SR. HERHBNEGILDO D.S: MORABS -· ·Ten-
tarei provar. _ 

Mas, Sr. Presidente, tendo o ~istincto Dep~- · 
fado declarado ·que o seu d1scnrso publi- ·· 
c&do no ·Dia. rio do Co;lgresso de hontem. traz.· 
algumas incor.Teccões e que pnblical-o-ha, no~ 
va.mente, amanhã, sob sua: responsabili· . 
da.de, aguardo-me para responder, -então, ao 
seu discurso, pedindo a V. Ex. que me i~ 
screva. no expediente de amanhã. · · · 

Comparecem mais os Srs. Julio de Mello, 
Silverio Nery, Thomaz ·Accioly, Torres Por· · 
tugal, João Lopes, Helveoio Monte, Frederico 
Borges, Coelho Lisboa., Ermirio Coutinho, 
Teixeira. de Sá., Affonso Costa., Coelho -Cintra; 
Ma.laqulas Gonçalves, Martins Juníor,Moreira. 
Alves, Pedro Pernambuco, Rodrigues Doria, 
Jayme Villas Bôas, castro Rebsllo, Milton, 
Tosta,· Aristide3 de Queiroz, Tolentino dos 
Santos, Maraolino Moura, Ga.Idíno Loreto, 
Pinheiro Junior, Jose Murtinho, lrineu Ma· 
chado, Alcindo Guauabara, Raul Barroso, 
Belisario de Souza, Fonseca Portella, · Agosti· 
nho Vida.l, Julio dos Santos, Bernardo Dias, 
Paulino de Souza. Junior, Ca.mpolina., May· 
rink, Ca.loger~, Lamouniet' Godofredo,Cuper· 
tino de Siqueira, Moreira da. . Silva, Galeão 
Car.va!h(Ll, Bueno de Andrada.. Elias Fausto, 
Edmundo da. Fonseca., Luiz Adolpho, Mello 
Rego, Alencar Guimarães, Lamenba Lins, . 
Lauro Müller, Guillon, Marçal Escobar e 
Riva.da. via Corrêa.. 
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' .o Sr. Pre.sid~nte-Havendo nn~ -~0 Ministerio.-,dtr. Jndustria,- yjaÇii:o a ObraS 
mero legal~Vae·se proceder á votação 'das· Publicas varias creditos es-pecia.es, ·sendo{ 
matarias. . . . - de 13.162:961$027 para regularizar contas da 

Antes de silbmetter á votaçãO a.s ma. terias Estrada de Ferro Central do Bra.zil ; ·de 
constantes da. ordem do dia, ·vou snbmetter $ 6. 4,2,66, para. pa.g&men to á <The Brook 
a. apreciação da Cama.ra. as diversas reda.cções Locomotiva Work :compan~»; e de ..•• -.• 
finaes que se acham sobre ·a. mesa.. - .e 5.507, 1~ •. 0. para pagamento á «The W estern -
. São successivamente .sem deba.ta approva- alld Brazihan Telegra.ph. Comp&ny.; e· an
das· as ~cções 11.naee dos projeetos ns. 83 A nulla a~ so~ra.g ~s. consrgnações correspon
e 84 A de 1899 para. S9rem enviados á sane- dentes as cmao .~vtsões daquella_ estrada._ ~e 
ção ' . - ' . ferro, no exermcw de 1898, na 1mportanma 
_ .· · - _ de 7 .253:591$102· (2• discussão). " 

São süccessiva.mente sem debate approva- _ . 
das a.s rechcções ftnaes dos -projectos ns. 28 c, Sao succe:sryamei_~;te -postos a ~otos0e a.p~ro-48 B, -63).. e 85 A, de 1899, p&m serem en- -vados em~ drscussao os art. 1. , 2._ e 3. do 
viados ao ~nado, . 
- E' lido, Jllgado objecto de deliberação e 

.enviado á O.mmissão de. Constituição, Legis· 
la.ção e Jtts t a o segninte 

P ROJECTO 

N. 95-1899 

PROJECl'O 

N. 88 -1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art: l. D E' o Poder Executivo autorizado 

a fa.zer as necessa.rins operações :para abrir· 
ao Mimsterio da Industria.. Viação ·e Obras 
Publicas os seguintes creditos espooiaes: 

PrOt,idencia sobre o uso ela banàei?-o: da Repu-
blica e a ~ecução rios kymnos nacionar c da Para regularização das con-
R tas da. Estrada de Ferro 
epl'bl~ca. Central do Brazil e paga· 

mento de contas ainda. a. o Congresso Nacional decreta: liquidar relativas ao ex-
Ar. 1. 0 A bandeira da. Republica, adop- ercicio de 1898 .......... 13,162:961$021 

tada pelo deereto n. 4, de 19 de novembro de Para pa.gamento á « The 
1889, só póde ser usada. nos dias considerados Brooks Locomottve Works 
de festa nacional, Jlelos decretos ns.l55 B, ~e Company»por saldo de seu 
14- de janeiro e 14 de fevereiro, de 1891,- contractode fornecimento 
nas repartiQões publicas,civis e militares, ex- de 60 locomotivas á. Es· 
·ceptua.das as fortalezas, corpos de exercito, tra.da. de Ferro Central do 
navios da. armada. e mercantes~ palacio do Brazil, em 1895 ..•.. ,... $ 6.442,66 
Governo e suas secretarias, ou aquellas re~ Para pagamento ã. <Tl1e 
partições que, em virtude de seus regula· Western o.nd Brazilian 
mantos, são obrigadas a usti.l:Oã. e_m dias ou- Telegrn.ph Company:&>, por 
tros que não os mencionadosnOlJ citados de~ indemnizaçãoda.saspensão 
~retos. . do serviço .de 6 a 20 de 

Art. 2-.° F1ca. igualmente prohibido ex- setembro de 1893 e o fecha· 
eeutar-se o bymno nacional e <ihymno da Re· mento de. estação de Fio· 
publica fóra das f'esta.s civicas e das eolemai- rlanopolis de 1 de outubro 
da.dea officlaes. · õe 1893 a 25 de abril de 

:Art. 3.• No regulamento que o Poder Ex· 1894, por ordem do· G<r 
• ooutiva baixar para. a exeaucão da pre· ve!'no, como medida. - de 

sente lei, imporá aos intractores a multa. alto interE>sse publico,... t 5.507-12-0 
de rs... Art. 2.• Ficam annulladas 

Art •. · 4.• Revogam-se us disposições em as sobras du.s consignações 
contrario. correspondentes ás cinco 

S R -~"'ft' d - 31 d · Ih d divisões da. Estrada d~ - • ,_,...a as sessoes, e JU 0 9 -..e"ro Central do Braz1·l 1899.-Leoncio Corrêa. ~ • 
no exercício de lsga..... 7 .253:591$10! 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. 

ORDEM DO DIA 

E' annunciada a votação do projecto n. 88, 
de 189~, autorizando o Poder E!ecutivo a O Sr, Cassiano· do Naset-· 
fazer as necessarias operações, afim de abrir n1en1;o (pela ordem)..,- Peço _a y. Ex.~ 
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----------------------------------~---------------------------------~ . 
Sr. Presidente, se digne consultar 8. Caga si 
concede dispensa de intersticio para que o 
projecto, que acaba de ser votado, seja con
templado na ordem do dia. da. proxima. sessão. 

Con.sulta.da a Camara, e concedida a dis
pensa p,edida. 

E' posto a votos e approvad·o· em 2• dis· 
cassã.o o seguinte artigo unico do . 

PROJECTO 

N. 90-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo a uto• 

riza.do a abrir ao Mínisterio da. Guerra. o cre· 
dito de 1.265:588$. supplementa.r á verba 16• 
n. 28, do art. 19 da lei n. 560, da 31 de de· 
zembro de 1898, fa,zendo as necessarias ope· 
raçües e revoga!las as diSJ!Osições em· con
trario. 

· O Sr . . Ca.ssiano do Nasci
ment.o (pela. ordem)- Peço a. V. Ex:., 
Sr. Presidente, se digne consultar a Ca.sa si 
conce~e dispensa de interstício para. que o 
projecto, que acaba. de ser votado, seja. con· 
templado na. ordem do dia. da proxima sessão. 

Consultada a Camam, e concedida a. dis· 
. p ensa pedida. 

O Sr. President.e-Estã.o findas as 
-votações. Vae·se passar ás matarias em dis
cusslo. 

E' annunciada a. 3" discussão do ·projecto 
n. 26 B. de 1899, que regula. a. execuol o do 
ari. 13 do Codigo Commercia.I, no que se re· 
fere á numeração, rubrica e termos nos livros 
eKigidos pelo art. I I do mesmo codigu, e dá 
outras providencias. _ 

Ninguem penindo a palavra., é encerrada a 
d iscussão e o.diad:~. a. votaçã.o. 

E' annunciada a 2"' discussão do projecto 
n. 50 A, de 1899, autori:iantlo o Governo a 
.transfer ir do Corpo de Engenheiros Na.vo.es 
para o da Arma,la o engenheiro naval cu.pitã.o 
de fr<.~gn.ta. graduado Ca.rlos Accioli, com 
substitutivo da Commlssão de Marinha e 
Guerra . 

Entra em discussão o art. I<>. 

O ~r. MC?Ilo Rego diz que estava. 
r esolv1do a nn.o tomar parta na discussão do 
presente pi'Ojecto, como declarou quando delle 
se oooupou na 1• discussão e nessa opinião 
mesmo se firmou diante do resultado da vo
tação. 

Como sabe, porém, que já foram envi-adas 
iJ. C::~.mn:rn. representações de offlcia.es que re-

clamam contra a. transferencia do eapitãO de 
ft•a.gata. Accíoli pa.ra o quadro a.ctivo, e um: 
desses procurou o orador pedindo-lhe ·qne 
fosse :portador. de outra. representação que 
foi hoje entregue á Mesa, pede permissão á. 
Casa pa.rfl. ler esse documento que em muitos 
pontos se acha em desaecordo com o pa.recer 
da. Commissã.o, donde resulta a conveniencia 
de ser. o projecto devolvido nova.tnente a ena. 
para. que após novo estudo da ma.teria r esolva. 
si con\'ém manter o pro.jecto ou modifieal·o. 

Ontrosim,como lla divergeneias entre a ex
posição da, Commissão e as allega.ções dos 
recla.mantes quanto ao prejuizo que esses 
possam so:lfrer e a falta de requisitos do ca.
pitão de fragata Accíoli pa.ra. passar ao qua.- • 
dro a.ctivo e fóra conveniente que a. Camara. 
se pudesse guiar por um documento authen
tico,junta.rà ao seu requerimento que se peça 
ao Ministerio da. Marinha. cópia. da. fé de 
officio desse official, pedido que seria dispen
sa vel sí tivesse ouvido o Sr. ministro da 
marin.b.a., como o oradot' suggeriu. 

Eis a representação: 

ll.EP1\E5ENTAÇÃ.O DO CA.PITÃO-TENENTE: P&AN· 
CISCO XA VIJi:R TINOCO J trniOR AO CONGRESSO 
NACIONAL. 

Aos Srs. membros da. ca.mara dos Depu
ta.•los . 

O ca.pitão-teoente Xavier Tinoco luoior, 
n. 31, da escala. de aeu posto, vendo pelo 
proj ecto de lei n. 59 A da' Commissão de Ma~ 
rinba e Guerra., referente à. reversãG do en· 
genheiro naval carlos .Accioli á classe d a: 
actividade, que serã lesado em seus direitos 
de antiguidade, respeitosamente solicita. 
vossa a.tteoção para a presente represen· 
tação que vos dirige com a devida venia. da 
::~.utorida.de competente . 

Senhores-A grita. dos interessados não 
pódc deixar tle erguer·se contra a. pretcn· 
ção so1icit~da por aquelle engenheiro naval, 
porque ningueiii acredita. que a. camtt.ra. doe 
Srs . Deputados houvesse tomado a. peito os 
interesses pJ'ivados de um individuo, com no· 
tavel infrn.eçiio da lei escripta. a que elle se 
sujeitou pela opção-pre!eriR.do-a. á cla.sse 
activa àa. armad&. 

Decroto 108 A, de 30 de de~mbro de 1889-
Art. 10. § 1°, que diz assim: 

Aos offiei~ especia.tistas se concede optar 
.... .. emquanto se formar o corpo de en
genheiros n&va.es.-E. Wanclen"oelt 

O decreto 527, de 12 d6 abril de 189(), é jus
tificao o pelos seguintes dizeres: ( relatorio E. 
Wanclenholk) . · 

«A que ao serviço da. ::~.rmada na.s difreren
tes especia.litladcs, já. exietem alguns offl.: 
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SESSÃO EH 31 DB 1ULHO .DB.l899 ·~ 

ciaes, os quaes exercem de facto uma profis- nente a. 18 de setembro de 1886, emquanto . 
são habitualmente diversa da que constitue que aquelle engenheiro é praça. de 14 . de 
o verdadeiro tirocinio do official de Dia.ri· março .de 1876, e foi promovjdo a 1 o tenente· 

·nha.» a 3 de setembro de 1887, onde estaca. suá. vida. 
«A que os referidos officiaes foram recen- oa. classe activá.. 

temente transferidos do quadro effectivo da Aquelle engenheiro como 2• tenente deixou 
armada 110 intuito de formarem um corpo o quadro ordinario, indo para o e::draor
especial e não estorwwem 0 accesso dos que se dinario como substituto interino da se~ 
dedicam exclusivamente á. vida do mar; de mathematicas da Escola Naval. · 
resolve etc., etc. Foi promovido a 1° tenente por estar nas . 

condições 1egaes e com~ lente subs~ituto 
Não cabe na mente de qualquer indivi«luo tomou as honl'a.'3 de capitão-tenente por força 

por mais inexperto, que clandestina manobra do regulamento da dita escola que deo aos 
âa. torção da. lei tenha o desinteresse do soli- ca.thedratíoos as honras de capitão de fragata 
citaute pelos cofres publicos. (decreto de 7 de junho de 1800.) · 

Saltitando da. classe activa como 2• tenente De 21 de março de 91 a 5 de dezembro do 
}J8.ra. ltmte substituto inte1·ino da Escola Na- mesmo anuo esteve na reserva por ter re
val, deste para o corpo de engenheiros, pro~ querido licença pa.ra tratar de interesses. 
curou as posicões mais commodas, mais re- Por a viso de 22 de dezembro de 91, sendo · 
munerada.s e de mais filcil .accesso, .porque do quadro extraordinario como substituto 
no corpo de engenheiros navaespela sna reor- ainda de lente da Escola, foi nomeado seere
ga.nisaQào a 13 de outubro de 1892, os claros tario do ministro da marinha, cargo que exer-

. tinba.m dé ser preenchidos, por isso 1oi pro· ceu em pequena intez•rupção até 1 o de março 
movido a 21 de outubro do mesmo a.nno a de 1893. 
engenheiro de 3' classe capitão-tenente. A 4 de outubro de 1892 (secretario do mi· 

Essa. reorganização se deu occupa.ndo o nistro da marinha, ainda no quadro extraor.. 
engenheiro na va.l Ca.rl( s Accioli ó legar de dmario, o 1 • tenente Carlos Vituvio Accioli 
Secretario do Ministro da MiJ,rioba (22 de Loba.to que é o propria), passou para. o eorpo 
dezembro de 1891 a 28 de abril de 1893) pri- de engenheiros na.vaes, e a 21 do mesmo mez 
vando na sua contlança. quando se mol'eu e a.nno, como engenheiro de 3"' classe sendo 
essa classe especial, en·~artou-se sem provocar por isso promovido a capitão-tenente porque· 
a grita dos interessados porque todos os en- no seu quadro especial ba.via.m va~s. 
genheiros foram aquinhoa.t.los commoda- o salto era. vantajoso, elle diVlSOU·O, tc:?-
mente, mando logar antes que a. lotação estiv.elisa 

Hoje, sem esperanÇas de novas reorga.ni- completa_. . . · 
í'.ações e, portanto, de novos e fa.ce!s a.ccessos, Nessa. epoca o decreto 270, de 9 de mato de 
veiu a idéa da. ravorsã.o, embm'll. compre- 1891, estava. em pleno vigor. Entrando 'para 
juiao de 47 co.pitães-tenenies, com os quae~ o corpo de engenheiros ,abrindo mã.oda. classe 
aquelle engenheiro nava,t não entrou em con- s.cti v a, oonscio .dó que fazia, aceitava ipso-fa· 
curreocia, segundo as clausulas da. lei de pro- cto o regulamento sob cuja. acção in servir, 
mOÇÕeS (decreto n. 5.461, de 12 de outubro não ignorando as ·disposições do art. 2.2 que 
de 1873, art . 4•, paregrapho unico. Decreto diz assim: 
n . 640 8, de 31 de outubro de 1891, art. 1•.) «Em hypothese alguma 0 official do corpo 

A ba!le da argumenta<-Jo da Commi~o de · t 
Mo.riuba 6 Guerra é, permitta.-so-me dizer, 0 de engenheiros na.vaes podera. revez: er ~ra 
abuso, e 0 abuso e 4 excepção. o corpo da. armada; devendo, caso nao que1ra· 

Do.hi outrl\!1 pretenc;:ües se :~.lra.ga.m no continuar, ser reformado.~ 
mesmo sentido e neste caso o abuso se con· o que foi corroborado no a.rt. 33 do decreto 
!ltituir~ a lei o a lei será a excepção, e em 105, d3 13 de outubro de 9-Z, que deu n reor· 
breve os ongonheiros na.va.es, tolhendo o ganisac;:ão com que entrou aquelle engenheiro 
passo às legitimas aspirações dos que teem e ainda em o art. 32 do regulamento de 19 
sobre si os mais n.rduos trabalhos, serão os da ja.noiro de 99 decreto 3.127. . 
almirantes. · Portanto, juridicamente a. sue: passagem 

implica a demissão do quadro acuvo para a. 
Srs. membros da Cama.rn tlos Deputados. Inclusão no quadro especial e d'ahi deecrre 
Embora distincto o engenheiro naval Carlos não ser licita. a sua pretenção, com manifesto 

Aooioli, distincção que ninguem lhe nêga, dosprezo t>Or seus camaradas mais antigos. 
nem mesmo tra.ta.ndo-se de cotejo d~ serviços Da facto, seus camaradas de classe estão 
prest~do: , que não veem n. proposlto, mas que capitães-tenentes, porem todos mais moder
o peticionado não tem menos, elle é mais nos que o reclamante; portanto, ainda mesmo 
moderno que o reclamante que é praça. de 28 oa. bypothese do engenheiro naval Car~os 
de janeiro -de 1874, sendo promo'l>ido a I • te- Acclolt na classe activa.. não teria. feito JUS 

-. 
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a alterar o numero ; que na escola lhe cilmpetta. . .... , . . ... . . . 
. Não prevalece, -portanto, nem a. antiguid~de 
d1!4uelle engenheiro que não a. iem ma1or, 
ném ta.mpouco. a sua promoção a. eal'itão-te
nente anterior á do peticionaria; por motivo 
unico da sua. passagem parao corpo de enge" 
nheiros na.vaes, pois não poderia· sel-o no 
Corpo da Armada, por não ter um só dia de 

· emlla.rque como 1° tenente, o que se verifica 
do confronto das datas indicadas. 

O projecto da CommíSsão de Marinha e 
Guerra pretende collocar o engenheiro Car-· 
los Accioli no n. l dos capitães-teDentes, com 
manifesto !lesprezo da lei e do direi to de ter
ceiros, alegando-se serviços prestados em qua
dros espeeiaes e favores que hoje se transfor
maram em arma. de combate. 

Srs. me!Iibros da Ca.ms.ra dos Deputados. 
De animo tra.nquillo confio que, tomando 

em consideração o exposto, resolvais como é 
dejustiça.-Francisco Xat)ier Ti~taco J1.1nior. 

Manda i, Mesa. o seu requerimento, espe
.ra.ndo que a Camara reconheça. a. convenieneia 
de ser eJla ucceito. 

Yem á. Mesa., e lido, apoiado e posto con
junctamente em discussão o seguinte 

REQlJERWJCNl'O 

Requeiro qne o projecto n. 59 A, de 1899, 
volte á. Commissão de Marinha e Guerra para 
que· sejam tomadas nu. consideração que me
recerem as reclamações dos offieiaes do qna• 
dro acti-vo da marinha. contra a tra.nste· 
~en.cia. do capí~ de fragata. graduado do 
corpo de engenheiro!! navaes, Carlos Accloli; 
e bem a.sl!llm que se pet;a a.o Mtnistro da Ma
rinha. copia da. !é de otl1clo deste o metal. 

Saia. das sessões, 31 de juiho do 1899.
!ú!Zo Rego. 

O 8r. Paula Ramos vem a trl
bann. reapondar ao nobre Deputado por Matto 
Oroeso que, impugnando o projeoto em debate, 
declarou ferir auo direitos adquirldo.s, e nilo 
dever a Cama.ra dar-lha o seu assentimento, 
ante!! de ouvir o Sr. Ministro d~ Marinha, 
poli que lhe consta que o engenheiro Df,Vo.l 
ca.pltão de tro.gato. Accíoll nü.o pôde, nesse 
poato, ser transferido para. o quadro activo, 
por n\\o ter ~~&tiafei to as . condições de em
barque. 

O orador quasi que estava. dispensado de 
- occupar a attençiio da Caaa., tal a clareza. com 

q ae o parecer da Commissiio responde ás duas 
unieas objecçõas apreBentadas pelo nobre 
Dep!ltado. · 

Nã.o são sómente os officiaes que se acham 
a bordo dos navios de guerra. os quo teem 

direito a contar tempodeembârque; .tambem 
aos que servem na Cart.a.Maritimà. e contado 
como àe eml.ia.rque todo· o te~po que •serve.m 
nessa. re~ição. . . - · - . 

Ainda mais, ao official que vo.e buSC8.1' um 
navio na Europa é contado como.de embar
que o tempo da. -viagem no na.vio merca~te. 

Admira-se o orador de que agora.. surJam 
tantas reclamações que aliás não se :tlzeratn 
ouvir quando foram transferidos pelo Poder 
Exc~utivo dO corpo de engenheiros para o 
da arma da os.· Srs, capitães de fragata Carlton 
e Huet Bacellar. Este ultimo, além de trans
ferido, foi immedia.ta.mente promovido .. 

Cifra."se a questão em saber-se St o Con- . 
gresso teni competencla pura. fa.zer a trans(e-. 
rencia do official Carlos Accioli, 

At"redita o orador que ninguem negará.. 
.ao Congresso es.<)& eompetencia. . .· 

O Poder Executivo é que não podia. trans
ferir aquelles o:fllcíaes, por isso que a le1 o 
probibia. expressamente. . . 

Não sabe o orador si o Sr. AccioH satisfez 
as cond.iç15oo de eillbarque, como I• tenente, 
mas póde afllrmar ao seu collega, por Mntto 
Grosso, que dos 23 annos de serviço; apenas 
sete· passou este offieial no corpo de enge
nheiros na.vaes; todo o resto do tempo .. elle 
passon·no corpo da armada. 

Não vê necesBidade na. volta. do Jlrojecto á. 
Commis!!ão, pois o :parecer é muito minlicioao 
e claro, e de antemão resp'onde a todas a.s du
vidas e objeccões que se levantarem. .· •. · · 

Termina, lembrando que ha. bem :pouco 
tempo o Governo fez transferencias de guar· 
das· marinha do corpo de engenheiros ila.vaes 
para o da. armada.. (M~ito bem; muito b_em.)" 

O Sr. Helio Rego diz. qu~ nio é 
ó. hora tão adeant:1da. e com tão limitado nu~ 
mero de Deputados presentes que se lJÓd~ 
discutir ma.teria. tão importante, e me~mo 
porque não deseja sahir do proposito em que 
esta. d& nií.o empenhar-~e em longo debate. 

Deve, porém, resposta. a algumas das o bser
vações do nobre coUega. que o preet~deu, o 
Sr. Paula Ramos, mostt•a.ndo que o exemplo por 
S. Ex.. i nvoc;\do da. trausfereneia. do ca.pitii.o 
de fragata Huet Bacellar niio póde aprovei· 
t.1r ao co.so ocourrente, dee~e que é o proprlo 
nobre deputado que o qualifica de n.buso. 

O orador tambem entende que o Ministro 
errou e o disse em aparte, não o tendo feito 
da tribuna, como he foi estronhado pelo 
Sr. Barbosa LLma., porque, como memb-ro de 
uma. maioria que apoiava. o Governo, fizera 
muito quebrando a. disciplina partída:ria, 
externando-se contra aetos de um Governo 
amigo. O papel de combatente na tribuna 
cabe á opposicão, aos adversa:l'ios do Governo. 
O orador fez muito, repete, em manifestar o 
seu modo de p13nsa.r em contrario ao de tiro. 
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Go~erno-amigo; fez m~s. do-que~ tem feito · ·Por i!so e porque nas demais~ o · 
com. elle, que nos corredores, nas . ante s9Ja.s, pleitoeorreu regtila.rmente, com obsérvaneia. 
a.Cha. muitos . collega.s . que lhe. dão razão no dos preceitos Iegaes.. niio tendo havidO recla--. . 
caso de Matto•Grosso, ao paSllO que no lll&ÇÕeS nem prótesto&, é a. Commissão de pa.o · 
. recinto não ha. quem lhe dê um apoiado, nem recar: ·' · · · 
ao seu collega de deputaçãoj só tem enoon- I o, que seja.in approvada.s •. &!I eleições eite- . 
trado conteStações. _ . ctuii.da!l a 25 de junho do· corrente anno;·nó . · 
• Depois de algumas observações sobre a fa_lta. 50 dlstriato do Estado do Rio de Sa.neil'O,-me- · 

·de embarque do capitão de··t'rage.ta. Accio!i, nO!I a da 3" seCÇão de s. João Marcos; ... 
conclue que não -pretànde obstar a adopça.o 2•; que seja reconhecido Deputiulo pelo 
do :projooto que, sabe, seráapprovado. Si t1ver mesmo distrieto o Dr. Francisco Rangel Pes
de voltar à. 3• discussão, será· sómente para. tana. · ·· 
fazer a. dissecação desse grand~ fa. voritismo • Sala. das eomlliissões, · 31 de jUlho de 189.{J} 

Niiiguem mais pedindo a pâ!Mrà., é e~cer· -~Alvaro Botelho, p'resident:l.-~ Ban"O.ro; 
ràdo em 2• diliciiSaão o à.rt. 1•· do proJecto relator ,....;..Ta11ares de Lyra.-T6'1Xeara de ·&f.· 
n. 59 A, da 1899, e em seguida, sem débate. - Qlsemiro dtt Roeka.. . ·- · 
o art. 2°, fl.ca.ndô ádiad_a a "VotaçãO. • t ···· . . 

Vãoa imprimir õ! seguin es 
Vae a imprimir o ãeguinte 

.PAI!.ECER 

N. 37-1800 

Reconhece Dl!putaclo pelo 5• districto do Rio de 
Janeil·a o Dr. Francisc? Rangel Pesta111l 

PROlii:CTÓS 

N. 96-1899 

Autoriza o Poder Ea:ecuti1.'0 a conceder .ao 
bachare~ . Benjamin Aranha de Moura, 
i• escríptura.rio da De!~gacia Fiscal· do 
Theseuro FetleraZ. no Estado do Ma~tmh6o, 
um 11nno d6 Ueença, cam· ordena.®, para 
tratamento de sa«de. 

A Commissão de Petições e Poderes, tendo 
examinado cnidll.dosamellte a.s authentiéas 
enTiadas á Se~eta.ria. da Câtna.ra dos Depu
tados, r~Iativas á. eleição etreetuado. a. 25 de A Commissão de· Petição e Poderes, tendo· 
jy.nbo do co~nte anuo, . no 5" .. distrieto d.o examinado o requerime.ôto do bacba,rel.~n-

. Estado do R•o de. Janeiro, jlara preench1• jamio Aranha de Moura, 1• escl'iptura.r1o da .· 
mento da vaga . deixada . péfa. renurtcia do Delegacia Fiscal do .Thesoúro Federal, no Es--. 
Deputado Joilo Francisco. Birce~los, veri_ficou tado do Ma.ra.nbã.o, o qual solicita um anno · 
que Q resultado dessa ele1çio to1 o segu1nte: de licença aom ordenado llllor& tratamento de 
Dr. P'ralicfsco ltangel P~stana, 4.663 vot~?J e sulL sau.de, ê de oplnili.o, é. vistll. dos· do:, •. 
42 em ·separado; Antonio Augusto 1'eixe1ra, cumeDtos exbibidos, entre os quaes um attea-· 
1.224 e seis em separado; major Pedro d& tado medico, que seja adoptado o.eeguinte 
da. Cunha, 10 e José Augusto de Paula. ptojecto: 
SantOs. 1. · Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado 

Nesse resultado não el!ltá oomprehendida a a conceder ao baebarel Benjamin Aranba. de 
eleição . da. 3• ~óção de S. João Marcos {Pi· Moura, ta escrlptura.rto da. Delegaata FliiCa.l 
loto), porque dessa secção foram remettidas do Thesouro Federnl, no Estadodo Mnrailhio. 
a Cama.ra duas cóplàs de 3Ctas, uma da.ll um a.ono de Uceoça com ordenado para tra.• 
qua.es accusa. 212 vot011 para. o Dr. Rangel ta manto ele stt.ude. · 
Pestana e a. outra. 229 para. o clmdid•to AU· Art. 2.• Revogam-se as dlsposiçOes em 

· gueto Teixeira. Ambas estão concertadas e oontrn.rio. 
devida.mente uslgnadas por me~a.rlos etrectl· Snln. dae Commlsaõe•, 31 de Julho de 1800. 
vos e supplentell• sendo impollsivel, á simples -Alraro Botllllr.o, presidente.-Rau~ Ba't'rOio. 
v~ta, aaller a~ certo qull.l tlellas é a verdo.- relator.- TaNr6a d~ Lyra.- C<!semtro da 
de1ra; só med!ante estudo multo demorado, &ch#.-Tilit»airaà1 sa. 
que importaria em protelar o reconheolmeoto 
do candidato legitimamente eleito. ~ poderia. 
torma.r juizo seguro sobre o eo.so. 

ora, desde qne o.resulta.do dessa. seeçlo não 
. influe sobre a ordem de collocação dos dous 
. cli.ndidatos mais votados, o primeiro doa 
quaes. mesmo que fosse apura.da. a acta que 
dá votação ao Sr. Augusto Teixeira, tem 
sobre este uma vantagem de 3,2(10 votos, en· 
tende a COm missão que deve· ser desprezada a 
dita duplicata. · · 

; Cc..ma:a. V, JII -

N, 97-1800 

Autori;a o Poder Brtecutitlo a concsder. A An
tonio .losê da Corta Roclrigue&, 1• offi.cia~ e 
Oibliotkec«,rio da Esccla Na.,al, 1ei1 mezer 
de lieença, com ordenado, para tratamento~ 

· sauàe. · -

Ao Conglili!So Nacional pede Antonio José 
da costa Rodrigues; 1 o ofileial e bibUothecarlo 

. . 60 
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A.NNA.ES DA. CA.M.Uu.· 

da Escola Naval, seis mezes de licença. com 
vencimentos, para tratar de sua. saude gra
vemente compromettid&, conforme prova com 
attesta.do medico. A Comrnissã.o de Petições e 
Poderes, tendo examinado os pa.peis que acom
pa.n.haram o,requerimeoto do supplicante, en· 
tre os q ua.es figura informação fa. v ora. vel da di· 
rectoria daqueUa escola, entende que, sendo 
justo conceder a licença pelo prazo requerido, 
não se deve, entretanto, dal-a com todos os 
vencimentos. mas apenas com ordenado, ex
cluida a gratificação pro labore, e por isso 
apresenta. á consideração da. Ca.mara dos D3PU· 
ta.dos o seguinte projecto: 

O Congresso Na.oional resolve: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado 

a conceder a Antonio José da Cost& Rodrigues, 
1• ofllcial e bibliothecario ds. Escola Na vai, 
seis mezes de licença. comordena.do,pa.ra tra-
tamento desande. · 

Art. 2.• Revogam-se as disposiÇões em 
contrario. . 

Salil. das Commissões 31 de julho de 1899. 
-A!ooro Botelho, presidente.-RaullJarroso, 
relator.- Ta'l)ares d~ Lyra.- Oasemiro da 
Roch:t,-Tei:ceira de Sá. 

N. 98-1899 

.A.mori.ta: o Poder &ect~tiuo a conceder a Pa
cifico da SiltJa Dessa, porteiro da Alfandega 
do Maranhtro, um a.nno de l~n.~a. com orde
n::do para tralamento de saude. 

A Commissã.o de Petições e Poderes, a que 
foi presente o requerimento em. gUê Pacifico 
da Silva Bessa., porteiro da. Alt'an~ga. do Ma.· 
ra.nhão, pede a.o Congresso Nacional um anno 
de licença., com ordenado, pa.ra tratar de sua. 
sa.ude alterada, por elfeito. dE\ uma neuras
thenia. de tórma. gastrica, q_ ue exige o maior 
cuidado, conforme attesl.a. o seu med.ico assis
tente, é de opinião que ~a a.ttondido ore
querente e por isso apresenta. o seguinte 
projecto : · 

O Coilgresso Nacional resolve : 
Art. 1.° Fica o Podar Executivo autori

zndo a. conooder 11o Po.ci Oco da. Silva. Be:~sa, 
porteiro da Alfa.ndcga do Maranhão, um a.nno 
ae licença., com ordenado. pat•a. tra.tamonto 
de saude. 

Art. 2. 0 Revogarn~se as disposições G!U 
contra.rio. 

Sala das Commissões, 31 de julho de 1899. 
-Alvaro Botelho, presidents.-Ra:ul Barroso 
1elator.-Tava:resde Lyra;-CasemiTo da Ro· 
ha.-Tei:t:eira de Sd, 

N. 92-1899 
. . 

Parecer sobre as emendas offereciàt$ ~U% 2• dú. 
cuss~ rlo projecto. n. 126 E. de 1898, que 
determín:t . gue a Imprensa Nacitmal consti· 
tua: um servi()o especial a: cargo do Ministerío 
da .Faz~da, gue a: despe:: a do es~a;llelecimcneo 
seja feita por ~nt..t. da respecti-,a receita, e 
dd outras pro'f!idtmcias, com substituti!lo da 
Commissrfo de Fa::end"' e b1dustria . 

Vem a. Commissão de Orçamento interpor 
parecer sobre as emendas apresentadas ao 
projecto n. 126 A, de 1898, que providencia 
sobre os serviços a. cal'ga da Imprensa Na
cional. 

A emenda do Sr'. Deputado Jose· .Avelino 
abrange diversos a.ssumptos e deve ser consi" 
der-ada. por partes. 

Primeira pa.rte: 
< Acerescente·se ao art. 1•: 
§ O director da. Imprensa Nacional será 

tambem o redactor chefe do D~río 0/ficia~. 
e auxiliares, cargos estes que deixarão de 
existir desde a data desta lei. 

§ Os escreventes da. Imprensa. Nacional 
serã.o pagos mensalmente.» -

A Commissão rejeita. a. emenda. porque con
sidera precisos os serviços dos funccion~~orios 
a que a medida se refere. · 

Quanto ao paragra.pho, a Commissão ê con
traria á. medida nellecontida, porque converte 
em vencimentos o que actualmente os escre
ventes da. Imprensa Nacional pel'Cebem a titolo 
de sala.rio . · 

Segunda parte: 
c Efl'ectuado. a fusão dos cargos, a. gratifica

ção do redactor-chefe do Diario O~cial pas
sarà a. fa.zer parte do ordenado do director da 
Imprensa Nacional, sendo nest11. conformil.la.de 
orga.oisada a nova tabella de Vllncimentos 
desse esta.belecimento.» 

Nií.o ooucorda. a Commissio com o. nppro· 
va.~;ão desta parto da. emendn.. 

O accrescimo de serviço p~~ors. o dlroctor da 
Imprensa Nacional nilo é de to.l ordem que 
justifique, no momento a.atuo.l, o :~.ugmento 
de seus vencimentos. 

Tercoirllt parte: 
4: § O director da. Imprensa Na.cional serti. 

da livre nomeação do Ministro d& Fazenda. 
por decreto.~ 

Esta parte da. emenda. á desnecessa.ria.~ O 
director da. Imprensa Nacional já. é actual
mente nomeado pordecreto. 
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·. 
ussiO BK. 31 DE IULIIO DI 1899 

Quarta pil.rle: ~çlio de impressão~ mach.ioos, m<~ioru e ·ê~r-: 
., ' c No orçamento da despeza. da. Imprensa Na- · · . pin1<1ria · · , 

.. 

ciona.l será consignada annua.lmente o. verba 
de 5:00C . , destinada á. impressão das obras de Pa' eoal Menaal A.llnual 
reconhecida utilidade pulllica, seientidca, lit- l mestre impressor. • • • • • 350$ 4:200$ 
teraria. ou artistica, media.ute parecer da.\! I contra-meStre. ........ 300$ 3:600$ 
corporações directoras do estabelecimento em 2 opera.rios de 1• classe a 9$ (300 
que fôr professada. a. matel'ia de que trata a días) ..... , ................ .. 
obra. ou obras a. imprimir.:. 3 ditos de 2~ idem a. 8:1; (:JJO dias) 

. . 4 ditos de s· idem a. 7$ (300 dias) 
A medida contida. neste trecho da. emenda. 2 aprendizes de 1• classe a 4$ (300 

merece ~r appl'?va~a. e neste sentido ~Pi.~a. dias) • • . •• _ •• ••.•• •••• .-•• • •• 
·a CommtSSão. Stgmftea, porém, esta opmta.o 3 ditos de 2• idem a. 2$ (300 dias) 
da Commlssão que devem cessar na Imprensa 5 ditos de 3a idem a I$ (30Q dias) 
Nacional todas as publicações de f'a.vor, man· 1 molhador dl!l papel a 6$ (300 
dadas tllzer fóL"& dos strictos termos da. dias} ..................... . 
emenda., t que. pe.ra. o !Ut_!:lro regulará. o modo 1 con~ador de edição a 7$ (300. 
eogtl4numde pub!!caÇ{Jes da natureza da· dlas) ...... ; ............... .. 
quellas de que ella. trata.; I. la.va.tlor de fôrmas a 5$ (300 

dias) .... •• . • • • . .......•.••. 

5:400$ 
7:200$ 
8:400$ . 

2:400$ 
l:SOO$ 
1:500$ 

-li800$ 

2:100$ 

1-:500$ 
1 lamiuador de papel a 5$ (300 

dias). . .. . • . . • • • . • . • • • . • • • • • I :500$ 
l ebe!e de reparos de machinas 

-Emenda. do Sr. Deputado Augusto Se-
. vero: · 

« O 9uadro do pessoal technico, artistico e 
operano da Imprens& Naciona.l e do Diario 
OtficiaZ será·distribnido pela fórma. abaixo e 
deutro das verbaS do orçamento : 

. (C!len.sal280$) ........ ;..... ... 3:360$ 
1 otHciallimador de I• classe a. 9$ 

SECÇÃO DE ARTES 

PESSOAL PERMA.NBNTS 

Trabalho diurno 

1 íDBpector teohnioo <le 
otncina........... 500$ 

1 apontador geral...... 
250
280$ 

1 agente do almoxal'ifado $ 
1 mestre de composiQã.o. 4251 
1 contra· mestre • • • • . • • • 320$ 
I 1ua.rda.-typos • .. • .. .. 275$ 
3 chefes de ~urma. • • . • • 275$ 
5 compositores de 1• cla.sse a.~. 

300'dias . .............. .. . . 
8 ditos de 2• idem a. 8$, idem •••• 

10 ditos de 3• idem a 7$, idem ••• • 
3 &P.rendiz!)B de 1• idem a. 4$, idem 
6 dttos de 2• idem a. 2$, idem •• • • 
9 ditos de s• idem a. 1$, idem ••. • 
1 engra:lador de fôrmas aS$, idem 
l tirador de provas a 8$. idem .• 

(300 dias) . .. . ............... . 
l dito de 2a idem a 8$ (300 dias) • • 
1 aprendit de 1~ a 4$ (300 dias) 
1 dito de 2• idem a. 2$ (300 dias). 
1 dito de 3• idem a. 1$ (300 dias) •• 
l machiniata. de motores (men sal 

280$) • •• • • • • •••••••••••••••• 
1 foguista a 6$ (300 dias) . ..... .. 

2:700$ 
2:400$ 
1:200$· 

600$ 
300$ 

l aprendiz de motor a. 3$ (300 
Àllnual dia !V. • • .. • • • • • .. .... ..... .. 

I aprendiz de foguista a 3$ (300 

6:= 3:36 
3:0 
5:100$ 
3:840.$ 
3:300$ 
9:900$ 

13:600$ 

2·=a 21: 
3:60 
3:600$ 
2:700$ 
2:400$ 
2:400$ 

dias) . . ................... .. 
1 mestre carpinteiro (mensa.l2SO$) 
1 ofilcial carpinteiro a. 7$ (300 

dia.s) ............... ·....... . 2: 200$ 
1 aprendiz a 3$ (300 dias) . ....... 900$ 

Enampa1·ia,gra.w.ra e impressão Utlv.Jgr4phicti 

P~ Meo .. l 

1 mestre a.e gravura..... 350$ 
1 ajudante. • • • . • . • • • • • • • ~ 

An111lUal 

4:200$ 
3:360$ 
2:700$ 
2:4~ 

~;~ 
ooo$ 

&cçllo de . 1'evistl'o · (anneara â de composiçcio) 

1 omcialde t~ clasae a 9$(300dias) 
1 dito de 2a dita a 8$ idem •••.•.• 
1 dito de 3~ dita a 7$ idem ....... 
1 aprendiz de 1• dita. a. 4$ idem •.• 
1 dito de 2• dita a 2-i idom ••••• • • 
2 ditos de 3& dita~ Is. idem . • • ~ •• 
1 chefe de impressao lithographico. 

(mensal 300$) .... . .... . .... . 3:600$ 

2:700$ 
2:400$ 
2: 100$ . 
1:200$ 
1:200$ 

1 chefe de revlsão, mensal 300J • • • 
2 revisores de 1 a classe a 9$ (300 

dias) . ... ... ...... ,. ...... ~ •• · ..... . 
2 diros de 2• idem a. 1$. idem •• ;· •• 
4 conferentes a. 6$, idem •• • ••.••• 

l ooorario de ... classe a 9$ (300 
3:60()$ - diaa) . . .................... .. 

I d!to de 26 <l;it& a 8$ !dem •.•.••••• 

. 4
5 •• :400.$. 1 d1to de 3a d1ta a. 7$Idem ....... 

200$ 1 a.prendiz de 1• dita. a. 4$ idem ••• 
7:200$ 2 ditos de 2• dita a 2$ idem ...... 
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2 ditos de 3• dita.~ I~ idem : ••••. 
r limpador de pedras a. 5$ idem •. 

600$ 
1:500$ 

1 auxiliar............. 330$ 3:960$ 
1 plantonista.......... 315$ .· 3:780$ 

Fiwliçao de typos e stereotvpia 

1· mesiré fÜndidor . ...... 350$ 4:200$ 
5:400$ 
2 :400$ 
2:100$ 
1:200$ 

1 gua.rda.-typos .• •••••• ~ 315$ : - 3:780$ 
l -vigia. a. 8$, (300 di~)".......... 2:400$ 
1 tirador de provas, 1dem .• , • . . . . -2:400$ 

25 compositores-a B.t, idem •• •••. · 60:000$ · 
2 ofHciaes de 1 • classe a 9$ (300 dias) 
1 dito de 2• dita. a 8$idem •.....• 
l .dlto de .3> dita. a 7$ idem ... .... 
1 aprendiz de I" dita. a 4$ idem.,. 
l dito de 2• dita a 2$ idem ••••••• 
2 ditos de 3• dita. ·a I$ idem •.••.• 
1 otHcial de stereotypia. (mensal 

280$) •••••••••••.••• •• •• ~ ••• 
l dito a 7$ (300 di.&s) ........... ~ 
I aprendiz de I• cla.sse & 4$ idem. 
l dito de 2• dita a 2-S idem . ..... . 
2 ditos de 3"' dita a. 1$ idem •.•••• 

600$ 
600$ 

3:360$ 
2:100$ 
1:200$ 

600$ 
600$ 

J. offic!al revisor chefe, mensal · 
. 300$ ... ;..................... 3:600$ 
2. revisores a. 9$. 300 dias.. . • .. • 5:400.~ 
2 conferentes· a 7$500, idem.... 4:500$ 
I contador de linhas a 7$, idem. · 2:250$ 
1 continuo a 5$. idem ...... .-.... 1:500$_ . 
1 chefe de impressã.o, mensal 

300$ •. · . •...••. •• .•. · ••.•. ..••• 
2 margeadores a 4$, 300 dias ••• 
2 a.pa.nha.dores a. 3$. idem . ... . .. 

· 1 foguista. a. 4'$, idem . . ........ . 
1 engradado r a 3$, idem ...... · .. 

3:600t 
2:400$ . 
1:800$ 
1:200$ 

9_00$ 

EncadeNoa~t!::~, àouraçd'o, pautaçcl'o e ea;peàiç<'to 
I . 

l encarregado de distriboioão a 
6$, idem ..••• .. ••• - ......... . l :800$ 

l meSt1:e . .. ... , • .. . • .. . 350$ 4:200$ 
I eontra.-mestre ... ; .... , 280$ 3:360$ 

4 entregadores de I' classe a 4$, 
idem .................. . .... . 4·800$ 

9:000$ 3 cberes de turma....... 275$ 9:900$ 
3 ofllciaes de I• classe a. 9$ (300 

lO ditos de 2' classe a 3$, idem •.. 
1 encarregado da remessa ·a 6$. 

dia.s) • •.•• ••••.•.• t• • •• •••• : 

5 ditos de 2• dita. a 8$ idem •.••.• 
8 ditos de 3• dita & 7$ idem ••••• 
3 aprendizes de 14 cla.sse a 4$ ... 
5 ditos de 2"' dita a 2$ ••• . ••• •••• 

lO ditos de 3> dita a 1$ ... .. ..... . 
1 olllcia.l dourado r 280$ ••• ••.•• • 
1 dito de 2• classe a. 8$ (300 dias). 
l dito de 3• dita. a 7$ idem •.••.• 

· I ofilcial de · pautação ( mensal 
280$) ••••.•• •••••••.••• t ..... 

I dito de 1• classe a ?$ (300 dias). 
I d!to de 2"' ~ita. a 8$ 1dem •••••• 
l dito de 3• d1ta a 7$ ... .... ... . 
1 aprendiz de 1" classe a 4$ idem 
2 ditos de 2• dita o. 2$ idem •••• 
4 ditos de 3• dita a 1$ idem ..•.. 
1 encarregado da expedição (men-

sal 280$) ..... ....... ...... . 
1 o.uxilia.r a 9$ (300 dias); •..••• 

5 correioS& péa 5$(300 dia>) .. .. 
1 mandador a 7$ ·idem ........ .. 
2 serventes de I• classe a"-~ idem 

10 ditos de 2~ dita a 3$ idem •.• • 

DIARIO OFFICIAL 

8:100$ 
12:000$ 
16:800$ 
3:600$ 
3:000$ 

idem .•.. •..... . •.•..... . ... . • 
2 auxiliares, sendo am diurno, a 

5$, idem .... ... ~ .... .... .... . 
2 dobradores a. 3$, idem ....... . 
1 conductor de folhas a. 4.$, 

idem .. .. ; .... . . ·. -.. •.... • ....• 
2 dobradores a 3$, idem., . •• •. • 

1 :800$ 

3:000$ 
1:800$ 

1:200$ 
1:800$. 

Obaervaeõas-Na. organização dos quadros· 
acima., só será contemplado o pessoal que 

3:360$ tiver, pelo menos, 10 annos de e.trectivo ser· 

2. 700$ -viço no estabelecimento, bome.omport~mento 
:400$ e aptidão. O :pessoal que não fôr. conte~-

. 3:000$ 
3;360$ 
2:4.00$ 
2:100$ 

~: IOO$ piado constitnmí . um corpJ extr!Lnumerario, .. , 
1 :200$ que só terá. coUocuçã.o ~quadro á medida. 
1:2005 das ·vri.gas que se derem, pol" ordem da anti-
: ~ guidade e merecimento. 

1-200
•7 Continuam em vigor as gra.tifica.Qões de que 

3 .380$ trata o art. _13 do regulamento approvado 
2:700$ pelo decreto n. 1.541 c, d.e 31 de agosto 
-· ·· ae 1S93. 

7:500$ 
2:100$ 
2:400$ 
9:000.t 

Os mestres, contra-mestres, operurios ou 
empregados,- que contarem mais de 30 a.nnos 
de bons serviços, e que E!teja.m impossibili
tados do trabalhar. serão a posantaaos com 
dous terços de seus· venclm.entos meneaes, 
correndo esta. despeza. por conta do F'tcnc!o 
Especi<.tl erearlo para este Am, oom o desconto 
de um dia. de vencimento de todos os opera. 
rios e empregados d&. Imprensa N&ei"onal e • 

Paginação, composiçdo, ,.e11ist!o, impressão .Dia?·io 0/ficial, pagos por fé rias. O Governo 
distrióuiç<to e remessa· da.rà. instrucções ne8te sentido. · · 

Para · o pessoal da. J)aginação, composição e 
Trabalho nooturno-Peesoal permanente revisão do Diario_ Oflicial, as aposentadorias 

serão contadas na razão de 7.500 dias. Para 
Menul Annuat o das outras officinas e seCI)Ões de ·9~000 dias . Pc.&oal . 

1 pagin&dor •••• • ,...... 420$ 6:040$ o teO)po de trabalho ordiall.l'io para. o pes-
1 ajudante............. 380$ 4:~0$ soal de pa,oinação,_ composição e revisão do 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2510512015 11:59- Página 15 ae 15 

-: · ---~ ~- sisif({íif,~fsfpz:~~~ô: oi~~~~~~ 

Diario O~ia~ será de cincO horas. Semprà. codigo, e dá oútra.s ptoviden~i~ ·. (3• dis- ; ... 
que se prolongue o trabalho além da hora cussão); . 
ttxada., -percebàrá. aquelle que ficar no serviço Do projecto n. 59 A, de 1899, autorizando . 
ui:na gratificação correspqndente a um terçO o. Governo a. tran·~ferir do Corpo do Eng&o 
_da:dia.ria. por hora excedente. Exceptua.m-se nheiros Na.va.es para. .o da. Arma.da. o enge- · 
os funccionarios que tiverem vencimento nheiro naval capit.'io de . fragata gradu.ido 
mensal. Por occasião, porém, da. publicação Carlos Accioli. com substitutiv~ de. Çom- · 
dos debates do congresl!:>, no mesmo Dia.rio, missão de Marinha e Guerra · (2• discussão); 
o Governo -póde da.r a; estes !Uncci"ona.rios }a discussão do projecto n: 80 A, de 189'6. 
uma - gratiftca~o até ~ •;.lle seus venci- autoriza.ndo o Governo a mandar demolir os 
mentos.mensaes, pro labore. Fica suspensa a. dous a.rm.azens da Altandega de Santos, con- .. 
publicação do Dí1.rio Officio.& aos domingos e struidos em terrenos mnniclpaee da me.'lma 
feriados . da .Republica, sa.lvo autorização do cida.de, na praça Antonio Telfes L · 
Governo.» Discussão unicado parecer n. ~. I899,con··· 

_ . . _ . cedeo.do ao Sr. Deputado Plínio C~r.aado li· . 
Nao ~de a . commiSsa.o acooselbar a ap- ceoça, por prazo indeterminado, para trata:r 

provaça.o desta. emenda., em que se propõe a. de sua saude • . · · 
.:substit!lição do quadro -te_cbnico, a.rtistico e 3• discussãÓ do projecto n .88, de 1899; au-
operarto da Imprensa Nactona.l. · toriza.udo o Poder Executivo a fazer as 

Ella. funda-se em principias que a Commis- necessaria.s operações, afim de abrir ao Mi· 
são não acceita. e dá. providencias que não são nisterio da Industría., Viação e Obra.s Pn· 

· ·convenientes no momento actual. blicas va.rios creditas especiaes, sendo: do 
Sala das commissões, 29. de julho de 1899. 13,162:961$027 para regularizar con~ da 

-atssiano do Nascimento, presidente.-Au- Estr~ de Ferro Central do Brazil; de 
gusto Montenegro, relator, com restricção $ 6.44~66 para. pagamento e. TM Brook$ Lo
quanto á primeira. pa.rte da emenda do Sr. cdomotc'IM Works Comp:my; e de .t5.507,12,,0 
José Avelino, por cuja. approvn.ção votei.- P!lra. pagamento a The Wester anel Bra:~
Calogeras.-111ayrink.-Se1·.:edeUo Corrêa:.- lra~ Te~r;raph Oompany; e anulla. a.s. sobr~s 
.A!cindo Guana/lam.-Lauro Müller, de accor- d~s_2ons1gna.ções correspondentes ás cmco d).· 
do com 0 parecer, n:a. bypothese de ser accei to v~oes da.quella estrada ~e !erro, n? exerc1: . 
0 projecto contra. 0 qual voto. b10 ~e 18~8,na ~mportanc1a. de 7 .253.591$1021 _ 

Dzscussao untca. do parecer n. 35, de 1899, 

O Sr. President;e - Esgotada. as 
materie.e da. ordem do dia, designo par a. 
amanhã. a. seguinte ordem do dia: 

Votação do.s segúintes ma.terias: 

· Do projecto n. 36 A, de 1899, substitutivo 
a.pprova.do na 2" discussão do projeeto n. 171, 
de 1898, estabeleceo do regras para a. qualifi
cação de jur3dos e para a. respectiva revisão. 
(3" discussão) ; 

Do projecto n. 25 B, de 1899, que regula. a. 
execução do art. 13 do codigo commercinl 
no que se refere á. numeração,rubrica e ter
mos nos liv:os exigidos no art. 11 do mesmo 

julgando que ao _Congresso Nacional ou a 
qua.lquer dos seus dollS ramos falleoe com)e:- . 
tencia para conhecer da ma.teria. COD:itante das 
indicações apresentadas pelos Srs. Deputados 
Luiz Adolpho e Mello Rego, relativas a acon· 
tecimentos políticos de Matto Grosso, seguido 
de uma exposição apresentada. pelo Sr. DepU· 
tado Luiz Adolpho; 

3• discassão do projecto n. 90, de 1899, a.u
toriZ3.ndo o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
nlsterio da Guerra o credito de 1.266:588$, 
supplarnentar á: verba 16\ n. 28, do art. 19 
da. lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898 • . 

Levanta-se a sess&o ás 2 horas e 30 minu
tos da. tarde. 
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CAMARA _DOS bB.l?OTA·DoS 

APPENDICE DOS ANNAES 

Dtscu:r.so.s pronunciados em díversa.s sez.sõe.s 

_sESSÃO DE 9 DE JUNHO DE 1899 

(Vide p~g. 70 do 2' vol.) 

O Sr.Mello Rego-Sr. Presidente, 
preciso justificar a re>~tricção com quE~ a.ssi
gnei o projecto que ora. se discute e mostrar 
os pontos em que divirjo doll meus Blustres 
ccl!egas, membros da commissão de Marinh<L 

~ e Guer·ra. Um dos principaes e este que 
constitM o art. 9 rla emend.t, que é um dos 
additivo3 ~presenta.dos pela Commissão. 

Diz esse artigo : 
« Fica transferid~ para o Ministerio da 

Guerra a admioistração da. guarda nacion11.l, 
observadas as leis actualmente em vigor, ate 
que o Estado-Maior do Exercito formule o 
pluno de reorga.nizacão ·dessa milicia como 
reserva territorial da força _publica federal, 
não podendo a mesma guarda ser mobilizada 
e utiliza.da sinão nos termos do art. 34, § 20, 
dD. Constituição,» · 

Antes de tudo, Sr. Presidente, desejava. 
que os .meus honrados collegas me informas-

• sem qual o fim deste artigo; ou para. melho;: 
dizer, qual a vantagem delle. 

Terá. por fim babilitJ.r o Governo com os 
meios de que elle -precisa. para preencher os 
claros que se dãO DO qUndro u.a. forca publico, 
ou antes terá. em mira. uma reforma na lei 
da guarda. aaciona.l ~ Si a Commissão viza o 
primeiro fl.m,a disposição d:l forma. alguma 
remove o ma.l que todos seutimos e procura-

mos remediar ; alêm de que, considerar a 
guarda nacional como viveiro, onde se tenha. 
de ir buscar a.s praç:ts de que se precisar 
pa.ra preenchimento dos elaros no q1.w:lro do · 
exercito, i~to é, reserva,importa em violação 
da Constituição. 

O Sa. Ha:REDIA DE S.t - Foi e3tê o ponto 
principal por- onde en~arei a questão. 

o Sa. MELLO REiiO- A medido\ e de ím· 
portancia grâvissima,.e funda,los são o receio 
e a. inquietação com q_ue a· o_pinião a tem 
recebido. 

Na segunda hypothese nã.o me parece 
opportuno, nem mesmo ragula.r, que em lei 
de forças, lei annua, se inclua uma. reforma 
de tamanho alcance. 

0 Sn.. PAULI~O CARLOS-Apoiado. 
0 SR. HEREDL~ DE S..\. dá. um a_pa.rte. 
O Sa. M .:r. LO REGO-O tlobre relator do. 

commissíio, justificando o pensamento que 
dictou este artigo, procurou mostrar que de 
nenhum modo lbe passou pela. mente, nem 
a.os que com ella assignnra.m o projecto, 
tirar á gua'rtla nacional o seu caracter civil, 
mas simplesmente constituir uma reserva do 
exercito teiTitorial. · ·· 
·Sr. PresHente, antes de tudo, acho que· 03 

meus nobres collegas de cDmmi'ssão tomam 
por base uma cousa que não existe, isto é. 
fazem da guarda. nacional reserva territllria.l 
da força publica., quando nã.o temos !úrÇa.s 
tarritoriaes de pa.r colll. a. força. activa., como 
em outros pa.izes. 
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O SR. HENRIQUE VALLADARES-Mas ella ê como reserV'a. No que insisto- e que a nossa 
apropria força territorial, e o làndsturm da guarda nacional, como milicia cívica que é, 
Allemanha, não pó1e ser transformada em reserva _do 
. o sa. MELLO REGo-Eis 0 nobre Deputado Exercito, sem -reforma da Constituição. 

se afastando do pensamento do seu colloga. O Sa. HENIUQU!l: VALLADARES dá. um 
0 SR.. HENB.lQOE VALLADARES - Nã.o aparta. 

apoiado. O Sa. MELLO REGo- Accresce ainàa, se· 
nllore3, que a Commissão, transferindo a 

O Sn.. MELLo REG()-Si apropria guarda guarda nacional pari!. o Ministorio da Guerra, 
nacional e que vaeser a re~erva territorial,o ma.nda. observa:r alei em vigor, até que o 
que se deve concluir, attendendo-se ao que Estado Maior formule um :plano de organiza
diz no seu relatorio o Sr. Ministro da. Guerra, cão, pa.ra que ell:l "fique como reserva terri· 
lembrando o que ~e faz na. Republica Aq~en- torial da força publica federal. · 
tina, é que a no~sa. gual'da nacional, per-
denoo 0 seu ca.::-acter de milici~ ci"vica, ficará O SR. AUGUSTO CLEME::-;TINO - Plano que 
convertida em reserva do exercito, embora ~erá submettido á consideração do Congresso 
por fracç,i)es territol'iae$. p<~ra ser acceito ou rejeita.do. 

Ficará, pois, o Govel'llo com o direito de, a. O Sa, MELLO REGO - PerJão, isto não 
seu arbítrio, ou antes. forçado pel:l. necessi- está aqui; o artigo uiz que, passando aguarda 
dade de completar a força. armada, recorrer nacional para. o Ministerio da Guerra, serão 
á guarda nacional, observadas as leis actualinen te em vigor, «até 

E' isto o que tem impressionado o publíco, que o Estado Maior do Exercito formule o plano 
e é para este ponto que chamo a attenção da de reorganização dessa milícia,, do que 
Casa. (Apwte$.) parece que não é o Congresso, não é o 

:Mas senhores, esta reserva territorial... Governo, mas o Estado Maior, «creado para. 
preparar o exercito, .para a defesa. da Patria 

O Sa. Hu:NRIQvE: VALLADARES - Não no exterior e manutenção da. ordem no inte-
cba~o re~erva tcrl:'itori~l. ~choque a gu~rda rior», que vae organizar a gua.rda. naciona.l, 
na.c1onal e a f~,rça. ter~1tOr1al da. Repubhca. amoldando-a. ao exercito e subordinando-a ao 

O SR. MELLO REGO- Qua~quer que seja a seu commando. (Reclamações.) . 
denominação que o nobre Deputado lhe dê, t E tão profunda alteração, ou antes, re· 
desde que se consid€lrar como reserva, a tira· forma de tal ordem correrá, pura e simples
se-lhe o caracter de mllicía civíca, o que mente; por combinação do nobre Ministro da 
acho muito gra\'G, A guarda nacional, insti-. Guerra com a Commissão, sob a.responsabili
tuida pela lei de 18 de agosto de 1831, tem da.de do primeiro e sem sciencia e acquies· 
ahi dellnida. sua miss:to na sociedade ; e a cencia do Sr. Presidente d;t Republica, que 
lei de 1850 reformando a lei de 1831, não só não :póle deixar de intel.'vir em ma.teria de 
não naerou-lhe essa mi~são, como conser- tamanha ponderação? ou S. Ex. jâ. se ma· 
vou-lhe o caracter de miliciacivica, operando nifestou de nccordo com o seu Ministro, dan· 
como auxiliar ào Exercito. do-lhe autorização para ·que o assumpto seja. 

Perante a. arte militar· só conlwço duas trazido ao CongrC3SSO? 
ordens de rese1•va : reserva constitutiva e Sinto 11ão esteja na casa o cbefe da Con
reserva de ba.taH1a. Na primeira. supprem-se centração, que parece sel.' o orgã.o mais au· 
os exercHos dos contingentes ahi preparados torizado entre os que gozam das confidencias 
para a sua forrna.ção ; a segunda é ttma. força. intimas do que vae pelas a.ltas regiões; para 
á. parte, destinada, no momento da a~cão, a. dizer si o Sr. Presidente da. Republir.a con
occorrer ú.s deficiencias que se derem nas seute nessa transferencia., pela .forma. con
:fileiras combatentes, ou a opern,r, segundo os stante doartígo -em tliscussão e pelos motivos 
incidentes da lucta. hontem expostos . 
. Para o primeiro caso, que é o que se o;\. na Um tles~es inativos allegados pelo illustre 
Repub~ica Argentina e é o que quer o Sr. relator: da Commissã.o foi a necessidade de 
Ministro da Guerra, não se presta, a nossa acabar com a derrama de nomeações de offl
guarda nacional, pois teria de ser, não só oiaes, que são um rídiculo e um desoredito 
mobili:wda, como mesmo_utilizada á. juizo do para a guarda· nacional, convertida. em in· 
Executivo, o que não e permittido pela Con- strumento eleitoral. 

.stituição.Como reserva de batalha, porém, Na occasião em que o nobre Deputado as
não ha. duvfda que, desde que a guarda na- sim se exprimia, eu ob~ervei·lhe em a.parte, 
ciona.l fôr incorporada ao Exereito, como au- que a mudança. de um para outro mínisterio 
xiliar, sujeita ao n1esmo rtgimen e tomando na.da. influía; que o Presidente da Republica 
parte em todas as operações, c.:tbe ao ge- era. o unico que porlia cortar o mal, nã.o con
nera.l em chefe o empregai-a como melhor sentindo em taes nomeações, qualquer que 
entender, ou nas linhas da. vanguarda:, ou fosse o ministro. 
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O nobre Deputado. tiel, ao que pa,rece, ao 
progra.mma daConcentrD.ção de não a.dmittir 
observações que pareçam censuras a,o Chefe 
da NaÇão, responel.eu que o Presidente da 
Republica. cedia ao Deputado que lhe pedht 
a nomeação, porque não podia suppor que 
um representante da Nação lhe pedisse 
cousa. que não fos~e reclamada pelo inte
resse publico. Não sou !lesse pensar; acho 
que em um homem traquejado em nossa 
politica. e na a.dministraçà.o, conhecedor de 
todos os seus escaninhos, oã.o se pódo suppor 
tanta simplicidade e boa fe. 
. De longos annos, Sr. Presidente, vem o 

abuso que se tem feito da guarda uacionaJ 
como arma eleitoral e de muitos <tonos datam 
tambem as reclamações e protestos contra. tal 
abuso. · 

A esse respeito seja-me pêrmittidorecordar 
o que ha 14. annos dizia nesta Camara um 
Deputado novo, que ne[!a. havia entrado 
aureolado pela notoriedade de sua pujante 
inteHigencia, acompanhada de conhecida. rigi· 
dez de caracter. Foi na sessão de 11 de junho 
de "1885. Em importante discurso em que, 
-passando em revista os vícios do Governo de 
então, vicios impugnados em todos os ramos 
do serviço, e referindo-se á guarda nacional, 
dissà elle: 

« A guarda nacional, si jit não e instrumento 
de perseguição, é instrumento de corrupção; 
com ella esta o Governo da monal'chia cor
rompendo o pa.iz c cobrindo-o de coroneis e 
de -ridículo., 

Nesse mesmo discurso elle assignalu:va que 
um dos maiores erros dos partidos monar
chicos era acceitarem na Governo tudo qua.n to 
haviam repudiado na opposição. 

Quiz o destino que, como mereaido tributo 
ás eminentes qu~Lidades desse Deputado, cujo 
nome era Mauoel Ferraz de campos Balles, o 
voto pupular o col\ocaSl:ena. cupulado edifiaio 
soaial. Seu pensar acerca da guarda nacional 
era coriheaido. , 

Pois bem, senhores; t.lca.nte da grande derra
ma. de nomeações p;1ra a guarda. nacional, de 
que vem todos os ctias cheio o Diario Official 
I! que vac muito além daquell.a coronelização 
de 14 anno.Js passados, não teremo~ todos o 
direito de perg-untar: porque e IJara que o 
ex-Deputado de São Paulo, hoje Governo, 
cne no erro uos partidos monarcnicos, accei
tando o que repudiava na opposição, e, longe 
de fazer t'esS&l' a conupção emptegada. pela 
monarchia., pratica-a em maior escala, cooti
n uando, a cobrir o pa.iz de coroneis, de ri
diculo? 

UM· SR. DEPUTADO.-M .• s, o Sr. Presi
dente da. Republica. não está. em contradicção, 
porque então não havia lei, o que ha actual
men te e elle a executa. O erro e nosso. 

o SR.. MELLO REGo-O erro não é nosso; e 
sinão diga o nobre Deputado o que significa. 
creav-se brigadas de guaTda. nacional, para 
localidades e.m que não ha alistamentos e em 
que não se sabe si a sua população comporta. 
síquer a organização de um esquadrão ~ ·. 

0 Sa. ALFREDO ELLIS-A guarda na.cional 
em nosso paiz ostá. se parecendo com o exer
cito V(lnezuelano, que tem 6.000 generaes e 
menor numero de praças. 

0 SR.. MELLO REGo-Ha. ainda uma a.ggra· 
vante quanto a actua.Iidade, e e que, si o 
governo da. monarchia. não se servia da 
guarda naciooal como instrumento de perse
guição, não se póde dizer o mesmo do go
verno de :s. Ex .• que, para ganho de causa de 
um dos partidos que se debatem em Matto 
Grosso, perseguiu o outro com a demissão, 
não ~ó do seu chefe do posto de commandante 
supe1•ior, como dos otliciaes de todo urn es
quadrão.e de uin chefe de estado-ma,ior, com 
a declarJção, quanto a este, de ser a. deri:J.is
são pur conveniencia. do serviço publico, o 
que importa ainda. em macular um cidadão 
que nenhuma falta tinha. commettido. 

A guarda. nacional é um grande elemento 
de ordem, uma instituição eminentemente 
conservadora; mas não se esque~ de que eon· 
vem mantel-a em seu caracter e não despres
tigfal-a. com certas nomeações, que a abatem. 
Não e nas prisões, nos cubiculos dos galés que 
se deve buscar aquelles a. quem se tenha. de 
confiar os galões de offi.ciul dessa milícia .. 

Haja escrupulo na escolha; procurem-se, 
pena serem postos á. frente della. homens de 
prestigio proprio, de valor, respeitados nas 
localidades em f.ltl.e residem, pela sua "[losic;.ão 
de fortuna., estima. e real preponderancia.. 
São esses os que devem ser preferidos e não 
repellídos, como foi o Sr. Geueroso Ponce, 
cujo nome por si só ê uma força.. 

UM SR. DEPUTADO-Eis a.hi a ferida. 
O SP.. MELL0 REGO- Ferida cujas dores 

arrancam-me gernirios que me honram, do 
mesmQ n:odoque ao meu colleg•• de deputa.çã.o. 
O nobre Deputado,si fosso ferido, tomo fomos, 
h a. via de q_ ueixar- se e de doer·se a.iuda. mais , 

Advogamos a causa do partido que nos ele· 
geu, que está liga.ua a. autonomia. do Estado 
que representamos. 

O que alli se tem praticado é inaudito; 
e quererão os nobres Deputados ~e nem a.o 
menos nos seja permittido desvendar aos 
olhos da Nação os attentados ClUill á. sombra, 
si não com o auxilio do Governo, alli se 
teem praticado?· (Apa1·tes). 

Deixemos o caso de Ma.tto Grosso, e volte
mos ao artigo proposto pela. Commissão. Sem 
pretender que se não altere a legislação que 
rege a. guarda nacional, do que aliás já se 
tem cogitado, existindo na casa trabalhos 
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adiantados nesSe sentido, ncho esse artigo; I -Não votarei: entretanto, pela emenda II!IP· 
deslocado em uma lei de fixação de ·1or- pressiva do Sr. Heredia de Sá. ·· Ar.e1to; 
as de terra., e inacceíta-vel a idéade pa.saar porém a do Sr. Pa.ulino carlos, que manda · 
essa. milícia ci vica. para. o Ministetio da d~stacar o artigo, para formar proJecto, afim 
Guerra, o que de alguma -sorte implica a de que a materia seja detidamente estudada, 
idêa. de lígtJ.l-a ao exerdto, tanto mais de- E' quanto eu tinha. a. diZer . 
pois de conhecido o modo de pensar do Sr. 
Ministro da Guerra,. 

Ligar· a guarda nacional ao ·exercito, con
fundil-a com este, é um grande erro. 
_ Tratando de materia. tã.o.importante, peço SESSÃO DE 1_2 DE juNHO DE 1899 
que me :pei·mittam invooar a opinião de um 
autorizado escriptor militar, acerca do mo:.lo 
como elle considera. a guarda na.c;ional: <Vide pag. S3 da 2~ vol.) 

«A guarda. nacional. diz clle, é a. parte 
viril de um Estado constitucional e a. ma.is 
numerosa parte de sua milícia. Fornece-nos a 
Suissa. o seu primeiro modelo. Ella. assegura 
a manutenção da ordem na. sociedade; é uma 
força. pu !.llica. formB.da da. elite da. nação , Se· 
gundo a lettra. da lei, ella não é prccisaml3nte 
um corpo; é um exercito de uma outra. natu
reza.~ Tem·se visto ern mais de uma occasiã.o 
exercitas ser o cego instt'llrnento do poder: a 
guarda nacional é por essencía o sustenta.culo 
da lei e a garantia das libel'dades publiCas. 

Alguns publicistas são de opinião que a. 
forÇa militar deve ser a ernana~o, o pro
dueto da. guarda nacional ; alies veem nessa 
instituição uma. reunião de cidadãos armados, 
uma parte da. qual vela pela tranqui!lidade 
:publica, a.o passo que a outra, composta de 
membros válidos e dos mais moços se reune 
e marcba. no dia do perigo. Nã.o. Seria. forçar 
as consequencias de uma. sábia instituiçii.o; e 
longe de nós a idéa de que um governo pru
dente jámais renuncie a conservac;âo de um 
exercito permanente.» · 

o sr. Teixeira de Sã.-Sr. Presi· 
dente, além das considerações assá.s proce· 
dentes que o meu illustre collega acaba. de e~
penrJer contra. o projecto, venho dizer tambem, 
porque me parece que o mesmo projecto, nos 
tet•mos em que estã. concebido, não pode ser 
approvado. Bem pode ser-, entr~Jtanto, que eu 
pense ~im a.o ponto de v~sta_ de. min~a. 
ignorancm dos progressos smenhélcos do dt
reito peo:J.l italiano (na a apoiado) cllja. escola 
não professo. E a este respeito o que me ;-vale 
é a boa companhia de Tobias Barreto, es
pirito de ordem sa:perior .que nunca se dei
xou enthusiasmar pelos Carraras nem Lom
brosos. · 

0 Sa •. AFFONSO CoSTA. dá um aparte. 
O Sa. T.ElXEIIU. DE S.l-Vem dahi Sr. Pre

sidente, que não deixo de estar receioso e ti
mido de minha opinião em relação ao projecto 
até porque a. Commissão da Legislação a Jus
tiça, acaitando·o,djsse: celle reune um estudo 
completo sobre a materia •• • com rara precisão 
e sa.hedoría, aproveitando ·o que ha. de me· 
lhor não EÓ nos codigos como nos autores 
mais recentes.> 

UM 'SR. D.EPuuno-ll.poittdo, p3rfeita.mente 
bem . 

Eis ab.i: guarda nacional e exercito per
manente, eada. um tem o seu papel a desem
penhar, embora. aquella, como auxilia.~.• deste, 
. a elle se reuntt nos dia.s difficeis em que a 
patria reclama o serviçG de todos. O S.n.. TEIXEIRA DE SÁ-Mas, Sr. Presi 

Mantenha.mos a gua-rda nacional com o dente e~ lendo-o, cksde o art. 1°, o passarido 
seu caracter, nas fun~es qu~ a. lei lhe tra- is disposições IIUbsequentes; e -paranu.o de pe
çon de derender a Constituição, a liberdade, riodo em período pala. conatrucção um pouco 
a independencio. e integridade da Patria, difficil de. phrnse, pretendia chegar ao ponto 
e auxiliar o exert'.ito nn. defosa das fronteiras em que pudeS!!a descobrir o pensamento, a in-
e costa. tenciio reconctita. do mesmo projecto. 

A este ns suas fuDC<!ões de forçn. pormo.· Cheguei, Sr. '()J.•esidente, ao art. 2•, que é 
nente, suoordinada ao rigor da disciplina, precedido nã.o sei si da trinta e tflntas dispo· 
pois que,-o exercito,nesde o momento em que siçõee de numeros e pa.ragraphos, artigo em 
deixa de ser obediente ás severas proscri- que se a.utoriza o Supremo Tribunal a deei· 
pções da. disciplina., torna-s a um elemento pe- di r, ao mesmo tempo que julgar da revisão, a. 
rigosissimo: agente da anarchia· ou instrn· questão da. indemnimção em favor do con· 
mento do despotismo. demnado innocente. • 

Em um ou em. outro caso, a. -victima é E' a eterna questão das indemnizacões con-
sempre ~ libel.'dade. tra o Thesonro Fedeml e os dos Estados 1 
· São estas. Sr. Presiden~e as razões, per De maneira que pelo projecto o Supremo 
·summe capita, por que não posso ·prestar o Tribunal tem de decidir logo e summaria
me\1. voto ao art. 9•. I mente aindemniza.çã.o,.,ara 11' d.a.q\\i I~tompt.'\ 
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. para. os Estados, a se executar oontra os ~e~ 
spootiv. os thesouros, ou contra. o Federal, 
(Aplwres.) • 

Ora, todos sabemos que é inconvenientis
sima. a. a.cculíl ulac;ão do juizo civil ao criminal 
nas questões de indemnizaçã.o de da.mnó, pL'in
cipalrnente quando se trata de uma. nova in
stancia. e de novo juizo em que ba. a. pronr 
em simples recurso ma.teria inteiramente 
nova, diversa da origina.!. · 

Porém, Sr. Presidente, era. preciso que o 
Tribunal estivesse investido desta attribui
çã.o, e vi que ahi é que estava o fim, o pensa
mento do projec~o. 

Passemos agora em ra.pida revista todas as 
suas disposições. . 

O art. 1° oommette, de acoordo com a. Con· 
stituição, ao Su}lremo Tribunal a a.ttribuição 

. de rever os processos findos em ntateria crime 
em beneficio dos condemnados ; porém diz que 
o t:ribnnal porlerà procedet- d 1'Stnsüó, isto é,
taculta.tival:nente. 

o Sa. TRINDADE-E' a expressão da Consti
tuição. 

0 SR. TEIXEIRA. DE SÁ-Perdão, a. Consti· 
tuição di~ no titulo «Delllara.ção de Direitos~, 
qne os processos findos em mataria. crime 
poderao ser revistos a quzlquer tempo em be
netlcio dos condemnad.os; e em artigo ante
rior,creio que no 59, já. havia. oommettido ao 
tribunal esta attribuição, que o projecto diz 
que elle padera e1111ercer. 

Ora, ninguem dtrá ser esta. expressão a 
propria. e correGta. pa.ra. a. definição de um 
dever do Tl'ibuna.I, uma. sua. tuncçãa obriga· 
toria. . 

O Sa.. TRINDADE-E' a. mesma oousa. 
Ounto sa. DKPtlT!.00-0 Tribunal só tem o 

dever de rever o processo si a revisão fàr re· 
querida. conven.lentemente. · 

0 S&. TEIXEIRA DR SÁ.-EStâ. claro. Mas é 
neste caso que elle não póde deixar de rever. 
(Apartes,) 

O§ to, Sr. Presidente, dispõe que a. revisão 
sará admissivel em processo por qualquer 
crime ou delicto, exeeptuadas as cantraven· 
ções e transgressões civis e militares •.• 

Quando ae JaUa. ahi de tra.Dsgressõe.s civis 
exclui das do recurso ••• 

0 SR. TRINDADE-Não serão, •• 
O S:a. TJtiXEmA DE SÁ-E' o que diz o para.. 

grapho; vou ler: 
cA. revisão será. admissivel em processo por 

qualquer crime ou delicto, exceptuadaspmim 
as contravenções e transgressões ci,is e mili· 
tares.~ 

Parece que o pensamento do projeeto foi 
colloca.r aqui as tl'an.sgressões civis crimi· 

.. . . . . . 

naes em contraposição ás militares, porque, 
do contrario,não ha. via necessidade de excluir 
transgressões civis propri&lllente ditas, do 
recurso •. (ApaTtes.) · . · · · . 

O projecfu usa desta. expressão <rlran~gres~ 
sões civis• de modo que póde induzir a erro. _ 
(Trocam-se prclotzgadOJ apartes entrt os Sra. 
Trindade, CarneUa d~t Fonseca, Geminiano 
Brazil, .Alfredo Pinto e muitos aut7'0$ Depu
tados.) 

0 SR.. TEIXEIRA DE SÃ-As transgressões 
civis ou da lei civil, como ~era.lmente sã.!) 
definirias, (não da·lei civil penal) não incor
rem em processo ; a lei lhes impõe a sa.nccão 
immediata., apenas ve;;oifl.Cl3.das. 

Portanto, é preciso entender que o projecto 
se refere-ás transgressões civis da. lei pena.! 
-que são as contravenções, distinguindo-as 
das militares, para exceptua.l-as da revisão~ 

O n. 2 do § 1• auto-riza. a revisão nos caBOS 
de amnistia.. · 

Mas, Sr. Presidente, a. amnistia é univer
salmente conceituada como a abolição, o 
olvido do erime; a. este ponto já se referiu 
profusamente o orador que me precedeu na 
tribuna.. 

o Sa. A:aa.oxELLA.S G.A.LvÃo-A amnistia. 
extingue ·os elementos do crime, mas não ex
tingue ó eft'eito moral. E é por isso que 
G:t1'1'a.u sustenta que, um condemna.do am
nist.iado, ainda assim o seu processo poderá. 
ser revisto. 

O SR. TEixEIRA Dl!l SA-Sr. Presidente, 
ta.l á a in~pçã.o constante em apmes, que 
an me vejo forçado a. fa.Uar para ·o tachigra-
pbo... · 

O caso da a.mnistia não está,não póde estar 
comprehendido neste. recurso, que e para e 
simplesmente de revisão ptmal. 

O § 3•, me parece deve ser soppri
mldo; elle autoriza. o. tribunal a incluir cir
cumstaneia.s a ttenua.ntes e excluir aggra-. 
vantes, ou 11ice-wTsct; de maneira que dá ao 
tribu,na.l a attribuição de aggra.-var a Jlena., o 
que é evidentemente contra o que dispõe.a. 
Constituição na clausula <em bane11.cio do 
condemna.do.)) 

O SR. CoRNELio DA. FoNSECA-O· 'l'ic~:-uersa · 
autoriza. 

O S:a. Tlm:EIRA DE SÁ-O numero 4 sup
pi:íe o caso de duvida. entre dua.s penas 
applica.veis, e manda preferir a. :pena que !ôr 
menos intensa. 

Ora, Sr. Pr~idente, alem de q_ue a. bypo
thes~ de duas penas applica.veis em um só 
delicto será U.ina bypotbese qne eu reputarei 
que.si impossível, quer o projecto que, neste 
ca.so,""se til.ça. a escolh& da pena. pela. que · fôr 
menos mtensa. . 
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Acho que a respeito de ta.l criterio :;obre l O S:a. TEIXElRA. DE SÁ-Em seguida, tra.ta 
as penas ha. mnit;.) que dizer e que ellc pelo o pro,iecto do processo que se ha de observar 
menos está longe de consultar o beneficio do no novo jnlga~nto ~empre que se aonullar 
condemnado; porque im:portarâ. ~m conside- o processo de um c:mdemnado morto. 
rar mais grave a pena de .u~ mez de prisão «No caso do numero antecedente,· o. -Su
com trabalho, por ~€~ m~ts mtensa., do que premo· Tribunal, na sentença. que admittir !Í
a de 20 annos de pr1sao Slmples. • revisão, poderá :fix.1.r as questões ou formular 
• No_§ 2° o autor do pro,iecto julgou preciso os quesitos sobre que deverá. ver~ar o· novo 
mclmr no numer~ ~~pessoas do JIOVO que, julgamento do juizo ou tribunal recorrido, 
segundo '! C?nStltUiçao, podam mterpor .? que só poderá. ser constituído (o juízo ou tTibu
recurso, na.o so os coDJug~~· parentes, que Ja. nal) por pessoaL diverso... do que ti ver 
estav~m contemplados, altas super:tl~amente, prof~rido em qualq11er instancia a sentença. 
na le1.n. 221, runs tlimbem os llerde1ros ele· revista.» 
gata.rws. 

Ora, é interessante que, dando a. Consti
tuição a qnalquer pessoa do povo o direito de 
interpor o recurso, viesse entretanto o pro
jecto incluir. (por nimia segurança) cs pa
rentes, os herdeiros c legatarios do condem
nado, e mais a pessoa. que tivesse recebido do 
mesmo esta missão, fAzendo neste· ponto 
uma restricção a disposição constitucional 
quanto á. faculdade de interpor o recurso, 
aliás ampla a. qualquer pesóoa do povo, mes
mo sem missão recebida do defunto. 

E não sei, Sr. Presidente, em que ponto é 
que o projecto estabelece que o Supremo 
Tribunal póde annul!ar os processos no a.cto 
de revel-os. 

Me parece, que ainda que tal disposição 
já. ti v esse sido consagrada. na lei n. 221, e 
.que o projecto esposou, ella é visivelmente 
inconstitucional; é urna questã.o nova. <1. ttgi
tar. 

A Constituição diz que o Supremo Tri
bunal, conllecendo do recurso, pó1le ref<JTmar 
ou confi,·m"-1' as sentenç~s. Não se ref\lrma.m 
sentenças que juridica.meote não (':x:istem 
desde que proferidos em proc~ssos nullos; 
pois uma vez que o processo é nullo, nulli~ 
é a sentença., e não se reforma ou emenda 
aquillo que é nullo, e que não existe. 
(Apartes.) 

Teoham JlO.CÜmcia os meus illustres coJ· 
lega.s; respondam· me depois. 

Repito; não se reforma o que é nullo; 
porque o julgndo nullo nã.o existe, é ;1.enhum. 
Mus caberá suppor que a Constituicãv cl3.u· 
dicou em tão grosseirt> erro 1 

Conseguintemcmto, entendo ter o projecto 
incluido, como a lei n. 221, uma disposioão 
qu~ não obedece á cl:.usuia constitucional ; 
o Supremo Tribunal não póde na. revisão 
annullar processos sem ferir a disposição 
constitucional, que diz: a. decisão sobre a 
revisfí.o deve ser sempre e sô em beneficio do 
condemnado. 

O S:a. TruNDADE-Não apoiado. 
UM SR. DEPUTADO-Só póde melhorar as 

condições do coodemnado. (Apartes.) 

« A indemniza.ção dos prejuizos causados 
pela. condemnaoão poderà ser reconhecida, de 
direito, a favor do reha.bilitado innocente 
pela. sentenoa de revisão, :Para ser liqui
dada na execucão contra. a. União ou o 
Estado, excepto etc .. -.» 

Bem o disse, SI'. Presidente, a questão é de 
indemnização. E esta historia de :processo 
contra defunto, encartada no recurso de re
visão, é um:.. extra vagancia para o fim da 
indemn ização. 

Pois ha de haver quem queira. depor contra 
pessoa mot•ta? Qua.l ~era a testemunha que 
accusa:râ. um morto? A respeito do morto o 
sentimento geral é o do parce sepultis: e que 
virá. <~ ser o caminho certo para. a indemni
za.ção. E quem sabe si para a.lgum outro 
processo de e!'piritismo. que venha a intro
duzir·se nos meios da defesa ~ 

O SR. TRINDADE- Este projecto é muito 
serio e exige uma argumentação de outra. 
ordem. 

o Sa. TEIXEIRA DE SA-Sr. Presidente• 
termino aqui as considerações que tinha. a 
fazer sobre o pro,iecto, que me occorre.ra.m á 
simples leitura della, e no desalinbo em que 
as expuz, devido as muitas interrupções que 
so1l'ri. 

Tinha. o proposito de manda;r emendas,· 
pm•ém resolvi apresentar requerimento para. 
que ella ·volte a commissão afim da reconsi· 
deral·o. Porque, Sr. Presidente,este projecto 
da revisão precisa. de revisão. 

O SR.. ADALBERTo GUIMARÃEs- Entã.o sup· 
prime todo o projecto. · 

o.Sn.. TEIXEiRA. DE SA-Sim, pa.ra que 
so:ffra a revisão ~a actual Commissão de Con
stituição, Legislação e Justiça ; requeiro, 
pois, que seja. elle remettido á dita Com
missão para aquelle fim. (Muito bem.) 
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APPEND!cE 

SEC::SÁO DE 17 DE JUNHO DE 1899 

(Vide P~S· '!A3 do 2" \"ol.) 

O Sa·. Luiz A.dolph.o - Sr. Pre
sidente, vou proseguir na ardua t'l.refa, que 
me Jmpuz de esclarecer á Camara sobre os 
negocios de Mal to Grosso, no intuito de justi-
1ic<Lr perante a mêsma. a necessidade de ser 
approvadoo requerimento de informação,q!le 
apresentei a sua consideraçã.o. · 

Da. defesa produzida pelo illustre Deputado 
:pelo Rio Grande do Sul, da que t:Lmbem foi 
:produzica no Senado pelo illnstre Senador 
pa.ulis:a, o Sr. Rodrigues Alves, e dos do
cumfn!os offlciaes qne rornm publicados peio 
Governo, concluo que a ncçi'io deste não se fez 
sentir em Matto Gros~o no sentirlo de garan
tir os poderes constituídos do Estado, pode
res que ba.vJam requi~itado em tempo 3. in
tervençãc. do Governo Federal, afim de ser 
mnntid.o o livre exercício da assembléa e do 
executivo. 

Declarei á. Casa que em 29 de março o pre
sidente de Matto Grosso expediu um tele· 
gramma,e;xpondo o que occorria no Estado, e 
desse telegra.mma rfmltaTa q11e o Estado jâ 
se. achava conflagrado e Que o coronel Anto
nio Paes de Barros, a frente· de numm•o;;a 
força, ameaçava a. tacar a cida.t.lc, e que o go
verno do Estado não tinba armas nem mu
nições, nem estava em condição de defenrllôlt'
se das forças que pretendiam exercer actos 
de pres~ão sobre a asseml.llua, por occasião da 
apur<tção das eleições, que teria.logar no db 
lO de abJ•il futuro. Depois deste telegramma 
que foi levado ao Presidente da Republica a 
30 de março, e i v!sta do qual s. Ex. nos 
garantiu, a mim e so Sr. Senador A'Zeredo, 
que de modo algum coo~entiJ ia em desn.ca.tos 
aos poderes constituidos do Estatlo, eu a o 
me~rno Senador ·passam(ls um tele-g·rMnma. do 
palacio da. presidench•. tele~ramma qurJ fi?.e· 
mos mostra;• a. S. Ex. o Sr. P1·esidente do. 
Republica para. que vi:;se ~i as palavrns nello 
contirlas traduziam o seu pensHmEmto. S.Ex. 
approvou os termos desse t<3Jegramma que 
foi expedido de Petropolis para Cuyabú., e::;
tando a. linha teleyraphica funccionando. 

. Depois deste, outros tele;rrammas for:1m 
communicados a S.Ex.e affirmo que nenhuma. 
providencia foi tornada para garantir os po
deres locaes. 

A minha affirmação basea-<e nos documen
tos publicados em defesa do Sr. Presi(lente 
da Republica. 

No dia 6 de abril recebia eu o segnmte 
telegramma. que chegou á. Repartição Central 
no mesmo dia 6. Aqui esta o carimbo (mas· 
trtmdo o teleg·f'a?Ml~·'-)-telegramml\ expedido 
de Cuyabá com n. seguinte nota-demorado 
por interrupção. 

c~mnr.!l v. !Il 

Deste despacho se e'Videncia que uen)lum.a 
providencia tinha sido tomada, no senttdo de 
garantir os podeees do E.~tado. 

« Deputados Luiz Adolpho e Mello Rego....; 
Rio~Apoindo Constituíçã.o requisitei torça. 
federal ao Presidente tla Republlca para· 
manter a. orrtom publica alterada pela. re
união tle forças rebeldes que marcham sobre 
esta capital onde nada mais entra. 

« A -população está. sobresaltada. 
« Úd chefes políticos do partido contrario 

retiraram-se todos sem so.trrer o menor con· 
stran~imento. 

« ~ão quiz detel-os sómente para evitar · 
justificativa de invasii.o desta capital. 

O plano dos a.dversario.!l ê de ex:ercel" pres·. 
são sobre os deputados no dia da. apura;çã.o 
eleitoral ou pel'turba.r a ordem para. entar 
o livre exerci cio da assemblea. Torna-se 
necessario teva.t' estes factos ao conhecimento 
do Presidente da Republica.. 

O commandante do Districto Militar recebeu 
ordem pil.ra obser-var neuteulídade.-Antonio 
Cesa:rio, presideute do Estado. » 

Logo que este telegmmma foi recebirlo, fui 
immediatamente levai-o á estação telcgra
phica. e íil·o tra.nsm i ttir para Petropol is. Ao 
chA~ar alli á t<u'de, fui n.ir.do. ~ estação ycri
ficar si o telegrammn. tinha s1do receb1d0 e 
Já. encontrei a competente nota. Mas, Sr. 
Pre:~idente, iadepen•lente deste despacho 
havia o Sr. Prestnente d;t Republi~a. tido 
conllecimento de oatros muito mais explícitos 
dirigidos ao Sr. Azeredo, que immerliata
mente os tínhn. communicado a. S. Ex.. 

Quer ver agora, a. Camara quaes foram as 
providenci:ts tomadas pelo Sr. Presidente da.. 
Republiea ~ 

Constam dos seguintes telegro.mma.s que s.e 
en!!ontram no discurso do Sr. Senador Rodrl· 
gues Alves: 

No dia 6, dizia. S. Ex:. ao commandante do 
dístrícto ; « F'ara que o Governo possa provi
flencia.r oppo1·t•mnmente, deveis transmittir 
com irnparci.a.lid<Jde noticias de toda.s as 
occut•rencias que se derem e informar jil. o ~ue 
peasae,· sobre possibilidade de pcrtu1·br.çlto da 
ordem e aggress(fo ann:J.da ao gm;C'I"no doEs-
taria (! ~!) , · 

«Deveis, emfim, informn.r de modo a habiZi
t·.rr 'I Gorerno a: tomar pro1>idencias q~u~ se 
tornem t'ICCJ.;&wias para garantü· a a1·dem e o 
Z.il;re.cxerr.icio dos podere; consliluidos. » 

E a 8 telegraplla v a o Sr, !;>residente da 
Republic..'\ ao presidente do Estado : . 

«De accordo com os meus telegrammas, a.s
scgul'o a V. E:s:. que o go1Jel"'/I.O rla Uniao tem 
dado p1·ovide11cias p:tra agir a bem da ordem e 
garantia da ewercicio dos poderes,quando jv.lga.r 

2 
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opportum, não podendo, porém, entregar aos 
J>odat•es estaduacs a. direcção das forças fe
deraes e nem o seu armamento:.. 

A situação do Estado de Matto-Grosso era. 
revelada naquella occa.sião pelo oflicío do 
eommandante do 7° districto milita.r, o Sr. 
general Xavier da. Cama.ra, :publicado no Jor
,ia~ do Oommercio, de 4 de JUnho corrente. 
Releve~me a Camara. que chame a sua at

tenção para. o seguinte facto: no dia. 10 
chegou' a Cayabá o Sr. general Camara.·, -e 
nesse mesmo dia já aqui se tinha conheci-
mento d~sa chegada. . -

No clia ll este general tomou posse do 
commando. que então estaVJI. a cargo "do te
nente-coronel Paula Castro, comma.ndante in· 
terino. 

Disse o nobre Deputado pelo Rio Grande 
. do Sul que o Sr. Presidente da Republica 

tinha dado instrncções áquelle comma.nda.nte, 
no sentido de garantir os poderes constitui
dos do Estado. 

Já demonstrei pela leitura dos telegram· 
mas de 6 e 8 de abril que taes medidas não 
haviam sido tomadas. 

Sr. President~. tenho o testemunho, não 
só . do general Xavier da Camara., como do 
comman!}ante iuteríno, nos seguintes do· 
cumentos: -

01Hcio n. 1.641 do tenente-coronel Paula 
Castro. então commandante interino do dis
tricto, dirigido ~ mesa da Assembléa Legis
la.tiva a lO do mesmo mez: « Em resposta. 
ao voss.o officio de hoje datado, cabe-me de· 
clarar-vos que, em virtude das ordel~s trans
mittidas a este cdmmando, só depois de receber 
do gooerno c:mtral a n~cessa.ria ordem, pJderei 
·satisfaur a 'I'!Ossa requisiçila; e, por isso, tele
grapho neste momento ao mesino governo 
com & declaracão t!rgentissimo e fico aguar
dando a. respectiva resposta para communi
ear-vos. ,. 

Mas, Sr. Presidente, não e só este do· 
aumento que prova a.l.'J.lta. d ~ providencias; 
o Sr. general cama.ra., em seu officio, des
creve perfeitamente a situa-;ão em que en
controu a cidade de Cuyabil, e quaes as in~ 
strucc~es que alli ellCOntrou para regular o 

. procedimento da força federal. 
Diz este comma.ndante no seu ofi!cio: «A 

cidade se achava. toda entrincheirada e de
fe~dida por 1200 homens. As forças revoln· 
cionaria.s sitia.vam-n'& com 3000 homens. 

· «vendo, porém, que a llituação se ; ggra.-
. ~va., dia. a dia, pois fui ganhando tempo na. 
esp~ranca de quE) viessem estafetas de Ca
pim Branco, embora. corre.~:;em p:crigó: diffi
cultando-se cacla , e: mais a mitlha adminis
traçl!o, em virtude de abusos -e ea;ces;os com-

. mettidos por des~acamen.tos de forças re1)olu· 

·.· -· 
·.:- · · 

cionari?.s, csrcando todas as enti-aàas de rilas, 
de maneira a obstar a t.odo o momento ·a pas~ 
sagem de àfficiaes e praças ao serviço deste 
districto; tomando em justa e prompta canri· 
deraçao as partes e -reclamações gue a toda a 
hora recebia das di11érsas repJ.rtições federaes, 
cttjo pessoa~ se achava absolutamente pri'l'aclo 
do livre exercicio das suas funcções; achan~ 
do-se todos -os ramos da administraçé!o, quer 
{ederJ.l, quer estadual, sem a menor garantia 
'lltndo !ZUe a anarchia la,rava por todos os ponõ 
tos; o governo do Estad:) encurralado rtC1$ trin· 
cl-,eiras sem nad:.~. prooidenciar a nao ser a su • 
propria defesa; a cidade abandonada ds gar.!-
ras da a11archia, etc. ~. _ 

Ora,do confronto da todos estes documentos · 
resal ta claramente a incongruencia da defesa. 
que é feita dos ados do G<lverno,ta.nto nesta 
Casa como no Senado. 

Ha pontos obscuros que necessitam e devem 
ser elucidados. A linha. telegrapbica ~va 
interrompícla; entretanto, o Sr . Sens.dor 
Rodrigues Alves, na. defesa do Governo, a.mr~ 
mou que o Sr. Presidente da Republica te
legraphou a ll e depois a 18 de abril, isto é, 
quando os factos já. estavam terminados, 
qu~J.ndo a capitulação da a.ssembléa e do go
verno era. co~pleta.. 

A linha telegraphica, que ate então se 
a.eba.va interrompida, só funccionou para. 
tra.nsmi ttir o . telegramma. do Sr. general 
Xavier da. Camara, annunciando a termi
nação da lucta. pela capitulação dos poderes 
constituídos do Est&.do, mediante a imposiçíio 
da annnllação da eleição feita pelas forças 
sitiantes! 

Todos esses factos, St•. Presidente, são 
muito graves, e impression&lll a opinião pu· 
blica, e por isso mesmo precisam ser conve~ . 
nientemente explicadO!. . _ 

Como e que o Sr. Presidente da Republiea., 
no momento em que se resolve a aa.bir da 
Qeutr&lid&.de absoluta para. da.r novas inlltru· 
cç~ ao Sr. general Camara, encontra o te· 
legrapho interrumpido, e como é que este, 
depois de persistente interrupção durante 
sete dias, resta.belece·se eomo por encanto, 
começando a funccionar 7 Como foi que isto 
se deu 1 Pois não é um facto gra.ve t Trn.· 
tou·ae de restabelecer o fllncciona.mento da. · 
linha telegra.phlca. ~Cogitou o Governo de 
sa.ber si a situação melindrosa. daquelle Es· 
tado podia ser satisfactoríamente resolvida., 
mediante as providencias irrisorias e mancas 
que se veem nos documentos publicados; 
tratou S. Ex. de dar um remedio áquella. 
gra.villsima. situação depois do telegramma 
alarmr.nte levado ao seu conhecimento~ · 

Não, Si'. Presidente, o Governo se commu· 
nicou durante este intervallo com a cidade 
de Cnyabá.. Ha. provas disto. A liriba inter· .. . . . 
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rompidil. po!' mão criminosa no dia 9 á noute, 
conforme diz o Sr. Xavier da Ca.mara, fanc
cionou todavia, tanto que forom expedidos 
telegrammas, de alguns dos quaes tive conhe · 

.mento. ·· · 
O .SB. MELLO REGO-O Sr. Ministro do. 

Guerra. declarou que recebeu telegramma.. 
0 SR. LUiz ADOLPH0-0 Sr. Ministro da 

Guerra. recebeu telegrammas pa~ados pelo 
Sr. Xavier da. Cama.ra, c tanto assim quE', 
no seu afficio. diz aqnelle commandante :· 

<~: No dia ll assumi o commando do dis
trfcto e de tóda.s as occurrencins dei conhe
cimento a.o c~da.dão Presidll!lte da Rapublica., 
tal como ha.via. determinado ao meu ante
cessor, expondo com a maior verdade e fran
queza todos 03 successos. » 

Agora vamos -ver em outro ponto· deste 
-officio o seguinte ~ 

· ~ Neste mesmo dia., á. tarde (15 de abril)• 
soube que as bostilidades se acha-vam sus· 
pensas e que intermediarias agiam com em
ca.cia, tratando "de a.ccordo ~ntre os conten
dores. Immediatamente communiquei esse 
facto ao Sr. Preside'tlte da. Repuolica., em teta
gramma de f f} rio corrente. ,. 

Pergunto, Sr. Presidente, como é que, 
tendo sido inU!rrompida. por mão criminosa 
a 1inha telegTaphica do dia. 9, o Sr. com
mandante do districto nos di:Ls 1 r e 15 podia. 
dar conhecimento ao Sr. !>residente da.R.epu
blica. de todas ns oceurrencias 1 

Não está. claro que ·essa. interrupção é uma 
lnvençlo prepo.ra.da para desviar do Governo 
n.s responsabilíJ~es pelo nttentado a.lli com
mettldo contra o Governo loc.•l 1 

A verdade é que ninguem tomou provi
deneiaa. 

lnterrotnplda a linha nas immediações de 
Cuyo.bá , ntnguem cogitou de t•epnro.l·a, 
requisitando 3 !orça. reder•al para proteger 
aquellc proprio da. Unitio. A reparação 
ora f&eil, tanto ora !i.tcil quo immedi:J.to.· 
monte rt.!tabelcc!JU·se 3 communicnçiio pa'!'a 
5e noticiar no P1·esiuente da H.epubli~a. a. ca.pi· 
tulação dn. assembléa de Matto Grosso, como 
ainda. se vê claramente do seguinte topico do 
mesmo otllcio : « Tendo nesse mesmo dia. (15 
de abril) recebido do pa.lacio do go~erno com
munica.ção official de que a assembléa legis
lativa !!avia resolvido em sessão do dia se--
guinte a.nnullar ns eleições de l de março, 
te-rmin,aaclo por esse meio o prolo1~gado con~ 
~ielo, apre:oei-me em telegrap!<ar ao Sr. Pre· 
sidente da Republica, cornmtmica~do essa ele· 
cilao e desde eauto tnnpenhei-me em serenar 
os aniinos exaltados e odios mal contidos ~. 
etc. 

Por essas palavras vê-se a. conil.ivencia do 
comme.ndante do districto em .todos esses 
a.oontecimentos deplol'av'eis, nos quaes a. sua. 
a.cção appareoo como para proteger a rebel
lião contra os poderes constituídos locaes a.té 
que, de conformidade com as ordens e in~ 
strucções recebidas do Sr. Presí.denU! ·"dà 
Repu blica., consegue arrancar .da. a.gsembléa. • . · 
bloqueada e impossibilitada de resistir, a. a.n~ 
nullação da eleição. . 

Estes factos tão -vergonhosos e deprimentes 
da nossa. civilização não teriam succedido .• si 
o Governo tivesse tomado providencias prom
ptas, e teve lon~:ro espaço para isto, por.· 
quanto entre ·a. fo_rmação das forças revolu· 
cionarias, que foi a. 29 de março, e o dia l O de 
abril em que começou o sitio da capit!U, 
houve um grande lapso de tempo e oSr.Pre- . 
sidente da Republica foi prevenido opportu· 
namente de todas as occurrencias dadas em 
Ma.tto Grosso, sobre as quaes eu mesmo fui 
pessoalmente mostra.r diversa~ ve~es tele· 
grammas a S. Ex., pedindo providencias que. 
prometteu de facto, ga.ra.ntin<lo que os ];lO
deres constituidos do Estado não seriam des· 
acatados e declarando a.os representantes de 
Matto Grosso que podiam tra.nsmittir tal 
promessa par:~, o Estado- si o Governo ti
vesse rea.lmente tomado as providencias, .. os 
:poderes Iocaes estariam garantidos contra o 
ass&lto . que, como era. sabido, seria feito . 
no dia 10 de abril. 

O sitio, Sr. Presidente, comeQOU no dia 10 
de abril e as ordens emanadas· daqui pelos · 
políticos · qne dirigiam as operações co!ltra o 
governo de Matto Grosso eram no sent1do de 
obterem a annullação da. eleição. . 

O Sr. Presidente da. R.epublica. n.io igno
rava est.as condições impostas ao partido que 
sitiava., tanto que S. Ex. diz no seu tele
grnmma. expedido em dat..1. de 8 de abril a.a 
commandante do districto: 

«Recebi vosso telegramma e recommendo 
continueis a. informar com absoluta. im-pal'· 
cialidade sobre successos que occorrerem, 
o.ftm de l!.abieit.tl" o GoveNto a dar-tJOS in· 
strtccçaes como julga?' opportuno ( ! li) . . 
«E~tou, porém, informado de que, por troca 

de teleg1·amruas entre ~hefes políticos, decla
ram os e.dversarios do governo desse Estado 
não terem intuito de deposiçã.o e que se -pre• 
param sómente para defender e garantir ex.· 
ercicio de seus· direitos, que julgam ameaça
dos, constcuu.lo-me tambem gue existem p ropos
tas pará solução p1ci{ica. acceüa e aconselhada 
pct• ch.e(es daqui a correligirmarios de · ld·. 
Nestas condições, so 1>os cu~a_1we manter cttti
tude de obse,.~açtlo prttde%te e 1ligilante, it~(or
mando o Go~>el'11o com attenta solicitHde. » .. · · 

Os termos deste tele.,o-ramma do Sr. Presi~ 
dente :da. Republica devem ser estudados ~ 
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comparados com a communic::~ção que no 
mesmo dia. 8 era. feita. ao publico pelo:>jor
naes A f m1wensa e Notícia, de que o Sr. Mi
nistro drt Fazenda, solicitado por c'llefes polí
ticos de Matto Grosso, para. inte1·viramistosa· 
me.1te, aconselhava, afim de evitar a.lucta. 
armo.da.,a .~mwllaçt<o da, eleiçélo com.o pYímeiro 

. passo para {J!).alqv.er solttç<7o satisf.tclwia mais 
tarde ! ! (sic) · . 
· Assim ba. perfeita harmonia. de vistas e de 

Vou ler o telegramma. de 18 de abril em 
que o Sr. Pre.sideote da. Republica. se dirige ao 
general Garoara nos seguintes termos: . · 

«Recebi vosso tclegramma, dondo agrarla· 
'llel noticia da soluçao pacifica p.ara a qual 
co;lcJrrestes e espero continuareis a coaeorre.Y 
com 7iO$sos esforços atei fiwtl, corl"espoadendo 
assim ao peasame~tto do Go'l)er,~o, que deseja 
pa:; e ordem, » 

intenções entre os teiegra.mmas do Sr . Pre- Depois de realizada. a. coaccão, diz o nobre 
~dc~te da R.epub1ic.1. ao c_or;tmandante do Deputado que a intervenção do Sr._Presi
dlstncto e o do Sr. Muustro da. F a.- dente da Republica foi benefica ! Foi bene
~end~, pois ambos-tenni_am ao mesmo fim, .fica, e verna.de. porque os _meus a.migos 
ISto e, a ~~ma solucuo pac~fica, tendo por base políticos podiam ter sido trucidados e esta
a animllação do pleito elettora.l_rea!isa.do l\. I vam já. rlispostos a aban,fonar tudo para 
de março, annullação que era JUStamente o sa.ll"ar as suas vidas e proprted~des, quando, 
que exigiam os grupos armados qu~ em ~u- por uma providencia que veiu salvar o Go· 
11!-ero de 3 .000 · il_omens ameaçavsm mvs.drr a. ve'l'no do Sr. Presidente da Repul!Hca da ver
Cidade de Cu~aba, onde o governo local !lP- ganha a mats av!ltante que se p~der!a. d~r, 
pe!la"Va t>m vao para o Gol'ern~ Fed~ral,vJsto talvez, neste pa1z, chegaram as 1nstrucçoes 
não dispm· <le element?sC.e reslsteoCJa e estar do Sr. Presidente da Republíe~J.. proposital~ 

· ·1~t~íramente de:;prondo de armas e mu· menta retardadas no teieg1-apho l 
ntçoes. . . . Segundo estas instru~ões. o Sr. ~mman-

Ora, Sr. PreSidente, tudo. 1sto .coos~ltue dante do districto não acceitou aqu11lo quo 
certa.mente um c_oncurs~ de ~1rcumst.a.ncm~ e jà. os meus correhgiona.rios llaviam, com a 
dn prov:as ~ater1aes, dJfficeJs de d~tr~nr, faca. aos peitos, detiberado acceitar para a 
por ma_1s VIbrantes, eloquentes o energJCos salvação das suas proprias vidas. 
que se.:a.m os argume~tos empr~gados pa.ra Já é coohecirlo o officio que o comma.nda.nte 
tal fim; e todas esta.s Clrcumst;,nctas e provas do di::;tricto, o general Xavier da Camara. , 
concort•em poderosamente pa.ru crenr. sobre venrlo que 03 factos suceectia.m-se com ex· 
o prc<Cedun~nto do governo d~ Sr. Prestdeote trema gravidade em Matto-Grosso, e que a. 
dn Republlca., nestes negoo1os ~':. Mntto- sua. sit uação e neutralidade cada. vez se 
Grosso, uma. atmosphen de suspe1Ç:\O, sobre torna.va. mai.s diffici\ resolveu, co dia. 15, 
a. parcio.~idad~ r1.e S. Ex. em t'(Jiaçiio ao }lar- dirigir no commaoda~te das forças revolu· 
tl!lo do St• . M_!mstro d!l- Faz-enda. _ cionarias e a.o presidente do Estado e á as· 

s. Ex. nno acred1tava, talvez, no:s tele- semblea .. 
gl'tlmm.as que n~.; ~111.in.mo~ cht>gar ~o seu Ness3 documento, aquelle general, d~po_is de 
conbecnnento, nao l!gnv_n. Jrnportn:nclD. aos appellar para os sentimento.s de p~trJOttsmo 
telcgrnmmns qq,, rec~bm do prestden_t~ de de ambes as partes combatentes e de fazer 
Malto·Gros~o e so se guutva pelo que •llzw. o ver a necessitlade de pôr um termo á lucta. 
seu sec:rot&rio 1ln. P'i•~ta. dn l>'o..y.enda.. · armada. lembra. o. conveniencia de ser annul-

Como o quo S. Ex. v~e •. em uryta. .ordem a Iada. a ~leiç;'\o, como medida de acr.ordo para 
um comma.nd,Joto de d1stncto, wswuar a a ce~açã.o das bostiliclades; 
accoitt~ilo d1~ uma. me·li~u. que c a. destruição A 'esta. cnrta responrle o chefe das forças 
do reg1men repruscntatt..,·o e que é o. annul· rebeldes com a seguinte: 
Jação <la ieueração ~ 

Pois, entú.o, neste pa.iz sitia-se t lm goverr:o «Cuyab&,_ 15 ele abril d_e 1899-Exm. Sr. 
Jegalment.o ~onstituido e uma JlOimlaçao general Jo<.to . Pedro Xav1er da Camara.
inteira.. porque "POUCas p~ssoa.s puderarn re· Mells cumpr1ro~ctos. Tenho a honra. de 
tirar-se de e;uva.bá. interrompe·se, proposi· accu::ar o recebimento da carta. àe V. Ex., 
ta.lm~nte o tclegraphn no momento oppor- de h?j~ da.ta<la, ~a qual app<llla. par~ o m~u 
tuno em que o Sr. Presidente da Repubiica patrJotmno aülll: de cessru: a. srtuaçao lastJ
resolv()u mudtLr de politica., e. passaria a luta, mavel desta ca.pJtal, de se1S d1as a esta. :parte, 
S. Ex., em "Vez de indagar ~ ramo pol:'que e em resposta cabe-me · declarar a. y. ~x. 
suas ordens não foram cumpridas. ém vez da que.oorrespondendosincerament~ a.os m~u1tos 
responsa.biliz 11' o comma.ndante d.o dist <-icto -pa.trioticos que dtc.taram a. sua. valorosa mter
e as outrtls autoridades pelo nã.o cumpri- venção na Juta. em que se acham empenhados 
menta de seus deveres, passa um telegramma os partidos ~ obedecendo_ ao impulso gene
congratulando-se pelo r esultado de uma vio- r~o dos a~1gos que _estão em armas com• 
-lencia. sem nome, a Q.Ue s. Ex. chama de m1go, acce1to o a.Lv1tre proposto _:na sua. 
solução paelfiea.1 ! citada. carta, de decreta.r-se a:. nullldade da. 
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eleição pre3idencial a que procedeu-se em 1 
de março ultimo e cujo. p1·ocesso fraudulento 
deu logar ao movimento armado sob meu 
comma.ndo. 

Posso assegurar a V. Ex. que nada mais 
desejo do que a justiya e a. verdade do regl
men republicano, pare~endo que ficam salvas 
com o refel'itlo alvitre, mediante algumas 
outras clausulas accessoria:s, gara.ntido;·as do 
futuro pleito eleitoruJ.-(Assignado) Antonio 
Paes de Barros. 

qualquer decisão do Governo Federal julga-va 
improftcuo :prolongar a resistencia. . . 

«As condiçõe:> exigidas pelos revoluciona.:. 
rios eram as s~guintes: 

«Renuncia dos vice-governadores, renunda 
do coronel Generoso Ponce a cadeira de pre-· 
sid(mte e deputado á assemblea legislativa 
do Estado, eleição do presidente da assern
bléa, escolhido pela minoria; annullação das· 
eleições de 1 .de março e indemniza.ção das 
despezas de guerra. 

Convem_notar que o Sr. coronel Anton'io «Accrescentou que, forçado pelas circum-· 
Paes de Barros, chde ilas força;; revolucio- stancias e vendo que er;~ de todo impossível 

· narias, é o 1 o vice-presidente da. chapa. aos communicar-se com o Governo da União, em· 
· adversarios e, porta.nto, interessado na. a_p_u- vista da. interrupção-insistente do telegrapho, 
·ração. o governo do E:>ta.do entregava. tudo á dispa-. 

YV. EEx. vão ver como se -vae garantir o siçãodos revolucionarios.:l> 
futuro pleito eleitoral, quem fa.lla e o vice-pre-

. sidentt3 da Jhapa opposiéionista que mostra Chamo a att~nção da. Cama.ra -para a.s con-
como se inaugura. neste :paiz o regimen de dições que foram exigidas pelos rebeldes.· 
apuração eleitoral á mão armada. o sn. NlLO PEÇANHA.-Os amigos de V. Ex. 

Impossibilitados de prolonga.r a resistencia acceitaram tudo isto 1 
vor mais tempo, os que ctefendia.m o governo 
constituído do E~tado não tinham outro al- OS&. Lmz ADOLPrro-Com a f<~.ca ao peito 
Vitrenasltuação extremá.emqueseacha.va.m acceitaram, como V. Ex. acceitnria. si· na 
si.não o de ac'ceitar qualq\ler accordo c nessa. porta lhe fossem impostas a rewolver. 
conformidade respondeu o presidente do Es- Eram estas as clausulas accessol'ia.s, a que 
tado por este offi.cio: se referiu o coronel Antonio Paes de Barros 

em sua. carta.. 
«Gabinete da. Presidencia de Ma.tto Grosso Aconteceu. que depois de terem o presi-

-Cuya.bá, 16 de abril de 1899. dente do l~stado e o Sen<.1.dor Ponce reconhe· 
cido a. improficuída.i.le de prolongar por mais 

Exm. Sr. general João Pedro Xavier da tempo a resístencia., chegassem ao g-eneral 
Camara.-Em attenção à e~timadissima carta camara novas instrucções do Sr. P1·esidente 
que em data de hontem. se dignou V. Ex. di- d(l. Republica. em virtude d.as quaes aquelle 
rigir-me e e~tando disposto a. eutra.r em ttm comma.nd•mte resolveu então u.gir apenas no 
accordo honroso para ambas as partes Iiti- sentido de impedir a. reuuncia. tlas a.utori· 
ga.ntes, rogo a V. Ex. o obsequio de vh• com d;~des locaes, o que seria umo. deposição que 
urgencia. a ~ste palacio, afim de conferen- 0 Sr. Presitlente <lo. H.epublicll n.bsolutamenta 
ciarmos sobre as bases do mesmo accordo, ~er- não permittirio., mo.s conscrva.ndo o.imh~ sob 
vindo V. Ex.. de intermediaria da pnz entre custodia. 0 vígilancla govuroo ll as~ombléo. a.tô 
os dous grupos políticos que se debatem, ja quo fO$SG a.nnuUnd:l o. eleição, o quo teve 
que assim se quer clo.~sificar o o.t~entudo con- IO({Ilt' no din. seguints (l7). 
tra a ordem publica. e contra. os porl.erPs pu- . Extorquido esto 11.cto da assomblcli., diz o 
blicos do Estat.lo. Devo pre\'enit' u. V. Ex. de comm!l.nt!u.nte•lodlstricto: <~:doi port.et•minlldo 
que não ha. tempo a :perder e quo de minha 0 longo cDnflicto e providenciei pill'll fJUB !l.s 
parte como d:\ dos meus nmigúS oncontl.'lLrú l'orçn.s, tanto do otrensivtt cou\o clu delllnsiva, 
o melhor desejo pE1.rt~ n. realização da paz. se ro.Jtil'o.ssom do tb.eatt·o r la acc,,:lo, o que so 

Com muit& consideração e estima. me per- reali1.ou da parto das l'CI'OlucimlL\l'ios dentro 
mitta assignar.-(Assignado) AHtonio Cesa1•ia de poucas horas. » 
de Figw~ircdo.~ A linha telegl'aphica., que atê então tinha 

estado interrompida., restabeleceu.se como 
Depois de trocadas estas notas, realizou-se por milagre. afim de pa,sa.L' ao Chefe .ela Na

no palacio da presidencia uma conferencia., ção a gr1.1.ta. noticia da .~oltrção pacifica que o 
na. qual, diz o comrna.ndaute do districto. «O seu secretario dos Negocies da Fazenda. p~r 
Senador Generoso Ponce expoi a situacão do interiJençüo amistosa, uavia. Monselha.do desde 
seu Estado, em presença do Sr. presidente, e o dia 8, reforçando esse conselho com um 
de accordo com elle mostrou-se clecidido a exercito de 3.000 homens para assegurar a 
ceder a todas as exigencias do sitiante, visto sua. acceitaçã.o. . 
as condiçõ~s em que se Mba.va o governo O offi.c10 do general Ca.mara, ape:z;a.r. da 
~itiado, Porquanto, não :podendo vir a tempo habilidade com que procura. explicar o se~ 
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procedimentoJ projecta bastante luz para se 
formar uma apreciação exacta. dos aconteci
mentos.e juizo seguro sobre a. responsabili-
dade do governo :por esses factos. . 

Sr. Presidente, porventur-t teremos descido 
ta.nto neste pa.iz a ponto de considerarmos so
lução honrosa uma exigencia feit:l. á. mã.o ar
mada. a uma assembléa deliberao te ~ 

Não, Sr. Presidente, é preciso que estes 
factos -venham á luz da llUblicidade, para. se 
apurar a · quem toca. a. respomabilidãc.Ie por 
esteª acontecimentos tão deprimentes para a 
nossa civilização e costumes~ 

A Ca!na.ra. não póde deixar de approvar 
este requerimento, por isso que elle dá ao 
Sr. Presidente da. Republica. a opportunidade 
de tirar do seu governo essa. mancha inde
level, que nã.o poderá apagar sem que a. 
Nação saiba todos os motivos que o levaram 
a intervir em }{atto-Grosso, primeiro, com a 
neutralidade absoluta, que não se justifica. 
perante o a.rt. 6• da Constituição, c segundo, 
a intervir quando a linha. telegra.phica. es-

. ts.va. interrompida. . · 
E' preciso que a. Nação saiba. como essa 

linha, interrompida durante oito dias, se res
t!i.beleceu immedia.ta.mente para communicar 
a·s. Ex. a nova ·da.soluçi!'o pacifica. 

E demais, Sr. Presidente, eu tive conhe
cimento por telegrammas passados de Capim 
Branco, de que a cidade estava. sitiada., e s! 
eu tive conhecimento disso, como é que o 
Sr. Pro>Sidente da Republica., que dispoo de 
outros elementos de informação, não teve 
tambetn sciencia desse facto ! ~ 

Portanto, S. Ex. devia. immediatamente 
ter dado todas as providencias, no sentido de 
se impedir essa. situação em Ma.tto Grosso e 
é por iEso que o o.ccuso de não ter intervindo 
.sinão no fim, depois que o meu partido tinha 
$ido vencido e mesmo humilhado. · 

Sr. Presidente, devo agora tratar de al
guns ponto~ do discurso do nobre Deputado 
pelo Rio Grande do Sul. 

.As accusações que S. Ex. fez ao chefe do 
partido republicano, são de notori:~. injus
tiça.. S. Ex. a.pontoll·O como um especulador 
vulg(ll', 

O SR. CASSIANO DO NASCIMÉNTO- 0 que é 1 
agora. á commigo ? 

O Sa. LUIZ Anoúuo-Vou mostrar que 
elle não merecia as palavras que s. Ex. em
pregou em .referencia. ao Senador Ponce. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO - Mas um 
homem-que propõe um accordo que é a.cceito 
e 'depois rompe ~ l (Apa1·tes.) · . 

O SR: LUIZ ADOLPno- Sr. Presidente, o 
Sr. Ministro da. Fazenda. emprega. todos os 
recursos para empolgar o governo de Ma.tto 
(iro.sso, não recuando_ mesmo deante do11 pro· 

cessos mais -violentos, como acabamos de 
ver. 

D1dos os acontecimentos qne tinham tido 
Iogar naquelle Estado, parecia que estavam 
inteiramente cortadas as relações entre s·. Ex. 
e o chefe do partido republicano de Matto 
Grosso, e foi, portanto, com verdadeira sur
preza que deparei nos jornaes com a decla.
ràção de que o Sr. Ministro da Fazenda 
havia recebido telegramma. do Senador 
Ponce em que. este dizia. aguardar ordens de 
S. Ex. 

Ora, depois do que ae tinha passado em 
Cuyabá., cão era crível que um chefe de par
tido, que preza.sse a. propria dignidadil e a · 
dos seus correUglonarios, do que havia dado 
provas oppondo a mais heroica e tenaz re
sistencin. ás imposições do poderoso mi
nistro, fosse collocar-se á. lfuposição de. 
S. Ex. · 

NIT.o acreditámo3 na veracidade da noticia 
fornecida. á imprensa e pedimos explicações .· 
ao Secador Ponoo, que respondeu redu<~indo . 
ao justo mlor a perfida. oommunica.ç;lo ati-
rada ao publico. . . · 

Eis o telegramma passado pelo chefe do 
partido e pelo coronel Antonio Cesario de 
Figueiredo, que deu lagar á noticia a que 
acabamos de alludir: 

«Joaquim Murtinho pedill nossa opinião 
sobre situ:l.Ção polltiea. Respondemos: A lucta. · 
armada está ttlrminada, em bom, . os insurre
ctos se retirassem armados e municiados; os 
animos ainda estão muito exaltados, pois a. 
annullação da eleição dolorosamente so.cri
t!t-ou a. verdade eleitoral. 

«O grupo dissidente serviu a. peno.! do incon
sciente instrumento aos nossos naturaes e 
rancorosos a'lversa.rios que quet•iam vin· 
ganc;-a. pela revolução de 1892 e apossar-se do 
governo, a todo o transe. 

«A situa.ç~o poll.tica., portanto. é ba.stnnte 
melindrosa ainlla, mas cremos que o acerto 
na escolha do nosso ca.ndldato á presidencia 
nn. nova eleição, o. quo se VM procedor, po
derá tudo harmonizar. 

-«Como mattogrossenses, estamos promptos 
a vos a.judal' na meritoria. obrl\ de puciftca.· 
çiio. O nosso partido numeroso e forte não 
teme lucta, mna a nossa terra neoessita de 
paz e tl•a.nquilllchtde, e desejamos saber, 
dea.nte desta exposição franca, leal e sincera, 
qual a. vossa. opinião. » 

Foi este o tel~"l'amma. que deu ori~em á 
comm.unicação deprimente fornecida a. im· 
prensa, e desejo sabe~ si ba nelle alguma 
proposta. indigna, humilh~nte, que justifi· 
casse o procedimento dos adversarios do Se· 
nador Ponce 1 · _ . 

Não tenho, infelizmente, presente o despa- · 
cho que traz ~ respoi>t~ do Dr ,Joaquim' Mui.'~ 
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tinho a este tP.legl'àmma., ma.s compromet
to-me a exhillU-o, na. pri.mcira v~z que oc· 
oupa.r a tribuna. 

Mas po!So ga;rantir que ficou combinado 
entre o Sr, Ministro da Fazenda. e o Senador 
Ponce qM este remetteria uma lista de dez 
nomes, cinco dos quaes de partidar!os se~s. e 
cinco outros pertencentes ao part1do dtssl
dente, partido do Sr. Murtinho, devendo 

· S. Ex. de entre esses nomes .indicar o do 
candidato a presidencia. 

Qu.ar saber a cama.ra o que fez o Sr. Mi
nistro da. Fazenda.~ Escolheu logo o presidente 
e o Jo vice-presidente, deixando ao chefe do 
partid,o em Matto Grosso a. indi~ção do 2° e 
3° vice·pl'eSidenteS, o que era Slroplesmen~ 
irrisorio, e como o Senador Ponce não accel
tasse o nome indicado IJa.ra. o logar de 
1° vice-presidente e .quizesse qu9 este loga.r 
fosse occupa.do por peliSoa. do seu partido, 
como era natural desde que era um accordo 
o que se visava, o Sr. Murtinho recusou-se 
peremptoriamente a este alvitre. 

Ã' vista. de um tal procedimento que deno· 
ta.va. da parte do Sr. Ministro da. Fazenda. a 
firme iuíençã.o de impor a sua vontade ao 
partido, sob o nome de accordo, declarou o 
Senador Ponce, homem de prestigio entre os 
sel:ls correligiona.rios, que não dispunha de 
3.000 capangas, mas de milhares de elei-
tores... · 

O S:n.. Nu.o PBÇANRA.-Para. que V. Ex. 
falia em capangas ~I (Ha outros apartes,) 

15 

accD1'ào, ertL proceder. com· deslealdade, como 
disse o Sr. Deputado pelo Rio Grande do Sull 

Certa.mente que nenbum chefe de partido 
se submetteria. a um .accordo na.s condições 
alludida.s, pois isso importaria em concorrer 
umpa.rtido lltU'a. sufl'ra.gat:_ exolu.si.va.me!lte·os 
nomes dos seus adversa-nos pohtlcos, o que 
não se comprehenlle.. . · 

O Senador ·Ponce andou, portanto, mu1to 
acertadamente, repellindo essa imposição bu· 
m.ilha.nte. · 

o SR. P.R'&SIDENTK-Lambro ao nobre. Depu-
tado que a. hora. está. finda. · 

O SR . Lmz .ADoLPHo-Peço a. V. E:t. pa.r& 
me conserra.r a. pa.la-vra Da. hora. no exp~- . 
diante da proxima sessão, &fim de concluir 
as minhas observações e de exhiblr o tele
gramma que me fa.lta, 

o SR. PR~IDENTE-V. Ex. já !4llou duas 
vezes. 

o Sn.. Lo12 ADoLPno-Ma.s não terminei as 
minhas considerações e, demais, o que :peço a 
v. Ex •• tem sido mais de uma vez concedido 
a. diversos Deputados. · 

SESSÃO DE 27 DE. JUNHO DE 1899 

(Vi de pn;. ,242 do )lO vol.) 

O Sa. Lutz ADOLPIIo-Capangas, sim ; ma.s O Sr. Francisco Tolentlno
como dizia., o Sr. Senador Ponce declarou Sr. Presidente, quebrando o silencio a que 
que nii.o havia. a.ccordo possível e resolveu me hei imposto, venho iniciar o debate dopro
apraseoto.r chapa completa pelo partido de jecto n ~ 26, que ·ora. está sob o nosso exame 
que é cbete. e a.:Preeia.ção, cUja. discussão acaba de ser 

A escolha do partido reca.hiu no nome do annWlciada. por v. Ex. . . 
Dr. Manoel Esperictiii.o da. Costa Marques, Ao a.pproximar-me da tribuna para o .fu.zer, 
que !ollndlcado para o seu ca.ndida.to á. pre- sinto-me dominado do maior desanimo e da. 
sldencia. do Estado. ma.is pronunciada. timidez e acanhamento, 

Devem existir nesta. Casa. muitos Depu- pela razã.o de ter de apreciar esse projecto
tados que conheçam este cavalheiro que fez submettendo-o á. mais rigorosa critica, a.o 
parte da. ultima. Camara conservadora, da mais detido e acurado estudo; projecto que 
qual foi um dos secretarlos, Camara que !oi jà. teve os g11.bos da. imprensa e logrou a · 
dissolvida. pelo Visconde de Ouro Preto com o ventura de atravessar o primeiro turno da· 
advento da situação liberal. Este moço, van- discussão sem o menor protesto; projecto 
ta.josa.mente conhecido no seu ?stad~, in.tel· que, emergindo do seio de uma das mais im~ 
li$.ente, probo, illustrado e bem mt~nc1ona.do, porta.ntes e operosas Gonunissões desta Ca· 
sobre o qual o proprio Sr. Presidente da ma.ra, qual a de Constituição, Legislação e 

· Republica. declarou que tinha. as melhores Justiça, tra.z por isso mesmo o cunho de 
informações, foi. indicado com _ou~ros correU- grande respeitabilidade e maior autoridade, 
gi.onarios nossos ~r~ coostltuu• a. chapa pela. alta. significação moral, poli~ica e jur!·· • 
adversa á. do Sr. Ministro da Fazenda. dica. que tem cada. um de seus ill'QStres st· 

· pergunto, sr. Presidente •. · si rac:u~r uma gnata.rios; ~~o parlamentares emeritos . e 
imposição como a que fa.zta o Ministro da profu~dos Jurisco:gsultos. . 
Fazendâ, esoolhendo o presidente e I• vice- . Daht, Sr. Prestdente, esse de.,qa~tmo .& eu
presidente ·18to 6, os dous loga.res priu. cipaes t1biar·m. e os passos na escabrosa estrada. que 
~~chapa., kposiçio a. que s. Ex •. cbama.-v:a tenho llo percorrer, trazendo-me perplexo 
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nesta tribuna. e fazendo-me tactear nas tre
vas das maiores hesitações. 

Dabi-essa. timidez c esse acanhamento a. 
atrophiarem-ma o espirito, subjugando-me ao 
mais acanhado circulo de granue$ difficulda
da.des, cada. qual maior e mais insuper-
avel. . 

Dabi, finalmente, a convicção intima e 
lnabalavel, que nutro, rle que, s~m medir as 
minlias forcas intellectuaes e os meus conhe
cimentos jurídicos, que são parcos e iosi
gniticantcs por demais (nao apoiados) ,sem me
ditar na solemnidude do debate, por is:;o que 
elle agora. se abre ucerca de ma.terin. traos
cennente, e o que m1lÍS é-sem mesmo pesar 
o elevado grão da. enorme, sinão tremenda, 
responsabilidade que assumo neste momento, 

. vindo enfrentar-me com tão distiuctos legis· 
ladores,- certam:mte commctto um ucto ela 
mais <~rrojada ousa.dia., discutindo es.se pro
jecto, que npezar de injusto, inconstitucional 
e vexatorio, tem adquirido, não obstante, 
em vista das razões expostas, ·incont ru;tavel 
direito ao nosso r espeito e :1.ltn. consideração. 

0 SR. ALFREDO PINTO-V. Ex. e muito 
competente. · 

O SR . FRA.l'\Cisco ToLENTINO-Vê, por isso, 
V. Ex., Sr. Presidente, vê a CalM,ra, a. :>i· 
tuação difficillima por que orn. passo ... 

Mas como ai mia não extinguiu-se nest\\ Ca.· 
ma.ra. o elevado sentimento de geoero~ldade
manitestado de continuo nes,;:a· bcoevo!encia. 
que lhe é caracteristica- :iquclles de seus 
membros que, como o orador quo oru.a ella se 
dirige, s\o con~idel';ldos os mais humil ·e:; e 
Qbscuros (mro apoiados), eu a solicito para 
mim, de modo a poder a.~sim, devitla.mente 
alentado, e cheio d:t mais viva fé qne me 
dará o honroso cumprimento rh~ nm dever c 
o cxerclcio licito de um incontesta,·elllireito, 
entrar livre, imp:~rcial c tles:tssomhr.lda.· 
mente na liça do de lia. te. 

Sr. Presidente, o projecto,que or;t discuti-
. mos, é por demais import-ante. Consub,.,ta.n· 
cíu.nrlo ma~ria quo diz 1·es1>eito ao meio pra.· 
tico do serem tr:ulu;~idas am r ealido.<lc a;; 
disposições olo :u·t. I:J do Coilígo Commet·c!al, 
isto é, ao sollo e registro rlos livros commer
cia.es, provoca. o mais serio estudo, especial· 
mente porctue, parn.chegar áquell~ raSLllta.do, 
a. illustrado. e rcspec:tivo. Commíssilo creou 
nova. ord~m de competencias, embora, como 
penso, sacrificasse os princípios constítu
cionaes . 

O SR. ÂLFR.EDO Pr...'iTO-Não ha. tal; não 
apoiado. 

O SR.FRA.NcrscoToLENTINo-Estudei caute· 
losa e attentaments o projecto que :se discute 
e por mais que procurasse descobl'iL' o movel 
de sua. apresentação, não consegui o desejado 
fim, 

Li-o de novo, reli-o ain<ia, c porque não 
encontrasse esse movei, pedi auxilias á. minha 
reminlseencia ; s im, eu desejara. saber si 
houvera transitado pela .Mesa da Camara 
q_u;tlquer mensagem do Potler Ell.ecutivo · Fe· 
dera.l, qualqUeL' indicaçã.o da Commis~ão de 
Orçamento, ou mesmo reclamução escripta de 
ioteress:~odo;;, pedindo, ou a interpretação ou 
a. revogação tlo art. s·• da lei que orçou a 
receita. e despeza da Repu blica, no cQrrente 
exercício financeiro, que tem o n. 539 e foi 
sancciona.da em 31 de dez-"bro do anoQ findo, 
ou finalmente, qu:\lqu er projec to propondo. a. 
modificação das disposições do alludido artigo. 

E, como ua•.ln. pudesSê conseguir, e lenclo 
acuradamen te os considerandos da Com missão, 
que preceU.em ao projecto, vi que es>a hon
r.W.a. Commissão confeccionara-o te~do em 
'llista <ts recla?naçiies do c~mmlwcio d" i Mr:t·ior 
e· os interesses à() Thesou.ro. 

E, então, pelas infol'mações colhidas, con
venci-me que a. illustra.<.hl Commissão assim 
pr-aticara sptmte sua., sem provoca.çào da. ca
mara, em v irtude de qu tlguer p'1'ojecto, i>1di· 
caçao ou reclamaçao e$criptct de iHt8/'essados . 

Sr. President~. por mo.ior que seja. a admi
ração e o respeito que vote ao illustrado re
lator do. Commís~ão, não posso delX;\r de 
op[!Or-me ao seu procedimento, embora. pau· 
tado pelos melhores sentilnentos, como o re· 
conheço. porque nào t inha essa utt ribuição, . 
isto e, de apl'esenta.r rrrojecto nas condic;.ões 
:lo que ora. se discute, sem que, em cumpri
mento das disposições regimen taes, houvesse 
tl'<tnsitn.•lo pela. Me~a d;'l Ca.mara.. 

O SR. ALFR'Eoo Pr~ro-Ba.seei-me no 
art. 111 do Regimento que felizmente a inda 
vigora. 

0 Sn.. FRANCISCO TOLE:-;"TINO-Esse artigo 
não póde e não d.w e ser interpretatlo isola· 
!lamente; a elle se prendem e se alliam ou
tros n.rtigos do Regimento, que, á ss.ciedade, 
justificam a minha llumilda opinião • 

0 SR. ALI'ItEDO PZNTO- N:io a poiado. 

0 Sl~. FRAl'\CJ.SCO TOLE:\'TlNO-Sr. Presi
dente, para uase dl\ uhcussã.o e sua melhor 
mcthc.di za.ção, estai:Jolecerei as tln~cs que 
constituirão a. minh:t formal op_po~içii·) ao 
projecto; e SJbre ellas di ssertarei como por
mittir a. minha fraca iutelligeocia. (Nti:o 
c1.poiados .) 

Por ellas, me proponho a p1·ovar: 

}o, que o projecto é inconstitucional; 
2". que o art . s• da. citada lei n. 559 oã.o 

carecia. 1le interpretação ou ampliação como 
o entendeu a Commissão; 

3•, que o projecto é i nexequi vel e a tê ;e· 
xatorio; e 

4•, fina.lznente, que é anti-regimental •. 
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~----_.· ~~- ----~~----._ ________ _. __ ~--~----~ .. --~--------~~ 
. Peço desde já il. C!.mara que me releve o claramente a · vemo~ delimitada. ·no citado -
tempo que lhe vou roubar (nãe apoiado;) na art. 111 ; o que nego, em face do Regimento, 
explanação do assumpto, pois constitue essa é que essa attrl!)uição po3sa torna.r-sa tão 
tarefa. um . dever, que não me é licito ampla. que, sem cilnhecerem previamente de 
deixa.r de cumprir. qualquer prJjecto, indic~ao, etc., possam 

E" porque a quarta. tbesa, aliàs a ultima, es3o.s commissõ_es,_ embo,•a mesmo .sob a pre
encerra. uma. questão de competenoia que, occup:sçã:o patt•1otwa. de resguardarem 03 in
como se sabe, é ri e interesse· publico, alte- teres.ses do Thesou~o,ou outros qua.e3q_uer das· 
rarei assim a ordem das theses estabelecida-s cla.sse3 cons9rvadoras ·do pa.iz- otrerecer pro· 
para. disc11til·a., observando, de3Se modo, o jootios como o que ora. disclltimos, sem obser
principio biblico que diz que os u!timos ser((() vancia. da.s forma.lida.des impostas pelo mesma 
os primeiros. · R.egimênto. . 

E nem podia deixar da fazel·o, mesmo A' disposição do art. 111 l iga-se a. do :t.l'tigo 
porque essa these coustitue uma. questilo 53, ondo, trata.n1o do:. tra.b3.lhos diis commis• 
preliminm· ou ·pJ•cjudicia~. c)mo pres~rove o 5Õe3, dispõe nos§§ i• e2•, que os papeis su 
direito. · jeit11s ao estwlo d~ carl:t Commissa:o- serão' 

Entrando, p:>:-tanto, na. dis~ussõ.o da. peta lliesa da C.111Ura r~1nettidos ao respecli"<Jr1 
quarto. tbese, <lirei qU,) o nosso H.~gitnellb, presidente que o; r.listJ·ib~Ji1·á pel!>s seus me·m· 
absolutamc!lte nã.o a.pa.dt·inha. o procedim~utó b1·os; e que o mem?ro da Com:missao. a guem 
da Commissão. (ôr distribuià1 o estud1 ele qua&~w:r ma-

O Sn.. ALl'n.t:oo PINTO - Q11anto à opinião teria, f<o·.l so~m~ a m~sma 0 seu re~tor~o e (oY· · 
de v. 'EX:., sim senhor ; quanto á.~ tlisp:>sições mula rã o seu p'.m~cer qus sará lida em ssssao. 
<lo Regimento, ni(o senhor. da Cm~mis;ão e su,jsltJ à discu,ssao e noto. 

Este artigo e>tô. uo ca.pit11lo s~, que se in
O S&. Fa.-\.NCrsco T.>LENl'CNO -Vou ds!llO:l- screve: D~$ trab.J.U~os das aommissõ~s . 

str:a.l-o desdej â., sem gran•le esforço. Vê-se, poi~, clara e indubitavelmente; que 
o Sa. AL~Rli:D:> PiNTO- Vet•emo:l3. só podem as Commis~õe.> interpor pa.recet•es, 

0811• FRANCisCo ToL!i::n'INO _v. E!C.. VM projectos, iad.ica.çõas, et~ . • em virtude de 
ver ja. pa.peis submettidos pela C:tmara. ao seu ex-

Sr. Presidente, quem lõr a digpJsição:l do ame, s:~.tva., porám, a bypothe3e de necc13i-
l do.•le de inrorm:~oções, as quae3, aliás, podem 

art. 111 do R.e~imento, não iso adu.meote como pedir a q ua.lq uer s~::reta.ria ou tribuo.a.t, mos 
fez a Commissão, ma~ em co:nbins.çá'.l Ci>m pa.ra b3tn rc!olverem qualquer questão a 
outros artigos, ch~o-a.l'á. a conclusão de que- est udo rela.tivos ã. mlteria qu} constar dos 
o projecto que se discute uão p:>di:J. emergir p.\pais que. j)ela mesma. c~ma.rn, !orem sub-
da. mesma. Commissiio, a nã.o ser e:n virtude mettidos á sua. apreciação. . 
de uma provocacã.o da. C:~.ma.ra, como já. de· E tanto a.ssim e, que o ar& . 148, aliás ma.is 
monstrsi, isto é-por moia de projecto, indi· ex:pt'esso pllra 0 caso, dispõe que : nenl1t.1m.:a 
caçc'l'o, mensagem do Pod~r E:t~cuti-oo Olll'ecla· m1.1teria (note-se bem) se torn.1.rd em COIUi-
mação cscrip'a de interessad)s. de1·açúJ na Camar..t, setn qu~ primeiru se 
·E siníio, vejamos: tenha m~nà:arlo a: uma C:Jillmisscto p .;ra so(;re 

t li
. etta ittterpor o seu pa1·ecer, excspt11ada.s ap~-

0 art . 111 do Regimen o, qllc, a as, faz nas as res:Jluçiie; soóre proro_qlção d.u nssiJe;, 
pa.rto do ea.pltulo nono- que ss insct•eve: 'l~Je entrarão lO!JO em discl.'ssüo. 
-dos projcctos de lei o" resolt~çt1o, das i ltdica Ora., o projecto que se discuta não· foi en
çifes e dos regul3rimea:os-dispõe qli'il : «os pro- vi:tdo á. Commissão par-J. interpor parecer 
jectos· que ticer<Jrll sido firm .tdos por al!Juma SO;ll'CI elle, pois a Cama.r~ o descoubecia, visto 
das comlnisscíef- serãJ sempre jtd!Jados oójectos cotno sô delle teve conhecimento q11a.ndo foi 
de deliberar;:cr,, sem· àepen.:leacia de votaçilo e publicado e dado plra ordem do dia. 
logo imprcs~os para entrcw na ord;m do> tm· I.ogo, :J.pre3entantlo a. Comrnis.-ão e>ie pro-
bo.lhoo~», j~cto que, aliás, não foi o resultado dG um 

Ora, os projectos das comn.tiS$Õ3S, a que se outro qua llouves~e porventura t ransitado 
refere este arti;;o. são os q11e forem coDreccLo- n.::1teriormente pela Mesa t.l.a C:\mara e lhe 
nados em virtu11e de ittdicaçcto, p1·ojecto, men- l'o.sse enviado p:>r ella, elmo exi~e o cita.do 
sagem ou ,-ec~ "J,maçüo de interessad!>s- .e que ;J.l't. 53, §§ 1° e 2>., aberl':lu das fórmukl.s re
houvm•em, precedentemente, si:lo tomMo3 5imentaes que, terminantemente estabelecem 

· em cJnsideração p~Ll. Ca.m:.tra. Outr.:>s não que, nenhuma ma.teria sej!J. tomada em consi· 
são certamente os projecto3 a que se rafera áera.çútJ pela C:l.mara sem. primeiro ter ido ri 
o art. Ul,co:no o demonstra. a propria inseri- uma Oomm.issao . 
pçã.o do l'espectivo e já. citado ca.pttulo nono. Accresce que o f'a.cto de ter o projecto, que 

Não nego eiU absoluto ã.s co.mmissõe3 a ol'a. se discute, sido originado de uma Com
attribuição de confeccionarem projeccos, pois missão, não o justHk:t, nem o absolve da inob· 

Ct~.war~ Y ~ UI 3 
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servancia do preceito regimental, mesmo por- legishr sobre a fórma processua~ do dir eita 
que. como fica dito, não houve projecto algum· civil, ccmme1·cial e criminal da RepubZica. 
envia.do pela Mesa. da Cama.ra ao conheci- Aquelle-faz a lei substantiva.- crea.ndo e 
mento e exame da.quslla Commissão e que estabelecendo o direito. 
tendo sido préviamente julgado objecto de E~tes-a. lei adjectiva-dando ou estabele
delib8raçã.o (rorma.lidade sine qtw, ~ton.) ofrere- cendo as fôrmas para o exercioio desse di
cesse-lhe assuropto para. sobre elle formular reito. 
o projecto de que se trata . E' assim que, promulgada a Constituição 

Por qualquer aspecto, pois. que se eneare da União e organizados os Estados, isto e-
o caso ora sujeito á. nossa. apreciação, ver- entl'<tndo elles no seu regimen e vida. consti
se-ha. de um modo persuasivo, concludente tuciona.l e escuílados na competenci:L e attri
e incontestavel que o projecto ó anti-re- buicoes outorgadas por aquella, .foram, como 
gimental e como tal não podia. ser acceito o Estado de Sant:J. Ca,th<l.l'ina que obscura
pela Mesa.. mentJ represento, (niil <tpoiados) na impossi-

bilidade de desde logo votarem o seu codigo 
O Stt. ALFREDO PINTo - Na opilliào de processual, adoptando os diversos r egula-

V~ :Ex. mentos então existentes, uns decretados pelo 
O Sa.. FnAxcrsco Tot.ENTINo-Estú., por- governo provisorio u:t Re[>ublica, e outros 

tanto.plenamente provada a 4~ thesc \)0!.' mim ainda dos tempos no imperio. 
est~belecida, tanto mais si se attend~r que, E' assim que o Estado de Saatn. Catha.tina. , 
no caso em discussão, não houve 1'eclarnaçüo 'p:1l;~ lei de sua. org:miza.çü.o ,judiciaría, sob 
esc;-ipta, dos negociantes do interi01· do pai:;, n. 205, de 18 do outubro do 1895- a.doptou 
ou de· qualquer agente do fisco , :1. respeito, o pelo art. 255, os seguint·!S regulamctttos : 
que mesmo não se poderia realiz:~.r sem pró· 
-viamente ser levada ao conhecimento da Ca- "Al't. 2.'55. Emqun.nto nii.o 1ôr no Estado 
mara. e constar do seu expediente, c:>mo 0 promulg:l.do o Co•ligo tio Processo, se1·(io ap
ex:ige 0 Regimento Interno. plic•l•·els, com ns alterações constantes desta 

Passáre!. por isso, á 1' these, isto é, á que lei: 
se refere á inconstitucionalidade rlfl pro}ecto. I. Ao prone~so, julgamento e execução das 

Sr. Presidente, a Constituiç:Io Federal, na. causas clveis em gel'al. as disposições vigentes 
partilha de attril>uições, quer :\Os dive1·sos do l'egulamento n. TJ7, de 25 de novembro 
poderes da na.çã.o, como orgã.os 1le sua sobe- de 1850, excepto as que se con teem no titulo 
rauia, quer aos Estados, foi por demais 1•, no capitulo l" do ti t ulo 2", nos capítulos 
clara.. 4'' e 5" do titulo 4', nos capítulos 2•, :3• e 4• 

As suas disposições a tal respeito não po· e secçõlls r a e 2" do capitu lo 5° do t itulo 7• e 
dem ser facilment e contestadas, a menos que no ti tulo 8• da primeit·t~. pu.rte . 
se não queira reconhecer o patriot ismo que H. N:ts causa:> comme1·ciaes, o cita.uo r egu-
a.s dictou. lamento n. 737, de ~5 de novem bz•o ue 1850, 

Demais, a adopçil.o da nova turma de go- com a~ modific<lÇÕes feitas em l Gis e regula. · 
veroo impunha. ao legislador constituinte o monlos po,-tcriol·es. 
rigoroS'l dever de deixar bem assignala.d•~ a Jll. A'i! socierlados anonyma.s, o decreto do 
ordem de competencias, de direitos e deveres Governo da. União, tle 17 de janeiro de 1::!00. 
entre a União e os E~ta.dos, de modo a. evitar e outros cousoliclo.dos pelo regulamento que 
que, por falsas e erroneas interpr etações. se b!Lixou com o tlecreto n. 404, de 4 de julho 
viesse ma is tarde usurpar àquella o que a de 1891. 
e stes pertcnci:t, e vice-versa. IV. Nas causas de fu.llencia, o decreto da 

Si a União ness.1. pa.1·tilha não tcvt: o me- União, n. O li, du 24 de out ubro de 1800. 
lho~ quinhã.o- dandu-sc a.os Estados maior V. Na:> acçties e oxecuções hypothecarhts, 
:,;omma de direitos c garantias, (l cul põi. nilo e o ilecreto Jl . 1.690, IIC 19 uc janeiro de 1890, 
nossa, sendo o caso rle excla.ma.r-se;-dw·a e u regulamento que baixou com o decreto 
~ex scd lex . n. 270, r.1n 2 dn ma.io do mesmo :mno. 

Postas estas con~iderações e applicando-us VI. Nos procesws orphaoologicos, de u.u-
á these de que orn. nos occupa.mos, vemos que sentes c; provrdoria, e bem assim em quaes
Jlertencnao Congresso FeJere.l (a.rt. 34, u.23, quer inventu.rios, a legisl:tção ern v igor corn 
da Constitui{ão) legislat· sobre n direito ci~il. as alteroC(lcs fei.t..'tS nest:~. le: . 
commcrcial e criminãl da Republica, e o pra- VII. Nos processos de divisfío o dcmarca.-
cessual da Jt,stiça Federal. ção das ter r-as particulares, o decreto da 

Aos Estados, que. conforme o art. 63 da, União, n. 720, de 5 de setembro de 1800. 
Constituição-se deoiara 1'Cgcr pet:~ $!la coa- vnr. Ao processo criminal, as dispos içJes 
stituição c leis que adopta!isem, respeituclo.~ os do codigo do processo, de 20 de novembro de 
princípios constit!'cionaes da Urriao, v.~mos 1832, das leis de 3 de setembro de 184.1 e de 
tambeu. que teem eHes compctencia par;L- 20 de setembro de 1871, dos regulamentos 
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n. 120, üe 31 de janeir•o (le 1842, n. 4 .8'24, 
de 22 de novembro de 1871, e 11. 5-618, de 
2 de ma.io ue 1874, com a~:~ respectivas moJ.i· 
ficações. · 

IX. Nas causas de dívorcío, nullidude, m; 
annullação de casamento, as dispos;ções do 
decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890. 

X. Nos fisca.es, o process.J estabelecido 
no decreto n. 9 .885, de 29 de fevereiro de 
1888. 

XL. Nos processos especíaes, não compre
hendidos nas leis citadas, seguir-se-ha. o 
estabelecido nas lllis e na pL'a:X.e do fôro pe
culiares a cada acção e, em todos os mais, 
as leis processuaes ora em vigor.~ 

Vê-se, portanto, que os Estados, cspec_ial· 
mente aquelle que re:presento, sem ferir o 
preceito constitucional, nelle vasaram os 
moldes de suas leis regulamentares ou ad-
jectivas. : . 

Sendo assim, resta saber, s1 a ler que se 
pretende constituir pelo projeeto ora. em ?is
cusslio, se ada-pta. ãqU:elle me~mo_precert?, 
isto é se contém ma terra constrtuttva de dt
reito 'propriamente dito-substantivo-ou si 
as suas disposições demonstram o con-
trario: . 

De feito, o mais rapido exame n~s da _o 
perfeito conhecimento de que ta_es dtspoSl
ções constituem flagrante infracçao daquelle 
preceito. (Apoiados; não apoiados.) 

0 8&, ALFREDO PINTO-Para nJ.o corta.r O 
fio do brilhante uiscurso de V. Ex., ab
ster-me·hei de continual' a dar apartes, reser
vando-me o direito de combater as opiniões 
de V. Ex. 

0 SR.. FRA.::-i'Cl$00 TOLENTSNO - 0 que é lei 
substa.uti va? 

Será., porventura, aquella que es~ab~lece 
as formas do exercicio de qu·tlquer drrerto
como o projecto em discussão ~ 

Não. 
Já o 1!issemos e repetiremos agora : -

Lei suústanti,a é a que crea. e estabelece o 
direito como o é, entre outras, e adaptando 
ao caso' occurrente-oCodigo Commerci:1l; 

O Sa. FRANCISCO TOLE:-.JTINO- Já llOS tem• 
pos do lmperio se ob~ervava. rigorosamente 
este preceito: -o Poder Legislativo fa.zia. a 
lei substantiva, mas o seu- regulamento com
petia. ~xclusivameute ao Pocler Executivo. 
( AJJOia,los.) . 
· Hoje a dift'ercnça. consiste em que não 
póde pelo regimen republicn.no presidencial 
federrttivo ex:ercer o Poder Executivo todas 
as attribuições que, pelas leis do 'l.ntígo e de
cabido regim,~n eram conferidas a um poder 
igual; pela. rar.ão conhecida do que, .Pela fe· 
deraçito deu-se aos Estados a sua autonomia 
no que concerne á creaçã.o de seus poderes 
constitucionaes-e ao Executivo da Repu
blica, pri vattvamente- no qull e att1nente á 
hypothes!O -as que claramente S('l vê. do 
art. 48 e seus numeras, da. Constituição. 

Os E5tados, pois, constituindo-se, creara.m 
os seu$ l)Odel'es constitucionaes - marcando· 
lhes as attribuições,vendo-se assim que, a re
speito de leis substantivas que nil.o sejam 
propriamente ditas-de interesse federal Otl 
rle o1·dem c nature:a politicas (caso em que o 
Poder Executivod<1. Republica.- tem compe
tencia pnra regultmentn.l-n.s), só os poderes 
legisla ti vos do~ Esta.' los te~m oompetenci:t pa.ra 
darem a fór•ma regulamentar de suas leis. 

E si é isso uma verdade, e constituindo a. 
materio. uo projfdo em:discussão nã.o uma lei 
substantiva, como fi~il demonstrado, mas. uma. 
lei reconhecid:l e incontestavelmente de ca.· 
racter arljectivo, p1·oc~$n~al ou 1·e.'l~~lam~;ttar, 
segue-se que a1fectn ella a. autonomra dos 
poderes le;.,'islatívos dos Estado;;, pela. usur
paç5.o de suas a.ttribuiçücs, tonmndo-se por 
isso, como e, iuconstitucional. 

O Sn.. ALr··mmo PINTo-Não t~poiado. 
0 S&. FRANCISCO ToLENl'INo-E' ain;la. ia~· 

constitucional o proje.õto. porque, além dessa 
usurp;1çiío 1Le attr1buiçues pertencentes nos 
Estados, crea uma nova ordem de competen
cia.s ptmt oxecuçlo tle suas disposiçues e o 
que o mais, torna os demais f'uncciono.·l'ios esta
ditacs sujeitos ao c~1apriwc~to delta$. 

Lei adj.:ctiva-ó a que dü. a_fõr~a. como 
(uindo. no caso occUl'rente se vc) suo os l'e· 
gulamentos do mesmo corligo. . 

Sr. Presirlento, segundo os :preceitos d~ 
Constituiçli.o Federal, a1·t. 60, § 1", ri vedado 
ao Con{ff'r:.,·Jo commctler qv.ctlq,ucr jl'risdicç(ltJ 
(ecleral as justiças dos Estarlo~. 

Lei su/.Jsll11tiM niio póde ser o. que !osso 
constituída de tl.isposi~i3es iguo.es ó.s do pro
jacto em iliscllssã.o, porque ello.s se referem 
ao modo pratico de executo.l-as,ostabelecondo 
a fónna. paL'a o exercício t!e ?m direit:l. Si 
assim não rôra, desappa.recer1n. nn. voragem 
da mais cruel usurpação a attribuição con
ferida pela Constituição, aos Estado~ para 
legislarem sobre a fo~ma p;·occssuat das leis 
substantivas da Republlca. 

o sa. ALFREDO PlNTO dâ. Ulll a.pm·te, 

A honi'lld:J. Commís~:Io com a autoridade do 
seu nome, affirm11. nos considerandos quo 
scrvcmden.poio ejustificaçü.o aoprojecto que, 
a colllpotencia, p:1ra o ca.~o-é (cd~;·(L&, ampa
rantlo·se, pa.t·~t tanto, nas disposições do 
art. 34, n. 23, da Constituição. 

Logo-na opinitio da. propl'ia e honr,'l.da 
Commissão, t1·ata-se de projecto crea.ndo
ju;údicç<To (cdct·,, l-; e si assim e-o::;ca.pa. ao 
Congresso o dit·eito, pam, conforme prohibe 
a Constituição no artigo jit cítudo-commet-
tar o exercício ou oompetenci<\ dessa juris-
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dicçãÓ ds autor"idatks e funccionarios estaduaes 
-como fal·o o projecto que, esta,belece como 
competentes para. exercei a nos Estados:
as j\mtas commerciaes, jui:;;es .do commer~io, 
secretc.rios das juntas commer"C~!tes e offic\aes 
do registro hnothecario, todos esta.d.uaes. · 

Ora, ninguem ignora. que ta.es autoridades• 
repartições e 1'unccionaríos, são reconhecida.· 
tneote esta.àuae~:, isto é- nomeados e esti· 
pendía.dos pelos Estados:- com ella.s nada 
tem que ver o poder federal. . 

Logo-essa. nova ordem de competenc1as, 
atacando flagrantemente o dispositivo con
stitucional e a autonomia dos Estados, grava. 
no projecto mais um signal e :prova. de sua 
reconhecida. e incontestavel inconstitucio
nalidade. (Apoiados, nd'o apoiados). 

Accresce, Sr. Presidente, que ainda nos 
caso da eo;ecução das leis da União e sentenças 
de StAaS autoridades federaes, pelas autoridades 
(ederaes, isto e, qua.ndo mesmo esteja, in
contestavelmente, estabelecida. a. jurisdic~ão 
federal, só essa attribuição póde ser confe
rida. aos governos dos Estados - mGdiante 
cmnuencia destes, como, aliás, é claro e ex
presso no art. 7° § 3• da. Constituição. 

Não ha, como negal·o: -o projecto é in· 
con!titucional e deve ser rejeitado. (Apoia· 
dos; ~lão apoiados. ) 

Sr. Presidente. A. disposição do art. 13 do 
Codigo Commercial, que o projecto inconsti· 
tucionalmente regulamenta, não podia ser 
transrormada em uma lei de rigorosa. obriga· 
torieda.de. 

Em primeiro logal', o Codigo Commercial 
conta quasi meio seculo de existencia, tendo 
assim atravessado situações politica.s, muitas 
legislaturas e até diversas !órmns de governo, 
sem que ninguem se lembrasse de, por 
meio de uma lei, tornar obr!gatoria as llis
posições do seu art.l3, a não serem a honrada 
Commiasão de Legislação e Justiça. e a do 
Orçamento, aquella pelo pro.,iecto que se dis· 
cute, esta pBla disposi~ão do art. 8° da 
lei n. 559, de 31 de dezembro àe 1898. 

Sim, porque, si é certo que o Codigo Com· 
--mercial, creando obrigações communs a todos 

os negociantes, as especificou, uma a. uma., 
nos artigos constantes do capitulo 2', não o e 
monos qne a obrig-J.toriedade .imposta. por 
ta.es disposicões não podia. ir além da. perda 
da protecção liberalizada pelo mesmo codigo 
a?s que as cumprissem e as observassem á. 
rJsca.. 

E as· protecções assim liberalizadas, si.io 
muitas, especialmente em favor dos nego
ciantes matriculados ; e dar-me ao trábalho 
de enumer-~1-as agora, uma. a. uma., seria. otr~
rccer mais um momento de tedio à. ca.mara. 
(não apoiados}, que melhor do que eu as co
~heco. 

Sim, porque outro não podia ser o espírito 
dessa disposição: o negociante que a. cum
prisse goz:l.I'ia. dessa. protecção-libera.liza.da. 
em dezenas de casos especi:ficado3 pelo Codigo; 
e, ao contrario, os -que não as observassem, 
não só não as gozariam, como, o que é mais, 
desde que tivessem de estat• em juiso para 
promover ou responder alguma. acção, aearre· 
taria.m com os e1feitos dessa. · inobservancia, 
isto ê, os seus u.,ros nao fariam pro"a e· as 
transacções que delles·constassem seriam con· 
sideradas sem valor jllridico. 

E não é só o esplrito, a. propria. lettro. 
dessas disposições dil-o claramente no a.rt. 15 
do Codi'"o r.ommercial. 

Esta ~ a. pena imposta ao negociante que 
deixar de cumprir taes disposiçõP.S, ficando, 
ent.'io, desde que os seus livros fOl'em assim 
ajuizados, na fórma exigida por lei, sujeitos 
ás formalidades do art. 13 do citado cOdigo,
assim como ás multas respectivas. 

Obrigatoriamente, como aliás exige o _pro· 
jecto, não. 

E tanto assim é que a.tê hoje não l1a. lei 
alguma que houvesse, já nos tempos do Im
perio, i á. nos 1la Republica, imposto tão vexa
teria Ó brigaçã.o. 

Não ~ó a adea.ntada. França. como as repu~ 
blica.s platinas não exigiam de seus com· 
mercia.utes essa. obrigaQão, como até as consi
deravam como verdadeiro vexame a.o com
mercio. 

0 SR. ALFREDO PINTo-Neste caso V, Ex. 
devia ter votado contra as disposições do· 
art. a• do actua.l orçamento ·da. Republica. 

O Sa. FR.ANCISOO ToLENTINo-Votei contra., 
considerando-as, niio só como uma ea;cre3ctmeia 
orça.mentaria,. mas ta.mbem como um atten
tado ao commerclo e ã. autonomia dos Es
tados. 

Sr . Presidente, estudarei agora o projecto 
sob outro aspecto, isto é, aqnelle que se re· 
fero ;L competencia. cr68.(la pelo Congresso 
sobre taxação de selloe e impostos, passando 
depois no das competencias creadas pelo pro· 
jecto pa.ra autoridades e funccionarios es
tadues em assumpto incontestavelmente pe
culia.r aoi! intertJsses dos Estados, e aesim · 
rerorca.rei a sustentação da these enunciada. 

Em primeiro loga.r releva desde jó. ponde-
1-&r-quc o Congresso Federal não tem com· 
petencia. para. legislar sobre impostos e mul· 
tas esta.duaes-como o são, sem contestação 
juritlica., a.quelles a que se refere o projecto 
no art. 2°. 

Sobl'e outros impostos, 11-If}m dos de impor· 
tação, sellos de documentos e papeis, d6 
caracter federal, e outros, porém, de na
tureza. mui diversa, a.liás capitulados no 
at·t- 7°, seus nu.meros e para.graphos; da Con· 
stituic;üo, o · Congresso Federal não· póde 
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. taxar, e8pec~o.lmente sobre os que perteneent n'as, de.modo que só por uma. ~forma. da._. · · 
· ·- aos Bstado8, e, especificadamente, os que quella. e revogação destas se · poclerá alte• . 
di~em respeito a industrias e profl~sões ral-as. 
(como são aquelles de que reza o projecto), o mesmo se da quanto ás auforidades e 
que. ~usivamente lhes competem conforme ·funooionarios estadnaes •. 
dispõe a Constituição Fedàra.l no art. 9•, As constituições dos Estados, instituindo 
§ 4. •. · cada uma de per si o seu poder judiciatio, 

Pertencendo, pois, aos Estados, taes im· crearam os seus membros, assignala.ndo-lbes, 
· postos, tanto que os respectivos regula.men- .bem como ás suas leis orga.nicas, as·respe
tos de seno da União não se referem a ell&S, ctivas attrjbuições. · · · · 
e mais ainda, c exclusivatnefltc-taxar o scUo Os seus funccionarios, pela. mesma. raz!í.o, 
quanto aos actos emanados de seus respectivos teem por leis bem especificadas as suas attri• · 
gcrcernos e negocios de sua economia (como buições. ..· · 
são os que refere o projecto), como se vê Sendo assilll, a. invasão de attribuições judi· 
do. art. 9" § Jo da Constituição, caso que, cia.es ou de funccionarios, em açtos de compe
conforme o a.rt. 7° n. 3 da. mesma Consti- tencia :llheia, cónstitu.irá o mais ·flagrante 

. tuição, constitue e abre uma. excepção attentado a. essa.s constituições e leis. · 
restrictiva. à. União sobre a sua oomp3tencia Vejamos, porém, com relação â. hypothese 

· para. a taxação do sello ern toda a Republica; o que !az o projecto. 
é visto que o projecto, aberra.ndo assim, de Crea no seu art . 1<>, lettra.s a. b, c .• no-voa · 
tão claras e expressas disposições constitu- competencia aos juizes do commercio eStadú· 
cionaes, u surpa o direito dos Estados. · aes; aos presidentes das juntas de CODUD!3J,'~!o .. 

Em segundo logar, que o projecto com- ta.mbem estadt~aes, impondo ao mesmo tempo · 
. prehendo em suas disposições desde o obrigações e deveres aos secretarios das mes· 

:pequeno negociante, que possa. ter de ca.pital mas juntas e offi~ia.es do registro hypothe
ciru:o contos de reis, obrigando-o a.o cum- ca.rio, todos cstaduaes. 
:primento das formalidades do art. 13 do co- Sr. Pl'esidente, quem comyulsar as noe88.8 
digo Commereial, sob a. imposição de mnlta. leis , verá. que, a attríbuiçao per-tineirte :.i 
de 200$ a 1:000$, isto é, a. quinta parte do rubrica. dos livros commerciaes exigida, com 
'IJalor do seu capital, isto logo após o de- outra.s formalidades pelo a.l't. 13 do Cod.igo 
curso do ·prazo de quatro mezes da. publicaçiio Com.mercia.r, estava. commettida. &OS presi• 

. da lei. dentes dos Tribuna.es do Commercio, e na.s 
A i!liquid.aJie de semelhante disposição antigas provincias onde não ba.viani esses tri

do proJecto resalta do mais ligeiro exame- buna.es, pelas relaç~s dos districtos, e na sua. 
desde que se considere que um negociante em falta pela.sautoridadesjudiciaria.s da coma.rct\ 
taes condições, com capital tão diminuto, do districto do commerciante, como é ex
não vae sujeitar~se a obrigações tão vexa· presso no a.lludido art. 13, do Codigo Com
torio.s e o. impostos tão pesados, sabido merclal. 
corno é que a. pequenhez de um tal ca.pital o regula.mento n. 738, de 1850, os decretos 
traria a.o seu credor, na hypotbese de :\tr&7.0 ns. 930, de 1852, 1.597, de 1856, e aviso 

· ou cessa.çii.o de pagamentos, o maior des- n. 363, de 1868, posteriormente amplittra.m 
animo em promover-lhe os t ermos de uma essa nttribniçã~ ás comervatorias commor
fallencia. (caso em que não gosa.ria. o ileveclor clnes. 
da protecçiio Jiberaliz:ula pelo Codigo aos ne· Porém, pelos dacrotos ns. 2.61)2, de 1875, e 
gociantes matriculados e aos que tenham 6.381, de 1876, passaram ta.cs attrlbuiçtles a 
cumprido as disposiçõee do art. 13 do Codigo ser eX\ll'ciuo.s pelas juntas o inspectorias do 
Coromeroial), receioso de ver esse pequeno commorcio. · 
capíta.l evaporado com as custas, sellos e E assim, vê-se que, só depois, muito de
outrns despezas judiciaes do respectivo pro- pois dessa época, cessaram, por completo, 
cesso; · · · taes attribuiçõe.:~ áquelles tribunaes, conser· 

Agora, Sr. Presidente, estudaremos, pro~ torias e junta.s de commcrcio, ·pa.sea.ndo ja\ 
fiigando-e., desde jã., a celebre competencia ontão pelo dec~eto do Governo Pl.'OviSorto da 
creada. ás autoridades c fr.mcciondroio3 esta· Repu'olica, n. 596, de 19 de julho de 1800, 
duaes, como executores das llisposições do a ser exercído.s exclusivamente pdas jun. 
projecto. tas ~ inspectorias commcrciaes, em vista. da 

A ordem das competencías que, couforme novo. organização que aquolle docreto lhes 
de direito, é de summa gra vidade, eonsti- deu. . 
tuindo,por isso, um interesse publico e mesmo Por esse decreto, se deu aos Estados a fa. 
nn.cional; na bypothese. não deve se~ des· cuidada ampla. de crearen~ as suas junt/U 
l'eSpeitada. · commcrciaes. · 

Coln relação áS autoridades federaes, o. eon- .Promulgada. em 1891 a. Const ituição d& 
stituição e suas leis organicas especificaram- Republica e entrando ella. em frane1lo e de· 
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sejada execução, os Estados se foram <;>rgani.o.J :o Tbe~ouro Federal ~ tendo em yista.. as re- ~ .. 
zando, e aquelles que já. se consideravam {:bt_maçoes do~ nagomantes do mt~r10r_ do 
ol'ganizado;; pela promulgl\çiio de suas con· Pa.t3, · entendm que o art. 8~ da le1 n. o59, 
stituições c leis orga.nicas, foram, pelo encargo •le 31 de dezembro de 1898 (let do orçamento 
dos novos ~ervíços impos tos por essas lvis, vigen~e) sobl'e o 9.ual !eclamava.~ aqualles 
creaudo as resrectiva~ rep:1rtições, e entre •lego~Jar:_tes, carecta de mtetp':"etaçuo e mesmo 
ella.s, pelo Estado que rcprese~to, a da .Junta zmpllaç~o, e fa.zen~_?-o, term1n.ou por a_pre
Commercial, f]uc, leg;l.lmente mstalla.da, co·- ~0ntar a_ colls tderaça.o da Camara. o proJecto 
meçou a ter annualmeute a sua dotação de ,.lue.se d1scute. . . . 
verba para as oospezas .-,om seus empregados o citado art. 59 e ass1m concebtdo : 
e expediente, sendo, dosue logo, adaptado «Aquelle gue ne.r;ociar no territo1·io da Re-
:pelo poder competente, o citario dcc!'eto publica com um fundo de capitat m<Licn- de 
n. 506, de 19 de julho de 1890, com certas e .:; ; 000$, núo tendo o~ li,;ros exigidos pelo 
imprescindíveis modificações. art. 13 do Oodigo Commercial, sellados e re-

Essa repartição l"uncciona. reg~larlll;ente gistra~os,. {iCllrc~ sujeito á muZ~a de 200 a 
no meu Estado, pelo qual c estlpendla.!a, 1:000~. Assim tambem as socteda.des com4 

como se vê da. res;pectiv,, lei orcamentari:l. merciàes.» 
sob n. 375, ele 10 de outubro de 1893, a qual, St'. Presidente, é princLpiocorrente d~ he:-
:fixando a desper.a pa.ra o COt'rente exercício · h 1 n 

0 de 1899, creou (como nos anteriores annos) meneutica jurid1ca- que con ecer a ~~ a 
a respectiva verba nu.ra esse S<lrviço, no ê sómente soletrar a suA. lettra,. mas s1m co-

, r · b _, nhecer e perscrutar o ~eu espinto. 
art. 2", § 13, que e n.ss1m conce iuo : Simelbante principio ensinado _por Mon~-

§ 13- lttntG Commercial 

Vencimentos do secretario ..... . 
Idem do pol'teiro·continuo ..••.. , 
Exp,~diente .•....•..•... _ ....•.. 
Aluguel do pt•e<lio, ...•..••..•.. 
Sommando tal despeza, .. , .•.... 

3:000$000 
1 ;200$000 

240$000 
720$000 

5:100$000 

Semlo, assim, Sr. Presidente, vê-se que sõ 
á Junt.<t Commeorcial compete, encre outras, 
a aitribuiçã.o d;~ rubrica dos lil)ros commer
ciaes, etc., assim como a do 1·egisc1·o de firmas 
commf.Tciaes, na, fórma do decreto n. 9!G, de 
24 de outubro de !800, t:Lmbem adaptado 
pelo meu Estado, com algumas modificações. 

Portanto, dando o projecto competencia, 
par;t o caso; ;'ts juntas commerciacs (que alias 
já as tinham pelos decretos cita1!os) assim 
como nos juizes do commercio e outros func
ciona.rios euaduaes, saltou da orbita. traçada 
pela Constituição, não so porque o CongrcEso 
do. Uuiã.o niio p<ide legislar sobre assumpto 
que, sendo de natu.re:;a e.c tdtG 1l (como o t:e 
que se trata), jã. esta reg-ido po1· leis e.~latlt1ac.~. 
como porque a cumpetencia e attribuiçõcs de 
juizes c funccionari os esta.d uaes, só pó de e~:
clPsivamente ser rlec:·etada pelo ;mlc1· le[Ji$· 
laliuo de cada E~tado. 

Assim, penso, Sl'. Presidente, ter justificll.uo 
a lll'imeira these, isto ó~ a inconstítudonali
dade do projccto sob os seus diversos as
pectos. 

O Sa. ALFREDO PiiS'l'O dá um aparte. 
O Sn.. FRA.Kcrseo Tor.ENTINo- Passarei 

pol'to.nto, á segunrJ:~ these. 
Sr. Presidente, a honra.da commissão, nos 

eonsidera.ndos que precedem ao projecto, de
clarando que, p;1.ra resgu:lrdar interesses 

quieu só póde ter applicação aquella~ lelS 
que tenham disposições dv.vidos~s, amlngue>:_s, 
e contradictori:ts ; aquellas, porem, que sao 
claras e express,ts mdependem de in~erpre· 
tação, constitllindo ass1m em _sua br1ll~nte 
realidade, a respeito, o conheClào aphor1smo 
de direito. 

O art. 8'' da lei n. 559 cae nestu ultima 
11ypothese, por ser claríssima, e embora !-'8· 
vestindo um verdadeiro caracter vexatorw. 

Não havia, portanto, neceesidade de serem 
interpretadas taes disposições; e sendo-o, 
como fel-o o projecto, estabele~u-s~ um ver· 
dadeiro estorvo à sua. execuçao, vrsto como 
constituem ellas uma parte do orçamento 
get·al da Republica, que está vigorando no 
actunl e corrente exercício, e, naturalmente, 
produzindo seus et!eitos em qualquer dos · 
Estados da Republica. 

E tanto assim é, Sr. Presidente, que o bon
rarto e illustre collega o Sr. Urbano dos 
S&.utos, apresentando, com ~mtros muitos e 
distinctos collegas um proJecto, estabel~~ 
cendo regras a que deve obedecer a descrl
mina.çã.o das taxas do sello que podem de· 
cretar n. União e os Estados, no seu art. 2• 
m'mtem. as taxas, multas e penas estabelecidas 
pela lei n. J[;9, rle 31 de dc::embro de 1898 (~a 
qual faz parte o art. _s•, cuja trll?scripça.o 
rtcou feita em toda sua mteg1•a), proJecto que, 
a.pezar de ser tão inconstitucional, como o 
que orQ. discuto, obteve, nã<l obstante, da 
Commissiio de Orçamenio, favoravel parecer, 
cu.j a conclusão é esta : 

«A Commissã.o de Orçn.mento, concordando 
com o projeeto em todas as suas par~es, 
achan•lo-o constitucional e dr. alta convemen-· 
cia, pede a. sua adopção, redigindo-se, porém, 
o art. 2• do seguinte modo: 
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.A:rt. 2." Fica o Governo autorír.11.do o. e~
pedlr o regulamento para. exec,wii.o dostn. lei, 
devendo rever o quo baixou com D decreto 
n • 2.573, de 3 de agosl;o rle 18::>7, 11wnter as 
t·axas, multag e pcn.u n~ila cstaàdecirlas e 
tts disposições rla lei n, 1'559, de ,;Jf do dc;eu~bro 
de 1898, e bem assim ostntulr multas e 
todas as medidas quo julg"r n.cor·~:\tlll.s pn.m 
assegurar a lllToca.•la.çlio do impv~to do ~ello 
nos t~.rm?s_ dos o.rts. li", n~. 4 o 7, !'\ :J" da 
Constttruçao. · ' 

S. R.-Em 14 rln junho ü J 18\J\t» 

Esse projecto ji~ p:1SH111l em 2" rliscns;;ão, e' 
certamente, alcnnçariL a :3", o. j u!gar do 
~rande numero d;•. vut.os rtuo tevn a seu 
íaVOl'. 

E a~sim, vô se quo u a ]Wüpria Camara 
qu~ nao eutenrleu quo deviJJ. sol' interpretado 
o mtado art. 8° da lei n. 559, pois que acaba 
do vot~r pela sua ma.n11tençü.o. (.:ipaiaios-.) 

_Demars •. a honrada Commis~iio de Len-isla
ça.o. e_ Justiça nã.f) iatel'prelo~t o.s citada~ dís
:postçoes do art. ~h os sons considcrandos só 
pr_ovam que tinham fim ilívorso, í~to ó, am
pl2al·as creaudo, como incon~titucion~dmente 
o ~ez! ~m~ naUll ordem. rle calHJi11tt!ucia e ai· 
t;·~bu~çues ás aworiclrLd(•.ç ~.~ (111lCcio;uwio.~ está-
4v.aes. 

Não sou, Sr. Prosident.~, ~cr.tnrio convicto 
da theoria. d>1s leis ampllntlvn~. pot• consi· 
deral-as perigosas multn.H V!:Y.~If. 

As leis, ou siio n.iloptn,rn~ o prodnzem logo 
todo~ os se~1s e[feit.o~ so111 o menor e;;torvo 
o~ sao ''e.uoqadas por c~outrnria$ ó. Constitui: 
çao e aos mtere~se~ (hl NrtQiit>, 

Aqtl/J!las, por•ém, qtrrl nu.o lo"'rarn a. von
tU1·a. de ser exccubtúil8 n conti~nam a fu.zer 
par~c da legíslnçrio {lo pr~l7., viLo por isso, 
ca.inndo em desu~o. ~on1ln u.fln1tl considera•las 
ca.dt1cas on obsol··~tn.~. 

Ampliai', pOI'tl~l!lo, rru111. Ir! na!! condições 
da. de quo so trnr.r~. rpmrr•lo oHtt't clla em sua. 
plena execucií.o, tli:il, l'u~tm!f~, ~ a interesses 
tiscaes ~ faz: p11.rto rlrl Or•,;ntnouto Geral da. 
Republlca., qrJO 6 ruw~ Jul llllllU:t com vr:rbas 
ce~tas ~ inva.rin.1·~1~~ no IJUO concerne á ?'e· 
cett~ e_~despa::r., o, pt•omr,vendo os meios de 
deSlqUlltbrar e;su Ol'~'n.m,mtn-trn.7.er ao mes· 
mo te!llpo ns mn.ioros ulmcukladcs i sua. 
execuço.o. 

_ Aecr~~e, ninr!a., qw) .~IJffi!~lhantcs rlisposi· 
Çoes, alras coowler•ada~ nr.;amcnbrias, não 
podem, a titul? rlc a,,!pliar,ro, receber o en· 
xerto do :projecto o.m1•1intí ~o flUe discuto, 
mesmo porqlle as leis orctl.m,~nt::wias não 
comportam disposições 1lo car•ncter perma
n ea_te. (•1P.oiados.) 

81 taes d1spo~içoes (n.~ rlo n.r l~ . 8• u:t lei or
çamento.ria.) nfi.o fos~em clat'liS e nxp1'essas, 
n:sse ~a.so, agua.rdasse-sn, il. terminação da 
Vlgeneia do orçamento ele que ollas S;'i.o pD.rte 

integrunte, para. se transformai-as por motlo 
mais a.mpliatívo, posteriormente, em projecto 
especial. 

Mas Sllbmettel·as, como o fez a honrada 
Commissão, a uma apparcmte intcrpr-etaçl!a 
para transformal-as em projecto ampliativo, 
completumente differente, embora com sa.
crificio dos princípios constitucionaes e au
tonomia dos Estados, é pra.tica.r um acto que 
não encontra apoio. 

O SR. CALOGELUS- Sempre protestei con
tra o systema que está sendo implantado na 
Camara.-de se legislar a retalho tratando-se 
do direito substantivo. 

O Sa. FRANCil;co ToLENTrNo- Esta., pm·
tanto. provada a segunda these e passarei á. 
terceira e ultim:t. 

Sr. Presidente, si me foi facil demonstrar 
com argumentos logicos e irrespondiveis a 
inconstitucionalidade do projeclo, por isso 
que, Jlara fao;:el-o, escudei-me nos principlos 
constitucionaes, para chegar ao termino da. 
tarefa a que me impuz, não terei necessidade 
de gr.mde esforço. 

Com eil'eito, o projecto é inexequivel e aM 
ve:rxatorio. 

lnexequivel, em vista de suas propria~ Jis· 
posições. 

Vexatorio, porQue va.e pezar mui directn.
mente contra o pequeno commerciante, que 
é o que mais necessita de prote<:ção, impon
do-ltJ.e obriga.çÕ<;S reconhecidamente atten
tatoria.s dos direito~ que o respectivo Codigo 
lhe assignala. 

Sr. Presidente, a ioexequibilidade do pro· 
jecto, quando mesmo possa elle ser traduzido 
em lei do paiz, se impõe a todos aquelles que 
o estudarem detidamente, comparanrto-o com 
as leis preexistentes em vigor. 

Ynmos demonstr:tl-o: 
No§ zo do art. 1", dispõe o projecto que-: 

a i!xhibiçi<j previa do documento que cOa$tnt~: 
o pagame.,.to de sello (ederr~, d csseYI.cial para 
o preencltimento d!J.S mesmas fo)'ma~idades
isto à, :para a. assignatura dos termos de 
abertura. e encerramento dos Uvros commer
ciaes e rubrica de suas folilas. 

Assim éque,-oprojectohbora na ma.ior das 
confusões. impondo, no caso occm•rente, ama. 
obri"'a.ção que facilmente deixará. d.e ser cum
pl'idÔ., pela.s seguintes razões: 

Em materia. prop1•irunente fiscal referente 
á arrecadaçiío de mudas, ha a observar·se, 
ri"'oros•.\mente, certos princípios estabeleci
do~, de modo não só ~ ta.cmtar a escriptura
ção das repartições (l.rreca.doras, como mesmo 
a sua m~is perfeita discriminação, 

Assim é que, cllas se dividem e se subdi
videm em varias denominações. 

Ha. o ~ue S() r.lenom\na-~·endr.! lançada c 
rende~ ,,,!o lançarl~L. 
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A aquella ordem pertencem os iinPostos de
nominados de verba; a. esta, os que não o são 
-como o resultante do seno a.dlMsivo e outros 
que ainda se subordinam·· á natureza de 
renda eventual. 

Ora, os sellos dos livros. commerciaes en
tra.m. ·como é geralmente sabido, na pri· 
tneira ordem-sendo, portanto, considerados 

· ~. comprehendidos como -... de verba, isto e, 
como renda. não lançada . 

Sendo assim e desde que o negociante r1eixe 
·de. voluntariamente, levar á repartiçU.O os 
seus livros para. o pngamento do sello, aftm 
de milles ser lançada a verba do pagamento, 
em que pena, mesmo pelo projecto, póde in
correr esse negociante 1 

Em nenhuma, ver.do-se que a. obrigatorie
dade imposta pelo art. 2"-àqueUe que, decor
rido o pra-::o de quatro me.:es da puliUGrlÇ<To 
desta lei, negociar no tel"ritorio da Repu&lic:~. 
com capital superior a 5:000$ não te11do os f.i. 
wos ~egalmente exigidos, incorrerá, além do 
que di.~ãe o art. 15 do Codigo Commercial, 11a 

multa de 200$ a 1:000$,-desapp:u·ecerá em 
vista das rnzões expostas. 

Dir-se-ha. que a disposição deste artgo ó 
positiva, impondo at~ multas, etc. 

Mas, si se considerar que o § 2" do art. 1 •
exige para o cumprimento das formalidades 
pre~criptas pelo art.l3 do Codigo Commercial 
-a pre-oia exhíbiçao do documento que con
state o p1gamento doseUo, esi esse documento 
não é exhibido porque o negociante não quer 
se sujeitar ao pagamento do sello dos 
seus livros, ver-se-ha. que será. considerana 
a disposição do a.rt. 2•-como lettra. moJ·ta, 
isto é-inea;eguive~-visto como não ha. um 
meio pratico de se chegar ao conhecimento 
si o negoCiante arruma ou 1'lilo (ó o termo 
proprio e juridico) em fórma legal, os seus 
livros. 

O projecto não o creou, e mesmo não po
'deria fazel-o em face das leis que garantem o 
sigillo das correspondencins e transaccões 
commerciaes, salvo certos e mui espnciaes 
casos. 

Mas, sará o fisco que, por seus agentes, 
tenha. de chegar a esse conhecime!lto ~ 

Como o poderá fazerY-pela. violencia. ~ 
Não, porque já o aviso n. 520, tle 1860, de

clarou que «nd'o competia us (!StaçiJes (lscaes 
o ex(trne dos liflros commercirtes e trio s6mentc 
imp8r as mult(,ls quando os liv,·cs (o1·em ap;·e
sen:ados em jui:;o - sem o pagame1~to do re
specti1Jo sello. 

E de facto, ningcem pôde qnebra.l', por 
tal modo, ·essa sigillo que, aliás, deve ser 
guardado e respeitado ãs transacções e cor
respondencia.s commerciaes ! . 

o Codigo Commercial é expresso para. o 
caso,dispondo no art.I7-que «nenhuma auto
ridade, jui:;o ou tribuna~, debaixo de p1·ctexto 

algum, por mais especioso que seja, pôde pra
ticar ou ordenay pa1·a examinar si o commer· 
ciantc arruma ou n<1o, devidamente, os seus 
li1!ros»; no art. 18-que a exhibiçllo judicial 
de li1:ros commerciaes dos negociantes só pode 
ser ordenada a {aflor de interessados_-em 
questões de successao, a.!lrnütistração ou gesttr:o 
mercam1~. e em. caso de qttebra. . 

Só, portanto, na :pendencia da lide-pdde o 
jui;; decretar a exhibiçtio de livros e isto m~s
mo c~ reguerimento dos liqteidantes-como dJS· 
põe o art. 19 do mesmo codi.,.o. · 

Sendo assim, si não se vnri%ca nenhuma 
da.<J hypotheses figuradas; si o negociante 
não é obrigado a mostrar os seus lívros;
é claro, é evidente, que, não ha meio pro.tico, 
possivel e imaginavel (a não ser o da via-· 
lencia, que a Constituição e as leis repellem) 
para se reconhecer o caso em que o nego
ciante deva estar sujeito ás multas impostas 
pelo projecto. 

E', por isso, ínexequivel c vexata.rio o pt'O· 
jecto, vendo-se assim, conforme as leis citadas 
e razões expostas, que outra IJena não ha 
para o negociante, no caso de. inobservancia 
do disposto no art. 13 do Codigo Commercial, 
além da que estatuiu o legislador no art. 15 
do Codigo Commercial. 

Creio, Sr. Presidente, ter, com a rro.queza 
da minha intelligencia (n<7o ap?iados) ampla· 
mente demonstrado de mod.o claro e conclu
dente-a verdade das thes(ls estabelecidas. 

0 SR.. ALFREDO P1Nro-V. Ex. fa.llou bri· 
lhantemente. 

0 SR.. FRANCISCO ToLENTlNO- Por ellas 
ver-se· ha. que a autonomia. dos Estados. aliás 
g;na.nthla pela Federação, que, neste seculo, 
foi a mais bella conquista de um povo liVl'e 
na America. do Sul, não póde e nem deve ser 
assim, tão facilmente esmagada por projectos 
como o que !o discnte, que, dep,lis de usur· 
pa.r-lhc os s~us mais caro;; direitos,a. aniquil
la.rD. p;1ra. sempre. · 

E para que não possam os Estados .assim 
suhj ugados ao pezo de tão gt'a.ndo violencia, 
crear ·e oppôr barreiras U. sua· marcha usur
padora, é da maior justiça que o projecto 
seja re-jeitado. 

E, fazendo aos illustrados collogas (como 
desde jit o faço) um appello patriotico nesse 
sentido, em nome dos altos intaresse.l!l da 
Republica., darei por fiada a espinhosa mis.;. 
são a que me impuz-de impugno.t' e com
bater o projecto que está em discussão. 

E, agr,cdecendo ã Camat'a. dos Srs. Deputa.· 
dos a immerecida gentileza que me dispensou 
(não apoüdos) ouvindo-me por tã.o dilatado 
tempo-em assumpto verdadeiramente arido, 
descerei da. tribuna com o espirito sereno e 
tranquillo por haver cumprido o meu dever• 
e crente de que ella. não consentirá, por 
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e e-rto, aue os direitos doe Estados-sejam em o SR. AUGUSTO MoWrENEGRO-Nã.o declAro 
seu seiÔ - descurados e desconhecidos, sem nada· em nome do Governo ; declaro uma · 
·ampara.l-ç;s sob as melhores e mais solemnes cousa que deve constar do expediente. Basta 
garantias. . . · saber do que se passa nos trabalhos desta. 
· Sim, Sr. Presidente, o projecto e não só at- Casa. 

tentaiorio da autonomia dos Estados-e da o sa. Lmz AnoLPIIO _ Mas v. Ex .. deve 
Constituição, como vexatorio ao commercio, es- ·88 ber. 
pecialm.ente pa.ra o pequeno commercia.nte, SO· 
bre o qual va& pezar como clava de Hercules. O SR . PRESIDENTE-As tabellas a.indn. não 

O projecito-é uma arma. de dous gumes: vieram. 
- Cera a. Constituição, ferindo os Estados. o SR. Luiz AI:lOLPito-Estou sa.tisfeito, Sr. 

O projecto, e, finalmente, um perigo á or- Presidente, com esta. resposta. Sabia que ellas 
dem e á vida do. propria Republica-no que não tinham vindo ainda c IC~mhro que hoje 
ella deve ter de mais sa.gr~;~do:-o respeito á termina o segundo mez de nossas sessões re-
Constituição-pela garantia da Federação;-a. guiares. · 
gara.otia. da Pederaçio-pelo Tespeito á vida. e 
autOnomia dos Estados. 0 SR. A UGUSTO MONTENEGR.O- Perp 3. pa.-

Tenho concluído. (Jftti to bem; m uito bem; lavra. 
o orador 6 vioctmente abraçado e felicitado pôr O SR , L-utz ADOLPUO- Vê, portanto, a. Ca-
todos OS COl/egas,) rnara sue, SL hOUVel' necessidade i!e proroga

~0, nao é por fa.l ta. do·.cumprimento de deve
res de nossa parte que isto se dará. 

SESS.:\.0 DE 3 DE JULHO DE 1899 

(''túe pag. 21 <lo 3° voL) 

:O Sr. Luiz Adolpbo-Sr. Pre
Sidente, antes de tratar propriamente de 
responder ao discurso em que o nobre Depu· 
tado pelo Rio Grande· do Sul tratou da 
interpretação do art. 6• da Constituição, 
desejo sa bar de V. Ex. si o Governo já. re
metteu a. esta Cama.ra a.s ta.bella.<: para a 
confeccão do orçamento. 

Hoje termina o se,"'llndo mez das nossas 
sessões, e o p'rogramma do Governo ó o das 
economias; é do seu programma diminuir os 
subsidias dos Deputados... . 

0 Sa. AUGUSTO MoNTENEGRO-Quem di<=se 
isto a V. Ex. '? Peçi> a pa.Ia.vra. • 

0 SR. LUIZ ADOLPHO- ••• segundo se de
prehend.e dos projecto~ que teem ~ido apt·e· 
sentados, pas~nrl o pal'3. os Est.'ldos parte 
de~~e dever constitucional. Desejo, portanto 
saber si as tabell~s .i á. chegaram a esta ca.: 
mara, afim de impedir as prorogações que 
são menos o defeito da Ca.tnara do que ·uma 
falta. de observo.ncia. por parte do Poder Ex· 
eoutivo ào preceito constitucional referente 
ao assumpto-

0 SR. AUGUSTO MoNTENtmio-Ainda. não 
Vieram. · · 
· O SR. LuiZ ADoi:.PHo- Fico satisfeito, 
Sr. Presidente, com a declaração do Sr. Au· 
gosto Monteoegro, membro da. Commissão de 
Orçamento, que em nome do Governo declara 
que a.s tabellas ainda não Vieram. 

Caro:u•:~. V . lU 

o SR. C~IANo no NASCIMENTO- Nos annos 
atràzado e passado o facto deu-se e V . Ex. 
não censurou. 

O SR. Lmz AnoLt>Ho -As ta.bellas veem 
sempre muito tarde e não se póde dizer,como 
se dize se nssevera, que a Camara. domara 
propositalmente a -votação dos orçamentos. 

( T?·ocam-sc apM'tes ea(re os Srs. Oassiano do 
NasCi?nento e B elüa1· io de Sou ;;1t . ) . · · 

O SR.. Lurz AooLPa:o- V. Ex. e ll. Ca.mara. 
.teem visto o tom intimativo nem que se 
pro~ura abafar a. voz do orador nesta. tribuna., 
como que usando até de intimidação para o 
mesmo; mas Sr. Presidente, o Deputado po1• 
Matto Grosso que ora occupa ;~, attenção da. 
Ca.mara ha de cumprir o seu dever até a ul
timn. extremidade, ha. de esgotar todos os 
recursos que o Regimento lhe faculta. afim de 
manifestal' sua reprovação aos aetos prati· 
catlos p:llo governo em Matto Grosso ; ha. de 
mostrar que o governo do Sr. ·Presidente da 
Repnblica.não andou correctamente, quando 
o presidente daquelle Estado requisitava. a · 
intervenção do Governo Fedl::!·ai alli. 

S. Ex. não tinha razão para. indagar da 
opportunidade e conveniencia da. mediua,por- · 
que era um :pouto claro e positivo. . 

Commentando o <trt. ô" da. Constituição, o 
Sr. Dr. Milton, em seu livro re~entemente 
publicado, depois de examinar a.s disposições 
congeneres quer da Constituição Nor te Ame
ricana. quer da Argentina. e da. Suissa., assim 
se exprime : «A protecção. porem, que a 
Constituic;;io Americana a1ianca é antes um 
dever do que um poda!·. na. phrase feliz ue 
·w a!ker. A Uiliii.o, isto é; o todo compro· 
mette-se a proteger: e defender os Estados, a. 
saber, as partes, contra os a.ttentados que ve-

. 4 
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nham do exterior e as 1Jiolencias que se .mani
festem no interior, partam uns e outros da 
autoridade contra; o povo, ou do Jlovo contra 
a autoridade.» 

O n. 2 do art. G• da. Constituição diz que o 
Governo poderá intervir •.• para manter a. 
fórma republicana federativa. 

Ora, Sr. Presidente, era justamente um 
dos casos da questão. Sabia-se que a. Assem
oléa ia ser atacada, violentada no exercício 
de uma attribuição privativa, qual a da apu
racão da. eleição presidencial ; e todo a.ttea
ta.do contra a. assembléa significava cla.ra.
mente um attentado contra a fórma repu· 
blican::a. federativa, cuja base é justamente o 
livt·e exercido do systema representativo. 

Como deducção logicn. do principio que o 
art. 2fi contem, diz ainda o Sr. Milton: 

«Por ahi bem se póde a-valiar elo criterío que 
se faz preciso ter, e do tino que convem re· 
'Velar, toda a v-ez que as circumstancías im· 
puzcrem á. União a triste necessidade de in· 
tervit' nos Estados para;protegel-os, conforme 
se exprime \Va.lker, isto é, para neUes man
ter a o1·dem sHstentaiido as auto;·id ,,eles legaes; 
para garantir llO povo um governo republi
cano ; para cobril-o com a lei e a justiça. fe
deral, no caso de oppressão e tyrania.» 

E mais a.deante, na mesma obra, ainda en
contramos: 

«Por conseguinte, é preciso, segunclo en· 
sina o Sr. Avelaneda, «manter a fôrma re· 
puhlicana, quando violados os principias con· 
stitucionaes referentes a essa. torm::t de go
verno, seja nas proprias institLlições, seja na. 
pratica de qualquer dellas.» 

« O mesmo pensamento externou, por ou
tras palavras, o Dr. J. M. Estrada. qua.[J do 
escreveu ; « a nação garante não sómente a 
fórma republicana, sinão t:tmbem o exercício 
reg-ular <lns instituições. Ainda que <1. fórma 
se conserve, desde que o exercício das insti
tuições esta interrompido e o povo ele um:~ 
província acha-se pr1v:vJo do gozo dellas, á. 
nação cumpre fa:oer e!fectiva a garautia que 
o artigo da Constituição promette ». 

Diz ainda o mesmo autor : «E convem sa· 
ber que a feição distínctíva da {d,-m r. ,·epu· 
blicana consiste, segundo o conceito de Mt•. 

tervir, quer de accordo com o n, 2, quer de 
accorl!o com o n.3 do art.6• da Constitni<;<1o. 

O n. 3 estabelece que, it, requisição do re· 
spectivo govern&oor, o governo da Republica. 
poderá intel'vir pam rest:lbelecer a ordem e 
a tranquíllidade no Estado. 

A ordem e a tranquillidade achavam-se 
profundamente perturbarias em Matto Grosso 
desde fins da março, devido à organização da 
bandos armados que já sitiavam, de facto, 
a capital. Esses h1.ndos dirigiram-se pa.ra a, 
capit:ll no dia lO de abril, intimando então 
á. assembléa, afim de conseguirem a annul
lação ela. eleição. 

O Sr. President:~ d:t Republica foi perfeita
mente informado !le todos esses factos, não 
só por telegrammas expedidos pelo presi
dente do meu Estado, como por outros passa
dos pelo c0mrnandante do districto; S. Ex. 
estava. perfeitamente informado de todo o 
movimento, porque eu proprio mostrei a 
S. Ex. telegrammas em os quues se pintava 
ao vivo o estado de ana.rchia. que reinava no 
Estado. 

S. Ex:., portanto, não póde abt•oquelar-se 
na idéa de ajuiza.r da conveniencia e opportu
nidade da intervenção. 

Esta medida estâ perfeit:unente indicada. 
na constituição, não podendo o Sr. Presi
dente da Repu!)lice. a.ppellar para a oppor
tuoidade, :porque as relJelliões ~ão phenome
nos que surgem de um momento para. 
outro, e, ou são suffocadas immediatamente, 
ou não o são, e ne.~tl! caso po:lem produzir 
os resultados desejados,creando ~erios emba.
raços aos governos do~ Estados. 

E' asgim, Sr. Pre~idente, quJ se pratica. 
na Republica. Argentina, cuja uisposicão 
constitucional é mais ou menos semelhante 
â. nossa, como se póde ver (lo seguinte 
exemplo que encontro no mesmo livro do Sr. 
Milton: 

«O Governo Fede1•al, tendo de intervir paPa 
restabelecer a orllem e <L tranquillidade nos 
E~tados, á requisição rlos re.~pectivos gover
nos, e cl:tro fJ''e nao pode enlrar em qv.alq"a1· 
o.preciaçiCo soún~ a con veniencia da medi!l c 
solicitada ; p~is de outro modv :-eria facil· 
mente l'rustrada, dcixaudo assim de ser 
efficaz o remE~dio que a !oi aqui racult(l,. 

Millc:r (coil{immcia "cerca dt Conslit~tiçao «Pelo menos, é como se pratica na Rc
Americann), no direito, mantido ao povo, de publica. Argentina, cuja di~po~ição constitn
eleger os funcciona.rios que hão de governa.l-o, cíonn.l re~pectiva é, no fumi.o, igual fi no~so.. 
assim como no de votar as leis que teem tlc Por isto, em 1805, ao ~imples :p3dido do 
rege l-o, por intcrmellio do Poder Legislativa, Sr. Maci:~. govern,tdor de Corricntes, o go
orgnoizado em corpo representatLvo delibe· verno nacion<J.l enviou tropas fedet·aes para 
rante, cujos actos r0g-ulares paJem ser consi- restabelecer a ordem, que abi tinha ~tdo 
derados quaos actos do povo mesmo;,., . alterada por uma revoluçfi.o C:lpitane;lda 
. Ora, Sr. Presidente , e claro que o Sr. Prc-~ por amigos do ex-:presirlenta Sr. Her

sulente da Republicapodia. perfeitamente in- nandes . .,. 
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Portanto, Sr. Presidente, a theoria. de que, acerca do procedimento do Governo perante 
em caso determinado, o Presidente da. os graves acontecimentos que acabam de 
Republica. é o juiz da conveuieocia ou oppor· ter loga.r em Matto-Grosso. 
tunidade da. jntervenção, é uma. tneoria 
muito perigosa, que ti.nnullarà por completo 
o -preceito constitucional. 

SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 1899 

. (Vi~o pag. 233 !lo 3., vo!.) 

A Constituição Americana, Sr. Presidente, 
na sua. p::trte relativa a.o nosso n. 2, esta· 
belece que o Congresso é o juiz da obser
vancia da. fórma republicana; e, na. parte 
relativa a.o nof:So n. 3, determina. que o 
Poder Executi"Vo estadual, na ausenciado Le· 
gislativo, é que póde requisitar a inter- O !!iJ:".R.odolpho Paixão-Sinto, 
venç-J:o. deveras, Sr. Presidente que o nobre Depu-

A .nossa Constituição commette a. iniciativa. tadopelo Rio de Janeiro, Sr. Pa.ulino de Souza. 
da. intervenção no caso do n. 3 do art. 6., ao Junior, cujo nome declino eom a devida ve
Poder Executivo. nfa.. não esteja presente. V. Ex. sabe que se 

ora, Sr. Presidente, de3de que 0 poder tra.ta de um dos mais importantes pr ojectos 
estíi. a.rma.do com taes medidas, é claro que que se teew discutido nesta Casa. (apciados), 
niio póde absolutamente, como succedeu em projecto que d~veria ser encarado, como o 
Matto Grosso, excusar-se á observancia de foi pela maioria. da Commissão de que sou 
preceito constitucional tão claro e positivo humilde relator, nem sõ sob o ponto de vista 
como este. economico, juridico, administrativo e a.tê po· 

Iitico, como ainda pelo lado financeiro, que ê 
O governo de 1Iatto Grosso era um lJoder o de mais relevancia. 

constituído e ~omo tal reconhecido por todos A maioríadaCommi.ssão procurou elaborar 
e foi. esse governo que requisitou com gtande um projecto de lei capaz de melhorar, algum 
antecedencia a ]ntervençã.o, para manter a tanto, o estado do montepio obriga.tol'io <los 
ordem. funccionarios publicos civis da União, que 

Não tendo a primeira autor-iuade do Esta.- ameaça ruína. 
do recebido uma resposta tranquilisadora, -e Em sua. exposição de motivos e1la demon
assemblea, que te.moem ésta.va. coacta,dirigiu strou que,si tul montepio e outros que por a.hi 
:por sua. vez um despacho telegra.phico ao Sr. a.uuam continuarem como estão organizados, 
Presidente da. Republica, não sendo tambem dentro de 35 exercícios, o prejuízo do The
tomada neobuma providencia; e, ainda. no souro subira a mais de 130 mil contos de 
dia 11, o Sr. Presidente da. Republica. tele. réis ! 
graphíLva. ao commandante do districto, pe- Fez ver, ainda, que, de a.ccordo com os da-

• diodo noticias dos acontecimentos para. pro- dos estatísticos, entao consultados, o m(lnte-
videncia.r opportuna.mente! pio civil, daqui a poucos a.nnoi!, não terá 

Sr. Presidente, a Constituição nãopóde ser nenhum saldo, deveado o thesouro entrar 
interpretada. ao sabor da.s conveniencias de com a dilt,~renç<~ necessa.ria. ao pagamento das 
momento. penaües. 

E si o Sr. Presidente da. Republica. assim 0 A maioria da. Com missão, liga.ndo a. ma.xima 
entender, S. Ex. la.nça.rã este paiz na maior importancia. ás finanças da pio. instituiçli.o, es
ana.rcbia., porque esse a.ttentado proliferará ta.be)J!e~u um<\ formula tna.thcmatica, que 
muito, porque os factos occorridos em Matto lhe ha de servir' de base ~olida. e llur:.1doura.. 
Groslio estão sendo :~.pontados como a norma A organi7.a.çlio do montepio OIJI"iga.tol'io for 
do procedimento do Governo em face do um desastre, foi uma íllusã.o do Governo, 
&.rt. 6•, como sanno a. interpretação que que peasou m.&lllorar a sorte das famílias dos 
S. Ex. dá a este artigo da uo8sa. carta. fuoccionn.rios publicas, mas que não '·eri~ 

reaJizn.do,em toda a sna plenitude,esse noure 
Mas o. Caroara ha de concordar que tal in- desejo. 

terpretação é a. annulla.ção completa. deste Na. fôrmula. estabelecida pel(l. maioria. da 
artigo da. nossa CoustitUição, c concorclat•á. Commissão rntrn., como factor princip;d , a 
mais que, emquanto a Constituiçtio da. Repu- pensão, pois que, desprezando-a., nã.o se pôde 
blíca tõr lei 11este paiz, nii.o compete a. ne- organiza.!' um montepio digno rleste noma. 
nhum Presidente, a despeito do seu o levado Essa fórmula., Sr. Presidente, ha. consti
cargo, interpretai-a u. seu talante, mal:! ob- tuido 0 argumento Achilles do nobre Depu
serYa.r restrictamente_ ~ que S(l contêm nn. tado pelo ltio de Janeiro cont1·a o projo3cto 
sua lettra. e no seu esptrtto. n. 89 A. do o.nno pn.ssudo. s. Ex., que vi rn. 

São estas, Sr. Presidente, a.s observações o seu projecto rejeitado em 2' discussão 
que ainda. uma. vez julguei dever produzir . nesta CaSé)., entendeu que devia. renov:t.l·o em 
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emenda substitutiva na. 3>, afim de fazel·o 
trium:pha.r ." 

A maioria da Commissão, porém, não p1ide 
acceitar a alludida emenda, e eis a razão do 
voto em separado de S. Ex., onde a. a.rgu· 
mentação gyra em torno· do limite da idade 

,.para a inscripcão dos contribuintes e no 
srippósto defeito da fórmula. 

Orà, Sr. Presidente, si a maioria da Com· 
missão tinha o intuito de reorganizar o rnon· 
~pio sobre bases firmes, como havia ella de 
deixar que as suas portas largas conti
nuassem abertas aos funccionarios maiores 
de 40 annos? 

Si tal fizesse, tel-os-hia collocado em posição 
de excepcional vantagem em face dos outros 
de menos idade, porquanto, tendo enes pouco 
tempo de vida. não poderiam formar renda 
capaz de attender a despeza com a pensão 
a. seus herdeiros. 

O limite d.t idade não deve ser enca.rarlo 
como excewão odiosa, mas como mediria rle 
previdencia, indispensavel ao futuro da hu· 
ma.nitaria instituição. 

Sinto, como acabo de declarar, a ausencia 
do illustre Deputado pelo Rio de Janeiro, pois 
me seria grato responder, perante S. Ex., a 
sua argumentação contraria. ao parecer de 
que fui humilde relator. Mas, urgindo are
solução do importantíssimo problema. t.lo 
montepio obrigatorio, YOu analysar o voto 
em separado, e o f<lrei, convencido de que hei 
de destruir todas as objeções que nelle se con· 
teem, porque são fracas. mesmo fraquissimas, 
em que pesem os talentos do nobre Deputa.Jo, 
um dos ornamentos desta Casa, a. quem não 
quero, entretant0, melindrar. 

Não descubro um só argumento no vnto 
em so!)arado (appello para os meus distinctns 
collcgas que estudaram o projecto n. 89 e 
respoctivo parecer) que fique ele pé, CJ.M re
sista a ligeiro. ann.)}'S6 rlaquelles que não 
sejam, intei1·amente, hospede~ no ussumpto. 

Sr.Preídente, n. Commissilo Especial de:, que 
sou obscuro 1•ela.tor lavrou o seu [Jnrecer. em 
novembro elo :mno passado, sobre as omen
rlns apresentadns em 3' Lli~cnssão tio l)l'Ojecto 
qne havia cln.borarlo. 

O iUustre Deputado pelo Rio tle .Janeiro 
11ue, ~1sslrn me pn.rect~. pouca ou nonhuma. 
impcn•tancin. hn Yia ligado ao modesto trabalho 
de sons collegas, !)ediu-me, depois de tudo 
concluido, vistn. dos papeis, a qual lhe con· 
cedi, com gentileza. merecendo o meu neto a. 
npprovaçã.o completa dos meus amigos, Depu· 
tados pelo Ceará e Sa.ota Cilthat'inn. Drs. 
Freilertco Borges e Paula Ramos. Conser· 
vou-os S. J~x. em seu poder cerca de oito 
mezes, durante os qua.es a Com missão aguar· 
dou, pacientemente, o voto em separado que 
orn discuto, ponto por ponto. Eil·o: 

«Tendo de apreciar o projecto n. 89, de 
1808, que reorganiza o montepio obrigatorio 
dos cmp1·egados publicas, :peço venia pa.ra 
fazer algumas considerações de ordem geral 
sobre o a.ssumpto. 

Quem estudar attentamente a legislação 
dos povos cultos, quer no seu estado actual, 
quer.nas tentativas de reforma que at9 hoje 
teem sido f,~itas, só encontrará dous syste• 
mas ou dons typos, pelos quaes se teem or· 
ganizado, ou se teem proposto organizar, as· 
pensões dos empregados publicas, tanto os de· 
velhice ou invalidez (entre nós aposenta
dorias) corno o que chamamos monte'pio e são 
pensões concedidas ás famílias dos empre
gados por fallecimento U.effi;e~. 

Os dons systemas, segundo os quaes póde 
ser organizado o montepio obrigatorio1 
sã.o: 

1", o systcma mutuo ou tontioario; 
2•, o systema das contas inilividuaes. 
No systema mutuo ou tontinario entram 

dons elementos: o 1" .é a contribuiçã.o paga 
pelo empregado e accumnlada. :por um certo 
numero de annos; o '2.", elemento Jlroprja
mente toutinario, é constituído pelas con
tribuições dos empregado~ que morl'erem ou 
se retirarem antes de realizadas as condições 
de tempo e serviço exigidas para deixar 
pensão. 

Sito pois duns as condiçiJes: 
1"·, contribuição; 
2•, serviço por determinado espaço de 

tempo. 

E' preciso, repetirei, paga.r uma contri
buição; mas além disto, é preciso que essas 
contribuições trynham sido pagas por um 
certo numero de annos e que o empregado 
tenha chegado a um minimwn de serviço ou 
de idade para :1pp:uer.er o direito á. pensão; 
para 'lue, no caso de Vl~lhice, obtenha a 
J'etmitc ou 1tposantadoria e, no caso de morte, 
tenha a sua familia direito a receber uma 
certa e 1leterminnda Jlresta.ção. Si percor· 
rermos a le~islação de outros pa.izes, vere· 
mo~ que à este o systemu geral, si não un~
ver;;almentc adaptado.:. 

Ora, eu t11mbem considero a joia. e contri· 
buições mensaes como elemento indispen· 
savel, condição, sir.e qua non, para. a orga
nização de monkpios ol.Jrigatorios ou volun· 
t:1.rios. 

Outro tanto não direi a respeito do serviço 
por determinado espaço de tempo, pois que 
esta condição é prescindível, desde que se or· 
ganizcm taes instituições sobre ba.sEs firmes. 

Conforme o projt:cto n. 89 A e emendas 
acceitas, os funccionarios publicos, maiores 
ou meuo:•es de 40 annos, pagarão determi
nada joia, além da. contribuição mensal de 
dous dia.s de ordenado ou soldo, importt~.ncia 
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esta que, sommilda. a outras, formará, com 
os respectivos juros capitalizados semestral
mente, o flwdo do montepio. 

As contribuições de um grupo de funccio
narios da. mesma irlat!e e o auxilio do Est<tdo 
devem, quando o mosmo grupo se extinguir, 
form~r um capital que IJOSsa. fazer face á 
pensao total por cU e legada. · 

Verdade é que alguns fuuccionarios con
correrão com q uautia superior â despeza. 

· futura com o. pensão, outros concOL·rerão com 
·quantia. inferior; ahi ó que está a verdadeira 
mutualidade ( a.bstraçào feita. do regimen 
obriga.torio até á idade de 40 annos ), porque 
o excesso de capital, as,;im formado, e juros 
correijpondcntes, reverterão em proveito das 
ta.mílías daquelles que llajam succumbido 
cedo. 

Continúa. S. Ex.: 
«Ü seguudo Systemo. e O das CQHit~S in<livi· 

tluaes. 
Constitue-se o capital destinatlo a fi •r

necer a renda para a. pensão por meio de con
tribuições deduzidas dos vencimentos dos 
empregados, de subvenções pagas pelo Estado 
e dos juros accumulados dessas contribuições 
e subvenções. Essas quanthts são mensal
mente lançadas a credito do empregado, em 
uma caderneta de sua. propriedade e capitali
zadas no fim do semestre ou auno. 

Decorrido um periodo mais ou menos longo 
(25 ou 30 annos), em sendo chegado o empre
gado a. uma certa. idade, liquida·se a cader
neta., podendo optar por uma renda vitalícia. 
ou por uma reoda perpetua, com reserva 
para a fa.milia, no caso de morte do titular. 
Quasi todos oo projectos, recentemente apre· 
sentado~ nos parlamentos das nações mais 
cultas, gyra.m em torno deste systema». 

De accordo, mas quando o nosso paiz puiler 
adopta.r este systema., em vírtude 1!0 qua! o 
funccionn.rio :publico se torna. ~tono de um;~. 
caderneta, oDtle são escripturadns as suas 
contribniçoes, o auxilio elo Estado e respe
ctivos juros, ca.pitaliwdos no tlm uo ca.da s~
mestre ou anno. ~em a subvenliilo ou <~uxilio, 
que não poder:i., calculo, ser inforior u. lO '(,. 
sobre os vencimentos <lo funccion,~rio,o pt·oco· 
nizado sy:;tema 1las conta.s indioidwws nii.o 
resolverá. o problema. 

Sem ella, :~s cai.-,; 1s <lc pl·crillencia serão 
desnecessal"ias, pois que o funcciouario collc· 
cará as suas economiasna.smãGs tlequcm lhe 
merecer coulla.nç:t ou em estab()lecimentos 
bancarios, onde formem um pequeno capital 
de que se poss:t utllizar na velhice ou ~m caso 
de invalidez, si nii.u o dc~tlnar ú diminut:t 
pen;:;ão ó. sua famiHo.. 

S. Ex. f:tz o llistorico (t:t.s instituições con
goneres euro péas: a. Commissão ta.mbem o fez, 
porém. não lig·oa aos regulamentos estran-

geiros a mesma. irnporta.ncia. que S. Ex:. tem 
l1gldO. 

Bebeu ensinamento em nosso paiz, onde 
houve e 11a. instituições da. mesma especie, 
cotre as qua.es a Cruz dos MilitarCJs, cuja 
vid1l, demais de 100 annos, como irmandade, 
e de cerca. de 70, como montepio, fornece 
dados ·Vt\liosos para a resolução deste pro
blema. 

O montepio geral rra.cassou; o dos Servido· 
res do Estado vae, infelizmente, caminho da 
penuria, apezar do auxilio das loterias, isto 
porque ambos não corrigi1·am, em tempo, os 
defeitos de SUõ.\ organização. A Crm: possue 
rico patrimonio e pouca de;;pezn. ra.z estra
tl·a.nha âs pensues, pois que allí os irmãos 
servem gratuitamente. E.1tretanto, um ge· 
noral, com 60 annos de irlatlo e em pleno goso 
de sua.s ~~culdades phyilico·inteHectuaes,pa.ra 
legal' á família 3:600$, annualmente, paga. 
25; 800$ de joi<1., alem da c:ontrlbuição mensal, 
emquanto viver, de 40$; ao passo que no. 
montepio obriga.torio um funccionario de 60, 
70 ou 90 annos, uw valetudina.rio ou decre
:pito,p:tga.rã, para constituir a mesma. pensã.o, 
24.0$ de joia e 20$, mensalmente ! 

Mas, senhores, a despeito de seu rico pa.
trimonio e do zelo e tino de seus administra· 
dores, n Cruz, em vez de augmeata.r· a. pensão 
e abrir as portas a tados os officiaes de terl'l}. 11 
mar, eJfecti,;os, ,·~formados e honoraríos e alti 
cws que, tendo pe1·te1tcido ao e:..·ercilo e a1·m~r!a 
houvessem sido demittidos, a seu pedido, sem 
motivo qt:e o desabonasse, como roro.m de llS.
recer os immortaes brazileil'03 Viseonda ·do 
Rio Br<\uco, Benjamim Constant c outros, se 
conservára no sl<ttu qua, a. consolho do emi· 
nento mathematieo Dt•. Antiocho dos Sa.ntos 
FaUl'e, e, mais ta.rue so viu na. dura neceSlii·. 
dade do elevar, fort•\IUeote, a joia de t\d.mls
sã.') c dobrilr a. monsoli•.laue Llos flUO fossl}m 
inscripto~. 

Já vê o. Camo.ro. r'JUO n mn.iorln. da. Commis
são, q ucrllndo s1ll VILl" o monto pio obrlgtttot•io, 
?a.7.iíO tovo [IM':~ f1UI~~tt·uplicn.r a joio., t.lobro.r 
a contrib•w:U.o mcn~al e obri~tu• u~ mnior,~.-1 
de <tO IHlllO~ U. inspl}c~<in do sau,.lo o pn.gu.rncnto 
de uma. ju!a r:1ríon • I. 

Diz o illu:~tL·o !Jcputn•Jo pelo Rio 1\o .la.neirn 
Q.UO :t IDILIOI'ID. rio. Commis~ã.o o quo prnpwt• ó 
1.t az!plic 'riTo au mont,•pio r/os principias do 
seguro. 

Rea lmouto, a sua idóa, que foi sempre o. 
minha,~ tornarG. benoml'rit~t instituiçii.o bos· 
tante pro,;peru. pil.ra, cedo ou ta.l'de, romp~r 
os vincules q ne :1. prendem a.o Tllesouro Fe· 
d.oral. Dc~de que ella accLlmule capita.es ga.· 
rantirlores da pensão a.os hel"deieos elos con
tribuintes, conseguido tom esse desidera:un~. 
Concluc-S,1,])0•'t:Lnto, que o meu intuito e o de 
meus collegas, signa.tario6 elo projecto, é' li· 
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vra.r o montepio da tutela do Governo, que 
lhe tem sido fatal. 

Tanto i~to e verdade que até hoje não se 
lhe credit.ou ltm real dos juros do saldo em 
cofre, ap ;ar da. taxativa disposição do artígo 
lO do regulamento em vigor. O de{icit entre 
a receita ordina.tia e a des:peza. cresce a.n
nua.Lrnente, sem q_ue se procure diminuil-o, 
levando a credito ela. pia instituição os juros 
de 58U saldo, durante no-ve exercícios, ou 
seja. uma quantia superior a 500:000$000! 

De sorte que a gestão e protecção do Go
vet•no teem sido antes um m;ü q_ue um bem. 

O illustre Deputado extranha a distincção 
entre funccionarios maiores e menores de 40 
annos. E' que S. Ex- não quiz estudar a for
mula (l"). 

Estou cançado de p!dir, ela tribuna., aol 
meus nobres eollegas que entendam algo de 
arithmetica e nlgebraa fineza de applicarem 
a alludida formula. aos funcciooa.rios de 18 a 
37 annos. Si tal fizerem, hão de ver que, até 
à ultima idade citada, todos, pagando 48 
dias de ordenado, como joia, e contribuindo, 
mensalmente,com dous dias do mesmo orde
nado ou soldo, d<trão lucro ao montepio. A 
applicação d•< formula (I") a taes funcciona
rios seria, pot• consequencia., prejudicialís
sima á instituição que se deseja reorganizar 
sobre base solida. 

Até á edade de 37 annos, os funccionarios, 
em média, formarão sempre capital supe
riorà despeza com a pensão a seus herdeiros: 
esta é a verdade . Eis a razão por que o pro
jecto torna obrigatoria a inscripção destes 
funccionarios e os exclue do regimen da for
mula (l "). Dos 37 annos em deante, a receita 
se va.e reduzindo, extraordinariamente, com 
a diminuição da vida média do funccionario, 
tornando insulficientes a joia e contribuições 
mensaes, cobradas de accordo com o§ 1', Jo 
art. 12 do projecto. E' claro que um grupo 
de em[Jregados de 70 ou 90 ao nos deve pagar 
joia maior que o de 18 ou 39, porque tem 
vida mêdia quasi nulla. 

Permissiv<l- é a inscripçãl! (los funcciona
rios maiores de 40 annos, porque a joia, 
crescendo de anno em anuo, se torna peza
dissima para quem vivo de empregos publi
cas. 

Cha.mo a attenção dos meus distinctos cal
legas para. este trecho, inserto a pagina 17do 
parecer n. 89, de lSUS, que ora modilico, de 
accordo com as emendas acceitas em 2" e 3" 
uiscussues do projecto: 

« Aos funccionarios deIS a 40 annos (e esta 
observação é de ma.xima importancin.) não se 
dev-e applicar a formula (l "),visto como até 
31 annos, todos, contribuindo com 48 dias de 
joia e dons de ordenado ou soldo, mensal
mep.te, dão lucros (que decrescem na raziio 

inversa da idade) aos cofres do montepio. 
Dos 37 aos 40, ha. pequeno prejuízo, fal'ta
mente compensado pelos lucros acima. reta
ridos. Dos 40 em dea.nte, a di:trerença. entre a 
receita e a. despeza. do contribuinte progride 
espanto:sa.men te : e ia a j ustifica.ti v a. da for
mula (1~) » 

Continúa. S. Ex.: 

«Quanto aos empregados de mais de qua
renta antlOS, exige o project~ o. exame me·· 
dico e o pagamento de uma. JOla ca.lc1}lada 
pela formula (1"') «ou por outra equivalente, 
em fuocção do ordenado ou soldo annual e 
s~mes~res da vida. me·IiD»· Já. ficou estabele
cido que a importancia ck penstro é elemento 
indispensavel para se estabelecer scientitica
meute a im;>ortancia do prero.io •. Or-J., na 
formula (1") não P-<'tá comprehend1do esse 
elemento, como não podia estar, pelos moti
vos que já expuz_ Que valor tem, pois, essa 
formula.?» 

Seria, S.r _ Presidente, uma verdadeira 
caçoada da Commissão, si ella nã.o houvesse 
levado em conta a pensfl:o, para. determinar a. 
formula (1'). A pensão foi a base, foi a pedra. 
fa ndamen tal; e !la será sempre conhecida,desde 
que se conheça o ordenado ou soldo do tunc· 
cionario inscripto. Estâ. aqui a equação (mos· 
trando). No primeiro meml.Jro ba. de V. Ex. 
ver a. joia, a contribuição, o auxilio do Esta
do (metade do imposto que será cobrado sobre 
os vencimentos) isto é, tod;\ a renda prova
ver do contribuinte, igualada. a despeza, 
tambem provavel, com a pensão a legar, me
nos a contriouição mensal de um dia desta, a 
que serão obrigados os pensionistas (art. 22): 
é uma equa.y<1o que se verifica, desde que se 
arbitrem a n, (semestres da vido. média do 
funccionario a inscrever-se), e a. U ou S (or· 
llenado ou soldo) os respectiY03 valores. Etla. 
não independa, por conseguinte, do qttantum 
da pensão; eH-a., em analyse- I• mem· 
bro: 

1" termo-A joia, que :;e :;uppõe paga ~e 
uma só voz, hypothcse íiworavel no colltl'!
buintu, serà igual, no fim tio sua vitln. ~ódl.[\, 
n., vencendo juro 1le 6• /" a.o anno, cn plta.h· 
za1lo semesti•almente, n. J (1,03)". 

2• _ As eontribuiçües memmes, do dous U.ias 
de o~·deno.do ou soldo, suppondo-so quo ellas . 
entram para os cofr'es no fim de oo.do. St3-
mcstro de vida do contrihuinte, vencendo o 
mesmo juro de ô"/ .. no :muo, capitalizado se
mestralmente, e reduzido o ordeno.do ou 
soldo a 1 ,·eat, por anno, serão íguaes, du
rante o alludido tempo, a 

12 12 
~ (!,03)"-1 + SõO (!,03)n-•+ ... 
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1 
12 3õ r o.os"-1 J 
~ ~ 0,03 

3•. O auxilio do Estado (metade do im
posto sobre os - vencimentos, cuia média 
calcúlo em •1° f 0 , ou G•jo sobl'e o ordenado ou 
soldo) será igual, duran te o mesmo tempo e 
collocado sob as condições supra, a 

3 1 loO X ~ [ (1,03)"-1· 

0,03 

Toda esta renda, que continuará, desde o 
dia do falleeimento do cont1·ibutnte áquelle 
em que se extinguir a pensão, a vencer o 
juro de 6 "/o ao anno, capitalizado semestral
mente, montar á., no fim de i O semestres uu 
35 annos, â importancia r(Jprescnla.da pela. 
seguinte expressão : 

[J (1,0:3)
11 

.:r n ]+~-x.:r n l] 
.J.. 30 (1,30)-1 100 2 (1,03)-1 . (1,0~~ 

I 0,03 

2.• Membro : 

A tlcspe.z:~ com a JlC!tsão durante iO se
mestres, tet·mo médio, v·enc(.•ndo jut·o de ü "/o 
a.o anno, cupitc.lizado semestralmente dl~du
zida. da. mesma. a irnporlancia. do. contribuição 
mensal do pensionista.. Ol.l pensionistas, c sup
pondo quo a a.lluditllL pGnsão é paga.. no fim <.Je 
cnda. semestre, lJypotllese favomvcl ao con
tribuinte será igual a. 

1 1 1 .I -~ 70 ---{ io -ti (1.03)- 1 120 (I.o:n- 1 
o,o :~ 

lgu;~.la.ntlo-so os tlous membros da equn.ç-lo, 
tilr.<:ndo·,\;e ns re!lucç<ics e operaçücs !)roci::;as, 
chP.gu.-sc á formulo. <. I") : 

l . 1 1 ., 
-{ 70 ---1 iO 

J :1. (1,03)-l 1'.W (l ,03)- l 
oÕu s·· (0,03X7,9l8) (l,03)n 

·)\) l l ~~ (1 ,03)~1 8,64929 
--- --= - -- -1,6 lll!. 

0,03 (1,03)U {1,03)• 

Vê- se, portanto, que a joio. não é 1ndepen· 
dente da pensão. · · · 
. _O funccionario inscript.o, h(lje, -paga uma.. 
JOta de accordo com a fórmula (la)· si ama
nhã elle fúr promovido ou ti ver ~ugmento 
de vencimentos, pagará joia de u.ccordo com 
o novo ordenado ou soldo e a vida média. re
la.ti_va á sue\ idade, na época.. da promoção ou 
reforma. das tabellas, deduzzda da importan~ 
cia. da mesma jok\ a. quantia com que já te
nba contribuido pa.ra os cofres do montepio 
(art. 13, § I•) . 

A mensalidade passal.".:l, tambem, a ser 
igual adous dias do novo ordenado ou soldo, 
a.fim d~ qu~ possa legar pensão correspon• 
dente "'metade deste ou da.quelle: logo, a 
pensão é sempre conhecida, porquanto, a.lte
ra.uo o ordenado ou soldo dua.s,tres, quatro ou 
rna.is vezes, ai tcra.da, proporcionalmente,serã. 
ella,tanto quanto a. joia e contrif.Juições men
~aes . 

A fórmula. e perfei ta, nfto ha. negar. Si a 
ta.boa. de vida média. fôr br.m ot•gan.iza.da, 
uma, instituição que se fundal' deste modo 
resistirá ate a crises sociaes, em -vez de 
estar a viver arruinada como a.quella que 
todos desejamos sal V<ll". · 

O SR.NEIVA-Niio cstà. tão arruinada assim; 
pois o Thesoul'o ate hoje ignora o seu rendi
mento. 

O SR.. RoooLl'HO PAtxXo-De tudo quanto 
hei dito, ~e conclue que n. cntid•.tde da pen>ão 
nã.o foi despreZ\lda, nem o "!>riucipio da vida 
média. Si o runccions.río t iver 18 a 19 annos 
(vê-se na ta boa que tenho a mão e que púde 
~er adoptada., provisoriamente), a. stla vhla 
média. :r1 serà ig ua l a 75 semestres: 
Si tiver 40 ~ 4 1, ~~ será ig-ual a 5l semesttes. 
Si tiver 60 a. G I, t~ ser& igual a 28 li> 

Si tiver 70 a 7 l,n será igual a 18 -,; 
O que não se !)Óde admittir õ qUG ao func

cional'io de 90 annos, por exemplo, se cobre 
uma joia igu al áquella que paga o de 18; 
s~>:ria. grave erro tiaanctliro, a cujas conse
qucucias não resistir ia nenhu ma instituição 
semelhante a.o montepio. 

O expoente"· que ligm<l na. lrlt•mula, é a. 
expressão de uma. quantidade de tnaxima 
import:uJCia, que não se pude desprez.tl.l', im
punomen te. 

0 S~ . CALOGEllAS- E' mn.i S uma prova. 
em favor da emenll3 que tive ú honra de 
apre.sentar. 

O Sn.. RoDOLt'IIO PAIXlo- O caminho a. 
seguir para a reforma do montapio obriga.
torio ó a. v ida méclio.: o1·gu.n ize o Governo 
uma taboa. certa, de accordo com a emenda 
rtpresentada pelo illustre Deputado por Mi· 
nas Garaes, o Sr. Ga.logerd$, que elle prospe
ral'á. 
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O SR. CA.LOGERAS dá um a. parte. 

0 SR. RODOLPHO PAIXÃO- Pergunta, dis
sertando, o illustre Deputado pelo Rio de 
Janeiro: 

~ Demais, por que escolheu a. idade de 40 
annos para exigir o exame medico e a ap:pl i
~o. da. fórmu.l:L (Ia) 1 :~> . 

Pela. exposição de motivos, parece estabe
eer-se que essa e a. ,ida média; dahi a. con
stituição de dous grupos de empregados, um 
de ma.is e outro de meno;; de 40 annos. « E' 
o principio da vida media que. mais, ou me
nos, ftea- respeiudD »,diz o Pl'O,iezto. 

A noção que tenho da vida media e a tle 
Dapa.rcieux e outros, acceita. por Chaufton, 
ob, cit. p: 3~. nota. 3: 

« Nous entendom~ par cie moyenne le nom
brc cl'annêes gv.c 'lli-vent encon: les WIS portam 
les amres, les personncs de ~'âfJC corre.spondant 
à cctte t1ic moyenne. C'eslla. (léfinítion donnée 
par Deparcieux. 

M . de Serboones, ~t vw m oyenae d<: l rt to.
õle H mf. llfoniteur des A$SVral1·ces, 1875, 
p. 346, dit en termes plus clairs: _ 

isto e:ta.c o, segundo a guma taboa. consul
tada. pela. Commissã.o; não o é segundo mui
tas outras . Transcrevo o seguinte quadro da. 
obra. citada. de Champton: 

Sobre 1.000 indiVidues que nascem. vivos 
sobrevivem 

< <l 

>d 8Z a~ 
o::> ~8 ~ª JO<l"l <fil <;i 

NA IDADE DE ~~ 8f;3 8~ lâõ'! ~~ l:; l=< 
rfli"J ;:I= ::>r<~ 1=1 ~~=~ [;$~ 

"" "' 
1 ........... ·-· 745 804 981 
2 .. .. ... . , • • • •. 709 768 965 
3. t • <o. o • • •. I I • • 682 736 952 
4 ••••••• 111 ••• ' •• 662 709 941 
S .•. • ....•••••. 647 688 931 

10 ........ . ..... 600 G31l 900 
20 ...... .. . .. . . . 556 584 843 
30 .............. 500 507 755 
40 •.••• ....• - ••• 449 432 672 
50 .••.••• ••.•••• 396 362 592 
60 .. . ... .. . . .... 319 273 490 
70 ... . .... ... . . .. 2.11 175 350 
so .............. 81 72 168 
90 ••.•• •••• - •••• 8 8 37 

« Lã. víe moyenne U. cha.que r~ge est le 
temps que devaient vivre teus les individus 
de cet â.ge, si la tota.lité du temps qu'ils au
ront li. vivre était éga.lement répartie entre 
eux.» E' preciso não conrundit· com a vida 
pi'O'Caecl. «Ou appelle tliC probalrle, dit M. 
Dormoy (ob. cit., n. 126), iL un âge quelcon- 'Vê-se por Gsse quadro que, segundo Depa.t'
que et d'apr.~s uno tabla de mortalitâ deter· cieux é aos 30 -annos que se equ ilibram as 
minée, 1~ dilrercoco qu i existo entre cet íl.ge probabilidades de vida. e morte, porque nessa 
et l'<i.ge D.Uf[Uel le nombre dos vivants est idt\de, 80:,r8 1.000, já morreram 500,restaodo 
reduit i~ moi tio. Au8si dans la ta.b!e de mor- 500. Segund:l a tabon de Keroseboon, esse mo· 
to.líté 1le Depa.rcieux, le nombre des vivants t d 'da. h .:. · · d 
iJ. 30 o.us e~t 7:~4 ot co uombrc est réduit à. 380 men ° a. vt umana es .... mats proxtmo os 

30 que dos 40 ; finalmente , segundo a ta boa 
i~ 06 o.ns et iL :36<1 i~ 07 ans; la. vie probable a de Finl3.ison, se approxima ma.is dos 6!> que 
30 u.ns ost donc de 3G a.ns et 10 mois... La. dos 50 . u principio da. vida. média., a.pplica.vel 
vlo moycnnc ue peut pas être egale h Ia t:Jit: no seguro de viüa, não é esse, nem póde ser, 
Jn·oõabl.c, ni avoir a.vec elte aucun ra.pport mas 0 que acima. fica indicudo . » 
1lxe • • . » Eotl. loc. Co.da. ida.da tem, portanto, 
umu. vida módin . .:\ qtu vida média refere-se, Respondo: A n oção de vida media que tt!
pois, a. a~posíçU.o de motivos1 E quo outro mos eu e os meus dignos collegas, signata
princip ío 1111. sol>re a 1•itla mddia, senão que, rios do projecto, não di11'ere da. de S. Ex. Si 
om qualquer idade que se queira. fu.ze:r um o honrado representante do Rio de Ja.oeiro 
segul'a, devo-se ra.zet• entt•o.r no calculo u.vi4a houvesse reftectido sobre a. natureza do ex
med ia. dn pessoa sollre cuja cabeça se faz o poente n, cujo valor depende da ida.de do 
seguro Y E' justa.ment& o que nã.o faz o proje- runccionario a inserever-se, não teria :Wmen
cto, .como ficou dito. Talvez a. exposição de tado ~melhante duvida.. Si» não variasse 
motivos tome a. palavra vida med.14 para si- com a idade do funccionario, seria collocado 
g!lidcar a. duração commr.:n da. vida humana, em seu legar um numero certo, determinado, 
aquelle momento da ~xistencia, em q uc as que represeot.'\Sse a ~ida p1·owt1Jel, de accordo 
probabilidades dà. morte são igua.es ás da vic:ia, com a. ta.boo. que houvesse sido adoptada. 
em que sobre m il pessoas, tomadas desde o Felizmente, aqui tenho a taboa ('mostrando} 
nascimento quinhentas j~ morreram e sobre- que organizei em Goyaz, quand<l aUi creei o 
vivem ap(mas quinhentas. }~Ias quem dit que .montepio obrigatorio estadual, onde se .vê a 
esse momento é aos quarenta. annos'l Será vida médiiL -variando com a idade: poderio. 
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fazel-a. variar durante. tempo infinite'zimat, Não temos ·necessidade de andar, com .a. 
si preciso fosse. · lanterna de Diogenes, á procura de inimigos 

O projecto exige o exa.me medico para. o para a. Republica, a. que devemos amor. Sou. 
fun~cionarío maior ele 40 annos e, quanto a republicano desde a. juventude; jamais pu
este, como acabo de demonstrar, foi obser- gnei por outro systema de govllrno. 

· vado o principio rla vida mé:l.ia. o runccío- A Republico. foi e é o meu ideal; tudo lhe 
nario de 18 a 40 annos é moço, mais ou sacrill'juei e hei de sacrificar, menos a hónra! 
menos sadio, dotado de vida medi<\ longa: eis Por isso nã.o advogo projecto algum que a. 
a razão por qile escapa. ao regimeu da fór- torne antipathica ou, ju3t.'l.meute, o:liada. 
mula (1") e da inspecç:ã.o de saude. O projacto cleba.tido, Sr. Presidente, visa. 

Ate iJ. idade de 37 annos, ns funccionarios especialrnente, a melhora. das finanças d() 
inscriptos concorrer~o. em médi;t, como ficou montepio e cons:}quente allivio tio Thesouro, 
acimõl, provado, com im1ortancia superior á que, (lenko de pouco tempo, não supportarã. 
despeza com (t pensão a setlS herdeiros. Por- a. despeza. com as pen~ões. 
ta~ to., o q~e o ~rojucto esl.1.belece u. respeito Na est;L'ist•c:ünscrta ó.s pgs. 12, 13 e 14 do 
tios lu ncc10nar·ws menores de 40 a.nnos nü.o par~;cor• n. 89, de 1898, vC:·se que os mout-3· 
!oi leito c;mpiricmnent•; o a a esmo, conlorme pios dos .Mi :tisterios rla Fazenda e Justiça. 
S. Ex. aflirma. accusa.r<J.m,cm 1895, rk(idt e que a. receita da. 

O substitutivo do illustre Deputat.!o não es· instituíçíio l'oi, no me.srno exercício, igual a 
ta.belcce I'clação ontt·e a rcc~itu do contri· 759:583$204, emquanto que a. despeza subiu a 
bui.nte e a pensão, ao passo que 0 pr·oject(J da 900:85i$410- deficit total: 141:274$206. 
maroria da Comrnissfio o r11 z. D<tqui a lO ou 12 a.rmos, si tanto 1 o S"&ldo 

Çomo provara S. Ex. que a. joia. ·e contri- em cofre csta.r·li. r:xlincto e o Thesouro, não 
bm~·ões mens!l.es, pagas de accordo com os podendo com a cnrga pesadíssima, ha da 
dispositivos tle sna emenda, qne ~.br•e as pol-a em terra. 
port~s do montepio a Lodos us runcciona.rios E llca1•ã.o c~ntenn.~ de vi uvas, orphãos e 
publlcos, moços ou decrepitos, saüios ou v a· outt·os hcr(1ciros dos contribuinteB entregues 
!etudinarios, formarão receita. equivalente ao á miseria atroz; i'i!to porque não se quiz re
onMs da p~o.são ~ s. Ex. _11ã.o poz 0 problema rormar a. instituiçil.o, na qua.l foram inscriptos 
el_!l equaçao, mas a. ma10rw. dll Commissãu obrigatoriamente, sujeiw.odo os seus min· 
nao teve igual procedimento. guados vencim~ntos a descontos, que soffre-

Sr. Presidente, 0 c;>lor tle minhas palavras ru.m pacientes e cbeios de espera.nçe., com a 
deve ser tole::-3.do por v. E:le.. 0 09 dignos üléa fagueira ue proteg~Jr• os entes caros 
D t d contra a fome e a nudez! 

epu a os que me ouvem, porque ello di- 011 ! como será. triste, si, na. ultima hora 
maoa de meu temptm:t.meuto. 

A'IJ vezes, me inflammo oa. deCes<~. de co.usa.s d1.1. existencia, esses rtesherdados da fortuna 
que patrocino, sem que tenha 0 íntui~o de se convence1·em tle que foi em pura. perda os 
oJfen. der a quem quer flUtJ seja. quu.nlo mals s<tcrilicios pscuniarios que fizeram em bem 

11 t o t 1 do ~ua prole infellz l 
ao. 1 us re epu t1l 0 pelo Rio <.!e Ju.neh·o, A joia rtxada para os runccionarios maiores 
CUJOS t;tlcntos e qualidades rnoracs reconheço uo 40 n.nnos e, portanto, racional e não irri· 
e urlmit•o. sorin. como tt exigid~ pelo regulD.mento em 

Sou obz•igndo, antretanto, a. refutar o~ nr- vi..,.ot•. 
gumentos c ohje~r;Oes llo S. E:c. sobretudo iulgo \uweL' vulnel'a.\lo, sem ser PiLris, o 
al~;umas o'ndu Joio t•ofurencil.l.S injustas c argumento AchyHes de s. Ex., o nobre Depu· 
D.mar;.,'ll.S o. mim o aos meus t•espeil.!l.vais co!- hdo pelo Rio do Janeiro, contra. a. formuln. 
leg-us do Commissii.o,contr·arios à. eweoda. :;;nb- (!=·). u'eiluzitJ<~. uo entenú.et• Je S. Ex., empi
stituti Vtt. ?"icauwntrJ o~.t ~~ csJno, uemonstt•ando que existe 

Quom le1• o voto em sep:u•a.•lo do illustro verdadeit-a igualdade entre r. receita Ieva.da 
D ~pt~tado ll1tmineuso lrn. rlc suppor fJUe nós, a. credito do contribuinte o a despeza futura 
os ~Jgnatarios çlo prajecto por S. Ex. impu· com a pansii:o a seus herdeiros. 
gna.do, tratãmos com descuido assumpto de Fundir 0 montepio obrigatorio no dos Ser-
ta.I rclevancin.. . vidores do Estado é extinguir ambos. A joia 

Este problema, Sr. Presidente, encerra. exigida. por este c excessiva., nã.o está ao 
q uest0es de alta. importancia. Estamos, aiod3.,l alcance- da ma-ioria dos fnnccionarios publicos. 
em estado de incertezas, de ::~.normnlidades. Apezar disto, a benemerittt instituição peri
As perturbações findaram hoatem, mas po· clita, :por causa ue sua primitiva. tabella. de 
dem surgir amaulli. O paiz traus!\:Jrmou-se at.l.missõ.Js: muito the tem valido o producto 
politicamente de i.rm modo radica.! ; o seu liqu~do das loterias que llle foram cou-
funccioualismo numeroso, acostumado esta â.s si.gnadas. · 
l~is do antigo regimen e do Governo Provi;w- A Cruz dos Militares ~obra tão elevada. 
r1o, que lhes crearam direitos. joi.a, que se põde dizer que ella. fechou as 

5 
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portas s novos instituidores de pensão. Alli, ba.sico do montepio, a formula (!•), que 
oomo jâ. fiz ver, um general,com 60 annos de reputo indispensavel á reconstrucção do edi· 
idade, pãra.l~''1U' a pensã~ de 3: 6~0$ annuaes, fiei o prestes a ruir por terra. · · 
pa.!!"& a joia de 25:800$ (vmte e cmco contos e Mas .S. Er. não quiz apresent:Lr emendas, 
oitOcentos mil réis) e a. contribui!:ão de 40$ não quiz assistir ao debate no seio da Com
melll!aeS, emqua.nto viver. missão, e hoje, que venho :reba.ter os seus . 

E' mister, pois, que se. tenba Ulll; bom ren- argumentos, S. Ex. , não sei porque1 está. 
dimento, um cat>it<!-1_so1l'rrvel, para mscrever- ausente ! 
se em ta.es instttutçoes. Julgo mesmo prefe- Discorrendo · sobre os fundos do m.ontepio, 
rivel collocar.se a importancia da joia e con- decla.ra S. Ex. que não -vê nenhum que a 
tribuições mensaes em um. est_a.beleci~ento Commissãotenha cre3.do. Naturalmente; pois 
banca.rio seguro, onde se cap1ta.l!zem os JUros que o illostre Deputado fluminense considera 
de 6 oj

0 
o.o a.nno, semestralme1,1te, a fazer-se o montepio obriga.torio como instituição que 

montepios tão onerosos. deve continuar a viver ligada ao Thesouro, 
Hei martella.do mui r o neste- ponto -egual- á guiza dos irmãos siamezes. Vou ler a 

dade entre a renda do !uncc\onario o a des· analyse que S. Ex. fez desta part e. do pro
peza. futura com a pensão- porque é prc- jecto: 
ciso debellar o de{u;it, avolumado a.nnu-al· « Posto isto, Sl'ja.-me permittido tomill' 
mente, entre a receita e a despeza. do mon- em consideração, uma. a uma , as criticas fei
tepio cbrigatorio, que, nos primeiros quatro tas pela h onrarla maioria da Commissão, no 
annos de sua existencia, pôde, como era. de seu parecer, ao projecto por mim apresen
esperar, a~cusa.r bonitos ~Jdos •. por ~ns'!- das tado. 
joias de mllhares de funcctona.riOS mscrJptos «A emenda não cogita dos fundos do mon· 
a.o mesmo tempo. tepio, saZt~o guanto ds cont1·iõuiç&s mcnsaes 

Dimi nuindo; porém, sobremodo, 0 valor e joias, ao passo que o projecto a.doptado em 
deSS& parcella. e, por outr o lado, crescendo a 2" discussão cria rzovas e aln.mdantes fontes 
despeza. oom as pensões, em virtude dos fa.l· de r elida . ,. 
lecimentos que se foram dando {e se hão de 
dar progressivamente) su rgiu o deficit, que 
no' amedronta. 

Senhores, é crivei, acaso, que um mon
tepio sem patrimonio Yalioso, que cobn de 
qua.lq uer filncciona.rio publico, moço ou dect'G· 
pito, doente ou sadio, a .ioia. de 240$ e 20$ 
mensaes, ~sa, com o producto deste capital 
diminuto& juros correspondentes,pagar a seus 
herdeiros3:600$a.nnualmente~! A exposição 
de motivos demonstra a impossibilidade de se
melhante equi11btio entre a receita e a. des
peza: é mera questã.o de juros compostos. 

Sr. Presidente, não tenho vaidade, nunca 
a t ive ; estudo, ha annos, esta. ma ter· ia. c de
cretei em Goyaz o montepio obrigatorio sobre 
estas bases. 

Elaborado o pro.iecto debatido, eu o sub
metti ao estudo de meus dístinctos collogn.& 
tle commissão e de quasi todos os Srs. Depu
tados engenhei~. como o sou,~:utra os quv.es 
os meus amigos Drs.Pl,ndiá.C:tlogeras, Cuper
tino de Siqueira, Paula Ramos, Francisco Sá, 
Barbosa. Lima, Olegario Maciel, Murtinho e 
Timotheo da Costa, de cuja rompetencia 
ninguem podo du"V idar. O juizo destes meus 
honrados collegas me tem animado bastante, 
pois acha ram enes oprojecto bom , ~alvo li· 
gf:iras ~.nodificações. 

O ~rt. PAULA RAMOs- Eu fiz mais, sub
screv i o parecer. 

O S.R.. RoDOLPHo PAIXÃo- Acceitei quasi 
tod <l;S as emendas, como acceitaria as do illus
tr(' ~putado que não ferissem o principlo 

E ' verdade que no projecto substitutivo. 
que ti\·e a honra de apresentar n ão dis
tingui os {wul.os elo montepio dos recursos 
oràinaríos do Thesouro. como fo.z o projecto 
da Commissão-razão por que diz o citado 
parecer que o primeiro desses projectos não 
creou fontes de receito., como o segundo. 
A verdade é que, emquanto o montepio não 
tiver uma existencia de todo o ponto suto· 
no ma-e não o terà emqun.nto não for orga
nizado sobre dados .matisticos segaras- é 
verdadeir~mente inutil c illusorio d istinguir 
os recursos do montepio da. receita geral do 
Est.a.do, de que fazem parte. 

Nós não temos, nem t ar cmcs pelo projccto 
da hon!'ada. ma.iorin. da commissão, u m ver
dadeiro Montepio, com v ida. p1·opri3. e inde
pendente , provendo as suas õe.speza.s com os 
recursos ordinarios da. sua receita. ; temos 
e teremos apenas um systema de pensões, 
deste ou daquelle modo organizado, pagas 
pelo Estado. O Estado, que é responsa.vel 'flelo 
pagamento das pensões, recebe, como compe· 
sação e faz entra1' para. os seus cofres, o que . 
pagam os contribuintes. · 

P or isso não consígnei em um ar tigo especial 
que o fundo do Montepio deve ser constituído 
com t.aes ou ta.es recursos; porque, r epito, 
esse fundo não tem exi~tcncia. independente : 
como tal não existe. Mas. pergunto, a não 
serem as contribuições e j oia:; (art. 3·' n . 1), 
de que tambem cogitou o projecto substitu
tivo, como reconhere o parecer da maioria. 
nas palavras satvo, etc. , etc., qua€1! as aõun-
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clar~tes fontes creadas pelo cittvlo pr.:jecto rla 
Commissão 1 emolumentos po1· ti,ulo~· c certi
rlfit;$ (art. 3', n. 2) ~ Mo.s, pelo !)rOjecto SUb· 
stiluti""vo, en.tram tambem p11.ra. o Thesouro. 

dícnte, além de aleatorio, altamente condem· 
n~lo. . 

Si pela lei da. recei.t1. o "Thesouro estii. 
autorizado a cob: alas e .o projeclo substitu
tívo·não lhes dá nenhum outro dl!stino, claro 
1\stã. qu:·~ esses emolumentos entram para o 
Thesouro, concorrendo para tornar mais lev~ 

A quir<t·J, p:o1e do i1;1posto arrecadado sobi·c 
os 'Cerwimento.,· de todos os em.pl·ega.dos iHscric 
ptos como contribui11tes (a.rt. 3•, n.8)? 

Não é um recurso novo; é um recmso que 
se tira do Thesouro, para dar uo Montepio. 
Deste modo serh !ll.cil abrir ao Montepio 
tontes de receitDs ainda. mais abundantes: 
po(lía ascender á importaneia total dos im
postos cobrados dos empregados ].JUblicos ou 
mesmo de to(los os impostos. 

o encargo das pensões. 
As pmsú:~s extinctas, presc7ipta.s e as nt'Io 

appUcetdq.s ~(Art. 3' ns. 3, 4 e 5.) 
Mas pelo projecto substitutl vo ttmbem re

vertem em favor do Thcsouro. Desçle que 
esse projet)to não dik destino ús pensões o:'t· 
tinctas, prcscriptas e ás não applic<'ld:ls, n:t· 
turalmonte deixa-as no Thesouro mesmo. 
E' :preciso uma disposiç;1o esp(;cial e expres~a 
para. não se pagarem as :pensões extinctas 
ou prescriptas, nos termos do :proprio pro
jecto? 

E, na -verdade, esta renda. jã. está a.ITect.~ ao 
Muu tepi o ; não sahu m de outro logax:" os re
cursos neces!W.rios pa.1•a o pagamento das 
pensões ; ou não sahit·5.o para saldar os de:· 
ficits. 

:t'<ão tonrlo o Montepio vida indepen<.l.ente 
do Tht~souro, nem pol!enilo ter com a. retol'ma 
proposl<t. tirar parte dos impOstos para da.l· 
ao Montepio, é tirar do Thesouro para. da.r 
ao proprio Thesouro. 

· Os legad·l<, do(!,ções, st.tbsc-tipçõcs c 'j«aesquar 
bene{h;ios promovLdos pelos poderes pub:icos, 
pelos interessados ou eslmnhos~ (Art.3•', n. 6.) 
lllude-se a honra.da. maioria. da Commissão 
sobre os recursos que o Thesouro vae haver 
dessa.s sub~cripções: quanto a mim, não os 
posso comprehender entre as abtmd.a.J•tes 
fontes de receita., a. que se l'efere o parecer. 
Como cb.imera, nã.o ha mais ca.ndída. 

l<'ínaimeote, os juros rle 6 °/o ao amw, ca
pilG.li;ados semeltralmente, dos saldos de Gilda 
e:~m·cício, que s<Jrao escriplm·ail.os no Theso~tro 
J!wlcral cOmo divià.t pas~iwt do. União 1 

O Estado, abrindo subscripções em favor 
dos empregados~ Os empregados que te.em o 
seu montepio sêguro e g~.rantido, occupan· 
do-se com os recursos que devem indemniza:r 
o Estado! 

Os estranhos t. t 
. O producto dr: loterias (art. 3•·n ., 7) ~ Em 
primeiro logar, o projecto da Commissão não 
determina. quaes as loterias que devem ser 
extrabidas, em favor do montepio: essa. rend;.J.. 
ainda fica. dependondo de novas leis, que au
torizem o Governo a lançar mão della e 
determinem as comlições da c:x:tracçã.o. Ot·a., 
o projecto substitutivo não impede I"]Ue n<t 
distribuição, que a 11li da receitu. costum:~. 
razer, da. renda d<\ Jotel·iu, se_ja comprehen
dido eotl·e as instituições beneficiadas o Mon· 
tepío, que quer dizer, o proprío Tllesouro. 
Em segundo lagar, além de condemn<~.r em~ 
recurso, o que me impede de propol-o, nlo 
confio em que, explorado como tem sido e o 
está sendo em larguissim!l. esca.la, possa pro
duzir resultados aprellíaveis. Póde-se admit
tir que as loterias sejam conservadas em fa
vor das instituições que. ieem vivido semp1·e 
com cs~e rccm·so, que com elle contam e delle 
jà. não podem prescindil', dados os en~rgos 
que assumiram, na. esp~dativa dessB benefi
cio, assegurado }leio poder publico. O quo não 
devemos, po1'ém, admíttir é que se creem 
instituições nons, contando oorn. esse expe-

Mas e:>Ses juros pelo projeeto substitutivo 
ta.mbem pertencem ao Thesouro. Desde que 
é este qnem l'ecebe as contribuições e as con
serva, tem e!fectivamente os juros desse ca.~ 
pita!, ao menos o u,;o delle, o que equivale 
aos juros • Não é um recUl'SO novo. Sü.o, pois, -
illusorias as no1:as c abundantes (ont<:s de -rc
ceit,, pl'O,POStns pela Commissão. A unica. 
re<1l não e no>a, e tambem, como coufe:~sa. o 
parecer, foi adopta•b no projecto substitu
tivo, e vem ser ,~s contribuições c joias • • 'l.o 
contrario do que u.ffirma o parecer, os recur
sos p1·opostos pelo projecto substitutivo são 
muito ma.is lal·gos que os do projecto da. Com
missão. » 

Respondo por partes: 
Qua.o.to iJ. joir~ c co?llríbuiçücs, di~ S. Ex., 

q_ue este fundo não é no-vo a que tn.mbem o 
substitutivo dellc cogitou. Realmente, nao o 
e, foi crendo pelo regulamento em vigor c 
appat•cce no. cmend:~ do illustro Deputado ; 
mns o projeeto n. 80 A, exige contribuições 
mais !<n•tcs: ha, portanto, um excesso de 
fundou considerar. 

UI>! SR. DEPUTADo- Porque ~ 
O Sn.. RonoLrno PAIXÃo- Porque o pro

jccto, dobrando a conkibuiçíio mensal, fixa 
em 4A444 • ;, o desconto sobre os vencimen· 
tos do funccioüario, em quanto que o sub
stitutivo tuxa. em 4 "/• o mesmo desconto ; 
eis a. differeuça. 

Quanto aos (molHmentos por Wulos e c~rti· 
diles, o que S. Ex. diz revela apenas a 
sua idê:.t de -viver o montepio agarrado ao 
Thesouro, o que é um m<l.l. (Apoiados.! 
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Quanto as pensões extinctas pl'escríptas e 
não opplicadas. dire), sómente, que S. Sx., 
si ler o parecer SGbre todas as emendas 
apresentadas em 3"' discm;~o, ha d~ _ver 
supprimido este fundo illusor10 e corr1grdos 
a.lguns leves defeitos apontados pelo seu voto 
em separado. 

Quanto aos legados, dOt.rções , ~ubscr~pções, 
etc., não penso que sejam-candtda clmne1:a; 
entretanto, apreciei muito a phrase :poet1ca. 
de S. Ex .. pois gosto de versos e costumo 
fuzel-os, ora mã.os, o:ra. soffriveis. (Risos.) 

Quanto á !lHinta pa'!"te do imposto arreca
dado so ln-e os 1>encimentos de todos os em· 
pregados inscriptos como C()n.tribuinte..~, tenho 
a dii.er que a maioria da. Commissão, accei
tando a. emenda do nobre Deputado por 
Santa Catharina, que torna. a pensão igual 
á metade do ordenado ou soldo, elevou este 
importante fundo, consignando em beneficio 
do montepio a metade, e não a quinta. parte, 
do impostoaHudido, . . 

Si o illustre Deputado pelo Rto de Janeiro 
houvesse levado em conta esta modificação 
do n. 8, do art. 3, ficaria convencido de que 
a. formula (l•) não independa da. -pensão. 

Diz S. Ex. que ta.! recurso não é novo, 
que é um recurso tirado do proprio The· 
~ouro. 

A argumentação é verdadeira, sob o ponto 
de vista em que se collocon S. Ex., mas eu 
e meus collegas da. maioria da Commissão, 
havendo essolhido outro, pensamos de modo 
di-verso. 

S. Ex. não confia no producto das loterias 
e a.s condemna. ; entretanto o Montepio dos 
Servidores do Estado estâ vivendo com o au
xilio deUa.s, e mal da benemerita instituição 
si lhe seccar essa. fonte de renda., que lhe 
va:;, cobrindo os deficits annuaes! 

Quanto, finalmente, aos jwros de 6 •jo ao 
anno, cupitaU.:;ttdos semcstra~mente, dos saldos 
de cada exercício, gue serão escripturados n.o 
Tkesouro Fedcra.l, como rUvida pasúDa d·I 
Uniao, IJergunta.rei i1, Ca.mara : ó ou não um 
fundo poderoso 1 

Si o Governo houvesse mandado creditar 
a.o montepio, desde 1890, de accordo com o 
regulamento em vigor, tacs juros, ao seu 
saldo teria, nao ha negar, accreseido i.mpor
ta.ncia su};lerior a 500:000$. O Thesouro, po
rém, ainda não escripturou um real de se
melhantes juros ; mas, quando surge o 
deficit, os ministros bradam contra a pia in
stituição, sem se lembrarem de que não lhe 
teem pago o devido. 

Sr. Presi_dente, eu fui ao Tbesouro colher 
dados sobre o movimento do montepio obri
gatorio; nada., entretanto, con~egui, porque v. 
escripturação não hasido feita regularmente. 
Por falta de estatística. merecedora de fé, 
não posso dizer, com exactidão, quaes~ejam, 

até o exercício de 1898, inelusi:ve, a receita e 
a despeza. da. instituição, nem organizar uma 
ta.boa cte mortalidaAe, á vista da. qual possa 
determinar a vida méilia dos tunccionarios 
inscriptos. 

o SR. CALOGERAs-E' exa.cto ; esta. questão 
de juros é o ponto fraco do regulamento em 
vigor, que V. Ex:. não innovou. O meu re· 
ceio é que o emprego de taes saldos, JIOr 
parte do Governo Federal, não sejam da
quelles que possam produzir esses juros. 

0 SR. RODOLl'IIO PAIXÃO-Si assim é, por· 
que o Governo, em vez de lançar mã.o desses 
saldos, não os entrega à administração do 
montepio, para esta. colloca.I-OB em alguma. 
caixa. economica ? Póde, acaso, viver um mon· 
tepio, ou sociedade de seguro, independente
mente dosjuros de seu capital, capitalizados 
semestralmente 1 

Sr. Presidente, a Republica, fundando o 
montepio obrigatorio sobre terrenos falsos, 
inconsistentes, cammetteu grave erro finan· 
ceiro. 

o regulamento de 31 <!e outubro de 1890 
eucheu de esperanças fagueiras o coração de 
milhares de chefes de família e creou sole
mnes compromissos, oriundos de contracto, ou 
quasi contracto biJateral, gerador de direitos 
e deveres, nem só da. parte dos contribuintes, 
como do Es~ado. 

Os deveres devem ser cumpridos por am· 
bos os contractantes ; og contribuintes o teem 
feito, pois pagam, á bocca. do cofre, as suas 
joia.s e mensalidades, ~ o Governo nã.o lhes 
credita os Juros desse dinheiro e, amanhã, 
não pagara a seus herdeiros a pensão insti
tuído.. Isto não é sério ! 

Fôra melhor acabar com. o montepio que o 
deixar sem reforma, que o torne capaz de 
garantir o futuro de centeno.res de fa.milia.s. 

Ha ainda um fundo, ao qual não se refere 
o illustre Deputado :pelo Rio de Janeiro, que 
a. maioria da Commissão creou, a.cceitando 
emenda por mim apresentada. em 3' dis
cussão ; eil-o : 

«0 saldo drLS consign:tçôes destinadas ao pes· 
soal civil de todas as 1·epartições, verificado 
por occasiâ9 do encerramento do ea:erdcios.> 

Acontece, ã.s "Vezes, que o serv-iço do func· 
cionario licenciado, ou daqueUe que não e 
logo substituído em caso de fa.llecimento, 
aposentadoria, reforma, demissão, etc .. é 
feito por outro da mesma repartição. Nada. 
ms.is justo do que levar a credito do mon
tepio a gratilicação que não se paga. 

Como ·se vê, niio siio illusoria.s as novas e 
abundantes fontes de renda., sim reaes os 
fundos creados pelo projecto reorganizad.or 
do montepio. 
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Continúa S. Ex. em sua. analyse do parecer 
da ma'ior1a da Commissão sobre a emenda 
substituti-va. : 

« Ainda o parecer da commissão, referin
do-se ao projecto substitutivo: 
-· « A contribuição mensal e a ,ioia, menores 
que a do projecto e emenda do relator deste 
parecer, são calcul:tdas em {VIAr:;ção dos venci· 
mentos do funccim~ario, que scto 1Jariaveís, em 
'IJeE de SCl"em Clm {uncção do oràenado, q-ue B 
{I.XO e, em 1·egra, igua~ abs 2/3 âaquelles. 
De sorte qae o contribuinte pagara, ora mais, 
ora menos, sem que por isso se altere o 
qtttmtwn. da pensão a legar»: 

Os -vencimentos são fixos : não i; pois exacto 
o que avança o parece-r. Quem abrir as ta.
bellas orçamenta.t'ias ha de convencer-se 
disto, vendo estabelecida e fixada tanto a 
importancía dos ordenados como das gratifi
cações. As gratificações fixadas por lei e po:r 
tanto invariaveis, salvo lei em contrario que 
os modifique, (o que ta.mberu póde succcder 
com o ordenado), essas gratificações é que se 
compreheridem, juntamente com o ordenado, 
na. designação geral de vencimentos, de que 
se serve o projecto substitutivo. 

O propriopurecer, no trecho citado, diz que, 
em ?"egra, a !J'l'atiflcação e igual a 2{3 do 
ordenado. Em· regra, portanto, é fixo e certo, 
pois não se comprehende que não seja certa 
uma parte certa ele uma. importancia certa. 
Mas não é só em regl'a, o que já bastaria para. 
argumentar; assim é sempre, salvo lei em 
contrario. Em toda a pa.rte as contribuições 
são calculadas sobre a totalidade dos venci
·mentos.>"> 

S. Ex. não tem razão; ha casos em que os 
vencimentos variam, conservando-se fixo o 
ordenado ou soldo. Exemplifico: o lente 
que Iecciona, temporariamente, mais de uma 
ca.deira,-veucendo a.s gratifl.ca.çüesrespectivas, 
terá de coocorel' com a porcentagem de 4 °/o 
sobre todos os vencimentos, emqunnto que a. 
pensão a sua familia. sera a. mesma. ; um offi
cial de policia, ou do corpo de bombeiros,per• 
cebe eta.:pa., que é parcella. de seus vencimen
tos, variavel de semestre a semestre, mas 
não va.ria.m o seu soldo e a :pensão correspon
dente. Logo, a porcentagem sobro os venci
mentos importará ora em mais, ora em me
nos, sam que outro tanto aconteça à peneão 
a legar. E' mais equitativo que ella seja co
braoa sobre a. importaucia do ordenado ou 
soldo, como o projecto estatue. 

Prosegue S. Ex. : 

«Continúa. o parecer da. Commissão: 
« 4. G Determina a entidade da pensão á 

familia do funccionario que fal!ecer depois de 
30 annos de serviços, de a.ccordo com a. média 

dos ordenados receb'idospor elle desde o inicio 
da sua carreira ate a época. do fallecimento ; 
disposição esta por demais iníqua, porquanto 
colloca. em posição inferior o que mais som ma 
de serviços presta ao Estado em f~e da
quelle que obtem elevado e rendoso emprego. 
de mera. commissã.o, coro o intllito de fazel" 
montepio barato.~ 

E' justamente. o contrario. Sendo a pensão 
proporcional á média. de todos os ordenados 
vencidos pelo empregado em toáo o cor:rer d\1. 
sua. carreira (como propõe o projecto substi· 
tutivo) guarda-se perfeita. relação entre o 
beneficio da pensão e não sómente a impor
tancia. da.s contribuições paga.s como e. im
portancía. e duração dos serviços prestados. 
o que é injusto e calcular a. pensão (como 
faz a Commissão) 11elo ultimo ordenado, por
que não se guarda a prop?r.;-ão, a que venll:o 
de me referir, e porque da logar a. que mm
tas vezes seja o emprega.clo nomeado ou pro
promovido :para. um cargo mais rendoso, com 
o unico fito de se o proteger e á. sua fa.mma.. 
na. perspectiva. de uma. pensão mais avul
tada; é o que Alfred de courcy chama.va.
a. V'B.ncemen ts in exh·emis. 

Combatendo a. lei de 9 de junho de 1853, 
dizia o citado Courcy (ob. cit,, p. 155): 
«Deux emplovês auront chaminé pendant 
trente nos dà.ns la méme administration 
avec des fortunes diverses. L'un, longtemps 
plus heureux, a.dmis plus jeune i1 des fonc
tions mieux rétribuées, n'aura reçu da.ns les 
six dernieres années aucun a.vancernent. 
L'autre, longtemps returtlé, aura. rimssi, 
vers la finde sa. carriere administra tive, il. 
obtenir un emploi élevé. Tous deux liqui
dent ensemble leur pension. U -pourra se 
faire que Ia premiar ait subi des retenues 
doubles, et que le second reeueillc une _IleP;
sion double. Je doute que vous pa.rvemez a. 
persuadcr au premier et -vous ne perviendr~z 
pa.s it me persuado r i~ moí-même que cc amt 
justice.x-

Ainda o parecer criticando o projecto sub
stitutivo: 

« 5. • Consagra a clamorosa inj u.stiço. de 
atirar á miseria. negra e feroz a. fa.milia do 
funccionario fallecido antes de haver com
pletado 30 annos de serviço, desgraça su
prems. de que elle não e culp~o e que t?l'II:a. 
os entes caros, de que era arr1mo, paSSivers 
da dura. pena. da perda da. pensão, quando, 
ao contrario, mais dignos são elles da pro
tecção do Estado. 

Consagra uma. extorsão cs~e dispositivo da. 
emenda, pois que o funccionario, segundo a. 
mesma, contribuirá. sempre, obrigatoriament.e, 
ainda que sua. idade seja _avançada eprecar1o 
o seu estado de saude.» . 
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Não <l exaeto que o prqjecto substitutivo 
atire a YIB[Jtll e fero:; miScria .1. fa.milia. UO 
empregado morto untes de 3<) annos de ser
viço; pelo referido projecto sú não deiud.o 
pensão os que f:1llecerem :J.ntes de 10 :umos 
•ie servico. Qur. o empregado tenha ·~o:Jtri
bil.iúo por um certo numero <le :J.nnos. ante3 
de ser re~ouhecido á famHia, que deixar em 
caso d() morte. o beueficio di\ penoV:o, e prin· 
c\pio esseneia) do systema. mutuo ou .. tonti
naT·io o.<loptar1o no projccto, como J3o tlcou 
demonstrado. De uutro mo<to as pensõr;s se 
tornar·itun de tu! fõrrna onerosas que o Tlle· 
som·o publico tlifficilmenle as poderia man· 
ter. 

«Portanto, nello scopo <.li non stabilirc con
tabilitü. di Iung-<1. dur;lta per plccole somme 
puo conveni>-~ allo Sta.to sen~a a;Jc>·cia i lcdere 
sensi{iitmente alç~m di>"itto, di stal>ilire che 
n6Ssut>~ pensio:1e sia acco,·rlata ;;er U>!« tlurata 
di s~:rvi.::io minore dai 10 anni. E' que;to il 
limite st!t.bilito anche dal!e leg-gi (li -pensione 
austríaca. e germo.nica, ciô cha ditmst>·a chc 
csso no>~ c pw·.t mcate casuale. Hiassumendo, 
si puO adunque concludere cssere con'l"cnientc 
che il dlritto a pensione gio. stabil ito: 

a) Dopo 10 anni di sen•izio, in caso di inha· 
bilita a continuado ; 

b) Dopo 25 anni di servizio nel caso di re
tiro voiuntarJo.» Conti-Vecclli. Ob. cit., 
p. 12. . 

E Oda.ndo, no seu lí \To Principio cli Diriuo 
Amministraliuo, J)!l.g. 12i: 

« Esposto cosi in generale il concetto e íl 
fooda.mento giuridico delta. pensione, pas~i
a.mo ora. a dire, stando solo rlal punl.o rli 
vistn. teorico, t!eH'ordin::uncnto de tttle h;tí
tuto. Esse duvrehbe procedere co !la scaJ'ÜL 
det principi soguenti: 1.• li rliritTo a !la pE:n· 
sinn,, nori si acquisla senon sr.orso un cel'to 
numero df anni de scnizio puhlico om)ttiwt
menle prestato. Qun.nto rninol'c c il nume1·o 
dío.nni ricllicsto. tanto píll L1. )lP-rr>ionc l'i~s.:e 
favorevole all'impregat-. e at buono Ol'tlirHt· 
menta dcll'!lnrminbtmzion, , Jl<!•·dtt:, s'..,i!lcHile 
non al disolto rli tm minimo clrc potr,;b{c es· 
sere <li dicci anni cil·ca. » 

Depois de dez annos de serviço o antes de 
30, a. pensão será Jlroporcional ao tempo de 
serviço na l'(lz[o de J ; 60 d<t múdia. dos oJ.>cle
nados. 

E' o princípio seguido em todos os pa.izes, 
onde, con<lemnat1a.s as pcnsGe:> meramente 
gracios ~s ou de {•vm·, tem-so procuro.•Jo equi
librar a renda a a despez•t do serviço de pen. 
Eões. Ainda a~sim não se tem conseguido e 
os tleficits extraordinarjos teem em tod<1 a 
p:.u·te alarma4o os que clirigem as vistas para. 
esse r !I. mo da administração. 

Poderiamos citar o exemplo da França, 
Ha.lirt e out~·os pn.izc~ onde, aliás, as disposi
çDes das leis que regulam as pensões são 
muiw mnis rigo~osas que as propostas no 
pr-ojecto substitutivo. · 

Sem duvlda, o system:~. seguido nesses 
pa.ízes a bem assim a.cc~;itll pelo projectu sub· 
stittitivo tem grandes inconvenienées e de ha. 
muito teem-lh·e sülo feita~ as m:1.is merecidas 
criticas. A 'li)licu.tdade surge quando se 
tra ts. de o ;;ubsLi~uir. Como SUJ)ponuo ter d.c· 
monstro.do. ap3nUS o systema d ~3 contas indi-
1:iduaes pó:le ser tlsta.belecido em seu logal'. 
Entü.o não hQverá. injustiça, porque catla. um 
receberá. aquíllo a que tiver rigorosamente 
direito. O que n;:ta quer dizer que os que 
morrerem· antes dCJ um certo numero de 
-annos de serviço c da. accumulação de capi
taes, possam (leixa~· as l'espectivas famílias 
pe !l~ões ca:pnzes de as resg-uardar tl<t miscria 
ncgm c faro:;. Mas de quem a culpa neste 
caw ? Ni'i.o snrâ. do empreg:cdo, como diz o 
p::r-rccer, mas t:\mbem não será do legislador, 
que t':lra si1lo previrlente e beneficente, 
quanto os interesses geraes da sociedade o 
permittiam. Comu diz multo bem Ra.v:1, no 
seu livro eita.,Jo (pag. 55) - ia vera difesa 
contra una morte improvisa non puó csscr 
rlata se non !lalla. assict~ra:;ione tipic•L, che 
fino clal primo giorno g;_trnnt isce una data 
somma o un't dat,, pensione, ma costa. cara. 
c spesso, per oh i campa a luogo roppresenta, 
um~ iucompleta rcstituzione del!e somme 
versate.»- · 

Pll.r:t o estabelecimento, porém, do alludido 
~vstcm~ da.s contas ind.ividuaes são neres
sàrios estudos, que ainda. mio fot•am feitos. 
Por omquanto tor~:mos, pois, de manter o 
>ystem:t mutuo>>. 

No ]l:l.reccr ~la. m:tiorla lla commissão, im
pu;~n,\.<lO pl'!o illustte Deputatlo fluminense, 
hu. um ponto carente de r·ec!ifica~;i:io. 

Re:~.lmonLe, o substitutivo dá dil•eito ã. 
pellsii.o cb[lOis úo lO &.unos de serviço o não 
do 30. 

Ainda. ~ssim, penso rJlH'l a disposiçiio é 
iniqua : porque lut <le :~. fa.milh do fun~eio
nario que não teve culp~ de morrer poucos 
nnnos i1PÓ$ a in~cripção perdel' o direito ã 
pcnsã.o? 

O subsLitntivoexigil os!O anoo3 de servico, 
por(!ue não poz o problema em equação, mag 
o projecto commeLterio. iniquida•le maior, si 
tal fizesse. De facto, de um grupo de 1.000 
funccionarios, de 25 :mnos, por exemplo, 
pMc, hoje, morrer um, outro, a.ma.nhii., ou
tros, annos dwpois ; ma.s esse grupo t~m a. 
sua. Yidn tnedia, quo determina. o V;<\or da 
joia, ; portanto, poderá. sempre, com a res
pootiva rendn., fazer f.tcc. il. dcspe;~:a com 
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a pensão a.os herdeiros dos contribuintes que Joias e diiferenças, empregadas 
o formam. as formulas precisas.......... 3:995$550 

O funcciona.rio ciue mais concorrer para. os 
cofres do montepio, praticando a mutuali- Total da. recei.t::t............... 28:682$207 
da.de, não lastimará que o excesso de sua. que, durante os 70 semestres 
renda em beneficio reverta de seus com- provn.veis da cluraçã.o do bene-
nheiros"de grupo. ficio, prodm:irão, a juros de 

Fiz ver que o substitutivo do illustre Depu- 6•/. ao anno, capitalizados 
tado . pelo Rio de Janeiro commette grande semesWalmente, a quantia de 227:105$715 
iniquidade, quando determina que a pensã.o A pensão, igual á metade da · 
seja igual á. meta.da da médí<t dos ordena(los média dos ordenados recebidos 
percebidos pelo runaciona.rio. desde o inicio desde o começo da carreira. do 
de sua carreira à úpocs. do fu.llecimento. Sua funceiooa.rio a.té a época do 
Ex. refuta a.s minhas razões, mas não fere o fallecimento (2: !00$, annu-
ponto principal. Nas considerações e tal- aes) subirá.. com os respecti· 
culosseguin.tes,insertosapagina. 3doparecer vos juros de f.,uJ, ao anno, 
n. 69 deste a.nno, encontrarão os nobres capitalizados semestralmente, 
Deputados que me ouvem, gentilmente, a á importante somma de ...... 242:130$000 
prova do que affirmo : 

« Considerem·-se dous fun~.cionarios, um Deflcit deste funccionario...... 15 :024$"...85 
que, moço ainda., aos 23 annos de idade, seja o 2• funcciona.rio, entretanto, 
nomeado 4• escripturario do Thesouro Fe- legará pensr\0 igual á me-
dera!, e, de gráo em grà.o, suba a. catuegoria tet.de de seu ordenado ; por-
de director ; outro que, tendo a mesma que, havendo exercido um 
idade, seja nomeado para um emprego de só emprego, não ba média. 
commis~ã.o, com vencimentos igua.es aos de a tirar-se. A despeza. com a 
um director do mesmo Thesouro. Adaptem-se :pensão . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 3:600$000 
as actuaes tabellas de -vencimentos e suppo- anouaes montará neste caso 
nha.-se, hypothesa fa.voravel , que as joias em ..•..•.•.•. , ...•.....•..•• 415:080$000 
são pagas uma. só vez:, no acto da nomeação, 
e que as ~ensda.Iidaddes entram para. ~os c~!rdes Deficit ....................... , 187:974$281$ 
no princ1pio e ca a semestre, <l.'J.ean ...... a-
mente, o q,ue não acontecerá. p t ·to f · · 

F. -23 a.nnos de idade-Vida média 70 se- o r a.n • um unccLOnarw que, aos 23 
annos de idade faz concurso, é nomeado e 

mestres-4• escripturario durante cinco an- vence os ca.rgos ou postos, gradualmente, até 
nos-3", idem-20, idem-1". idem-sub-dire- chegar ã pJ:imeira. cathegoria. de sua. repa.r
ctor, idem-director, durante dez annos. tição, merecerá do Estado a protecção para 

Contribuirá, mensalmente, ex·1li do ar~. 2.• sua. fa.milia. correspondente ao deficit de 
da emenda., com : 15:024.$285, ao passo qne o nomeado sem 

( 48$000 (1 ,03) [ (I ,03) " - l ] ) ~~ 

0,03 
+ (72$000 (I ,03} [ (I ,03 ) ·~ - 1 ] ) ,. 

0,03 
+ (96$000 (1,03) [ (1,03) ••- I]) "• 

0,03 
+ (120$000 (1,03) [ (1,03) ••- I]) •• 

0,03 
+ (180$000 (1,03) ( (1.03) 10 -1 J ) " 

0,03 

+ (240$ooo o.o3) r (I.o3) ··- 1 1 l 
o,o:; 

= U:HSO$ü57 

concurso, para cargo rendoso, no exercício 
do qual pouco tempo se poderá. manter, 
conseguirá para. a sua o gordo presente de 
187:974$·285, em 35 annos ! 

Conclue-se do exposto que, ex-~i da. emenda 
substitutiva, um f\lncciona.rio feliz, nomeado 
para importante cargo, em cujo desempenho 
se demore poucos annos, dias ou horas, le
gará maior pensão do que a.q uelle que houver 
A:lonsumido grande parte da. e:x:istencia no. ser
viço publico. 

Portanto, não é ju~to nem equite.tivo igua
lar-se o beneficio da pensão ;i. meta.de da mé
dia dos ordenados ven~ídos pelo funceionario~ 
desde o inicio da sua. cn.rreira. ate a epoca do 
fallec imento. 

Demais, o illustre Deputado fluminense, 
que modelou o seu trabalho pela. legislação 
franceza, e estudàra. o systama italiano e 
outros, ::tpresentaodo a respeito uma. interes
sante e aprecia.vel memoria, justiça estaque, 
eu lhe fiz em occasião opportuna, deveria ve 
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que, em França,, a pensão, em caso de anti
guidade de serviços, â calculada sobre os t·cn-· 
cimentos medios dos·· tlltimos seis arznos,apena.s. 

Quanto á Ita.lia, onde se tem estudado St\~ 
ria.mente o assumpto, diz L. Gonti· Veccbi em 
sua. vaHosa monogra.pbia : Le Pensioni Oivíli 
e MiWari, que o i!lustre Deputado a quem 
me hei r~ferido me empNstou, bondosa
mente: 

Le pensioni non potranno eccedere i qt~attro 
qvint~ delln. media trienll:ll, ne Ie lire S.OOO. 

Sa.lvo qm~sta ultima limitazione, l'impie
gat!l che abbia compiuto 40 a.nni di servizio 
b<t sempre diritto ui 4/5 della, media, etc. 

L'i1ldemnitd di una; som ma: flss(~ pct una sola 
·tnlta, coi·risponde a tcmti dadicesimi Jcll'ul
timo stipcndio, quan!i sono gli anni di servi::io 
sullc p?·ime 2,000 lirc, ed a tanti diciottesi-me 
sufla rimanente somma. » 

«.Hanno diritto di esser~ colloca.ti n. ri poso 
e di conseguire pension : E' ob;rio que o substitutivo do illustre 

a) G!i im:piega.ti che ha.nno c·:>mpiti 40 anní Deputado p[)lo Rio (le Jo,oeíro se ;~ffasta t1o 
di serviziD, ovvero 65 tle etá con 25 de ser- modelo que S. Ex. procurou segui!'. 
vizio; O projecto d~. maioria. dn. Com missão, Sr. 

b) Que Ui che, dopo :;:; amd di sc;·ui;;;io, sian" Presidente, que procmt'a con,.,tituir um fundo 
divenHti peY" eH(ermita ina.bili a continuarlo real par~ o montP.pio, deve ser receLido de 
ocl a riassumer~o ; braços abertos pelos funccinna.dos publicas. 

c) Quem cbe, dopo 25 anui de set'vizio, ros- N<t Europa, o problt;ma rel<ttivo as ll~nsõe,; 
sero dispen.~ati ( revoca.ti) dnll'lmpicgo e c_ivis e _mílita.res _lla met•ecido a ID:l.Xin:ta._con
quelli ehe, dopo i1 tempo medesimo. fossero s~eraça.o. dos legisladores. Raros, rar!SSirn_9S 
collocati in disponibilítá :per soppressione 0 Sil.D ~s pa1ze~ em que as aposen~dor1~s sao 
rirorma. de uffici , gracwsa.s, como acontece entre nos. :bntre-

. 1 tanto, o Brt~zil, qne ú um Esttdo pobre, du-
Ha diritto d í es;;ere colloc,\to o. ri poso con plicou u. generosidade para com os seus ser

indemnitá di unfl. somma fissa per una. so vidores, pois que o montepio actual dá di
sola. volta : rei to á pensiio, qua.si graciosa, a seus berdei-

a) L 'impiegato che ba. servi to :per un pe- ros. 
riodo di tempo minore di anni 25 c maggiore Continú:L o illustr~ Deputado : 
de 10, ed e di venuto i uabile a continunre oc1 
a riassumere i! servizio per fa.ttí diversí dane 
!erite o rla11e infermítâ. contratte a cagione 
del rervizio stcsso ; 

b) L'impiegato che, avendo servito meno 
di 25 anni, ma piu di lO, fosso dispensato 
(revoroto) dall'irnpiego, ovvero fosse :posto in 
dísponibiliüí. per soppre.:~sione o per ritorma 
degli uffici. 

« Diz ainda o parecer : 
« 7." Não consigna a coHiribu íçiío ?H.ensal 

de um dü de pensao, que ,; factor importante 
do y:atrimonio do montepio, porquaoto 10$, 
desconto.dos,mensulmente, sem grav-ame pn.ra 
quem recebe 200!3. produzíl'ii.o, no fim de 70 
annos, a juros de G "1 , ao anno. ca.pitaliz:\dos 
Eeme~ka.Jmente, a quanti:t de 13:SS58, q11c 
se não deve desprezar.» · Le disposizione che regolono l'entilà della 

pensione sono lc seguenti: Não e !hcil alcn.nçar 0 verrl~deít>o sentido 
La pensiono a cui ha. dil·itto l'impil'gato da critica que se enc:~rm no trecho eitarlo. 

coHocato a riposo sarâ. liquidata. sulla. media. A que din de p~·mtto se rdere o pn.rec~t·? Si 
degli stipcndi ad esso retribnili durante l'ul- se refere á contribuiçTI.o rle um dia ou rlous de 
timo triennio de servizio eiTectivo; non com- orilenado (art. 12 do projccto da Commissão), 
puta.te le indcmnitá concesíle per nllogio, é J:tcila respo~la. : o projecto substitutivo, 
asscgnamenti locali, spese d 'ufficio, di t•apre- ~m vez de dous dia.s de or•Jenado, estalJcle- . 
sentanza c símiiL ccu n contribuição de 4 "/o sobre os venci-. 

Quando Ia media. degli stipendi son superi mcntos, mensalmente. Seguiu neste pt\rti
de lire 4.000, sara accresciuta. di un quinto, cular o exemplo da legislação de outros 
se l'impiego nou abbia. rjcevuto negU ultimi paizes. Si se refere a contribuição dos apo-
61 anni de servízio alcun aumento de sti· sentados, para o montt>pio, ainch\ é mais facil 
pendio, o lo abbia. ricevuto ta\e che non jm. desfazer a critica do parecet'; porquanto o 
porti l'accrescimento di un quinto sulla projecto substitutivo estabelece cJUe os apo
media. sentados, do mesmo mo·'o que os eft'ectivos 

Quando Ia media non supera lire 2. 000, b quaoto aos vencimentos, pagarão a. contl'ibui
pensione saril. uguale ad un qmrantesimo di ção f1e 4 "/ .. sobre a pensão que recebel'em 
essa :per ciascun a.nno di servízio. em consequencin. 11<~ aposentadoria, ao passo 

Se la medi'k supem qu.ella som ma la peH- que o projecto tla Com missão isenta os apo
;:ione sat-à eguale a un gua1·antesimo sop•·a le sent..1llos da contribuiciio :para. o montepio.» 
prime 2000 t::re, c a un sensantesimo .~opra Ora, pelo amm• de Deus ! O dia. de pensão 
o9ni rimanente gomm'l, de que o projecto falla. é aquelle com o qual 
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deverâo conconer os pensionistas, como á 
taxativo no regulamento ào montepio mi· 

· litàr. 
Nesse montepio, GS 11er.Jciros do contti· 

buiate que recebem, por exemplo, 300$ men
saes, descontam, mensalm~nte, 10$, os Quaes, 
vencendo o jut>o de 6 "1 u ao anno, capi lulizado 
semeatralmente, produzil'lio a quantia de 
13:836$. durunte os 70 semestres <la duração 
provavel do beneficio. Fic;t, portanto, de
monstrado qufl S. Ex. nenhuma. razão tem 
pa!n. criticar este dispositivo sa.lutar do pro· 
jecfo. 

o que a. maioria. d:~ Commissão propõe não 
é uma novicla ~e. pois QUe o mont\!pio do ex
ercito, que foi orga.niz:\do sobre melhores 
bases, consign:l tal c1isposição. 

O BR. PAULA RA;~ros- E qnando fosse, era 
procedente c justo. 

O SR. RooOLP!lO PAtXÃO -Ainda S. Ex.: 

« Contínúa o parecer : 

«8," Revoga o regulamento de 31 de ou
tubro de I 89ü, omíttíndo, entretanto, muitos 
casos, que devem ser rcgul11.clos por lei ordí
naria.. 

Toc!os os casos que elevem ser 1'egulados por 
lei ordinaria. foram eomprehendidos no pro
jecto substitutivo. O parecer clevería dizer 
quaes os omi.ttidos. PN:põe-se a revogação do 
Regul{;.mento de 31 de outubro de 1890, por
que, havendo nesse regulam~nto muitas rti~
posicues que o projecto substitutivo revoga 
implicita ou mcitamente, por meio de novas 
disposiÇ<i.ies incompatíveis c,Jm as primeiras, 
ou pelo simples f:~cto de não os consagrar 
de novo, ci fucil que surjo.m duvidas e se queira 
fa.zer prevalecer disposiçü s do antigo Regu. 
lamento, que o novo projecto tem em vista 
revogar tacitamtmte, isto é, não as exarando 
uo seu texto. Tornava-se pois necessarüt a 
revogação exp1•essa do cit:\do Regulamento, 
o que nã.o apresenta inconveniente, porquanto 
dos e«Sns que (levem ser re!Julados po!·lei Ol"rli
naria nenh?l?ll foi omittido. ~ 

Repito -S. Ex.. revoga o r~gula.mento 
mas não cogita. da. sorte do empregado que se 
invalidar no serviço, victima de algum acci
dente ou tle molestia. adquirida. no diuturno 
exer~icio de suas funcçõcs , o CJUal não tlove 
ser atirado á miseria. Pergunto á Camara~ 
nüo e~reneroso, não é humano que o Estado 
ampare o seu serviilor inutilizado no cum
primento de ;trduos rleverest 

Não cogitou ainda S. Ex. do funel'.ll do 
contribuinte, do luto necessm•io á. suo. fn.mi· 
lia e de outros casos que nii.o podem ~er pre
vistos pelo regulamento,cuJa es:phera ~e hn. de 
restringir ida lei que lhe dPl' ol'ig-em: os ro· 
gula.mentos, segundo a noçã.o que possuo a 

C!llU:Il':\ \'. lTl 

respeito, estabelecem as normas indispensa.
veis ã. boa execução das leis, m:~.s não criam 
direitos e deveres discordantes das mesmas. 

Quem faró. a despeza com o enterro do 
funccionario pobre, si pobres de g;·a.uata. são 
quasi todos os set•vidores du.l)a.tria, em cujas 
lil~iras me alisto, porque nunca. tive habili
dade para fazer fortuna~ Quem fopne~Clra á. 
família desse funccionario, rtue. morre sem 
recursos pecuniaríos, o quantitativo paro o 
clispendio ina.diavel com o seu funeral a luto 
pa.r:1. sua. fami.lia. 1 (Pausa.) 

O projecto ordena. que as replrUçõe> da 
fazenda abonem aos herlleiros elo contri
bu1nte a quantia. de 200$, 150$ ou 100$ 
(art. 41), mas, nc:l.Ut,~la.ndo os interesses do 
montepio, ao contrario uo que Jil.z o regula- · 
menta em vigor, determina que saus cofres 
sejam indemnizados por essa dcspeza: isto 
não é mo.is justo? Razii? teve, por coose
quencia, o parecer pal'<l. (leclal':J.l' que o sub
stitutivo omitte casos que devem ser regu· 
lados por lei. 

O parecer considere.« aucnta~oritt das finan
ças do 1wmtepio »a (lisposiçiio llo art. I I 1\0 
substit11t.ivo, porque o funccina1•io que hou
ver ex0rcido um só ~argo e contriuuitl.o du
ri\nte 30 e pnucos a.nnos,legu.r<i p;nsão igual 
á metade rio ordeaado( visto não haver média 
a tit'ar·se). Ora., amim me parece justo que o 
excesso r ela ti v o a~ s 3 "I o da gratificaç,lo JMr 
anno que execeder rlaqucUc tempo (30 annos) 
J,'everta em beneficio dos cofres do montepio, 
que não foí fundado p::1.ra enriquecer pessoa. 
alguma, sim para servir de amparo ii.s fa· 
milias dos funccionarios pub!icos. 

O Sa. ALFREDO PlNT.J-Apoia•Jo. 

O SR. RoDOLPHO P.t..rxÃo-Sr. Presidente, 
si e verJu.de que o la.rto financeiro tla ques
tão debatida.~ o prin~ipal, parece-me, so.lvo 
melhor juizo, qu~ 1leve ser pref<!rido o pro
jecto da maioria da commissão, a. qual, en· 
tretanto, nenhum resentimento guardara si o 
mesmo rejeitado fõr: u. Cam:~ra tem bastante 
criterio e sabedorh\ para formar opinião se
gura a respeito da materia.. 

Quanto aos direi:os adq•úr-idos, estou de 
pleno accordo com o illustre Deputado pelo 
Rio dB Janeiro. Ha tempo, conversanrlo com 
S. Ex:. sobre o nssumpto, manirestei·lhe a 
minha opinião, que ó a seguinte, não baseadn. 
em altos conhecimentos jurídicos, pois não ns 
possuo, ])orclD na dose de bom SJDSO de que 
sou, graças n. Deus, dotado : 

«.\.indu. m;~is, niio se forem, :tbsolut.amcnte, 
•lil'eitos adquh•idos. Os actnnes contribuintes 
n·:io tecm tlir<1itos :1Liquiri<ks, porque V. Ex. 
e a Cam~ra. l>!l.\Jom r:l nc o diro1to aJquii•ido só 
a.ppa.reco qua.nuo suo cumpritl.as loda.s as obl'i
gni;Õ(B, quando sfi.o satisfeitas todas as condl-
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ções que a lei impõe áquelles que desejamad
quiril·os. Ao empregado inscripto no monte
pio a. lei ·manda qne concorra, durante toda 
sua. vida, para. poder formar um capital ca
paz de fa.zer face á. despeza. coro a pen::ão; 
:por·tã.nto, só depois de sua. morte é que surge 
o direito adquirido paios seus hei'tlelros. To
davia, são respeitados os direitos adquiridos, 
verila.deiram.ente adquirit!os, pelos a~tuaes 
pensionistas; porque estes estão no gozo da 
pensão, são herdeiros de um contribuinte que 
cumpriu com to·Jos- os seus deveres e que Sl· 
tisfez a todas as condições 1h\ !oi; elles estão 
no gozo pleno da pensão, que lhes dove ser 
garantida, intflgra.tmnnte. » 

• Depois de haver exposto esta humilde opi
nião a S. E:x:., firmei-a. sobremodo, consul
tando bons ;tutores, entre os quaes alguns 
.filhos da gloriosa e bella Ita.lia, onrle a scien
cia juridica ha. tirlo notavel desenvolvimento .. 

Vê, portanto, a Ca.mara que a maioria da. 
Commissã.o quizsra apenas quo o illustre 
Deputado fluminense tornasse bem clara a 
disposição sobre clireil.os adquiridos, afim de 
serem evitadas qua.esquer du"l'idas a. respeito. 

O illustre Deputado conclue a sua ana.lyse 
do parecer dizeudo : 

« Tenho ana.lysado tanto o projecto n. 89, 
de 1898, como o pa,recer da illustt'nda. maioria 
da commissão relativo ao projecto substitu
tivo, que t ive a honra de apresentar. 

Em relaç;:io ao parecer, julgo ter demons· 
trado que não procede a critica da Commis· 
são ; em relação ao proj3cto n. 89 Que nã.o 
resolve o problema da reorganização do mon
tepio obrigatorio, que não segue os principias 
sobre que até hoje se tom assenbv.io on pro
cul'allo a.ssent:\r es3:~ instituição 'le provi
dencia, finalmente. que são inteiramente 
falsos nquelles soure que rcpouza. a organi
zn.ç1ío proposta. D~vtl dizer que. na a.prc
ci~ão desse projecto, limitei-me a estU<bt' e 
cornba.ter os seus pricipios funda.mentaes; não 
nodendo acceita.l-os, se tornaV'.~o inutil t-ntr·a.r 
iia. apreciação d.os àotalbes. A não ser por 
esta. ra.ztl,(), esses ele talhes mereceriam alguns 
reparos . Darei apenas nm exemplo. O citado 
projecto n. 89, de 1898, no art. 2•, diz que 
o montepio à dos «empreg;tdos publicos civis 
da. União~; no emtanto refere se sempre 
tanto a ordenado como a. soldo , tanto a a.po· 
sentados camo a, ?'c{ormad~s . Citarei os 
at·ts . 12 c 15. Diz o primeiro: «~rã.o obr~
gado; a contribuir mensalmente com a im
port.e.rtcia de l!ous dias àe ordenado ou soldo 
os empregados publicas e!Tectivos pertenceu· 
tes aos quadros das diver.>as repnrti~ões fe
deraes, que tiverem direito :i. aposentadoria e 
idade de 18 a 40 a.nuos. J> Diz o segundo dos 
citados artigos : ·· 

<~:O empregado que for aposealado ou re
formado com ordenado ou solr:la inferior ao 
que percebia., por não ter completado, con
forme a lei, os seus annos de effectivo ser· 
viço no ultimo emprego, poderá. continu~r a 
contribuir ne pro!)orção do ordenado ou soldo 
deste, pa.r<J. legar â. sua familía. pensão mais 
vantrLjosa.» 

Os detalhes podiam, entretanto, ser conve· 
n\eutemeote emendados; o que, porém, não 
se pôde, rom preju1Uca-r toda n, economia. e es· . 
tructura. do projecto, é tocar nos seus prin
cípios fundamentaes. Estes é que a meu ver 
são ioaceeita.veis, do que estou tão conv-en
cido que, apezar de contrario, muito con~ 
tl'ario ao systema. do Regulamento de 1890, 
julgo prefo:Jrivel m <tntel-o a. adopta.r-se o pro
jecto da honrada maioria d<l. Commissã.o. Si 
fõr Meito, será. mais um erro e o mais grave 
de todos, que se terá commetti(lo na solução 
do difficil p-roblema de organizar o montepio. 

Sala. das Com missões, 9 de junho de 1899. 
-Paulino de Sou;;a. l1mior. , 

Ora, pelo amor de Deus! O regulamento 
em vigor falia., mais de uma vez, em soldo e 
reformados: si o projecto da. ma.iori!l. da. Com
miss5.o o o.lLo fize;;ge, fora um projecto 
manco. 

A Cama.ra Sêtbe que os officiaes de :policia e 
de bombeiros, não sendo militares, percebem 
soldo, adquirem direito à reforma e fazem 
montepio civil. Póde isto ser mera q_uestão 
de palavras, porém o projecto, se nao em· 
pregasse os voca.bolos sotdo, 1·e(ur mados, etc, 
teria posto á margem muitos fUnceionarios 
inscriptos no montepio civil obrigatorio. 

Fica., mais uma. vez, provado . que S. Ex. 
não ligou imporln.t)cia a.o tra.bJ.lho de seus 
colle.f,'ll.S de commissiio. Entan•ieu que fora 
tão mal alinhavado, perroitta. -me S. Ex. 
assim me expresse, que poderia, declamando, 
derrocar tod:.ts as disposições contrarins a o 
seu substitutivo. . 

A anaty:;e do illustre Deputado pelo Rio de 
Janeiro cantem ainda. este topico, senhores, 
que me ia. escapando e que e collossal: 

«Si se refere á coutribuição dos aposentados, 
pai'.l o montepio, a.inda é mais facll desfazer 
a critica do po:recer. porquanto o projecto 
substitutivo e.stabelece que os aposentados, 
do mesmo modu que os effectivos quanto aos 
vencimento.;, pagarão a contribuição de 4 0 / 0 

sobre a pensão, que recebere m em conse
quencia da. aposentador ia, a:J 11asso (et' 
g1·ypho) qutJ o p1·ajecto da commissiio iscnca as 
np!>sentado.~ da coatr ibu.içt1o para o montepio. 

A resp:)stt~ ê f.lcilima.: no regulamento em 
vigor e no pt'oprio substitutivo eu leio as se
guintes tlisposiQões, que figuram oo a.rt. 3·' 
daquellíl e no 1" deste: 
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« Dos contribuintes: . ! respeito de~sa. classe de funeciOJ?a.rios publi
Art. I. • São obri«ados a. contribuir pa.ra 0 cos, a. SP.gumte em.end~, PO!: mtm a.presen

montepio os empregados publicas da União tada no cotrer da ::J> di.scus5ao e que obteve 
eliectivos ou a.pooeutados, que percebo.m . or: parecer favoravel. ser1.a bastante para. liU· 
denado mensal ou vencimento não descri- nulla.r semelhante deseJO: 
minado. . . « Ao§ 2•, do art. 13. 

§ L" Aos Jtl aposentados com ordenado não 
superior n. l :;;:oo.;;; a.nnuaes e aos cmpreaados 
de repartições e Jogares extinctos, que"' não 
tenh~m sido readmittidos nas repartir·ües 
publlca.s. e lícito contribuir ou uão. • 

§ 2. '' A m<lsmn. faculdade e concedida. aos 
que jâ. p~rtencerem ao Montepio Geral de 
Economi:t da~ Servirlores do Estarlo,» 

Ora, ainda existem fuoccionarios apo
SBI_lta.dos ou reformados, a quem pàJe api'O
-veliar o favor supra. A estes, tão súmente a 
estes, e qUo O projecto fecha as port~lS do 
montepio e nunca. u.os acluaes contribuin
tes aposentados ou reformados e aquclles 
que, mais tarde, o forem. 

Peço .a. preci~sa a~t~nçã.o de S. Ex. para 
as segumtes dtsposwoes do projccto, além 
de outras, que tlesfa.zem quae~quer duvi
das a respeito dos aposent(tdos ou re{Dr
mados: 

««A!'t. ·13: 

§ 2.0 Os aposentados ou reformados não 
contrib~irão para o montepio, quaesquer 
que sejam os seus vencimentos, ii.lacte o 
estado de saude. E~ta restrícção, bem como 
a do art. 13, não attinge o~ nctuaes contd
buintes pertencentes âs classes referi das. 
0 f I I ••• "'O I I .... I ... <0 • I 00 O t ... .O O O I O •• I. I I 0 I 0 I I I .. 

Art. 15. o empregado que mr aposentado 
ou reformado com ordenado ou soldo inferior 
:ta que perceb!a, pot· não ter completado, 
conf?rme a ler, os tres anuo" de e:trectivo 
scrvtço .no .ultimo emprego. poderá. corttinuar 
no contribUir na propor<;ii:o do ordeoa.Jo ou 
solslo destü,.IJara legar a sua fa.milia pensão 
ma1s vantaJOSa. 

§ 1.• Limitando a contribuição ao ot•dena.do 
ou soldo inferior, a. j;lensão leaada será na 
:proporção .da.queHe ou deste, se.fa. qu:l.l fOr- a 
lffi}}Ortancta com que tenha concor!'ido du
rante o e;x:ercicio do emprego superior. 

~ 2.• St, _em virtude da condição legal 
actma refert!Ia, a. aposentadoria for concedida 
com os vencimentos de emprego mn.is remu
narndo, a. contribuição p:1ssarit. u ser na. rozuo 
rlo ordenado ou sold? que ''em a perc~ber, 
completando-se, por.;m. dentro do primei.I'O 
a.nno, mensalmente, a dill'ere1tça entre um e 
ou1.J•o, relativo n. t<.do o tempo do ultimo Ol'
denado ou soldo inferior.» 

· Qua.n,[o, PO!-'ém, se quiz~sse interpretat', de 
JUodo contr-al'lo, a. doutrm •. do projecto a 

Accrescente-se, in fine: 
~em áquelles que, mais tarde, sejam apo. 

sentados ou reformados.» 

Creio, Sr_ Preshl!mte, que, si não tenha 
respondido cabal e brilb.antemente ás objec
ções do illr1stre Deputado tluminense, pois 
nlio po~;suo dotr.s intellectuaes de valor igun.l 
aos ue S. E-x., bui, ao menos, assignalac!o 
as io.)ustiça.s constantes do voto em separado, 
feitas á maioria. dn. Commissã.o Especial de 
que sou humilde relator. 

O SR. E'A.UL.I. RA.~tos-Pois não; perfeita· 
mente-

O SR.. RonoLPilO PAIXÃo-S. Ex:. fechou a 
sua analyse com chave de ouro, dizendo 
que «a.pe::ar de contra-rio, muito r:;ont,·ario ao· 
spstema do r.?qul:J.mento de 90, julga pre{eri
r:el m1.>1ttl·o a adoptar·se o prajecto &! maioria 
da commissáo !»-

Tal e o amor que o illustt·e Deputa•Jo pelo 
Rio de JJ.neiro vota ao seu substitutivo 
condcmuado pelaCa.ma.ra. em 2• d1scussã.o, que 
S. Ex. prefere o actual regulamento áquell6 
que a Commissão teve a veleidade de sub
metter a.o ex:n.me da Camara, sem o apoio de 
S. Ex. 

Mas, Sr. Presidente, este juizo rJ.e S. Ex:. 
não revela accaso, intensa paixão pelo seu 
tra.ball10 ! 

Pois, um J>l'Ojecto que a.ngmonta ns fon
tes do renda. ilo montepio obriga.torio, du
plicando as contriuuições m()nsa.es, quauru
plic;•ndo as joias, ()Xigíndo dos pensionistas 
o )>a.ga.mento tle um dia da pensã.o mensal ; 
um projecto que diminue o numero de her
deiros dos contribuintes, que melhora, em 
summa., extraordiua.riamcnte, a.s condições 
financeiros da benemerita institui~o, é infe
rior a.o regulamento actu:tl, que ha. de con
duzir, como S. Ex. reconhece, a. grande nã.u. 
aos cachopos! 

Realmente, o illustre Deputado, que é um 
homem politico de valor, que se teu\ revelado 
como defensor estrenuo dos interesses do The
souro, foi infelb; em dizer que o regulamsnto 
de 1890. ex·l>i do qual cllc terã. de fazer, em 
ftlturo lJroxhno, immensa. despeza com pen
sões a f:Lmi!ia.s de funcciona.rios, é prefet·ivel · 
no rn·ojocto da maioria d:> Commissão, que 
torna. o montepio algum tanto oneroso, é ver
dade, aos contribuintes, porem menos pesa.do 
aos cofres pu))licos, portanto mais garantidor 
dos dit'eitos adquiridos pelos pensionistas. 
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Sr. Presidente, não me incotumodarei, si o 
projecto da. maioria. da COmmissão relegado 

, fór ao pó do n.rchivo : peço, todavia, ti. Ca.
mara, que àê igual destino ao substitutivo do 
illustt·e Deputado pelo Rio de Janeiro c que 
tlec!·ete : . 

Artigo uni co. Fica abolido o montepio obl'i· 
gatorio dos empregados publicas civis da 

.União. 
(ilfuito licm, muito lie~;t, m1dto /Jetn. O ora· 

dor c' v ivame11 te felicitado pelos .~ettS •;ollc!Ja$ 
)Jl'C.wmtes. ) 

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE IS!)9 

O Sr. Luiz l~dOIJ))ao-Sr . Presi
dente, venho mais uma vez cccupar a atten
çã.o da Casa. com os graves acontecimentos 
que t iveram logar am Matto-Grosso e sub
metter {t sua consicleraçãoum:t das fuces desta 
questão que ainda n~.o foi drwidamentr. apre· 
ciada. 

O requerimento de informações que vou 
apresentar v isa j ustamente esclarecer o modo 
pelo qual putlr•.rarn. o;; r evoltosos de Matto
Grosso obter armas e muni~ões fedcraes para 
Dr~ticar contra a a.ssemblé:l. do E:>tado e seu 
presidente, o attc::nt:tclo que a Camara já co
nhece. 

Realisa.•las o.s oleiçues para pre5idente do 
Estado, a 1 de março. e conhecidos os resul· 
tados desra. v ora v eis a.o c;mclidato do Sr. mi
nistro da Fazenda., pr•ocur uu o p·•r tido ad
verso ao ~;ovc.rno rLo I<:~tado, nrmat-se, con
servando-se em attitudc hostil. ;1guard:m<lo 
n.s ordr.ns dos scns tl i rectores no~ ta ca pi tn.l e 
só esperando o momento oppol'tuno pam 
marchar cont ra <1. capital e t•ealisar o a.ta· 
que. 

O signal plt.ra a r•euni5.o rios gx·upos arma
dos era a demissão, que daqui seria r:ommu
l1ica.da pelo telegrapho, do Sr. Senador Ponce 
do commando superior do. guarda nacional. 

Logo que chegou <t noticia. desta. demissiio, 
r euniram-se os grupos armados que ckvium 
dentre em pouco a ssaltai' a capital, no in· 
t uito de íorç;\r a. assemblea a annulta.r a elei
ção, se.,oundo ordem partida. desta. cidade por 
telegrammas que já foram publicados n'A 
Noticia de 8 da abril, telegrammas que j <i. t ive 
occasião •le ler á cama1·a. 

O governo de Matto-Grosso, n:í.o tendo ele
mentos de defeza, nem~ a1·mas, nem municões, 
dirigiu-se a 29 de março ao Sr, Presidente 
.da. Republi.ca, pedindo que S. Ex. llte !or ne-

cesse o armamento e a. r espectiva muniÇ<i:o, 
declarando que o Estado não tinha recursos 
bellicos e, portanto, não podia oppôr aos in
surrectos Dt!nhuma resistencia. e nem deüm
deT·-se da aggressão imminente de que estava. 
ameat;()do. 

O Sr. Presidente da. Republica., recebendo 
este pedido, tomado de um sagrado horror 
pelo sangue que ia ser derro.mado, recusou se 
peremptoriamente a fornecer os art igos bel
licos de que precisava o governo de M.'ltto
Grosso. 

S. Ex. r eceia.vo. o derramn.mento do san· 
guo daquelles que iam attaca.r a s autorida.· 
des conl!tituida.s do Estado, e pot• es&'\ razíí.o 
r ecusou fornecer os elementos que o gover
no local pedira. em sua legit ima dcfeza., en
trega.ndo-11 inerme aos bandos de insurrectos 
proviflos ele armas e munições federaes, cuja 
origem o Gover no n[o tratou ainda de ave
riguar, 

Porque S. Ex . não t nmou providencias 
para averiguar a. procede:qci<~, das armas for
necidas aos revoltosos~ S. Ex. não se preoc· 
cupava. de deixar o governo de Matto-Grosso 
inerme -perante os inimigos, mas não tratava 
de impedir que aquelles fos~em providos de 
armamentos e muuiçües raderaes. 

As armas fo t·necidns aos revoltosos de Ma.t
to Grrssso sa.hi ram do deposito de artigos bel
licos da cidade de Corumbá, sob o pretexto de 
serem utilisa.da.s -para exercício de tiro. 

São essas as informações que r eceui e nesse 
sentido vou apr~s:1 nta.r utn requerimento 
para que o Governo t·espondo. como de um 
deposito do ar tigos bc!Iicos da. União se pôde 
retira.r munições par;~. revolt osos se ar ma· 
rem contra os poderes constituidos de um 
Estado. 

Mas hn. ainda cousa. peior : o o.rmn.mento 
que seguiu de M•mtevidéo polo v~l)or Larla
rio tinha rl e ser introdnzirlo em Mntto-Grcsso 
c para. esse fim jó. lbrn.m rlnrlns t l)fli\s as pro
videncias . 

O Sr. ~linish•o •la Fa.zencla substituiu o 
inspcctor ela Alfnndega do Corumbá justa
mente na. occasião em que as armas deveriam 
ser importadas e avisou ao Minish·o Bl•a.zi
leiro em Assumpcão, o Sr. ltlberê, par:~. fazer 
seguir quanto antes a. or•lem de tlemissãl) 
para. Corumbá. 

Esta substituição era não sé uma. med i
da. eleitora.! r calisada em v esperas elo pleito, 
como tambc;m devia proporcionar ao partido 
do sr . Ministro da l~a.zenda. occasião prvpi
cía. partt introduzir pelll. Alfaodega. as armas 
a munições necessarh1s aos revoltosos . 

Como se explico. o açoclamento do Ministro 
nt1 substituição rio empregado a que me re
tiro ? Não ha exemplo na administração de 
se mandar um funccionu.rio honesto e cum
pri\lor !los seus devere.<.! de um momento 
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para outra passar a judstlicção ao seu sub. 
stituto. 

Assim, a recusa formal do Sr. Presidente 
da Republica de fornecer arma;; ao governo 
do Estado parecia incubar o proposito de en
tregai o inerme aos part.idarios do Ministro 
da Fazeoda. 

Não é preciso demonstr<\1' o pedgo que 
para a Federação resulta do procedimento de 
S. Ex., porque é iutuitíva a incouveniencia 
de estar a Federação auxiliando directa ou 
indirectamente qualquer movimento revolu
cionaria contra os governos estaduaes. 

Sabe a Camara que c principio consagra•lo 
no <trt. 6.0 dt1 Constituição é quasí urna cú
pia. do al't. 4•, secção '1" da constituição dos 
EstadiJs Unitlos que autoriza o Govel'OO da 
União a intervir nos negocias dos Esta.1los. 

Vou ler <"• Ctlsa a secção 4·' tlo art. 4." dn. 
Constituição a.doptad<~ a 17 rJe setemi.J1\) tlc 
1787 pela convenção de Phil:J.delphiu: 

«Os E:>tados-Unidos ga1'antirão a cada um 
dos Estados da. União n.lbrma. republicana de 
governo e o protegerão contra qualquer in
vasão, e tambem à requisição da a.ssembléa. 
ou do poder executivo (quando não fõr pos
si.vel a reunião daqueUa) contra qualquer 
violencia interna.» 

São justamente, os ca.sos previstos pelos 
· ns. 2 e 3 c1o a.t•t. 6.< da. Constituição Bl':J.Zil 
leira e tenho interesse em tratar deste as,; 
sumpto por ter visto aqui expemler·se a idéa 
exquisit:\ r1e deixar ao arbítrio do Presidente 
da Republlca a applicação e interpretação 
do art. 6'' do. Constituição. 

Pedirei licença ii. Ca.mara. :para mostrn.r 
como naquelh grande RrepubUc:~.sc entenrlc 
a missão protectora d<~ União p:ua com os Es
tados. 

Diz DUIWiGz nt:1. smt obra intitulada: «Les 
J1Jio>istrcs dans les principau.;; pays rl'Eutope 
ct d'Amó·iq1te )) depois de citar o seguiuw 
trecho de «De Cha.murun .» .-.:Mas, si uma in
surreiçiio se levQ.ntasse em um dos Estado~ e 
si nelle derl.'ub~sse o governo republicano, 
seria evidentemente dever do Presidente n.gir 
s(~m demora; compete ao mesmo, :primeiro 
prevenir o pet•igo e restabelecer a ordem. 

« Todo.s as forças dos Estados Unidos estão 
coUocada.s á suo. tlisposir;:ã.o ; compete-lhe sa· 
ber o emprego que dellas terá a fazer.» 

«O dever de protecção contra a violencia 
interna visa as insurreiçúe~ que pod.em pro
duzir·se em um ou outro Estado. A' requisi
ção úas autoridades locaes, o Presidente dos 
Estados Unidos dá ordem á~ tropas foocraes 
ou ás milicias dos Estados vistol\OS, de repri
mir as rebelliões. Todavia, antes do agir, 
elle tem o direito d~:~ apreciar si as ci;:cum
stancias justificam a. sua intenenção.» 

«Muitas vezes tarobem nos c11sos de insur
reição, apresenta-se uma questão delicada: 
dous poderes rivn.es se constituíram no Estado 
e antes de leva.r a um ou a outro o t'.J>oio das 
l'or·ças militares da União, o Presidente d!lve 
indo.ga.r e decidir qua.l dclles possue a. autori
dade legitima.» 

0 SR, CASSIANO DO NABClMENTO-Está elle 
alú apreciando. 

O SR. Lvu ADoLPHO-Vcja V. Ex. o caso: 
ü quando ha. duv-ida sobre quaes sejam os po· 
deres constituídos. 

No caso de Matto Grosso havia. algumct du
vida sobre isso 1 

O SR. CASSIA.Nu nu NAoCI111lll'>To-No caso 
de I.Ia.tto Grosso nunca. houve dous poderes 
rivaes. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO-Vou ler ainrJn ou~ros 
trechos: «O Governo Ferie1'al, ncltando assim 
a sua acção directn. sobre os Estados limitaüa 
a certos casos inteiro.mente m:traordint\rios, 
nií.õ tem necessidade de exercer sobro elles 
uma vigihneia n.tteuta e con:;tante.» 

E em eutro logar acct·escenta.-se ainda: 
«A polici:L in tet•ua. é exercida pelas autorirla· 
des Joeaes, a manuteoç1io (bordem, a tra11· 
r1uillidade publica, a protecção das pessoas e 
das propriedades não entram nas attribui
cões úo po:Ier federa.!, e este sõ pode inter1)ir 
110 ClkW de re'votta ot~ de []r<PJC imuri'eiçt!O.» 

Estas citações não lleixa.m de esclarecer 
pet•fcita.meute a ques~. 

0 S l~. CA.SSIA.NO DO NASCIMENTO dá um 
aparte~ 

O Srt. Lurz ADOLt>IIO - No caso vertente 
não ha. duvida alguma sobre qual seja a au
tori.J;tde; o pl'oprio Presidente da. Republica 
assim o entende, pois abi estü.o os telegram
rnas quo expediu embol':t tarde. 

0 StL CA.:>SU.NO DO NASSIMENTo-Digo Q.UC 
este argumeuto proya. contra V. Ex. 

O SR. Lt:rz JwoLPHo-Vou ler os telegra.m
mas que o Sr. Presidente da Republica. ex
pediu. 

0 Sr:t. CASSIAKO DO R\SCI!IIE:Nl'O-Eató. diS
Ctltindo o caso concreto ? 

O Sa. Lmz AnDLPHo - Estou discutindo 
a. these constitucional para de :pois chegar ao 
caso concreto. As autoridades de Ma.tto 
Grosso que figuraram eram o presidente do 
Estado e a a.s~embléa legisla.tiva, e tanto uma 
como outra. pediram a intervenção dn. União 
sem que o Sr. Presidente lh Republica to
ma.~S() m•'<lida alguma ne;se sentiuo. 

E' precisamente o nosso caso e emquanto 
existir o art. G0 da Constituição, o Presidente 
da. Republica. uã.o póde, a titulo de interpre· 
tal-o, deixar de executar suas disposições. 
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· Ora sellhorcs, osta. interpretação da Con
stituiçã.o Americana tem sido sempre seguida 
por todos os seus comroentadores: a. União, 
exercendo acção -protectora sobre os Estados, 
impede que os poderes constituídos locaes 
pcssam ser depostos por uma revolução qual
quer. o fer)eralist!l., que como se sabe ê obra 
de Hamilton, Madison e Ja.y, os tr€s gr;1ndes 
vultos da independencia. americana e prin
cipaes collaborarlores da sua constituição, no 
capitulo 9• que trata da «utilidade da União 
como preservativo contra. as facçves e insur· 
rcições » assim se cxpri me soln·e o dover de 
protecçlo rlo Governo Federal em rei:t.Ção aos 
governos locaos: 

«Um dos grandes beneficio;; da União, rela
tivamente á. pa?. c á. tranquillida.de uos E!!ta
dos, e a barreira fjt!C cUa der-e oppór às insur
?·eiçiJCS e tis facções. Não e llOSsivel ler a 
historia. das pequenas republicas da Italia 
sem se sentir horrorisado do espectaculo das 
agitações de que ella.s eram continuamente 
theatro, e daquclla successão rapida de revo
luções que as conservaram em um estado· de 
oscilla.ção perpetua entre os excessos do des
potismo e os horrores da a.n:\rchia. » 

Ha. ainda um outro capitulo desenvolvendo 
esta mesma these onde deparamos com as 
Se!mintes palavra: «Entre as numa1·osa.s 
vâ"ntagens que nos promette uma união fun
dada em bons princípios, não hanenbuma que 
tanto mereça ser desenvolvida como a sua ten· 
dencia. a amortisar e reprimir a. víolencia. 
das facções.» 

Eis como os auctorcs da. constituição ame
ricana interpretam as suas disposições. São 
os homens que contribuimm para. a fundação 
e consolidação das suas instituições que assim 
se pronunciam sobre a. intelligencia. e alc:mcc 
dos princi pios nellns consagrados. 

Os nossos legisladores da. Constituinte foram 
previdentes quando transplantaram pnra a 
nos> a Constitui!,iio a disposição da conatitu ição 
americana, e uma vez que clla Ee acha in· 
cor-pora.da em o nosso estatuto politico, com· 
pete llO Presidente da Republica applical·a. e 
niio interpretai-a. a sou modo. 

E' pelo menos o que elle jurou cumprit•, 
quando prestou o compromisso ao assumir o 
exercício do seu cargo. 

Tenho aqui um jornal dos -pa.rtidarios do 
Sr. Ministro da Fazenda em Matto Grosso, 
onde se declara sem o mencr rebcço, que foi o 
Governo Federal que tez tudo -no Estallo. 

0 Sn. CASSIANO DO NASCIMI~l'\'J:O - Agora. é 
o caso concreto. Já discutiu :1. these constitu
cional 1 

O SR. LUJZ AnoLrno-Vej<\mos a••ora Sl'. 
P1·esidente, do que se tratava no ~o de 
Ma.tto Grosso. 

O êommandante do 7• distrlcto mil i ta r , em 
sua commuoicação ao Governo, em officío 
publicado no Jornal do Comme1·cio de 4 de 
junho, mostra qu:.tl o intento do Sr. Ministro 
da Fazenda. As condições exigidas pelo par· 
tido ~o- Sr. Mi.nis~ro da. Fazenda, depois <le 
um S1t1o de sers rlras e da mais heroiea. re
sistencin. dos nossos correligionarios, eram as 
seguintes: l'enuncia dos Vice,.Presidentes,re
nuncia ~o s~n3.dor Generoso Ponce, do cargo 
de Pres1~ente ~ do_ mandato de Deputado á 
Assembleo. Legtsla.ttva do Estado, eleição do 
Presit.lent(l da Assembléa. á escolha da mino
ria, annullação da eleiç.ão de 1 de março e 
iDdemniza.,;:ão de despezas de guena. 
. Eram estas as condições imposta.s pelos 
lOSUl'l'ectos para annulla.r interinamente a 
influencia do partido que occupava. a situa· 
çã.o política. do Estado. 
_ As l?rovhlenc!as d~das pelo ·Governo para 
1mp~<hr estn. vrolencra praticada, contra a 
Assembléa foram nullas, como se viu dos te
legrn.mmasjú publicados. 

Ha, entro os te[egrammas pnblica.dos no 
discurso do Sr. Rodri!rues Alves um da mais 
alta g1•avidade : é aquelle em que o Sr. Pre· 
sídente da. Ropublica insiuun. ao ~omman
da.nte do <listricto o atvitrc da anoulla.çã.o da 
eleição, t~lvitre aeooselhado por chefes _poli
tícos daqui a coneligiona.rios de lá. 

Este telegramma. está. de accordo com ou
tro posterior de S. Ex., congratulando-se 
com o commanda.ute do di.stritto pela sol1tçúo 
pacifica do conflicto. 

Si tudo isto não é um verdadeiro a.tteutado 
contr:\ as instituições que adoptâ.mos, si não 
é um ataque formal ao regimen f<:!derativo, 
não sei como poderá ser qua.lifica.do. 

Diz o nobre Deputado que o Presidente da. 
Republica. deu todas as providencias; mas, 
Senhores, quem vo.e responder a. esta. im· 
pngna.cão é o seguinte oílicio da assemblea 
Leg-islativa tio Estado datado de 10 do abril: 

«E:xm. St•. General commanda.nte do dis
tricto. -Achando·se esta. a.ssembléa. reunida. 
hoje;p-,u·a, em obed.iencia á !oi e á. Constituiçií.o 
do Estado, proseguír em seus · h•abalhos da 
presente legislatura e apnra.r a eleição de 
Presidente .e Vice-Presidentes p~ o futuro 
quatriennio a começa.r de l& de agosto vin· 
douro, tendo :sciencia, por communicação es
cripta., de que um grupo numeroso de popu
lares, á. mão armada, esta sitiando esta. ea.
píta. a pretende a.tacar a. cidade sob pre
texto de gamntir a deliberação da mesma As
sembléa. e vendo-se assim ameaçada e, por 
conseguinte, coagida de exereer livremente 
a sua. soberania, resolveu declarar-se em 
sessão permanente, e nos termos do art. ]2, 
§ 5• da. Con:;tituiçfl.O Esta:doal combinado com 
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o art. 60 § 3' da Constituição Federal, "Pedir « E ~onsidera.ndo que, conforme se vê da. 
ao Governo da União a sua. intervenção. respo~-tn. dirigida pelo commandaute do dis-

0 que tem a honra. de communicar a V.Ex. tricto militar ao offi.cio que emda.ta de 10 di· 
para seu conhecimento e governo. rigiu-lhe esta Assembléa., pedindo o apoio da 

Saude e fra.ternidade.-Gcneroso P. S. de força. federal par:1. manter a ordem e gar<tú· 
Sou:i:r, Pcmce, presidente. -Anto,io Pinto de tir a deliberação do Poder Legislativo E~· 
Sou.za Leque, I• secretario.-J,~st'itti~~rto Au· ts.doa.l, t&l apoio não póde ser dado, por isso 
gusto de Sallcs Fleury, 2• secretario.» que o Go-verno da Republica CI'denou que a 

rorca. federal se conservasse neutra ; 
E' 1Jreci:o notn.r-sl! que, antes deste pedido «Considerando que as forças a.rma.da.s que 

de intervendio, em data de 10 de abril, o sitiam a Capital, teem tiroteado e bombar
Sr. Presidente da. Republica havia recebido deado a mesma, incessantemente, ta.nto de 
diversos telegrn.mmas <lo Presiden te do I!:s- 1lia. como de noute, exigindo <L nullidade das 
tado no mesmo sentiuo, telegrammas que eloiçüts ·; · 
entretanto não foram -publícaJos no di.scut•so «Considerando qu!, comquanto o movi-
do Sr. Senador Rodrigues Alves. mentonrmn.do não seja meio legal de p~:o-

Que o Sr. Presídeute da. Republica ne· testo contra o processo eleitoral , são criticas 
nl!uma. providencia. tomou, no sentido de im- e dolorosas as condições da população inerme 
pedir aquella violoncia contt·a a Assemblea, d':': Capital e especi:~lmente desta assemblêa, 
vê-se cl<J.rameute do seguinte oincio com quo na.o obstanle havor o chefe da revolução a.:;
o command:mte interino do districto respon-' segurado que respeitaria a deci:><1o da. mesma, 
deu ao offlcio di1 assemblea. : qua.lquet• que ella. fosse : . 

« Commando do i• districto militar-Quar· 
tel-Geoeral em Cuyabá., 10 de abril de 1899-
N. 1641 - Secretaria - lllustres cidadãos 
Presidente e Secretaries da. Assembléa doEs· 
tado-Em resposta. ao vosso otricio de hoje 
dntado, cabe-me declarar-vos que, em vil·· 
tude das ordens traosmiltidas a este com
mando, só depois de receber do Governo Ceu
trl\1 a necessaria ordem, poderei 5a.tisfazer •~ 
vossa requi;;i\-âo; e por isw telegrapho neste 
momento n,o mesmo Governo com a declara· 
c;:ão-urgeotissimo-e fico aguardando ~. re
spectiv<~. resposta para communicar-vos. 
Junto remetto·vos a cópia no telegra.mma. 
que dirigi a.o Governo Centra.l.-Sa.ude e fr.l· 
ternídade. - Tenente-coronel Fraacisco ele 
Pa.ula Castro.:~>-«Cópia-Telegramma-Quar
tel·Genert~.l, 10, 4. 90.-Sr· general chefe do 
Esta.do-Malor do Exercito-Rio-(Qunrtel)
Participo-vos a.ssemblea. I'equ'sitou desle 
commando íntervenç5o t'ol·ça ft:dernl, afim de 
garautir SI.L.'l. deliberação, visto achar-se coa
gida. por grupo de populares, á mão armada, 
ameaçam livre exercício sua. oober:J.ni<\. 
Acha-se sessão permanente. ·Aguardo· vossa 
resposta urgentissima.- Sauduções. (Assig· 
n.a.do) Tenente-coronel Pa~tla Oastro.-Eatã. 
conforme .-Lupercio d!.! Silv~ Fra1lç<l , alfe
res-secl'etario. » 

Não são porêm,estes os unicos dotumentos 
que demonstram a ausencia absoluta de provi· 
d encia s pol' parte do Podel' Exrcutivo na.
quella. grave emergencia ; o p:.recer da As· 
sembléa não tleixa a minima ·duvida sobré o 
procedime-nto do Governo, ordenando ao com· 
mandante da. for<;a federal a. observancia da 
neutralidade ! 

Diz este parecer : 

« E' a commissão de parecer que a unica 
solução para tão extraol'dinaria situação, a 
que póde fazer cessar os anormo.es succes;os 
de que é theat ro esta. Capital desde o dia IO,e 
a annulla.ção das eleições procedidas a 1 de 
março ultimo ; pelo que propõe que sejam 
approvada.s as seguintes conclusões : I' Que 
sejam annullada.s as eleições procedidas em 
todo o Estado no dia 1 de março do co!'rente 
anno, para. Presidente e Vice-Presidentes do 
Estado para o qua.~rieonio que tem de ini
ciar-se a 15 de agosto proximo vindouro; 2' 
Que o Governo do Estado marque o dia em 
que se deve procedet· ú nova. eleição, de modo 
que a apuração poSSd ter logar, autesde tiado 
o vigente periodo constitucional.» 

Eis, Sr. Presidente, como se pa~sou a. intt\r· 
ve;tção amistosa do Sr _ Ministro da Fazeuda 
e como es~a intervenção tem Sido aqui le
V<ld:l. á. conta. de S. Ex., como um acto de 
benemercnci<J., de alto serviço prestado :i. R.e
publica., eu espero pintar de vivo á Camara 
dos Deputados o procedimento que S. Ex. 
teve em toda. esta. questão. 

Tenho em meu poder notici::ts detalhadas 
dos luctuosos factos que se deram em 
Cuya.bâ. 

Até então argumentava. com informações 
que me eram traDsmittidas por via telegra
ph ica, mas a. gora. a correspondencia ordina
ri3. esta chegando e fornecendo noticias mais 
minuciosas sobre aquellcs tristes aconteci
mentos. 

E' nssim que uma cal'ta particula.r recebida. 
de Cuy<l.bá diz: 

• Nunca t ive a. m<lnoY duvida, desde as 
primeiras excusas do Sr. campos Sa.Ues em 
não atteoder á.s requisições do Presidente do 
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Estado, que se consumma.J·ia o crime de des
respeito a Constituição. da Repu!Jlica contra. 
todas as leis da bumanitla.de ! 
· «Não pócle haver nada mtl.is lloJ-rivel do que 

esse procedimento doS!'. Campos SoJres, que 
sendo a.vi~ado em tempo 1lc que c~tava immi· 
nente um acontecimento sangulnolento nas 
ruas desta Capital e podendo evit<ll-o com 
um telegra.mma com a.s nccessarhts instru
ções ao comm:tndaute do dbtr·icto, já que 
nii:o querifl. dar credito ás informaç0es do 
Pl·esidento do Estado, ao envez disso, recom
menda va repetidas vezes e smnpt•e á aut"ri
dade. milirat· :t mais ri~orost~. neutr;.didade, 
que foi com :tntecip:tç:'i.o assegurada. aos rc
Yoltosos e que da.v<t loga.r a entt·anul u; 
militare;-; em ;~mi~tosas confal,ulaçõe::: com 
aquelles e de que e bem signiJicativa provo. a 
m11dança t:.lo q uartel-geuet·a! que era a.o la.<lo 
do pabcio pam o Arsenal de Guerra, nas 
proximidades do quartel-general rllvoltoso. 

«Ter-minada a luta, comtiluiu-se o corn
mandanto 1lo districto, não sei si por mer.\(J 
ou por ~ympatl1ias, o m~ior prolector rlo~ l'e· 
vo!tnsns, flca.ndo o governo do Ji:studo com a 
sua acção :mnn!l:~.da iuteiramente i!iant<" rla 
intervenção que agora se exercia, não contl'a 
os revolr.osos, m•ts contra o Governo. 

«Em doloroso ver·se a toda a hora, a lodo 
o instunte, os ajud;mtes de OJ'úen::, arrogan
tes, a transmittircm ao presidente do Estndo 
continuas recados tlo comrn•tnuante do i.lis
tricto. Ora constava-lhe quCl tin!ID.rn ~ido 
presos alguns revolto~os, ora que tinham ma
hll:l.o um dis~itlen te, or-a que convinha mu.n
uarde;;manchat• Jogo õLS trincheiras, e C·I'll({llC 

era indisiJensavcl di.<JJCI'sw· as (urç.rs cu•ic·ts ! 
-«Entretanto, perllltttiu-sc f!llC os revoltosos 

so r e ti ra.ssemttrma,Jo:> e em bo:L ot·dcw, tcnilo 
si elo m;tn!lado. ;t mu~ic;c do 8" IJ:tlal hã.o feli
citar o coronel Pn.es ele Barros, e do quarld 
da marinha tiz·:l'am·St! conti11encias {L forço. 
I'evoltos~t Q ne sQ retira v a. 

«O directol'llo La!Jora1.oT·io Pyrotechnico pe
diu ao commanunnte do districto, a titulo de 
g;Lrantir o La~or·atorio, que mamlasse .tarcs
pingart.hls e muni<,Xies que f0ram distribuídas 
aos 1·evoltosos. E essas armas e rnuniçúes at~ 
l10j e não foram recollüda.s ao ~rsenal. 

~E' uma inversão dtt ordem natul'al das 
cousas o dizer-se que a annullação da eleição 
de 1• de março é o producto de um nccordo. 
Não, mil vezes não; aquillo e o producto 
verdadeiro do que está. consagrauo nas pro· 
missas do pa.recer; porém o que e mais grave e 
não está ahi mencionado 6 que, quem pri
meiro f,~z aquelb exigcncia quando se appel
la.va para o 8eu patriotismo, par::~ evitnl' o 
det·ramameuto de sangue, foi o Miu·istro Lla 
F<tzentla, e isso jã nU.o é ahi um segredo, 
porque estú. publica-do n'A. Noticit,, O que, 
porem, talvez não s<Libam ahi foi que rcspou-

deu âquella. ex:iger1cia de modo que poderia 
modificar bastante o e3pirito prevenido de 
qualquer outro menos enfatua.do que o Mi
nistro da F<lzenda.. 

<.<Eis a resposta.: «Ai Yitre apresentado não 
encontr•a apoio na Constituição •. nem na lei 
e vcrJade eleitoral. Poderemos, porém, che
gar mesmo resul"bulo resignando João Felix 
a pós seu r ~con hecirne n to.» 

«0 que pensa o amigo que nos respondeu o 
:Ministro? Vae iicat· aby-smatto; eis<~ suu re
sposta, que sô nos chegou ús milos no mo
mento am que os a.civcr&trios nos exigill.rn, a 
troco da vi <lu, todas a:~ hurnilha(,:ões pos~iveb: 

« Art. 76 1 e i es llt'! oal n. 34, tle H:i(l3, ÜlCi
lita u.sscmbl~a annu!l;J.r eleição. i\Iinha. pro· 
posta honro;,;:\ pllrll aHlba:; u:; p~u·ées, ~~ vos>;t~ 
de ronuncia tle um pt·esi<lente pareceria. im
posição t!o no~so lado e hurnillt<tçií.o do grupo 
que dirigis. A,;w,sellro co~M juiz ~mparcia' e 
F ''' i<so in.~islo c cl''t' como dcfitliliG·I <L pro· 
tíOSüt d" wmullaçao.» 

,<Já vê o amigo que o Sr. 11-!ínistro tia Fa
zc:n,la. não estava 110. ignorancia elo que aqui 
pretendiam DS seu:> amigos e sabia. muito bem 
que oHes estavam preparados para, á mão ar
madu, razer-nos :V.J.uolla extorsão corn o vi
lipendio do um dos poderes constituídos do 
Estauo. 

«Creio quo esses telegTamrnas do Sr. Minis
t.rC> úa F<l.zcndtt, bem analysa(los, om um paiz 
olldc bouve$SO mor.,!itlade, seriam sufficientes 
pl\ra t'[)eal-ot.lo poder.» 

E i$, Sr. Pl'esidente, explica.< lo o modo :por 
que Sú dt•u u o:olução pacijl'<;a, pe!:t qual o ::5!.'. 
Presidcule da !ta publica s~ congraturou com 
o commaw.lanto tlo 7" dlstt·ict.o milit:l.t•, agra
dccc:nllo a interveuçito d.o mesmo comma.n· 
daute neste negocio, o que deixa. conheeõr 
pel'feitamnnte nue o Govet·no protegia ;J.ber
tamente iLr!UOHts que attenta.ram contra IJS 
poderes constituídos em M.:'l.tt(I-Grosso. 

E n participação do Dt·. Joaquim 1\Iurtinho 
em todos os acontecímeutos com o a.poio do 
Sr. Presidente da Republíca não póde pussat• 
tle:>perc,)bido pcla N<\çfí.o, o,ue tem o direito 
de saber o regimen em que vivemos. 

Iuü:llizrnente, todas as diligencüts empre
gadas aqui junto ao governo do Sr. Presiclente 
dn. Republica., todas as medidas que eu re. 
clamei de s. Ex. ficaram no papel ou na boa 
vou ta de, p:.~ís está exhuber;1ntemente provado 
que depoís de ouvir as minhas repetidas re
clu.ma.ç.jcs a respeito do que se passava. no Es
tado, onde se succediam as scenas que ji co
nhecemos e que coustituem uma vergonha. 
p•tra o systema representativo e só servem 
para desmomlisar o regimen que adoptámos, 
o Governo nenhuma pt•ovidencia. tomoH. 

Não compl'ehendo como o Sr. Presidente dzt 
Republica, que em sua memagem. falia em 
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rerôrma.s eleitoraes, pudes>e ter consentido 
em um attentado contru. uma assembléa. .que 
estava no ·exerci cio de suas attribuições, e 
nem como S. E::.:. prestou a.poío ao Ministro 
da. Fazenda para. fazer a inversfl.o política. no 
Estttdo, sérvindo·se de todos os elementos que 
devia empregar para. proteger os poderes 
locacs. 

Eatretauto, Sr. Presidente, o E~ta.do de 
Matto Grosao está. entregue á verdadeira. 
anarchia e se diz que o Gove1•no Fed~ral não 
.intervem, nem quero qne intervenha, pois 
nã.o desejo crear mais ditnculdades o. meus 
amigos, por isso que o partido elevado pelas 
a.rma.s do Governo Federal não conseguir;\. 
destruir a. anarchia. que alli está. profunda.· 
ments im:pla.nta.da., como diz o commaoda.nte 
do 7• · districto,que assim descreve a situação 
afllictiva. daquella :parte do t crritorio na
cional: 

~ A re•mlucão lançou a semente da discor
dia, do odioe da. vindicta no saio da. popu
lação dest3 Estado. Desconlia.-se da repro
ducção de novas luctas fratricidas e os espíri
t os sentem grande m:ll·estar quanto ao fu· 
turo politico, que reflecte dirnctamente em 
todos os ramosde actividacle.» 

s·. Ex. deve ficar convencido de que o 1'e
gimen inaugurado em Matto Gros~o é o da 
nna.rchia. e que a Constituição nã.o pel'lllitte 
a S. Ex. empregar a. força federal para mon· 
1ar nos Estados a :politic.1. p~ssoal dos seus 
ministros. 

Quando a. critica historica ti,:er C).!gum dia. 
de estudur com severa imparcialidade o inicio 
do Go'>erno do Sr. Presítlen te da Repu IJl ie<~., 
terá. seguram~nte de verificar q ue o regi
meo presirlencial, onde ;\ inicia.ti vo. do chefe 
do Poder Execut ivo exerce influencia pre
ponderante e decisiv•~ sobre a dít·acção dos 
ne~ocios publicas, loi pratic•1ment~ sn.crifi
c:l.(la, 'Podendo-se affirmn.r que av S1·. Presi
dente da Republica ;tcontecerá o mesmo que 
succedeu a certos reis de Fra.oça., ue cujos 
nomes a historia pouco se preoccupo., lem
bt'ando-se. porém, Lios Richelieus e Mazar i
nos que os governaram. 

O orador manüa. ú. Mesa. o seguinte reque
mentJ : 

Requeiro que por illtermedio da. 'Mesa do. 
Camara sejam pedidas ao Poder Executivo as 
seguintes informações : 

3"' Si a. força. federal ali i estacionada. tem 
e1fectuado exercicio de t iro e quaes os dias 
em que o tem realisado. 

4• Se o comman~hnte do 7° distru~to mili
tar já Íllformou ao governo sobre a. .proce
deocin. das la.nterneta.s que foram empreg<~
das rJelos revoltosos, no bombardeio da cidn.de 
de Cuyabâ. 

5". Si o governo tem sciencia do armo.roento 
e das m1miçõcs de guerra, que 1bram condu
zidos para Matto Gro~so a bordo d" vapor 
Lad~wio e quaes as pro1·idencins adopt.adaa 
no sentido de irnped il· a. introducção no Es.:. 
tado desse mater ial de guerra. 

Sa.la. das Sé'SSiies, 30de junho de 1899.
Lui::: .:ldolpl<o. 

SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 18~ 

(Viuo [l;tg. 1:\5 ''" 2" \'ol . ) 

O Sr. Luiz Adolpbo- Estn.ve. 
eu no ultimo uia de s~ssã.o, demonstrando 
r.et·a.nle <L Camara.,que o nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul tinha sitio injusto com o 
Sr. Senactox• Generoso Ponce, q uaudo o o.c
cusava de destea!olu..-le pa1•a. com o Sr. Minis
tro da Fazeu• l:~o, nas propostas de conciliaç, ii.o, 
a.vent.adas log-o :1-pus a. c:Lpitulaç::io da as~em
blén. de Matto Gro;;so, quando, polo ntl cnn· 
tado da hor<:~, niio mo !'oi l ' o~sive! couelui r o 
discurso. c ler rodos os documento~ que pro· 
vam exltbero.nle1non to que o Sr. Ponctl roi 
em toda a li nha. corroctu no ['J\ >ectlimeuto 
que te-ve para com o l:ir. Ministro dn. Ftl.
zenda . 

i• Quol tra. a existencia de cat·tuchame 
para. a arma. Co_mblain co~sta.nt .... d~ escriptl;l
ração do de'Oostto de art1gos belhcos <la cl
dade de Corumbá. até 1 <~e março do corrtntc 
anno ? 

A c;tpilulaciio c.laassomb!óa. rl~ Ma.tto Clrosso, 
no db\ !7 tloalml, depois tle sota \liu:; do sitio, 
pm· não ter n mesma <VJ uicsciuo á im_posiçií.o 
dn. o.onul!ação da olciç;io, :u:ouselhn:.lt\ pelo 
Sr. Minist1·o da. Fazentla em telegramtnn. lle i, 
tel<Jgra.mma tle que .A Noticia c a. Im1wensa. 
deram conhecimentO ao :publico no d.ia 8 de 
abril, essa. capitulação de urn poder const i
tuldo, mediante a violenoi[1. e a coacção que 
fot·am empregadas, não perm1ttia ao go
vemo lo·:al manter·se no ~eu posto aom o 
prest.ígio devido á. autoridade legal e na.· 
quella situação delieada, devendo ].lroceder
se a uma nova eleição, :procurou o chefe-do 
partido republicauo est.abelecer um modus 
~>ivencU que pudesse proluzir ·a pacificação 
dos a.nimos e restn.beleeer a tranquillidade 
tão profundnmentG altc ra.!1a. pelos recentes 
ac~nt~imcntos. 

A posiç-d.o de sacr i •idos n:>5Utnicl:~. pel•.l Sr. 
2• Qua.l a quantidade (lo nfcritlo car tu

chame dada. a consumo :para. exercício <lc tiro 
desde aquell~ data. ~ 

c~mnrn v. nr 

Senador Ponee c ;\ su;\ <~ Ltitu<lo cvrrecta. 
perman:;ccndo atê o ultimo momen to j ullto 
d<'s sau.s ~migos c rentan•lo a ind·t os racurso11 

7 
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que lhe po.rech1m ncces>arios, afim de salva
guardar cs int .. re.•ses partida rios que lhe 
ostnyam con l1arlos, niio porlia.m rc;dmcntc 
se1' comprehenúidas ]>Or aquellcs que, no 
desejo immoderado de conquistar o governo 
do Estado, não recuavam deanle dos Pl'v· 
cessos os ma.is condemnaveis. 

Tendo circulado tl<t imprensa, poucos dias 
llepois da capitulação da. :tssemhlea, :>.. noticia 
de que o Senador Ponce teler:rapbam de 
cuyatá. ao Sr. Dt• . Joaquim Mtn•Unho, di· 
zen do :<guardar ot•dens ue S. Ex., eu e os 
meus col!eg·as d :1 ropre.<;(·ntttt;ü.o de Matto 
Grosso passamos imrnediata.mente t.ele~ram
ma áquellc S !n:ll!or, perguntando qu:t l o 
fundamento de tal noticia. 

A resposta veiu ~onfirmar mais um::1. ,·ez o 
ttlevant~111o coneeito em qu~: sempre tivemos 
o Seuaflor Ponce, cujas qua.lichdcs,comochcfe 
de part ido, a.intla. mais sobre~a.hiram diri
gindo a energica defesa que, si não evitou 
o sncrificio da situação politica, sah·ou, 
entret:mto, o h1·io e o. dignidade do 
povo matto gr ossense, mos lr<máo que c um 
:povo que não deixa impul!emente a ttentar 
contra. os seus d1reitos. 

O procedimento do Sen•tdor Ponce está 
plena meu te jttsliftc:ulo nos teleg1•amm<~S qne 
vou ler á Camara., começuwlo Jlelo tele· 
gra.mma lido na ultima. sess:.io, cnj(l. repro
ducção torna-se neeessada. para. bem compre
hendel'-se a ma.t·cl1a dos acontecimentos. 

O primeü·o despacho em d.ata de 21 <le abt·i! , 
isto é, quatro 1li:1s depois <[Os la.mentavei.s 
successos alli occol'l'idos, é o seguinte: 

c Joaquim J\.Iurlinho pelliu :l nossa opinião 
sobre situ~<;ão polilicl. r:.espondcmo~ : a illt:• 
::l.l'm::tda está termin:~<la, cml>-::J·ü os Íllsnr
rectos se J'etirltsst'!ll :wmaclos t' mnniciu.<l<ls; 
os ;·mimos r:st,\ o o.iutla nruito exalta•lu~. poi$ 
a annullação d:t elr.!ição •tolOI'os::uncuto sac.·i
ficou :\ YCI'd tHlC c!Citol'Ul. 0 lllOVÍt!IC: Ü.(I :11'· 
maolo nunca foi meio tc:;alllc prot~~to contt'u. 
procc~so eleito' al. 

«0 grupo;<.lissiJ:·nte. scrviua:pcnas t.lc ·incon
sciente instrumento a nos;os uaturacs e ran· 
cor osos advcrsarios que qu(l!'iam vingança 
pela revolução clú l8ü2 <; aposs:.t.rom-~c do 
go-verno a to(lo transe. A situação politica, 
portanto, é bast.ante melindrosa ainda., mas 
_cremos que o ltcerto na escolha tlo novo cnn
-didato ã. presidencia, em a nova. eleiçiio u que 
se vae proceder, poderá tuclo harmonizai'. 
Como· matto-gl'ossenses, estamos p~omptos a 
vos njudar na meritorin. obra 1lo. p:tci!i .;ação. 
O nosso partino numeroso e forte uão teme 
1 u t;~. ma~ a no~sa. tel'i'a. necessi t;, Jc paz-e 
de tronquilidade, c desejamüS sa.bt~l', •lian Le 
desta exposiç:lo franca., leal e sincera, qaal 
a VOSI>::t. opin!iio.- krtQHio Ccsario.- Genc-
1"0SQ l;once. » 

O:~ termos d tl5te telegra.mmn. silo trro di
gnos, trro si ncer os e rlenota'm tal patriotismo, 
que absolutamente n;i()autoriza.vam o Sr. Mi
nistro ,la. Fazenda a fazer· á imprensa a c:>m· 
munica~'ão deprime11te rle que o Senador 
PoncC: aguardava as su;l S ordens . 

Ao telegt•ammD. aci:na respondeu o Dr. Joa
quim Murtinho : 

« Os termos do parecer da Assembléa são 
pouco convenientes. A linguagem dos vossos 
telegrammu.::; é tão t~paixo: la.da. que nii.o sei o 
que vos lH'opor .:& 

Ai nda neste telegr••mma, o Sr. coronel An· 
tooio Cc~ario e o Sena:lor Pooce cousultum
nos sobre a c;milidatura <lo Dr. Manoel Es
pm·idi.:lo e perguntam si o Ministro da Fa.
zeolla concorda com a. sua escolha, ou si 
lembrava qunlquer outro alvitre para uma 
conciliação honrosa. 

Responrlemos imme<lia.tnrnente que n. atti· 
lude que ho.viamos a.ssumido, protcõtando 
energica.rnE"nte contra os factos que 3Ca1Javam 
de ter logar no Estado, não uos permittia. 
entrar em quatquer combina.Ç<ío com o Sr. 
Ministro da Fazenda, que entendíamos igual
mente que 1..1 par&ido tleverit~ ::tpl'esenta.t• chapa 
exclusivamente sua, niio entrando em ne
nhum accordo c linalm.en le que achava.mos 
muito boa e acertad:~ n. indicação do Dr. Ma
noel Esperitlião pna o Jogar ue Presi1leute. 

?.-I:ts, St'. Presidente, longe <lo thcatro dos 
acontecimento~. não podendo, portanto, n va
li ar com ~c1gllranç<~. r lu. ,!;m vid:L•Ie da ~ it 1 1a · 
çr~o. os J'eprescntantes d <l ~Iatto-Grosso não 
imaginav:un as 1lilliculda<les do to.!o. n Ol"llem 
CJU (\ eml!ar;~çavarn a m· t~·ch:~ rlo govm·n ; dv 
t~stado. 

O Scna·lor P.mcc n:io .~ o il.lwlia soiJl'C o o:;
t:tdv :\tlorm:a l tlo n..~ it:u,:ão ([li C :ÜJ'a \'•!SS;wa o 
Esltvh ~~. receiantlo Yilul i c ta~ c UO\';tS pt~rtur· 
lJit<;i•es <h ortlc·m ua luturn •!lc i~:ito , jui;{•JU 
mo.is p t•wlmt t" er1trar em 11 111 n~c.w.in com o 
Dr. J"aqui m Murl.inilo c p;ua. e~sc tltn CXIlC· 
diu o scgui tlte tull!gru.mmu.: 

«Os tct'mos do parecer dn <t:>sembhh l)Odcm 
pa.recer pouco conYenientes, mas exprimir ão 
sempre a vel'daife que vos manifestamos :;::ob 
palavm de honra em nossos anteriores tele· 
gl'a.mmas. 

«A liugnagem digna com que francamente 
vos temos fallado não comporta a paixão 
que nos attribuis. Si quereis, port;~nto, 
hat·monizar a familia mattogeossense, nôs 
v o~ ajudaremos nesto. mcl'itoria obru, . Lembre 
um alvitre honroso pa.r<t todos nós, que o 
a.colhcl'emus. 

Mõtqoel Esperidlão, Salomã.o Ribeiro, coro
nel B.trros, Dr. ·Ferreira 2\Iendes, Cost..'l Ri· 
beiro, Arnaldo Novis, Costa 1\Ia.rques, Pe
reira. Gomes, cot•onel João N'!lnes e Manoei 
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Escolastico, são nomes de ambas as parda. !i
dades que~ podem formar nova chapa. Fór~ 
destes, só algum pa.tricio alheio ás lutas lo
caes. · 

Aguardamos vosso juizo ímp:trcial.l> 

Respondeu: 

« Tambem des~jo accordo e conciliação, e 
nesse sentido telegr<tpbei aos dissidentes de 
quem aguarllo resposta. Dia 10 telegraphou: 

Corumbá. homem vaota.josamente conhecido 
no Estado, onde _goza de bastant e prest igio 
pelas suns relaçaes numerosa-s, t <:legraphou 
de Moutevidéo ao Senador Ponce, propondo 
nm accordo para a. futura. eleição, e â. vist'l 
dessa proposta os rf:.presenta.ntes de Matto 
Grosso foram aqui autol'izados a. entrar em 
qualquer ajuste que -pudesse facilitar a reali
zação da. proxima eleição sem grande Iucta. 
partida.ria., visto os animas se n.charom muitO 
exaltados. 

Dos nomes apresentados escolho Barros pre
sidente ; João Nunes, 1° vice-presidente ; 2'' e 
So são escolh~. Directorio: dous goveroi~ta.s, 
dous dissidentes e chefe democeatM, uni ;io 
todos os p<\rtidos.» · 

Respondemos: 
« Acceitamos presidente Barros ; meus 

amigos querem Mascarenhas 1° vice ; co
ronel Moreira 3• ; tudo mais acceitt\vel. 
Não concordou moditlcaf;ã.o, por isso o par
tido acaba. de adoptar os seguintes candi
datos: presitlente, Esperidião ; 1 • vice, Sal\l· 
mão; 2• vice, Mascarenhas e coronel Antonio 
Jo(lquim Moreira, 3• .» 

Est:L ultima. tenta.tiva de accorrlo foi feita 
por intcrmetlio do Sr. Senador Rodrigues 
Alves, que gentilmente se prGl;tou a. levar ao 
St• . Presirlente da Republica. as condições que 
oJl'ereciamos e que consistia na acceitaçiio do 
nome do coronel Alves 1le Barros pu.ra. pl'esi
dente e n;~ apresentação de t res nomes de 
amigaR nossos afim de ser escolhido dentre 
os mesmos o 1° vice-pre.si;lente, de;;igua.ndo 
nos igualmente o 2° e ficando o 3> iL escolha.. 

Esta propo'Sta fico u no pa.lacio presidencial 
cinco 1Has, findos os quaes recebia eu uma. 
carta elo Sr. Senador Rodrigues AI ves me 
communicando que fôra dos termos da pl'i
mitiva proposta., isto é, escolhcodo o Minis
tro (la Fazenda o pr•~sidente e o 1• vice·presi· 

Ora, Sr.Presidentc, ninguem dirâ que, h~-- dente, nada poderia ser feito. 
vendo o Senatlor Ponce acccitado a. iadica.çii:o Dei as negociaçõ<.)s por findas e comtnUIÜ· 
do nome do coronel Barros pa.r;J. presidente quei logo p;\ra Cuyabá a impossibil ída1ie de 
do Estado,não tivesse mostr;v.lo desejo sincero qualquer combinação á. vista das e::dgencias 
da chegar a um accordo com o Sr. Ministro rninistería.es. 
d:l. Fazenda.. Vou ler agOl"'.l. á Cama.ra os telegra.mmas 

Mas o que se conclue desta. correspondencia. seguintes que dão uma. i·léa exacta. da a.nn.r· 
tel<·graphica é q ue o Ministro, em bom mani- chia. que reina no Estado, da. profunda agita
fest~se o desejo de ch<>gar a um accordo e ção que amença parturbar a. touo o momento 
concilio.çíio, procurava novamente impor a. a ordem publicn.. 
sua ventado ao partido, escolhendo de uma O primeiro traz a. data. de 23 de maio e d iz 
llllSentn<la. os dous primeh·os logares e não o seg1.1inte: «E' oecessario denunciar que sc
a.dmittíndo nenhuma mollifica~'ão a su:~. reso- gun,to propn.lam esta capital será. invadida. 
lu~;iio. antes dG 2ô de junho com o fim de evi.tM 

S. Ex. revelav•~·se mais uro:J. vez o bomem eleições. os adverSilrios continuam com gente 
da i ntcl'l)r:ltç,ia ttmi~tosa, qne havia aconse- armada· em lto.icy. ImpossiY·cl é descrever as 
llwto C<}IDO sotttçil•l pacifica para impndir a. intriga.; urdidas Benc. Aconselham atb cli
Iuta frD.trlcitla, n.quillo mesmo que os seus , rninacão do chefe do nosso :partido. Dizem 
amigos e pa:·tida.rios exigiam ;i. mão armada que Lucidio vem incumbido pelo Banco Rio e 
da. assembléa sitiada, isto é, a. annulla.ção da Matto-Grosso de subornar Doputados. 
eleição I 

Desfeito o projectado aceordo, começaram 
as desordens, os continuas desacatos às auto
ridades, ameaças e demissões de funccionaríos, 
etc., e a legi<CO Campos ::;;aues, cujas forca.~ 
se achavam ainda acampadas na. «Uslna. do 
Ita.icy-», a poucas leguas da. capital. onde~ re
side o chefe da rebelliií.o eoronel Antonio Paes 
de Barros, destacava para ns diver~as locali
dades grupos de 100 e 200 capangas armados, 
que commettiam. toda a sorte de violenclas e 
tropeiias, interceptando '" correspondoncia., 
prendendo os adversa rios, etc. 

Foi nestas circumstaoci.as que um emi~~:1· 
l'lO do Dr. Joaquim Murtinho, negociante em 

«0 plano dos adversarios é impediras elei
ções n<lS localida,•les onde não conta m elemen
tos. Devido a aliciamento tem havido, muitas 
deserções de praÇ<.lS de~ polici;~..:. 

Outro telegramma ua.ta.do de Z7 de maio 
diz: 

<Não comprchendemos mi~são conciliadora. 
Sant' Ann:~.. Ao mesmo tempo dizcis que Lu• 
ci(liO traz credito illimltado paro. dcspezas 
eleitora.es_ Situaçü.o aqui. inquietador.~ ; os 
animos ex;utauos. Continuam as ameaças de 
assassinato a chore~ 1·epublicanos. Muitas ra
milias se l'etiranuo. P<3rspcctiva assustadora, 
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parecendo inevita.vel conflagração gera.l. Em 
Corumbá não ba nenhuma garantia. O com~ 
mandante c os officiaes tlo 2• de artilharia 
francamente hostilizam as :: utoridad~s locaes. 
Corre insistente boato de que Mascarenllas foi 

-detido ern Corumbil, aãopodondo seguir p;tm 
o Sul. Nossos t:>legrammas dirigidos Azerello e 
Mello .Rego, bem como o parecer da. Asse.mbléa 
a.hi publica.clos, cscla.recem a.contecimentos.Os 
irmãos Blrtos :~.rmaram os camaradas das 
suas usinll-S e com elles rorça.ram moradores 
da. campanha. a. tomar armas, invadindo a 
Capital <\ 10 de abril com cerca. de 3.000 ho
mens. Entrincheirados r~::sistimos du~ante sete 
dias. Pedimos interl'!ençüo amistosa .Ta:tquim 
Mtzrtinho, csle impo::: anntfllaçüo cleiçao . Dt!· 
1•ante a luta. tivemos mortos !luas praças de 
policia e quatro feridos. Revoltosos tívet•am 
mortos quatro, entre elles Francisco Costa. 
Ribeiro, e mnitos fericlos.-AHifmio Cesario.» 

Devo declarar que confirmal)dO o tele
gra.roma ex:perlido de Cuy;~b:~ a 23 de maio, 
seguia no dia. 25 daquelle mez no va1mr 
lberia para ~rcntevidéo com destino a Matto 
Grosso o Dr. Lucitlio Martins, directot• da. 
Companhio. Matte Laraujeira, que segundo 
informttções que chegaram ao IJJOU conheci
mento, lev;wa carta hr'O.DC<.\ do Banco Río o 
Ma.tto Grosso pa.t·a despender na c!oic;U.o o 
que fos~e preciso pam asseguro.l' n. vlctoria 
paro. a tlissidencia. 

01.'8., ninguem ignot•a. quo a(Juolle IJanco 
constituiu·so o centro, o -piJJul, em torno do 
qwü gyr-~ todu o 1uovisneut.o do rcbeHiio 
contr:\ o ~OVOl'JIO do Matto Gros.~o. E, de!!tle 
quo um estnbol<!cirncnto banc:~rio o.ba.mlona (\ 
camJIO da.s OJlemçõcs comrnercitws ~ flmlllcei
ro.s po.rt~ :>o t'tWo!vct• em q\le~tücs J!Oiiticlll> o 
om mu.tcrl:~ eloitürul, ú o cl\80 do pcs·;;uutar· 
mos si u. luctu. omp(lnlladu. eus 1\!u.tto Gro~so 
ouútlece u. intuiLos tuer;un~ntc p~li ticos o 
pa.ttido.rios, ou si u. interl<.~rt•neiu. tlt$ um esta.· 
ooleairoeuw comrncl'ciu.l núv ost:'1 cmpres
t:utdo um ca.ro.ct~r in•IU!!ttial e mHrcantil á 
guerra. que om pt·e;encit\mos ~ 

De todtl esta exposição se conclue, Sr. P1·c· 
s:dente, que o Senador Ponco procurou por 
todos os meios evíta.r um rompimento com o 
Governo e principa.lmente com o Ministro da 
Fazenda., diligenciando :para que a eleição 
tivesse loga.r, concorrentlo o povo na pleni
tude de seu direito, restabelecida a tranquíl
lidade em todo o Estado. 

A responsabilidade de quaesquer aconteci
mentos que oocorram em Matto Grosso nr.o 
póde c:\ber <\0 partido republicano. A agita.· 
ção que alli reina, as ameaÇ<Js de assn~sinatos 
a chefes locaes, as corre1·ias e tropelias alli 
praticadas diariamente 11cla legião Campos 
Salles, são evidentemente o producto das 
orden.s daqui em~\nadl\s ao partido de que o 

o Sr. Ministro da.- Fazenda constituiu-se o 
protee tor no E5tado. 

Os representantes de Matto Grosso tecm 
lo.lVado ao conhecimento elo Sr. Presidente da 
Republica todos esses factos, e S. Ex. está 
perfeitamente informarlo dns medidas que 
teem sido postas em execução pelo Governo 
de Matto Grosso, no sentido de restabelecer a 
paz o t ranquillidaue no Estado e, si nió si 
puder realizar~ 30 dejunllo a. eleição.com a 
precisa liberdade, tenho o direito de per
guntar o que sara desta União, si, em vez 
de uma eleição livre, t ivermos de acceitar 
sem discrepancia as impísiçOes dos ministros 
!lo Sr. Dr. Campos Saltes? 

Não serà f,~uar ao cumprimento de um 
dever constitucional, ou falsear a pratica do 
regimen federativo, persistir uo procedimento 
quo S. Ex. esta. tendo em Matco Gro>lso 1 

Deixo n Cama.ra ajuizar de to(lns estas cír
cumstaacias e ella ver:\ que o Partido Repu
blicano tlo Matto Grosso,chenado pelo Senador 
Ponce,te;n envidado totlos os esforco;; no sen
tido de ia7.o.n· a eleiçüo de 30 da junbo. sem 
perturbação da ordem; e que, si e~sa eleição 
não con·er tranquillamente, ~m·ã isso devido 
aos bandos armados '}Ue continuam. a anar · 
ctlizat· nquelte Estado com o fim manifesto de 
fot·cat· o eleitorado .a sutrroga1' o candidato do 
Sr. Mioist!'o da Fazenda. . 

Devo dizer agora ao nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul, que os l'emoques por 
S. E :r. foi tos ao presidente de Matto GrOS$0 
e n.o Sr. Seua.dor Poncc, quanto à interpreta
ção do at·t . G" dn Constituição da Republica, 
nlio tccm rozão do ser o vão, antes, recabir 
so\Jrc o S t• , C"mpos So.!lcs e o Sr. gen~ral 
Ma.llet, Mioislro da Gu•;rrn.. 

O presir1ente do E~tado do i\Jalto Grosso c o 
Senador l'once nií.o fi?.eram m:ds do que z•e
corrcl' o.o art. :l• do decreto n. 3.1911, refs
rentl••do pelo Sl'. C;unpos ~alies, decreto que 
está t m vi gol' desde !'3 tle ja.neit·o deste a!'lno, 
e que j it ~inha siuo publicado nu. gazeta o.tn
clal de ::>.ratto G!'osso, em mai'çO uo corJ•entc 
<1.nno, is to é, pouco tempo antes da insurrei
ção alli prepa.ra.do. contra o governo local. 

Esse decreto é o que approv3. o regulamento 
dos commandos dos districtos militàres, regu
lamento que foi elaborado pelo actu al Mi
nistro da Guerra e que em seu art. 3• cliz o 
seguinte : 

~No que diz respeito à. instrucção gera! e 
di:;ciplintl das tropas, os commaodantes de 
districtos estão sob a acção immediata. do 
chefe elo Estado-1il:tior do Exercito, de quem 
·rec~berão tolas as ordens emana,.las do l\H
ni.st ro da Guerr.l, dc-,endo ,cnii'etanto, ]Jn:slar 
aos got'C71taclo?·es 0~1 Jm.:side,. res dos E stados 
dos seus d ist1·ictos, em çasos ~ti '!JeYit<Js e de a.,;
l?'ema !Jravicl~tde, o au;cilio pm· cst~s l'e![uisi· 
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ta<lo par.t r cst<LõelP..cer a. 01·dcm e a. tw.mquilli
dadl! publica., do_ 1]14e darão hnmedú.1to conhe.
cinteltto àqueUa auto!'"idade » 

V. --Ex. sabe que os governos tyrnnnicos, 
os ~overuos oppressores, são ::~-~uelles que 
dispõem gera.lmeute de grande fo1·ça armada, 
não prccisa.ndo pol' isso recorrer <~O auxilio 
da. forca federal ; elles estão ao abrigo de 
qualquer interpretação casuistica do art. (}", 
porque disptíem da forp mat.erial precisa 
para se fazerem respeitar; ~ão os governos 
1raeos os que poderão ver-se na · emergencia 
de uma insurreição sem a força neces~ari:l 
para o:fferecer resis!encia c debellar o movi
mento sedicioso. 

Sr. Presidente, sendo este re12:ulo.mento jâ. 
conhecido ern M<ltto-Grosso, na época em que 
::;e deu o si tio à a. (api tal, qual a razão por 
-que o com mandante interino do districto, o 
tenente-coronel Paula. Castro, não cumpriu a. 
requisição da. :J.SSembléa, feita em officio 
de lO'? 

A razão é a. que consta do officio do com
mandante de> districto, :publicn.do n o Jornal 
do Commercio : as ordens do Sr. Campos 
Sa.lles eram cntegorícns o recom mendavnm 
neutra.1idnde ~bsoluta entre sitiantes e sitia
dos. Foi em virtude desta neutralidade acon
seHtada por S. Ex. que o governo do Estado 
teve de capitula.t·, vencido pela rebellião, em 
presença. tia. forç::1. federal impassível, com 
mnnifesta violação, não só do regulnmouto 
que a.ca.ba de. ser citado, como tambem do 
preceito coos!itucion:~ l tl o art. G" n. 3. que é 
um dispositivo crendo paro. a. protecção c 
defesa dos governos Iocaes. 

Sr. Pre!idento,. o Estado de Mo.tto Grosso 
continúo. a estar anarchizado, sendo percor
rido UB Uffi a OUtro 'lXtreroo pOI' !.>:LOdOS UI'· 
mo.dos, que desacatam o. força policial e 
ameaçam as ~utoridadc!i. 

E' o rtsulLado rJa neutralido.de aconselhado. 
pelo Sr. Presidente ela Repnblic;~. nontra.li· 
do.de que só pó:ie n.proveitar ao partido tio 
Sr. Mi!listro da. Far.enda, que precisa. del Lu 
pa.ra manter o. sua. posição de victorioso após 
o combate dado aos poderes . consti.tu\dos 
do Estado, e assim alcançar a victoria nas 
urnas. . 

Feitas estas considerações, deixo a. tribuna 
c'erto de que a Camara está sufficientemente 
esclarecida. acerca das occurNncias de Ma.tto
Grosso, tendo demonstrado que os factos que 
alli succederum foram de' idos ou a ausencia 
ab,.,--oluta. de orJens do Go•erno.Federal, ou a 
Ol'dens da.rlas no intuifude abandonar o go
verno do Estado a ~ercê do movimento se
dicioso. 

Nessas condições, apresentei o me\1 r eque
rimento de informações qne a Camara. tornt\rá. 

. nn. devida cousideraçli.o, a,pprova.ndo·o, para 

honra d'o governo do Sr. Presidente da Re- · 
publi o~;~ e para honra desta Republica que 
S. Ex. ainda tém que governar durante 
qua.si quatro annos. · 

Tenho concluído. 

SESS1\0 DE lS DE JULHO DE 1899 

(Yide pa,g. 307 do 3o vol.) 

O Sr. Cornelio da Fonseca
Sr. Presidente, venho ;i. tribuna cumprir um 
dever polilico e de amigo. Retiro-me ás ac
cusações feitus á admínistracão do meu muito 
digno amigo o Exm. Sr. conselheiro .Joaquim 
Corrêa de Araujo. 

Sr. Presidente, hontem, nesta Casa. a. pro
posito da analyse feita, não >ó ao orçamento 
de Perua.m buco, mas a. entras leis, foi eS3e 
digno cilladão, por mais de uma vez, aecusado. 

E' meu h:t.bito. Sr. Presiden.te. na. tribuna, 
nl\o molestar n. ninguem e dizer a. t erLln.de 
sempre. 

UM Srt. DEPUTADO- Apoiado. 
O Sn. CortNELIO DA Fo;\'Sf!:CA. - Não sei, 

Sr. Presidente, nas questi)es políticas de mi
nhn. t•rm, entrar n:HJUil!o que SG chama
enredo •lo politica, f;u;o sempre por distri
bnit• j ustiça. a I'{UCm quor que soja: nilo nego. 
nem mesmo :ws mons atlvr.t'lla. t·ios, as bons 
qualidades. os SC'rviços pre~tndos á. minha. 
terra. porquo, no contrario, dcixnr•io. de ser 
verdadeiro pernf\mbucano, nm~tntc de meu 
torrão na, tal. (AJloiarlos). 

Sr. Presidente. refiro-me :tgor.\, especial
monte, ao meu distinet.0 am igo o Exm. Sr. 
lli'. B::trbosa. Limn.. S. Ex., que í'oi ndminis
tl·allol' intolligente. S. Ex., ~\ qnem prestei 
apoio ft•::tnco naqucllc Est:ulo, como seu amigo, 
quo :\inrln me p1•czo de ser, fallando de sua. 
a.d.ministraçiio, achou detestava! a. ndminis
t r:lção do Sr. conselheiro Dr • . Joaquim Corrêa 
de Arnujo. 

Eu, Sr·. Pt•esident!:', fn ço justiça ao Ex:m. 
Sr. Barbosa. Lima. S. Ex. é um espírito 
emprehendedor, é; como disse nm adminis
trador intel!igeote, prestou relevantes ser· 
viços á miohn. terra, não devo negal-o ••• 

U:11 SR.. DEPI!TA,Do-Apoi31.lo. 
0 Sn: . CORi\"ELIO DA FONSECA, •• - mas 

Sr. Presidente, si S. Ex. entendeu que, em 
o no.•so escripto publicado no Joraal cltJ Com
mer~i<l rlestn. Capital, se lhe attribuia. a. causa 
occasiona.l de todas as defi.cienci as p:.l.l'a o 
orç;.amento n.ctua.l, offensa. que Dão· lhe irro
gá.mos, porque mais umn. vez aqui repetimos, 
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não otrendemos a S. Ex., cumprindo assim 
um aever de cavalheiros, S. Ex., no entre
tanto, mngoou-se e magoou a reputação úa
q uelle distincto republicano .•• 

O Sa. l\L.u,A.QUIAS GoNÇALVEs- Sob o pre
texto de defender-se, a tacou o Sr. Corrêa 
de Araujo. 

0 Sa. CORNELIOD.\ FONSECA-••• -que Ser· 
viços elevadíssimos tt!m na sua terra natal. 
(Apoiados. ) 

Não é só, Sr. Prcsirlente, como a.<lmini.s
trador que elic prestou grandes serviços a 
Pernambuco, mas em outros r<~mns de ser
viço publico tem S. Ex. um nome laure:J.do. 
( Apoi•tdos.) 

Sr. Presidente, !altar ia ao cumprimento 
de um dever, não obstuntc ter estima uelo 
Sr. Dr. Barbosa Urna, a quem particu-lar
mente me refiro, si deixasse de vir produzir 
a defesa do meu distincto amigo o Sr. Dr. 
Corrêa de Araujo. 

Si a at1minisk<Jçfio d0 Sr. Deputado Bar
bosa Lima foi feconda., s1 S. Ex. tem o tino de 
administradot>, S. Ex., q uc desejava. ver o r a· 
pido progresso do Esttldo, estabeleceu df~;:po
siçües o leis attinentes :t esse tim, que para o 
futuro encontru.rão difficuldade5 na execução. 

S. Ex. defendendo-se, nClSte ponto, disse: 
«Eu, administrador do Est:\do de Pernam

buco, cumpri os llleus compromíssos, paguei 
em dia, e fiz taes e taes obras. :1> 

E' verdade. Mas S. Ex., salientando os 
contractos que fez, nã.o -póde deixar de con
fessar no seu dis~urso que havh\ faltas que 
não lhe JJOdiam ser attribuidas, do.s quae.~ 
não era culpado. 

Não louvo só S. Ex. como simples ad
ministt•:tdor, vou mais longe. S. Ex. soube 
manter a segurança publica em Pernambuco; 
S. Ex. , nos seus primeiros aunos de a<lmi· 
nistração, como disse h ontem em seu il iscurso, 
encontrou seri:J.» diffieuldades; teve de arcar 
contra aqueiles quo :ulheriram á revolta de 
6 de setembro; teve de cercar-se de forç•~ 
precisa.; .c~fim, lilostr~ll que em Pcrna.m· 
buco ex1stm. um admmistrador capaz de 
ga.ra.ntir a lib•~rc.la.de e a. segurança. publica. 

Como pernambucano não JlOSso deixar ele 
louvar a S. Ex. por esse seu heroismo, ue esti
mai-o mesmo; mas nem por isBo, deveria 
consentir que fosse oJTendido o Sr. CorrêEL ae 
Araujo; tratando S.E:x:. da exposição dos <tetos 
de sua administraçcro, não deveria. maguar 
um amigo nosso que escapa ás accusações por 
S. Ex. formuladas. 

Sr. Presidente, não deverei incommodar á 
Camara pot' muito tempo; a discusS<io sobre 
este negocio já se tem alongado bastante. e 
não quero abusar da beucvoloncio. dos meus 
co !legas. (l'Y<Tn apoiados.) 

Farei um apanhado geral da aecusação, 
para tocar a:pena.s nos pontos capitaes e mos
trar que o Sr. Dr. Corrêa. de Araujo não foi 
um governador inepto, como se afigurou a 
S Ex. (apoircdos): e mostl'ar a S. Ex:. que, si 
aqueUe digno governador não tem o genio 
ernprehondedor, este dom que não cabe a 
torlos, qualidade que tem o meu amigo Dr. 
Barbosa. Lima, S. Ex:. é a dignidade em 
pes,;oa. 

UM SR. DEPUT-~DO-Si elle fosse emprehen.
dedor como S. Ex., teria levado o Estado ao 
abysmo. 

0 Srt. AFFON'SO COSTA-Nilo a.poie.do. 
O SR. CoRNELID D.\ FoNsEcA-S. Ex., fa

zendo economias, empregou todos .os estorços 
para. qm~ o orçamento de Pe:rnambu()o fosse 
equiHbrado; entretanto, apezar de tudo ]sto, 
as dimculdades apparec1!ram e S. Ex. teve 
de com ellas luctar. 

Sr. Presidente, fa.llando do orç&,l1anto 
actua.l tle Pemambuco, o mau amigo o Sr. 
Dl'. Barbosa Lima disse, com a. hombridade 
que lhe é propria-«não dou assentimento 
no qualificativo de monstruoso qtte deram 
áquelle orçamento»-

S. Ex, com essas suas palavras, negando 
aswntimento áquelle q ualitlcati vo, implicita
mente dava a entender á C amara. que n.q uelles 
que dírígira.m a re)?resentacão ao Sr. Presi
dente da Republica não tinham razão de 
assim qualifical-o. 

Sr. Presidente, o Exm. Sr. Dr. Barbosa 
Llma, quando formulou as accusacõss, disse 
que não deviam :1ppat•ecer ditnculdades n.o 
Governo do Sr. Dr. Corrêa de Araujo, pOI' 
isso que, pelo preço da mercadoria-aasuca.r 
-nestas ultimas safras,que constitue o prin
cipal proílucto do Estarlo, não podia deixar 
de haver capital preciso para. faZ!!!' face á 
despeza. 

S. Ex., referín•lo-se ás uzlnas, di:;se que se 
creou urna lei danrlo favorr.s aos m:ineiros, 
quando se devia apertar para que elles cum
prissem os seus cootractos, visto como o Es
tado tinha. hypotlieca e antichresa contra 
elles. 

S. Ex., que conllccc os contractos, S. Ex. 
<lUe sabe como no seu governo cs~es con
tractos se fizeram, deve sa.ller que muitos dos 
concessionarios, a quasi totalidade, deix<~rri.m 
de cumprir o seu pagamento, reco!heudo só
mente alguns os juros, emquanto esperavam 
a terceira prestação do pagamento das apo
lices. 

Depe>is de ter-se effectuMo o terceil'o :pa~ 
gamento das apolices, muítos recuaram e 
deixaram de fazer os pagamentos. 

Eis a.·ditnculdade no recolhimento dos di· 
nheiros e eis o Esta.do obrigado a pagar os 
juros das apolices emittidas; e, por conse-
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guinte, Sr. ~reshlente, uma grande ditncul
da.de pa.l'a o governador. 

Sr. Presidente, o assucar não deu esse 
preço que se diz no anno de 96 a 97; ao 
contrario, 1w.vía grande quantidade tio as· 
sucar branco; a procura ero. do assuc;tr mas
cavo, hoje a. allumllncia da producção do as· 
sucar branco é devida ao maior numero de 
usinas, baixando essu. qualil.lade de assLtcar 
diminui.n pot• conseguinte a. receitn.. 

Nestas condições. <~acumuladas eSS:ls cattsas 
n. out:ra.s muitas, não era po.-<sivcl que o Sr. 
Dr. Correia de Araujo deixasse ele encontrar 
as difficuldades que encontrou em sua n.dmi
nistra.çiio e por isto ella. nü.o póde ser tu.xadu. 
de detesta:vel. 

do Sr. Dr. Barbosa Lima. Acomprmhei de" 
dicadamente a S. Ex., ao qual,c01no peroam
bucttno, .não posso deixar de render homena.· 
gem, mas não posso dei:xar de defender um 
awigo que é a.ccuso.do, quando ouço di?.cr que 
a administração deste amigo é detestn.vel. 

O SR. CoELllo C!NTP.A- Em todos os seus 
actos. 

0 SR. CORNELlO DA. FoNSECA.- Dizem que_ 
o o:·çamento actua.l foi apl'esentado, onel'an
do-se cla.-;:;es que não o deviam ser, para sn.l~ 
dar um clefkit. 

Nós Yemos qua o orçnmento actual foi 
feito pe1o estudo dos orçamentos anteriores, 
accre~cendo apenas a!gumn.s verbas necess;1.
rias e em virtu•lc da reforma da legislação, 

O Sa, MALAQUIAS Go:\'"ÇALVES E OUTR.OS- taes como n. creaç,fi.o dos cargos dejuize;; mu-
- Apoiado. nicipnes, üo mais tres desemiJargatiores e ou-

O SR. CoRN~Uo DA Fo~sECA.-Teve S. Ex. h·as des}Jezas. 
tle pagu.r muitas despezas com :\s olmts con- Sr. Presidente, essas despe:w.s não podiam 
tractadas dur;mte o governo do m0u amigo o ser ~llliadas. !Sesta cauciril, mai:; ·.de umn. 
Sr. Dr. Barhos~t Lima e todas essas despczas vez tenho pedido á C;\ffi<lra dos Deputa~los 
vinham augmcutar o credito votado para o a organização de leis dvi~ e commet•cio.es, 
orçrtrnento subscqucnte, dO codigo e tDlh s osses trabu.lhos l<~gislo.tivos 

Essas e5cobs,e~scs açudes que não esttl.Hffi tendc•ntr:s á a :ministração d:t justiça ; si as
pag-os e toJos e:s"s contrncto.s que S. Ex. sim penso, reconheço taml.Jem :1. necessidade 
os fez na me!I!Or hoa vontade pal'<t prospe· de termos juizes. 
ridade ([O Estado, no emtamo vier::~m pc<aP Xós tiulwmos juh:es distt·ictnes, pela Con
sobre os or~amcntos postel'iores. Nestas con- stituiç·ão; entrctan to. a pl'alicn. de algun!> 
tlições, Sr. Presidente, não pude se accus:tr o.nrws nos fez acreditar que e:'ses juizes não 
um administrador honc.,to como o Sl'. CotTca podiam eumprir pet·fdtamente os seus de
de Araujo. vcr(>S, ''i~ to com" n;'l. maior parte cl'am 

O s1~. Et~~HRIO COU'l'r:>~no-Correclissimo, l!omen,; leigo~, não o11'oreceut.lo a. necessal'la. 
como sempre. ga.r;tntia, porr1uo nuo podiam substituir pel'· 

reltamcnto os juizos de t.l.ircito, homens for
o S1:. CoJtNELW DA FoN>:ECA.-1\ti.s dissemos mnt!os 0 01·n. necils5a1•io que 0 Estado de Per

destas cadeiras: nü.o r.ccu~amos a S. Ex., ll(lmbuco nlo adias~e ossOJ. reform;-,.. 
rcferindo-uos ;tO Sr. B:Lrboso, Limn.. A ju~t\çn., Sr. Pre:;id<..!nte, llrecisn. set• ~Ol' 

.Nua JJzemosju.stica a S. Ex. e no omtanto demais cercMllt de garantia~ pura. que os 
tivemos o lll'Sprazer ele vcl' S. Ex. mag-uar jurisdicciono.d"s tenham ~l scgur;J.llva tlos seus 
um amigo que nos merece tanto, o Sr. Correa direi tos. 
4lo Araujo. 

Niio foi o. quantia. de <:<"!nto c t"'ntos contos 
O Sn.. CtH:LIIO CJ:-lTTC\ - H a. lle convi!' p:l.l';t. p<tg:1 rnC'nto do& ju\zcs rnunicipncs que · 

V. E_x .. que u. dcchtra~'ii.'" do Jor;,at do Com- lcvuu <J. p1Jhl"ez:~. o.o E~to.do de Pornil.mbuco. 
mci'CI" o Jals,1., Sinto quando otzço 1lizCt· que Pez·namuuco 6 

o Sa. Cm{:.tRLlO nA. Fo:.:EcA.- Nn. deela.·· ll!Il E~üulo ckcallentc .. Onúo u. úec:t•loacia. de 
raçã.o não otfemk•moô ao Sr. Bn.rbosn. Lima.. Pern~mlmco! Como ,!Jzor que Pernambuco 

é rlecadente? Muito no contrario, :-:i nós lu
O ~R. _1It..LAQUIAS Go~C:ALVE~-Sm;tentn.- tamos com algumas difficuldndcs nas nossas 

mos soa !alta do pagamento de Juros. leis orçameukli"i;Ls, é isso devido a. certas 
O SR. CoRNELIO DA. Fo:-~s:ECA.- Mas esta e causas, que se dão na administrnçã.o dos 

a verdade,a respeito da qual o meu <listincto Estados, bastando Gpenas o augmento em 
collega o Sr. Dr. Moreira Alves, em seu dis- algumas verbas da receita paro. salvar-se o 
curso, já fez r. discriminação :precisa e ne· Estado das difficnldGdes, o qne me parece 
cessaria, quando se l'(}feriu ao discurso do prefel'i-vel a contrahir-se um debito no es· 
Sr. Dr. José Mariano. trangeiro ou internamente, ch~g[l.ndo-se a 

Sr. Presidente,não querocançar a Ca.mara. equilibrar o orçamento pela elevaçiT.o de cer
Comccci o meu discurso <lizcndo que cum- tos impcst0s c em pequena. csc•.L!a.. 
pria um dever de a.mlgo e um deve1' politico \ Sr. Presidente, nã.o se püde accusar uma 
-para com o Sr. Dr. Corrêa de Araujo, brm adminh;traçã.o de detesta.vel, llescle que ella 
orno já declarei que fui e sou um dos amigos no cumprimento do seu dever não consente 
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esbanjamento, nem pratica aclos que preju- mento do meu Estado foi feito nos moides da. 
cliquem o Estado, ao contrario. todcs esses justiça, _ 

·pequenos aug01eutos de despeza. foram em Sr. Presidente, não querendo demorat•-me 
:prol das garantias da justiça e dJs necessi- muito, como já disse~ iudicarê:i apenas os 
dades publico.s, e não comprehendo ~:conomia pontos principaes, capitaes. para sobre elles· 
com o sacrificio dn. garantia dos direitos dos 1à.zer as reflexões, em virtude das quaes a. 
c;dadãos. (Apoí<7d'os.) Camara dos Deputados ha de fica.r r.erta 

Sr. Presidente, promctti falia r sobra 0 de que, si a administraç-ão do Sr. Dr. Bar
assumpto resumidamente ; não lll'Gcíso an<t- bosa Lima. foi fecunda. e intelligente, a do 
Jysa.r parte por parte dos pontos de ac~usa.ção Sr. Dr. ColTê!l. de Araujo foi uma. adminis
trazida à niscussão por meu digno collega, a traçrr.o não menos intel!igente, fecunda., jus
quem me refiro, mesmo porque, pela expo- tíceira e moderada, procut·anJo sempre a pro
sição feita por S. Ex .. se vê a injustiça na speridade daquelle futuroso Estado. 
accusação ; apazar do respeito que tenbo a Eu sinto que aquelle ~tado, que foi o meu 
)'lessoa de meu digno c•-..Uega,não podia deixar berço, como tambem o fm do nobre Deputado. 
de yi~ á tribuna contestar o que me. parece -a quem me refi.ro, tenha. ainda q~em sean,íme 
de IDJUSto, quando S. Ex. se referiu a anmi- a fazer ma.Isma.ç5es a. quem nu.o póde ser 
nist_raçã~ do Dr. Corrêa de Araujo; não taxado ~e culpado corno o digno Dr. Corrêa 
podia deixar de fazer sua defesa; si não a de ArauJo.. _ 
defesa forte, mas a defesa. que póde produzir Sr. PreSidente, nao ficou somente nas ac
um amigo a um homem justiceiro, <la pessoa cusações em razão da cobrança ilos juros, 
daquelle administrador que não podia ser de~ceu-se a prestações dos que contra.ctaram 
taxado de detesta.vel administrador. usmns, a outros cootractos para. se mostrar 

Sr. Presidente, se th·esse de fazer a a.na.- que tendo elles sido satisfeitos, não podia ter 
~Y~ de meus a~to~ <:Orno ~dm.inístrador, para logn,r 11: c!im_inuicã.o de paga.mentos e o defici! 
Jnstlfical-os, nao ma fer1r aquelle que ti- que hOJe eXISt!". _ . . 
ve~;se me succedido na administração · tanto Houve defictencta no recebimento dos Im
mais qttanto, quando nos referimos' a um postos, na. entrada da grande pnrtedosjuros 
homem na. altura do Sr.Dr. Joaquim Correa da~ apolices; houve na. safra de_1896 a 1~97 
de Araujo, que é... b::uxa. nos preços de merco.dor;as de maiOr 

O SR. MãLA.QUI.-\S Go:<çALVEs- E~colhido 
por esses mesmos, que hoje procuram fe
ril-o. 

0 SR. COR.'\'ELIO DA FONSEC.'.- ••• que ern 
indicado, era pedido para administrador 
d!tqueUe Estado, esta idéa. e sómentc esta 
lembrança. seda a. razão para justificação de 
qualquer falta que e!le tivessf.l porventura 
commettido :·a esoolha de seu nome seria 
motivo para ímpedir uma a~usnção injusta. 

Entr,!ta.nto, ú preciso confe>sar que <~. :J.d
mi nistração do S. Ex. foi inte!Hgente, jus. 
ticeira., prospera e .•. 

O SR.. MoREin.A ALvEs-Moderada. 
0 Sa. ComWLIO DA FONSECA - . • • mode

J'arlu e si S. Ex. deixou lle cumprir algumas 
ohrigações, é porque r.nconer'On emlw.ra.ços e 
embo.mcos muito set•ios. 

Eu admiro que se fallando do nclual oPça.· 
mento, se :possa pot· isso offender ao Dr. Jo
aquim Corl'êa. de Araujo; admiro que essa 
peça, essa. representnçií.o seja assignad.."l. :por 
commerci:mtes, esses mesmos que cercavam 
o nome da S. Ex. do maior louvor, por esses 
que se interessaram Eernpre para qne sua 
administração continuasse, por esses que 
achavam qne a administl·ação de S. Ex. 
era a salvação do Estado de Perna.mbnco. 

Sr. President~. a representação, a que me 
·retiro! é uma injustiça. cla.moro~a. O orça--

producção no Estado. 
Como eu já disge, o assucar, aquelle que o 

Estado de Pe1'nambuco mais exporta, para 
outros Estados, teve preço muito inferior ao 
desta ultima safra. 

Nestas condições de redu~ção de preços da 
producçã.o, nessas condições de receita in
ferior. todos esses fact•)res concorreram para 
que o orçamento de Pernambu~o tivesse o 
deficit em que se encontra. · 

O commercio de Pernambuco é amigo (]e 
fazer largas queixas contra os orçamentos. 

O SR. !IIALAQUIAS GoNÇALVEs- Vem de 
longe. 

O S&. CoR.NELIO DA. FoNSECA- Durante al
gum tempo o commercio de Pernambuco 
votou inirnisade ao Dr. Barbosa Lima., por
que sun. energia administrativa não a.dmittia. 
que se levantasse grita contra as leis que 
sómente ao mesmo commercio pareciam pre· 
judidaes. 

Houve tempo em que algumas pessoas do 
commercio se cotizaram para. guerrear a 
eleição do distinctissimo Dr. Barbosa. Lima. 

O SR. MALA.QUIAS GoNÇALVES-Logo de
pois de sun administração. 

0 S:a.. CORNELIO DA FONSECA-••• manifes
tando assim o rancor que tinham áquelle 
administrador. . 
. Não é, pois, de estranhar que hoje levan
tem grita contra um a.dministrador igual-
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mente honesto, trabalhador c justiceiro, qual .SE;; SÃO DE 27 DE JUNHO DE 1899 
ó o Sr. Corrêa de A1·aujo. 

Vou dar por terminada a minha. missão. (Vide P'&'· 2H d ~ 2D v ol .) 
Cumpri Uln dever sagra.rlo de amigo e poli-
tico :soliclar;o... · · O Sr. Urbano Santo,;,;- Um dos 

O SR. CoaLHo C!NTRA.-De amigo... signatarios do .Projecto n. 5, cuja. discu~o 
O SR.. CoRNBLIO DA FoxsEcA.-V. Ex. não hoje contiuüa, corre-me o dever da vir de· 

ignora que 0 Sr. Corrêa de Araujo não tem feodel-o das impugnações que hontem sofl'reu 
assento nesta ca.mara.1)ara poder defender-se; de dous illustres Deputados, um da. ba.ncn.da 
a defesa deve ser feita por seus amigos. e mineira e outro da fluminense, cujos nomes 
eu q11e sou seu amigo pu·licula.r e tenho p_eço lice.nça pa_ra decHnar, os Srs. Manoel 
aqui uma cadeir.1, devia. encarregar· me de ~ ul,~encio e J';IIt" .santos: _ 
produzir a sua defe~a. Fazendo justiça ao Nao me r e firo. a.s cons1deraçoas QUe a pro-
criterio de v. E~. , estou certo que nilo dei- . p~sit~ fez outro J!lo:;tr e Deputa.~o da ba.ucadtt. . 
xara de considerar justo 0 meu . procedi- I mmewa, porque, pelo que rne for cl.ado perce· 
mento. , ber d:' suo s pala vra.s, pa.r~eu-me qu e S. P:X·, 

cumpro, portanto, 0 meu dever de soli· em vez;. de cambater '? pl'OJecfA?.teV~ em VJ~t~, 
da.ríedade politica, men dever de pernam- aproveitando o enseJo, ref~r1r·se .a mater1a 
bucano, defendendo a honesta. administ!lção ela. ":lesma. nat ureza. ~a qu~ a.qul ~e trata, 
do sr. Corrêa. de Araujo. co:JS!gnada em uma. dtsP<!SI<;ao da let de. 31 de 

A administra<.:.ão de s. Ex.. não trou xe os dezembr~o de 1898, e p~d1r,. n_esta oceaslã(), a. 
desastres aqui referidos. revogaçao. da mesma. d.tsposlçao. . . 

. . . . Pretendia, Sr. Presulente, ao ouv_Jr as d1· 9 ~R. )!ALAQUIA~ GoNçALVES -Apoiado, vel'~as impugnações fe.itas pelos 1Jlustres 
foi trauqullla. e pacifica. Deputados ao projecto tomar cada. umadel\as 

0 SR . CORNELIO DA FONSECA.- Si eu qui· pela mesma ordem em que foram formula.das 
zesse abusar da. bondade dos 1llustres colle· oda.r-lhe a: i!evida resposta· porem, pensando 
gas, preaisaria. para._defesn..da.administração melbo1·, tomei o alvitre r!e'assigna.lar ;:~.?ri
de S. Ex .. de temp? Igual aquelle que~ Qr. gemclo projeclo, discutir a questão constltu
Barbosa L1ma prec1sou para sua exposu;a.o. cionnl que elle suscita, tratar de certas· 

E' louvavel o procedimento do Dr. Barbosa difficuid;Jdes legac;; que porventura lhe 
Llma, procurando jus.tificar sua administra- possam oppor, tencJo entiio o _ensejo _de dis
çu.o, suppon~o que ex.Jstem otrens2s c~ nos· cu.til' ca:'a. uma das impugnaçoes dos lllU~tres 
sas declaraço:>e, que, eutretapto, !J.aO exJ~tem, Oeputadr,s tt que me refari; methodo ma1s ~o· 
porqu_e dechlr<1 mos que nao tmhamo:; co.· gico,porque corno o projecto no ~eu todo. d1s· 
cusaçu.o a fu.zer a.. S. Ex. cntiodo·o em cad:L uma das suas partes .. 

Estou convencJ.do de que a Camara. eleve Di~se bem 0 illu:;tre Deputa.·lo pelo R10 do 
acreditar n;~ palavra fJ•anca de um rept•esen- Jn.n~iro, quando referiu a origem d~ste pro· 
tnnte quando produz uma de!c53 nos moldes jecto ao concurso que os signat:ll'JOS delle 
da justiça, como a ql}e ten~o Jeito,e ~:l.sencla. querem prestar ao plano financeiro do Ga
nas prova~ que se pode~ t1ra.r de todos ~s verno rla Republic~. Eírectivameote o Sr.Pre· 
netos pratJca.dos por um Justo e rect.o admt· sidente da Republica. a.lludiu na sua men
nistrlldor e por mim doola.ra.dos. contestando sa"om iL nece.ssid:~de ele uma lei sobre o sello, 
as ~cusa.ções com ~elaçã.o :J. estas .falta.~ q11e no"'~entido do rrojccto em discue~ã.o .·Disse 
se d1z ter commettJdo o Sr. Dr. Corrca de elle com muita verda•le ~ 
Arauj o , como.admloistra.dor. . « Finalmente. si aporfciços.rmos os n~ssos 

·Estou convxcto de ter cumprtdo o meu de· apparelhos de arrecada~fto, quer aduanEmos, 
ver; a .c~mar;: dos Deput,ldos fique certa q ~~e quer internos, si supprimirm~s alg~ns ~er
a_n.dm!mstraçao do Sr·. Dr:. Col'rêa de .A:"&HJO viços inuteis, que ainda. possmmos,. Sl adt~r
nao fOI detestavel, mas for uma a rlmlnrstra· mos outros que não sil.o Ul·gentes • .>1 r estrm-
ção justiceira, intelligente e ecouomica.. . . girmos as cie~pezas fcderaes exclusivamen~e 

O S:a. MoREIRA ALVES- E motterada. a serviços fsderae•, si defendermos por me1o 
o SR. CORNELio DA. FoNsEcA - • •• e mo· de leis adequad<Ls os direitos d~ União :em 

de:rada de modo a. não deixar uma. queixa,, rclaçilo a certos impostos qlla.sr absorvtdos 
nem mesmo ·a. seu.:; .adversa.riCls . pelos Estados, entre os quaes salienta-se o 

Nestas conrJic:ões €ento-me, Sr. Presidente, impO!\to do s~Ho, poderemos Pspera~ com con· 
acreditandr> que a ca.ma.ra fará. justiça. fiança a. nossa rehabihtação finaocetra. 
(Muito· bem ; muito bem. ) No que respeitn. ap eello, é da. J?l~ior ur-

geoela uma. le i que defina com precisao, den· 
O SR. COELUO CI.NTRA. - E' a. ultima. :pâ tro do pensamento constitucional, a. _comp~· 

de cal. tencia. da. União, oppondo ef!icaz u ssstenc1a 
ás invasões dos poderes estadoaes. Nos 

C:;tou!lr!l V. I![ 
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arts. 7• e go estatoiu a Constituição que, em 
reg·ra, as taxa.s de sel!o só potletn ser r~ccre· 
tn.,las pelo poder fedet'\11 e em beneilcio tlo 
Tbesouro Fecleral. Só por oxcepção c nos 
casos restrictn.mente especificados é que os 
poderes est:v.loaes podem lhlct'etal-as. Não 
obstante a clareza do toxtv, a. t.lesarrnzoada 
predil ecção pelos interesses localls, que p:w 
todos us modos se m:tnifesta, acltou meio3 de 
cbC!gfu', utraves de persistentes abusos, iL in
ver-são completa dos lermos do preceito con
stítudonal, cxcluind() ,ta re.~ra a cornpet~nda 
da. União, para collocat-a dentro rlos re~tri
cto;; limites da excepção e, vice-versa,tir:mdo 
os Estados da cxcepçào pilm dar-lhes as am
plitudes da regra geml. Muito hn. concorrí(1o 
p:uD. isso a. argllída obscuridade <la iei de 10 
de dezembro do lsgr;_ 

o certo e que o impo;,to do sello, qne pro
duziu em 189! n ren•lrt de 10.400:11S.)073, 
em vez de apresentar, como g-oratmeote acon
tece, um :mgmentD progressivo nos cx:crci
cios subsequentes, t·3m, :10 contrario, apt•e
sentado resull~dos multo interiores. ["to 
quer clizer que o ThesoUI'o Fedem! está sendo, 
todos os annos, de,;falc:ulo de umu consider•~
vel porçãu das sU(l.s r~n.!as, e q11e e~ta exr.c
pciomtl solicitude pot' pat'tc do~ orgii.os rlos 
intet•csscs ·loco.es d()''e ~cnir •lo estimuln oi 
vigilancia d:tqnelles, u quem cabe velar pelos 
negocies da União. 

Urge que a União reiviw.lique os seus di
reitos.» 

O faeto assig-nala<lo pelo Sr. Prnsidente (la. 
Repnhlica. 1le que n. rend:1. t1o sello p<t!'a os 
coJI·cs •la Dniii.o tem decresci<lo consideraYeJ
mentc, ~ pt'O'VMO })l'ios da(los officiaes que 
aqui on·ereço à consiclt~raç.iío d:1 Camara: 

Sendo, oua.oto a este ultimo exercicio, só
mente do· 1 o tl'imestre, o que da como 
renda proporclon~l a quatro trimestres (X ·1) 
8 .223; -179,$654. 

O Sr:.. Jur.m SANTOS d~~ um aparte. 
0 Stt. URBANO SANTOS-Diz V. EX. que OS 

Estados foram tomando a renda que a Consti
l.uiçil:o lhes (teu. E'· uma petiçii() de prínci· 
pios de V. Ex., :poPqtte, exactamcnte o que 
sG trata de 1liscutir neste moroento, u si os 
Eotados teem essa. competenci;t. V . Ex. di 
por deü1onstrado nquillo IJ.Ue se dscute. 

O Sr.. JuLIO SA~Tos- Mas n1í:o teem al
guma competencht no sello ~ 

0 SR. URBANO SANTOS-M<\S nin~uem está 
dizendo o coutrario. 

0 SR. J"ULIO SANTOS- Mas em 1891 não 
tinham. 

O SR. URB~xo SA~Tos-Certamente. mas a. 
avaliar pelo ~ugmento <la população do pai:r., 
pelo crescimento dos negccios, esta J'l~nda 
pelo menos dcveri:l. peemanecer estacionaria 
t~epois de tantos annos, e, enüetanto, o seu 
clecrescim~nto ú notavel, o que quel' dizer 
qtlC N> E"ta,nos tcam tomarlo mais do que 
aquillo que lhes e devi(1o. 

Sr. P1·esiuen l•~. vou kr it Cam::tm um q ua
dro muito intere;,sa,nte par-a o assumpto, con
signan(IO a renda do sello em diversos paileS 
110 anno do 1806 e ao mesmo tempo a popu
laçrio d•! cada 1un dellcs. 

Tl\nho em vi:; ta Cl)m esta ieítura., Mbt'eludo, 
clta.m<tr n attenc:ão dos St·s. Deputados va1'0. 
uous pontos OS$tmciacs: o pz·imeíro é a im
portancüt da l'eu,la. do sello nessés paíz ,s,isto 
ó, a sun. importancia n~ ret:eita das nações 
em geral ; o segundo é a. proporç,[o que em 
to•l:t o. parte se verifica rmtre ella e a. popu
lac;flo, e a que existe entre nós. 

1889 ...... . 
11\Dil ...... . 
lBDI .....•. 
18~12 .. ' ...• 
I~t;:! ~. I •••• 

18~J.t .••.... 
1895 .....•• 

5.200:1100$ 

Assim, vez·emos qw\ ua<;ões com um:~ po· 
pulaçii.o muito in fel'ior ú. elo Brazil c incon.-

5 .::l36:38R$7S3 testa vel:ncnte OJ:el"<llldo trans:1cçues em muito 
~i.ll9:09(iSfl·15 menor eseala úo que as IJUe op8ramos, nu· 
Jo.~no:tl:'lStJ7:~!· (ercru entretantod;t Jbnteflercceita, ue que 
K. :~s5 :~l:.?\J$'1t.i.J. se t;-atn.,uma renrln. comptn•;~tivamente muito 
7.11U:.\::>70:o;.[Ol l SUIJeTior :'t que :J.l"l'CC:IÚi11nOS. 

WH> ••.•••• 
18~J7 ••...•• 
18\JS ••.••.• 

~.nno:ooo:) 
1f}. :,uo; UOO.!; 
l0,5('0;t)Oft$ 
s.Gno:onos 
7.500:000$ 
8. :100: oous 
9.000:000$ 

7.0-15 :0~3::;o·i~ j' Pu.r;l rom pie la ctuchb~':io <l<' nssumpto cnn· 
~Ui~l:l1~$,lNS vem SõJ.~m· que no quadnl a reducçÜIJ da. 
8.·1:!5:385:;:;0~0 [ U10CI1:t cstr·a.ngciru. á n;lciono.l é c<llculadn. ao 
8. 754:052.-:;1 ~1 camlJiO pa1·. 
2.0!)~:8GU$!Jl6 Eis o quadro: 
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Pa.i::es 
Popul:ç<To __ ::_ldu ~-=:~_[ 

38.104.000 .:e 14.500.0001 Inglaterra. •• ••....••.•..•.• , •• • 

?rança. ....................... . 23.191.000 Francos 188.402.500 

128 .8iG:000$000 

66.317:680$000 

Allemanba. .• ••. ..•• ...••...•.• 

ltalis. ..... ... .... .... .. . ...... . 

51.758.000 

30 .913 .000 

Marcos 54.629.000 

Lyra9 70. 000.000 

24. 2-'55: 27()$000 

24 • 640: 000-~00 

,1. G9Q: 000$000 Portugal. .• .. .•... . • . . . . •. .... 

Russia •.•.•...•.•. . .•......•.. 

5 . 082.000 Réis fortes 2.34.8.000 

Austria-Hungria, .. ••• ••• .• , ••. 

12! .861 .000 

41.358.000 

Rublos 20 .051 .000 

Florins 21.289.5001 

5.200.000 

42.0D5:480~000 

18.521:865$000 

(),500:600$000 Republica Argentina. .... . . . .. ,. 3.800.000I?ezos ouro 

0 SR. AFFONSO COSTA- Si V, Ex. unir 
a. renda da. União com a. dos Estados verá 
que dara isso pEwfeitamente. 

0 Srt. URBANO SANTOS-Perdão, O que estou 
procurando demonstrar é que o Thesouro 
Federal arrecada, relativamente, uma renda 
muito pequena. da ta.xa do selio. 

Agora. chego ao ponto a que quizeram pre
cipitar-me os illustre.s Deputados que me 
apa.rtea.ra.m. Verificado o fo.cto de que desta 
:fonte de receita. muito pouco arrecada. •~ 
Uniii.o, comparativamente ao que arrecadam 
os outros pa1zes, e atteodendo ao que affir
mam os illustres Deputados, e, é certo que 
isso acontece, porquograudo parte dessa renda. 
é arrecadada pelos Est'l.dos, perguntu.-se: isso 
esta de accord ') com a. constituição~ 

Esta é que e a questão. 
O illustre Deputado polo Rio do Janeiro 

sustentou que a Consti tuiçii.o Ferleral deve 
ser entendida. de um modo q tw justifiqtt•J dtlv i
ds.mente a. arrecada.~.ã.o, actualmente foit~ 
pelos El>t;\dos, da. t<~xa. do sello e a tt·ihu tação 
que pnrs. esse fim fa.1.em ... 

O SR. JTJLio SAN'l'os- Estou de accordo, 
por isso que os Estados recebem muitos sellos 
que :pertencem i~ União. 

O SR. URs.~No SAi\'TOS- O projecto em dis
cussão tem o intuito de interpretar, nesse 
ponto, a Constituição, 1e tomar a.os Estados 
rendas que elles estão auferindo indevida
mente, pois que, pela mesma Constituição, 
não.lhes pertence. 

O illustre Deput,tdo pelo Rio de Janeiro fez 
o historico ~a genesis do n. 3 do art . 7 da 
Const ituição e do n . 1 do § I• do art. 9-' da 
mesma, no intuito de proval' que, bem enten
dido o pensamento do legislador constituinte, 

este teve em mira dividir a r enda do sullo 
ent1·e a União e os Estados, úanLlo a União as 
taxas do sello, unicamente em seus negocias, 
e nos Estados nos actos emana1los dCis seus 
respecti\•os governos e em negocios de sua. 
economia. 

Verifica-se, entretar.to, Sr. Presidente, que 
a lett.ra. expressQ <.la Consti tuiçiiC', tal como 
nós a possuímos e foi appl'ovado. uetlniti va
mente pelo Congresso c,-.nstituinte, 1•epelle 
inteiramente esie moi.lo de ver. 

O ~ue nella se encontra ê que iL União 
compete estabelecer taxa. de sello,em regra, e 
aos Estados colUpete o mesmo dit-eito, a 
me:;ma faculdade, em casos r.~strictos. a sa
ber, nos actos dos seu s governos e em nego· 
cios de sua economia. 

Vou pvr minha vez fazer um r~sumo do 
(] ue s \ p:~.ssou no Congresso Constituinte a, 
respeito. 

O pr ojecto de Cunstituiç1i.o apresentado no 
Congresso Constituinte att r ihuiu sumcnte ~\ 
União a. 1:1culd:1de de esta.betecer taxas •lo 
sello. 

Na primeira dis~ussão diversas emend:ts 
foram apresentatlas no intuito de cercear 
esta attribuíçiio iL U'n!:i.o e entregal-a aos Es
tn.uos ; todas elln.s, porém,t'oram desprezadas, 
mantendo-se o disposto no projecto primi
tiv;:, . 

Em segunda discussão rU versas outras emen
dns foram ainda apresentadas no mesmo in· 
tuito, e entre ellas uma do Sr. Arthur Rios 
e ou trcis,consigna.ndo que a União pertenceria 
a taxa. do sello sobre os seus negocios e aos 
Estados competeria a taxa. como está forrou· 
lado n:~ Constituicão, a. qanl mereceu a c.p
provação do Congresso. 
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Em terceira discussão es!a emenda foi man
títla ; porem, quando se tratava de r edi:;ir o 
projecto parn. se approvar deftnitivllrocnte, o 
mesmo autor da emenda na 2" discussão,-que 
obteve a ai> provação do Congresso, apresentou 
ã. redncção da mesma uma emenda formu
lando o n. 3, do ~rt. 7•, tal como està. na 
Constituição. · 

0 SR. JULI<l SANTOS-Não alterou o 'pen· 
sarnento do legislador. 

O SR. Uan.A.IIõO SA:-iTOs - Daqui conclue o 
illustre Deput<Ldo pelo Rio de Janeiro com 
outros pubr:cista.s de nota., que o pensamento 
do legislador constituinte foi dar· a. União 
unicamente taxas de ·sel!o em negociGS que 
lhe pertencem, pois que isso ê o que se vê 
expresse. n:.t emenda approvaà.a em 2• clis· 
cussão e mantida n.~ 3", sem attendet· ao 
que foi adaptado na. redacção tlnat. 

Neste ponto é que nos encontramos em 
divergencia.. Vendo os proponentes do. emenda. 
appro>ada eo:: 2• discus~ão apre~entarem, 
para e:xprimir seu pensamento, uma. fórmula. 
que innega.velmente importo. em um modo 
de vet· divet•so do que estava expresso na 
sua primeira propoEição, eu antes concluo 
dabi que elles reconheceram. ~inna em mo
mento opportuno, que esta primeira fórmula 
não exprimia com perfeição o que elles 
tinham em vista, e em consequencb. a cor· 
rigitam com a apresentação de outra m:tis 
apropriada. 

Por outro lado, o Con12res>o n1ío :poz dn· 
vida em a.pprova.r esta ultim:t propot~ição, 
~emrluvida mn.is approximada. dos séUS in· 
tuitos revelados na l" di~CUfi'l:ÚO, no. qual 
reservara unicamente á União n ro.cul1lttde de 
decretar ta.x:ls de .sello. 

O Sa.. Jur,ro SANros- Ampliando o di
reito da União. 

O SP.. URBANO SA;;Tos""":' Exprime ou não 
cousa dill'ercnte tlo que foi approva.do em 
2• discussão, a fórmula. que aetualmenté 
existe na. Constituição a respeito desta ma- . 
teria 1 

SLo Congresso Constituinte, pam exprimir 
seu pens:tmento, a.dóptou uma. fórmula. ditre. 
rente da primeira e que importa. em pensa
mento diverso do que secontio'lla na emenda. 
approvada. em 2~ discussão, segue·Se que a 
emenda npprovada em 2" discussão iiã.o ex
primia o seu pensa menta, razã.o pela qual eU e 
a. modificou, p(lodo·a de ace<>rdo com o que · 
deseja v:1 decretar, Isto é que parece logico. 

O Sn. JuLIO SANTos - Amplia.ndo, por
que disse que tudo t']Ue não pertence aos Es-
tados, e dn Uniã.o. · 

O SR. URBANo SANTos- Y. Ex, não está 
(le posse do pensamento do legislador ·~onstí· 
tuinte. 

A' União compete, em regra., taxar sello ; 
aos Estados tambem compete taxar, porém 
nos casos •.. 

O SR. J ur..to SANTos-Duas regras pa
rallel:~s. 

O SR. URnANO SAN'l'OS- Ao contrario; 
pero que se lê na Con>tituição, ha. uma regra. 
e uma excepção. O interprete que se quizer 
cingir :lo que está. e~cri:pto, não póde con
cluir si não isso. 

E realmente, tendo o legis1a.t!or consti· 
tuintn adoptndo para exprimir seu pen
~amento uma. f(\l'mnla mais vasto. e com
prellcnsiva, querer, não obstante isso, que 
o seu pensamento St',in. mais restricto do 
que c>~n. fórmula exprime, d sut:stituirpela 

E certamente Eeria admiravel que não o propria vontade a do legisl:H.lor. Ou mnis 
fizesse,depois de manifcst:n• esse ])ensnmento, claro: dizer que o legiFl:tdor, quondo cem
e fosse adoptn.r uma prnpo,:;i~."LO quo tirava. à. signou nn. Constituição a. dis}Josição:- A' 
União quasi por c0rnpJeto ess<: direito, trans· Uni:! o compete decretar t:~.xns do soUo, sal
ferindo·o nos Estados. vo . .. -em taes cMOS, te,·e em vista erigir 

Portanto-é Pste o modo mais na.tural de d1HlS rf.'grns, cslnbelecer dUI)S c01:Dpetencins 
e1plica.r o incidcn~e-nüo bouve sob1·e este do. m<'.smo. extensão; é, pc.r corto, emprestar· 
nssumpto muda.nçn. e~sencíal da. porte do le· lhe nm contrasenso. 
gislador constituinte, na cxprcs<ão do ~eu E' attribuir·Jhe a. ígnorancia do. regra da 
pensamento, como quer o illustre Deputado; logica t'JUO o genero tfm ma.is extensão que a 
apenas occorreu dur:'lnte um momento a. esprcie. 
adopção ile uma fórmul:J., que não consigna- Ohjecta·se nin<l:t que não se sabe si a. 
va o mesmo pensamento, e que em tempo Joi E>roenrla GO Sz•. Arthur Rios sobre a reda.ccií.o 
corrigida. da Constitui<·ão foi ou não &Jlpro-vada pelo 

O legislador semPre quiz reservar ã, União Congresso_ Co~stitui nte. · · 
a facuJtla.de dP. decretar 1a:xas de sello. salvo ~sta ~tJecç~o parece ser ~bsurda... . 
uma pequena.restricção por ultimo feita em N:l. dJScussao da red8CÇS'.<.I d? :proJecto ÍOl 
favor dos Estados. Isto foi qne el!e sempre ~pr~>sent~da: l!_m.:~. emenda que fo1 epcorpor~da. 
manifestou. com? afinal se vê do tcxto_ndo- a_ Co~stltUI\:'~O. Qual a conclusao dah1 a 
ptado em defimtJvo, em virtude de proposta.~ tJrar' . · 
daquelles mesmos a qufm ~e attribue intuito Que a emenda. fot approvada. . 
diverso do que se contém nes~e texto. O Sa.. JuLIO SANtos -T!tmbem acho. 
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O SR. UlUIANO SANTOS-Pantanto, o legis· 
lil.dor constituinte quiz, }:elo que t;Stá. na 
lettra. da COnstituição, que á. União com
petisse taxar seJlo · em regra gerl\l, com 
uma. unica excepcão,- quando se tratasse de 
actos emanados dos governos do3 Estados em 
negocies da economia. destes. 

O legislador constituinte quiz fu.7.er uma. 
divisão, dando da renda proveniente do sello 
a. maior parte á União; e apenas uma menor 
aos Estados. 
. E' o contrario que quer o illustre Depu
tado. 

Ainda mais: no espírito da Constituição 
esta. ~ivisão é complet:.. ; nella não rest<L 
campo neutro onde se possam exercer as 
duas compe_tencias. Entretanto que, se~undo 
o modo de vel' do illustre Deputado pelo Rio 
de Janeiro c os que propugnam sua opinião, 
queiram elles ou não, u ma vasta. classe 
de aétos-a maior e melhor :po.rte delles
tica. fór;t õa referida divisão. e assim inci· 
dirã? na dispo3ição do art. 11 da Constitui
ção, restando á União e aos Estados a compe
tencia. de, cumulativamente, tributal-os com 
ta.xa de s~;llo . 

E' assim que. de um lado estabelece a. com
petencia da União para decretar ta:xas de 
se!! o em seus negocias; do outro, attribue aos 
Estados igual faculdade relati·vamente aos 
actos dos seus governos e n~gocios de sua. 
e.conomia, em definitivo, ao5 seus n~gocios. 

E ntão ê licito perguntar-lhe: e os negocies 
dos particulares I Estarã.o e!Ies porv€ntura 
compri·hendidos em alguma destas compe-· 
tencias ~A qun.l deU~~~ 

O SR. JULIO S.\NTOS- Os particulares 
esti-io dentro do Estado, r-ertencem a eco· 
nomia dos Estados. 

ticula.res, ta.nto podem ser taxados pelos Es· 
tados como pela. União. 

O Sa. JuLio S.~NTOS - Então V. Ex. 
deve dis~ioguir o que e lambem dàs munici-
palidades. · 

. 0 SR. URBANO SANTOS- Ma.s OS negocias 
das municipalidades p~wtencem aos Estados 
porque ellas são parctlltas do~ Estado3. O que 
V. Ex . nã.o po·Terá., porém, p rovar é que 
quando eu q uero passar uma procuraçfí.o trato 
de negocias do Estado . 

O S~t. Juuo SA.NTOS- P ôde estar tra
tan,Jo de negocias que dizem respeito á eco. 
nomia. do Estado . 

O Srt. :9'&n,\NO SANTOs-Quando eu faço 
nma doaçao, estou tra.tando de um ne.,.ocio 
de economia do .Estado ? Quando quero fazer 
meu casamento, trato de negocio do Estado 1 
Segundo a opinião de V. Ex., assim é. 

O SR. JULIO S.u.!TOS - O seu casamen-
to L. -

0 Sa. URUA.NO SANTOS-Sim ; quando quero 
fazer um casamento, trato dos n'·gocios de 
um Estado ~ 

0 SR. JULIO SANTOS-Sim; a Vida da 
família é da economia do Estado. 

O SR. Uan ... :"io SANTos-E não será tambem 
d\1. União? Qllero concluir que os nenoccios da 
economia dos pa.rticula.res tanto podem dizer
se pertencent~s U. União, como t\OS Estad·os • . 
não ho.. razão pa.l'a. dizer q ne elles pertencem 
exclustvu.mente aos Estados e não á União· 
e quo assim, a. opinião do illustre Deputado 
exclue estes actos e estes negocias da dispo
sição Consti~ucional, qqando entende que o 
art. 7• diz su-ta:.;as de sellos em neooocios da. 
Uciii.<l-e o art . 9'' diz-taxas de 5eno em 
n~>gocios dos Estados-dahi estão excluídos 

O SR . URBANO SAN'los-Tanto estão dentro todos os negocios particulares. Estes actos 
elo Estado como dentro da União. (-'t]Jr(rtes). ioci•lirão então uo caso do art. 11 d:L Consti-

Sr Presidente, no pensam(!nto !lo illu5tre tuiçiio. -pcrleaceodo aos Estados e á UniU-o, 
Deputado pelo Rio de Janeiro, o lcgblador cnmulatlvameute tax<ll' sello sobre eUes. 
con:;tituinto tratou de uma dun.litlada de na. Ma~, pergunto_, _e este o p3DSI!-mento do· 
gocios: negocias r1a fcderacão e negocies dos legtsla.rJor const1tumte? Elle, quando di.sse
Estados; mas, pergunto eu, em qual destas taxa. do sello, salvo nos negocias dos go· 
duo.s classes est-\o comprehendidos os dos par- vernos dos Estados e do. sua coonomia-dei
ticulal es ?c Ainda que ? ropriamcnte IJão per- x ou margem para. outros actos não compre
tençam a. nenhuma del!as, podem dizet··se heudidos ne55a. disoriminação? (AJ• .trtes dos 
pertencente~ tanto a uma. como a Olltra. S,·s. JuUo <los &1utos e outros.) 

o SR. JuLIO SANTos dá um nparte. O SR. U RBANO SANTos-Confessa. V. Ex. 
_ , que foram todos compNhendidos, mas, como 

O Sa. Ua'BAN .... ·SANTOS:- E que V: Ex· en_-J a.cabo de pt·ovar. adoptado o modo de ver de 
t~ndo que a.s rtquezas s:tu~das _!lo;). ~st~2°;$ V. Ex. , grande numero de negocios- estão 
s? pe:t~ncem aos Estados e nao o. Untao. excluídos. ~Apa1·tcs.) No modo de pens.<tr de 
(-1pa 1 te,)· V. Ex., estão exclUldos desta disposição os 

Portanto, queira ou não queira o illosl~e ~le~o~ios tia todos o:;_ particu lares c:. port&nto, 
Deputado, neste caso, e adaptada a sua opt- tnC!dtudo tanto em tmposto da Uniao como do> 
nião para int·3l'pNta.r a Constituição, os ne· Esbdo, segundo o art. ll da Constituição; 
gocios dos particulares, da economia dos par· quando o pensamento do legislador consti-: 
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tainte to i faz(lt' n. divi~~o tlc to los o> a.ctos em 
tluas serie8 bem distinctn.<, •l•m•lo •lire\to i 
Uniã.'J de tax:1r 11us o !l.<t Est:Luo do taxar 
outros, não singulaJ·izalulu nenhum, ele modo 
que pude~scm ser t:Lx:L<IPS pelos dous ao 
mesmo tempo. · 

o SR. Jui,IO SAl': TOS uli. um aparto. 
o SR. Uruu:-;o SANTn.,-l~~tc e, pelo menos, 

o pensamento .r!o lo;.:-isl:'<lor con~tituinte; esf.li. 
expresso na JOr•mutu. por ello adoptarla, a 
unica que se pódo rlit.C!' que tem expresso o 

~ seu pensamento, r •e~promr esta fôrmula, que 
todo mundo concol'lhli'Ó. ser a unica que 
exprime este pon:;aurcuto. p11r uma outra que, 
qlleirJ. ou nã•.1 queil'u. o illustrc Deputado, 
exprime cousa divorsn, niio é ucceitfl.vel. 

O SR. Jr;Lro SANTos- Eu não disse tal; 
acceito perfeitameule a rodacçíln como está, 
mas quero que V. Ex. di;,:-a a ((Ue é •lo Estado 
e o que e tla Uniii11. (l!u .olllr•,8 aportes.) 

O SR. URnAx<~ SANTos-Nilo pos~o insistir 
mais nisto. V. Ex quur dizm· r1uo em portu· 
guez estas pnlnvrns oxp1•imem a mesma 
cousa: de um !:tolo tculo,-tuxn.s do sello
e do outro quer o n~>i>l'll lJoput:tdo que se-ja. 
-t1X<lS do seiJ,J <'111 IH'/-(•)cios ila União-e quE' 
tu(lO seja a me,rnn. cow;il. Nilo posso mais 
demorar-me nesta dbcus,ãu sol.Jr·c que, acre
dito, não resto. a m••nm• duvida. 

O Su. An'o:-<<o Cus'l'.l. -Vamos -ver o que 
fie~ aos Esta• I os. 

O Sa. URR .. INO SAN1'o~- C:omo quer que 
sej~, Sr. Pre~ill<'llh•, o l.l'xto con~tituciooal é 
este, o unieo quo pc'd•J expl'im\r o pensa
mento do lc:~islurlor enus t.ituintc. Si clle está. 
errado ou quer CXJH'lmir co\\Sll. díve~a. só o 
pode dizer um novo G•llll(l'etisu C(•nstítuinte. 
Attribui1' 3. um in!ct•pt'l~t" lt !'aculd:u1c de 
pelo titcto <le tot· c:tístidu na. 1\iscussão uma.' 
emen,1a approvrldt\,uliú~. •:om ~cntido inteira
menta dill'et·enla do que hoje está na. Con
stítuiç[o, atlt•,buil·, tligo eu, n.o interprete o 
direito de suLstituir o pen,oamento ,Jo Iegis
l:J.dor, tal como cllo foi CIXpro>So, pelo que 
estâ. contirlo n<tquellu. crnrndn., e o.rlmittir em 
matel'ia de intr.rprctllção <\ mftis absurda e 
eõtrn.nha de todas as tlraorius. 

Veem nqui a proposito algumas conside· 
r;:t.ções de Laurcnt qne, supponho, já /oram 
aproveitadas em um cnso anulogo pelo nosso 
illustrecollega o Sr·. Dr. Milton, no~eu com
mentar;o á Constituição Republicana. 

«Les travam.: preparatoires. diz o emerito 
civilista, nous apprennent ce ·que lo legísla.
teur a. vaulu; ct nc,us sa.vons ce qu'il veut, 
puisqu'ill'a dit, ou !P.su;•po~e. cl:J.irement et 
sans uoute aucune. IL est donc impossible que 
les travaux prép<1ratoires disent autre chose 
que le tex.te; et s'ils di~ent autre chose, on 

doil les ecarter car on ne peut pas alléguer 
une volonté incertaine eoutre une volonté 
certaine: at la volonté qui se manifeste da.ns 
les t1•avaux: llrépa.ratoires est essentíellement 
incertaine ... » 

11ais adiante: « Ainsi Ia situation est 
celle·ci: on est en présence d'nn texte qui 
exprime clairement la -volonté de.s auteurs de 
la loi, ce que l'on peut appeller, á bon droit, 
l'esprit authentique de la loi; c'est la cer
titude absolue. Et à. la place de la certitude, 
o~ veut mctt1·e une -volon~e -vfJguc, aouteuse, 
c'est·ci·dire l'incertitude. N'ai-je pas 1'ai.>On 
de diJ·e que cela est absurde ~ L'absurdité est 
telle, que l'on se demande comment cet!c 
étr:.mge interpréta.tion a. trouvé faveur da.ns 
la doctrine et dacs la jurisprudence. C'est 
que le preteHdH e.1prit de z,. ~oi est, en realite, 
l'esprit de l'iutcrprete; lc scns gue prénmte 
le lexle ne h!i con1Jient pas, il croit que la !oi, 
entendue dans sa signification littéralo, est 
contra.ire i1 l'eq ui te, qu'elle ast contraíre 
a.ux vr~is príncipes, tels que l1~i-m8mc lcs 
e;!tend; il cherche á l ui donner aut1·e sens, ct 
c'est I e cas de dil·e que-q1!i ahercke, trou11e ,· 
dans les t1·av ~ux preparatoires et dans la. 
trarlition, on tl"ouve tout c~ que l'on 11eut. 
Voilà. comment on a.boutit à falre dire á la 
loi, no;! ce flui le legislateur a 110ulu, mais 
ce qui l'interprête ,;eut. Mettrc l'esprit de la 
loi a.u clessus du te:r.te, c'est, en definitive, 
fa.ire une loi nouvelle. L'interpnite se fait 
legisla.tBIIT, » 

E' exactamente o que pretende o Dobre 
Deputado pelo Rió de Janeiro. 

Pelo facto de ter sido approva.da em uma 
discu~são uma emenõa. contendo pensamento 
diverso do que está. hoje na Constituição, 
quer fazer a Constituição hoje dizer aquillo 
que dizia essa emendO). quando o legislador, 
explicitamente, adoptando a actual fórmula 
para exprimir seu pensamento, deixou claro 
que o que tinha em mente,no adoptar aquella 
mesma emenda., é o que deixou escripto em 
definitivo no texto constitucional. 
~a pbrase de Laurent, o illuscre Deputado• 

como iuterprete se faz legislador. 
o SR. JULIO SA.NTos-Não e ~ste o :ponto 

capital. . · 

O Sn.. Un.nA"ci S,\l'il'os-Parece-me que é. 
o S&. JULIO SAN1'0S -0 C<tpítal é v. Ex.. 

definir o que é dos Estados. Quando V. Ex, 
chegar a este ponto terá chegado ao 110nto 
capital. 

O S&. URBANO SANTvS- Sr. Presidente, 
q~aL o fim que tem o illustre Deputado pelo 
H.lO de Janeiro para a.ttribuir ao legislador 
constituinte um pensamento diverso daquelle 
que elle teve~ (Pausa.) 
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· Querer dar aos Estados o 1lireito d~ taxa.i· o! O SR. lJrrBANo SANTos-){as V. Ex:.res· 
scllo em todo5 O> n.ctos que ttv.:rc:n origem: tringiu o direito da. União'' :,;ó decreütr esta.s 
em seus territorios. taxus de sello.;;; parn.qu() reserva!:' as outras ·~ 

0 SR.. Juuo SANTOS -Não e tal; não é e~ta Pal'aO porler eccle;;iastico ~ 
a minha opinião. O SR.. JULIO SA:-iTos- Uma rlas tributações 

o sa. U!WA!\'"O SANTOS _ Qua.t é entii:o a fe~eraes ê esta; o ma.is es.tá consignado nas 
opinião de v. Ex. 1 mmba.s emendas. 

o SR. Jur,w $ANTOS _A minha opmw.o O Su. UaBA.NO SANTos-V. Ex. nõ.o di.::se 
estã. externada fielmeute nas minhas emen- <lÍtlúa qua.es são as outras. (Apartc:s.) 
das e no discurso que hont!lm proferi. A Sr. P1·esirlente, suppunlla. que era este o 
id~a. de territorio b do Sr. M.eve,Lo M<Lrqueo, pensamento do nobt'e collega, posto que 
tirada aliás, de uma. emenda que oiT~recL S. Ex. j <i. o tinha exm·esso na vccasião 3. que 

o SR. UaB.-I.l'iO SAXro.s-Sr. Presidente, m1n'eferi; agom Vl~jo que lab:.,ro em erro. 
v. Ex. me farã. 0 obsequio de me ma.nd:J.l' Mas, entü:o nfio posso re(utar o penso.mento 
trazer a coue~ção de leis. (E' au~ndido o eles. Ex., po~q'\le o.iutla. nã.o o a.p~nhei, niio 
orador.) sei q ua.l seja (!llo ; e visto isto vou ra.zer ver-

Sr. Presiüente, sendo r.erto 0 que acaba de sar minhas considerações unicamente sobl'e 
afllrmaro illustre Deputado, S· gx. t~m tluas um escripto do íllustre pubhcist;L o Sr•. Aze-

. ·- 1 t d redo M trques, qur. propugnou a. oDiniii.o IJlle 
optmoes so.>rc 0 assnmpo, :pcrque,quan ° tenho comb.tidoequcmepareceidcnlicaú. 
se discutiu nesta Ca.marao projecloque Llepois do illustre Deputado pelo Rio de Janeiro. 
1i>i convertiuo em lei n. 428, de lO de~embro 
de 1896. S. Ex. :1presentou uma emenda que. 
apezar de mouifictvlv. pela Commissã.o de Qr. 
ça.mento, todavia não foi alterado. no s~u 
fundo; íoi npprova.da, adaptando o. lei o 
modo de -ver do illustre Deputado. 

Em virtude dessa emenda vem essa lei a 
dizer o seguinte : 

Art. 3!. Ficam su_jeitos ao se!lo ledero!, 
pela fórma. declarada nas leis e regnlamentos 
em vigor, todos os titulas, lettras, saques, 
vales, conhecimentos de praça, procur:\ções, 
contractos ou quaesquerrocumcntosjudiciaes, 
inclusi Hl acta.s de corporações e socie1la,les, 
etc., que, tendo .>id1 wigilwdos em «mE<& rdo 
OH na fJi<t"l'iCtl) Faicrc~l dePam te1· e(feitJ legal 
fó;·a de >'tl r, circtPnsc1·ipç,io ou que possam on 
devam ser a.cceitos e julgados p~rante auto
ridade d~ füro judicial ou administrn.tivo 
cslumho ü cUa, comJ o F~deral ou de O~Atro 
Estado, no pai<~" ou fó1•a delle. 

Par<~grapho unico. Eutendem.se sujeitos 
a. o mesmo sello. os lh·ros de sociedades ::mo
nymas ou de firmas individuaes·ou collectivus 
que,. teat;lo .wa séde na Capital Feder . .cl ou 
em. •,nn ou mais E>lados, poss ~1am em tod1 O!l 
em pa1·te, seus bens patrim.on'aes respecti~a
'liente em t!m ou. mai> Estados, Otf n<.~ Capital 
Federa~. 

Disto :rigorosamente se deve concluir que 
leth'as, saqu<.:s, vales.conhecimentos 1\e praça, 
procurações, contractos ou quu,esquer outros 
document·JS ju;'i' licos, inclusiveact:Js de cOl'
:poraçõe:; c sociedades, etc., que forem origi· 
narlos em um Esta.,Jo e que ahi me:smo te
nham cxcu,ão, ter~lO sello estadual na opi
nião de S. Ex., que os exclue tla. incidencia 
do sello reueral. 

O SR. JULIO SA~ros-V. Ex. está dedu
.zindo o contrario, 

O Sa. JuLio ShNT05-Em alguns pontos é. 
0 Sn.. URBANO SANTOS- Os e~criptos deste 

illustre publicista podem fazer impre;são 
sobre a opiniã1) da. Cama.!'<t, partindo como 
p<Lrtem, ,,a um;~ verdadeira autoridade, que 
adúptou nelles uma a.rgumentaç;\o,cuja !O r mo. 
brilhante eu atlmiro, ainda que por completo 
discorde no fundo essencial da questão. 

E dizia. eu, Sr. Presidente, qnc n. opini:i.o 
que combato quer attl'ibuir ltoS Esta.·las a ftt
culda,le de b:x.ar o sello em todos os netos 
quo nos mesmos Est..'i.dos tenham ol'igmn e 
que ahi mesmo devam ter effeito legal. 

Isto, Sr. Presidente,é qtlerer círcumscre>el' 
o direito da União de ta.xa.l' sello em todos 
esses actos, cvmmettendo-llw someotil o lli
reito de taxar ~ellos nos actos ot•igiuario5 em 
um Estad.o, qt1e tent1am de pro,1uzir c.U:eit>Js 
fór;J. desse Estado. 

E' um criterio purameute territorial, pu• 
ramentB circumscripcion:~.l, e que assim \lc
nornino em vil'tude da dispostçcr.o da. lei de 
lO de dezembro de 11;\0u, que o dellnin, sob 
propost(l do lllustre . Deputa1o /{;'lo Rio tle 
Jauoiro, que entretanto hoje aiz que e~s't f•lr
rnula não expt•ime bem o seu l)ens:lm~nto. 

Si'. Presjdente, esta. maneira de ver, de 
distribuir a. faculdade de taxar o sello em 
clrcurnscd.l'çües ter.ritoriaes da Republica, 
parecc-m<J implicitamente repellidt\ pelo lc
gislaclor constituinte. 

O legislador constituinte, co:nmettendo á 
Uniã.o a faculdade de taxar o sel!o e aos Es
tados igual faculdade em netos cmn.t~ados do 
seu governo e em negoci,1S ele SU<~ economia, . 
(lUiz dar o sello ao Estado, conforme a. pc~
soa jurh.lica 1\e que ps.rte o o.cto e conforme 
a natureza do proprio acto, quando se trata 
de economia do proprio Esta.do. · 
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Entrebnto o medo de ver que combato 
substitue este criterio puramente jurfdico, 
que dífferencia. os actos. contorme a. pe$SOa 
jut'idica. de onde <'-lles partem ou · con~or~o 
a sua qualidade ou natureza. por um cr1ter10 
que os di.ll'erencia pelo lagar em que são pra
ticados. 

Pergunto eu: 1:ste ê. o pensamenlo do le
gislador constituinte 1 O legisladot• consti· 
tuinte distribuiu taxas úe sellos, conforme o 
lo<rar onde os a.ctos :<ão pra.ticados? Portanto, 
J);I'ece-me que o legislador . constituinte re
pelliu in Li·mine este cr)t~rio t~rri~ori~l. M~s. 
disse eu, elle a.lloptou um cr1ter10 JUl'Jdtco 
quando deu aos Estados a faculdade restricta 
de tt,l:ar sellos em actos dos seus governos e 
negocias de SU<\ economia. · 

Como definir esse criterio 1 
O projecto em discussão define attribuindo 

a.o a1·t. 6° o direi to de taxar o sello nos nego
cios que forem regulados por leia esta.duaes. 

O SR. JULIO SANTOS-V. Ex. disse que 
os o.ctos de-economia do Estado são os ema
nados das leil;estadu.:..es. Não serão emanados 
do governo do Esta• lo e como tal não estarão 
comprehendidos os do Poder Legislativo? 

0 SR. URBANO SA.;,Tos-0 illustre. Depu· 
tado pelo Rio de Janeiro fez-me uma objeccão 
que hontem eu não percebi, na or-easião em 
que S. Ex. a expoz. 

S. Ex. agora obriga-me a interromper a 
ordem de idéas que eu 1a seguindo para 
deixar> liquidado esse ponto. 

S. Ex. em sua. objecção cahe em ·uma 
grande contradicção, permitta-me que o diga. 
com todo respeito. S. Ex. para oppôr ao 
meu argumento a contradicta dá uma. expres· 
são extraordinariamente lata. ao vocabulo
_~J,ctos-de que uza a. Constituição; ao passo 
que para propugnar a sua opinião, dá uma 
extensão enorme ao vocabuLo-economia dos 
Eshdos-que então comprehende até os actos 
emanados dos governos dos Estados. 

Eu vou e:xplauar isto. 
Sr. Presidente, entendo gue, quando a. 

Constituição se t•efere a actos dos governos 
dos Estados, quer dizer pura. e simplesmente 
actos administrativos, isto é, àctos elo 
pode:r: e:s:ecutivo dos Estados. 

O SR. Jur.to SANTOS -Do judiciario não 
comprehende r~ 

0 S.a. UUllANO SANTOS- Não compre-
hende. · 

0 SR.. JuLIO SANTOS~A adminhtra.~ão da 
justjça é acto adm inis trati v o . 
· O SR •. Un.nAr;o SAJ'iTOO-E~s~s actos são ne
gocias de economia dos Estados quo, como o 

.projecto diz, terão sello estadua.l, porque são 
:tegula.dos por leis do Estado. 

o Sn. Jur.ro SANTos- O go~·e:r:no estadual· 
quer dizer só poder executivo 1 

O S.a. URBANO SA.Ntas·-Perfeitamente. · 
O S:a. Jur.ro SAN:ro.s - Isto é que ·eu con

test•>. 
O Sa. · uaBAN'O SA~ros-E quando a Con

stitu1ção falla em governo refere-se :pura e 
s[mplesmente ao Poder Executivo. · · 

Mas admittamos opinião em contrario: 
não quer dize1· simple:sm ~nte acto adminis
trativo ; mas todos os a·~tos dos poderes le· 
gislQ.t[vo, juclícinrio e executivo. 

Mas então qua.es são os negocios da eco
nomia dos Estados que sahem fóra dessa am
plíssima orbita 1 

0 S.a. JULIO DOS SANTOS-E' tudo que inte
ressa a garantia dos intet·esses individuaes. 

O Sa. URBANO SA~'ros- Dando a latiturle 
que V. Ex. quer dar a. esta expressiio-eco: 
nomia dos Estados-como que indicando tudo 
que toca a.o seu progresso e ao seu desenvol
vimento-pergunto eu: os actos do goveruo 
dos Estados nã.o fazem uma pequeníssima. 
parte disto tudo '~ 

0 SR.JULIO SANTOS dá um aparte. 
o SR. URBANO s:~l'\'.NlS- Sr. Presidente, 

estou convencido ·le 'lue o Hlustre Deputado 
pelo Rio de Janeiro dá este sentido a Consti
tuição por amor á doutt•ina. que uma. vez 
e;;:pendeu, para sustentar que o que toca ao 
desenvolvimento dos &tados, não díz res· 
peito aos int~resses da. Unffio. 

S. Ex. citou hontem como exemplo a in· 
strucção publica. 

0 SR. JULIO SANTOS -No meu diSCUl"SO 
nilo me Nferi á instrncção publica. 

O SR. UR.BAt-:0 SANTos - M:1s, imagine . 
V. Ex. que se trata. da iostrucçii.o :publica no 
Estado : a instrucção publica. serà. um ne
gocio da economia do E~tado ~ 

O Sa. Juuo S.A.Nl'OS - E' tanto d:L 
economia dos Estados como da União, cladas 
as condições constitucionaes. 

0 Sn.. URBANO SANTOS- RespondeS. Ex. : 
não ; é um negocio tanto da economia c:la 
União como da do~ Estados. 

E' a.pr>opria Cunslituicão quem o diz : 
«Art. 35. Incumbe outrosim ao Congresoo, 

mas naa p)·i1•ati.,:tmente : 

2•, animal' no paiz o desen-v_olvimento das 
lettrus, artes e sciencias •.. 

3"', t;Jrear instituições de ensino ·superior e 
secundaria no;; Es~tldas. 

O SR. JULIO SAI\TOS - Por exemplo, 
tratando-se de uma acaJromia que estâ. sob a. 
direcção da União e sobre a quat nós it>gisia· 
mos ; todos os diplomas sã? taxados. 
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Üil SRS. RODOLPHO ABREU E JULIO S.\N· 
TOS dão ap:tl"~. 

inquestionavelmente do primeiro, de taxar, 
do tributar. 

O SR. Ua:a.wo SANTOS- Agricultura, per
, gunto eu, é n,egoeio de economia do Estado 1 

0 Sa. JULtO SANTOS - Parece que e do 
Estado. 

Dí&se o illustre Daputarlo pelo Rio de Ja
neil'O que o poder de regula.r os actos civis, 
commerdaes, criminaes, nado. tinha. que vêr
c.om o poder de taxar. 

O SR. URBA.~'io SA:\ros - P>U'ece que 6 do 
Estado, diz o iUustrc Deputado. 

Sr. Presidente, o poder de fazer e desfa. 
zer é um prasupposto l<lgieo do poder de 
taxar. 

0 Sa. JULIO SANTOS,- :Mas Si O agri
cUltor possuir propriedades em dous ou tres 
logares ~ · , 

O Sa. URBANo SANTos -V. Ex. ja está 
entran(lO ern uma. questão concreta ; eu per~ 
gnnto, si a agricultura. é negocio da economia. 
do Estado~ 

Diz a. constituição nó mesmo artigo, n. 2: 
Animar no paiz ...• bem como a immigra

ção, a. agricultura, a. industria e o commer
cio ... 

Eu. embaraçado por outros serviços de 
occasião, não pude consultar as· autorida
des em que, por mais de urna vez, tenho 
lido este pensamento, mas posso citar de 
memol'ia a grande autoridade de Story: «D 
poder que tem a faculdade de ordenar o acto, 
rlc estabelecer a sua. condição de eiistencia, 
e de desfa.zcl·o é quem pôde tTibuta.r este 
mesmo acto . .. Este poder de tl•ibut&r é decor
rente daquelle primeiro poder de regular» .•• 

E, Sr. Presidente, isto ó perteita.mente 
logico. 

E assim, como s:J vê, ;:~, instruccão publica., 
a a!,rricultul'a., a iodu:;triu, o coromercio. etc .• 
não,são negocias da economia: dos Estados, 
oe"'undo a COnstituição, em contra1·io do que 
affirma o illustre Deputado pelo Rio de Ja
neiro. 

Vou figurar alguns exemplos para de
nJan5tl'ar ... 

Ella refere-se ao commercio, á industria, 
á inslrucção pulb;ca, a todos os actos que 
cogitam _ do de.ç;envolvimento de· um E:;bdo, 
do :;eu progre:so, etc., e diz expressamente, 
que elles pertencem tanto a.os.Estados como 
á União. 

O SR. JuLto S.u\ros 1\á. um aparte. 
O SR. URlHNO SA:'\TOs-E~tou dizendo nue 

tanto pPrtencem aos Esta.rlos como ã. Cniã.o ; 
ma.s o illu~tre Deputado "iz que ne)!ocio dt~ 
economia do Est:Lc!o e T\lllo ist(l; quer riizP.r 
que isto só perten~:e 1\ economia do Estado. 

Pot•tanto, quero concluir que. quancto a 
ConstJtuicão trato. da. economia dos E~taclos, 
não se refere ás tr;1nsa•:çOOs p:trticulares, 11011 
negoeios que 8e ve•·ificam om seu territorio, 
não se refere ab-iolutamente ao commercio, 
á industria, ti._ngricultura, a tudo o q~te toca. 
ao progresso elo p!Li:r., como quer o llln!?.t.r·c 
Doput,ado; un icamentG ao .refere áquillo 
quo o Poder do Est.ado tem o dlrtllto de decre
tnr, do ordenEI.r, do fazer. de regul~r. (-1p·•ia
dos.) 

Sr. Presidente, volto agora ao que dizia e 
repito: ao criterio territorio.l citado ha. 
}louco, o projecto em discussão substitue um 
criterio jurídico, attribuindo ao E~ta.do o 
direito de ta.xa.r o sello nos negocws que 
forem regulados por leis estaduaes: ~ã.o estes 
negocies que depend~m do Jl?der estadunl, 
são estes que eHe tem a faeu•a·le de r egu
lar estabelecendo-lhes cnmllções de vida e, 
portanto, dabi deriva o seu po!ler, decorrente 

C;.m:~r'- V. Ui 

0 SR. JULIO SANTOS-Leis processuaes dos 
Estados. 

O SR. URBANO SANTOS- Perdão, V. Ex. 
hontem me recla.mott que não dess-:l apartes, 
e por isso peço que não me interrompa no 
meio de um aJ·gumento. 

como <li~se , vou tlh"ltrar a.lguns exemplos 
que mostrem esse principio. 

Trata-se, por exemplo, de um mandato. 
Sr. Presidente, todo o mundo sabe que a. 

procurac:ão é um meio escripto pelo qual se 
coufereouse prova um mandato.Supponha-se 
que a. Uuião determiua, como está estabele
cido, esta fórma. de provar o mandato e o Es-
tado, na opinião df.l.quelles que r>ngn<i.m por 
mor\o de ver diverso. r.axa. a !>rocUJ-ação. 

ro;xerce elte Uni ]?Oder l~gitimo 1 Não, por
que aman\Jã. a Umão, unica. competente pa.ra 
J'egu lar esse aSl!umpto, póde decretar, por 
cxemplo,que o mandato só se prova por meio 
de tel!temunhas. Onde a materia. trtbuta.da. 
pelo Estado ·~ 
Ond~ . a procur&çli.o para. se applicar o 

sello 'I 
Isto rl.emon~tra. que o poíler de crear e de

term inar as condições de eXistencia. do um 
acto com o desfazei·O.S _são aB condições lo· 
gicns do poder de.tribut.a.r. · 

Outl'O exemplq: ao Poder Legislativo da 
Uniü.o compete decretar o direito commercia.l 
e, portanto, determinar <iuaes <JS livros 
que o cornmerciante deve ter pa.ra fazer sua 
e~críptUl'nção, de rórma a prevenir os seus 
dirciros e especialmente gnrantir direitos de 
terceiros que com ellc teem transacções. 

O E,;tado ta.x:a os sellos nos livro;; commer
ciaP.S pela t'órma por que enten~e.ate porque 
a. União quasi que da esse direito ã.s a.utori

~ 
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dades esta.duaes, quando commette a rubrica 
desses livros as juntas commercia.es, o que é 
uma. anomalia , pela. qual não póde ser re· 
sponsa vel o projecto. 

Mas supponha-se que o Estauo entende l.l.e 
tributar os livros commerciaes, e a União em 
seguida declara que o commcrcia.nte não pre· 
cisa mais de livros ; póde o Estado pugnar 
pelo seu direito desde que a. materia tribu
tada não lhe pertence ~ Póde obrigar ainda o 
commerciante a ter livros para não :ficar 
seu imposto sem objeeto em que se torne 
etrecti:vo 1 

0 SR. JULIO SANTOS dá um aparte. 

. 0 SR. URll~NO SANTOS- Perdão; assim 
entramos em uma questão technica que mais 
pertence a juristas. · 

Pergunto : em uma. lei de processo com
mercia.l podem substituir-se os livros com
merciaes ~ 

0 SR. JULIO SANTOS-Não é isso. 
OSR. URBA.No SANTos-Perdôe-me ; V. Ex. 

foi quem aventou a possibilidade disso. 
0 SR. BARBOSA. LIMA-Mas V. Ex. com

prehende que desde que não se exige o ser
viço, cessa o imposto. 

O ·sR. URBANO SANTOs-Mas já flz ver que 
era. uma anomalia commetter·se esLe serviço 
de rubricar livros commerciaes, cujas con
dições são determinadas por leis federaes, a 
empregados estadua.es. 

O SR. BARBOSA LlM."--Mas supponha. que 
para. sa.nar a anomalia continua o serviço a 
:ser feito de accordo com o governo dos Es· 
tados ; nii:o acha que e ra:wa'l"el que se cobre 
uma. pagll., sello ou emolumento ou que 
melbor nome tenha.~ 

0 SR. URBANO SANTOS-Esse direito á incon· 
testavel-dign!ts est operarius mercedc .sut~ ; 
niio ba. duvida quanto a esto ponto, porque 
si a União concordar com o govet•no dos Es
tados commettel'·lhes este serviço federal, 
estüo elles no direito, e no direito imprate
rlvel, porque teem de ]lagar·~ seus· empre
gados que se incumuem dclle, do ex1gír uma 
rccompensn. · 

Até agora, porém, e uma verda.doira. ano
m;Llia. 

O Slt. JULIO SANTos-Isto é negocio de vida 
intlma. · 

O SR. URBANO SANTOS -Não apoiado ; jã. 
demonstrei que não constitue vida intima dos 
Estados,porque a Constituição. no a.rt,35,com
lDette tambem á Uniilo animar o commercio. 

O Sa.. GALEÃO CA.RVALHAL- E' o imposto 
de exportação estadllal. 

0 SR. URBANO SANTOS-O illustre Deputado 
por S.Paulo, com sua reconhecida competen-

eia, diz que não é o commercio. mas sim um 
ir:nposto que não é propriamente commer
clo. 

Sr. Presidente, citei e~ses exemplos para 
chegar a esta conclusão. que consiste na as· 
serção que já. pr·oferi : o direito de tributar 
tem como a.ntecedcnte logico o direito de or· 
denar o acto e estauelecer as suas condições 
de existencia. E pa.ru. melhor demonstrai-o, 
seja-me licito ainda adduzir uma cónsidera· 
ção: · 

Desde que assista. ao Estado a faculdade 
de taxar sello para um qualquer acto; que 
é que lhe impede. como é que não ha de ter 
elle competencia para addicionar a esse acto, 
para melhor assegurar a arrecadação do 
imposto, como- agora acontece entre nós,. 
mais uma condição de existencia? 

Supponha.-se. por exemplo, que um Estado 
se lembra de decretar uma. lei acabando com 
a revalidação do sello das lettras de terra 
nas condições da. que existe decretada. :pela 
Federação. . 

Supponha.-se que esse Estado decrete que 
as lettras de terr-a. que não contiverem o 
sello estadual, dentro de um certo numero de 
mezes, serão nullas. Esse Estado excederia 
ou não as suas attribuiçues? 

Dar ao E~tu.do o direito de tributar e não 
lhe dar o· direito da coagir á satisfação do 
tributo, tornando eillcaz a respectiva arre
cadação, é uma burla. E é por isso que no 
direito de tributar C:"st..'i. implícito o direito de 
coagir o tributado a pagar o tributo. Mas aos 
Estados eotre nós pôr'le competir o direito de 
coacção a que a.Uud.i 1 • 

Tudo isto está a. provar que ao direit'J de · 
tributar antecede o rle regular o acto. 

E, portanto, quando o legislador disse-ne
gocias du. economia dos Estados-referiu-se a 
actos q.u~ o Est<::do póde regular e cujas con-
dições de existoncia póde estabelecer. . 

Insisto neste ponto: - si elle tem o poder 
de taxar actos outros que não sejam estes, 
fal~a.-lhe o meio de coagir o tributado a pagar 
o impo~to. 

0 SR. JULIO SANTOS - 0 meio não é an· 
nulla.r; ha. outros meios. Responderei ca
balmente a V. Ex. 

0 Sn.. URBANO SANTOs-E' OU não um dos 
meios~ 

O illustre Deputado está a argument"\r 
cont1·a :tquillo que a. União poz em pratica. 

0 SR. JULio SANTOS-A União póde, ma.s 
o E$tado, não. Ha quatro meios, concedeu 
tres e não quatro; o quarto pertence a nós. 

0 SR. URBANO SANTOS-A quem compete 
regular um acto, compete taxal·o. 

0 SR. BARBOSA LIMA.-Este principio e 
muito -vasto e perigoso. Quem :prescre-ve as 
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condições para. um negociante exercer sua 
profissão 1 

O SR. URBANO SANTos- A hypothese do 
V. Ex. não tem applicação ao caso. Ahi não 
se trata de acto jurídico. Quaei! são as con
dições, deve V. Ex. pergnntal', que o direito 
estabelece para um indi 1'idio ser negoci
ante~ 

0 Sn.. BARBOSA LDIA - Estão no Codigo 
:)o Commercio. 

O SR. URBANO SAKTos - :ló pelo enunc:ado 
da pergunta. percebe-se logo a differença 
que vae entre um acto .i arioico, que e do 
que aqui se trata, e a nypot.hcse lembrada 
pelo illustre Deputado por Pemu.mbuco, que 
me honrou com seu aparte. 

A lei determina as condiÇÕes rio octo juri
dico: fazendo-o, dá.-lhe existencia. ; crea.-o tal 
qua.l elle é; o acto â sua. creação portanto. 
Pot· outras palavras: si o individuo que 
pretende protlca1• o acto prcen~be todas .as 
condições que a lei ex.il!e para a existencia. 
deste, entende--se que e]le o praticou; o acto 
jurídico existe. De otttt·a fórma, nii.o; póde 
acontecer que ·eue tenha pratica/lo um acto 
de qualquer natureza, menos um acto ju
rídico. 

Esta creação arbitrar-h da lei não occorre 
na mesma proporção no caso lembrado pelo 
illustre D!>putado por Pernambuco . A lei, 
é certo, determina os deveres que tem a 
rumprir o individuo que quer exercer a pro· 
'fissão de commerciante. Si este, porém, 
omitte qualquer dessas obr-igações, a enti
dade commerciante não desapp;trc•ce; in
corre o infractor da lei em certas penas, 
so1fre prejuízos ; mas nem por isso a. lei lbe 
tira a existeticia legal. 

O JiUe se d:í. com o commerciante, verifica-se 
identicamente com as sociedades .commt>r· 
ciaes ; esta.s são crea.das pela. vontade in•li-

commercio, nem por isso deixa de ser com
merciante. 

A lei nii.o crcou o commerciante, creou 
certas condições que elle tleve obscl'var; não. 
creou a entidade, pc,rque este\ existe de 
f!}CtO. 

O Sn.. BA.RBCSA LIMA clã um aparte. 

O Srt. URBA:"'o SANTos-O principio que 
eu e~ta.beleci, primeiramente coacerne a 
actos e nã.o a. en tid<J.des: e em s~gundo lugar 
no princiFiO de l'eg-uln.r as condições de ex· 
istencia. do acto. implicitamente está. contido 
o poder de o d(>Struir. 

Nol; exemplos que citei, eslava expressa· 
mente contrda a clausula. do tornar o acto 
inexistente. 

O S R; JuLro · SA!\,.os-De destruir o seUo. 
(ll.t outl"o; ''J> -~rtc; .) · 

o sa. U nnANO SANl'OS-Portanto, a. obje
cçilo formulada. pelo illustre Deputado p or 
Pern·amlJuco, cuja opiaiã.o acato pelo alto 
mcrecimeulo da. pessou. de quem provém .•• 

O Sn. BA.rtBOSA LmA - E' · bcmdade de 
V. Ex. · 

O SR. UlmANO SAl\'Tos- .•. não attinge a.o 
principio por mim formula.tlo. Ella refere-se 
a f<~.ctos de outra natureza. que não liquclles 
a que l;e applica a. regra formulada. 

O SR. BARBJSII. LJ:.rA -Quando os livros 
commer ciacs tPcm de ser exhibidos perante 
o juizo estadual, neste caso não se paga. 
sello ? 

O SR. URuA:s-o SANTos - Imposto algum 
póde ser decretado pelo Estado sobre o 
livro. 

O Srt. RmnosA. Ll!lfA - Neste ponto nito 
acho liquido. 

O Stt. URllANO S.\.NTOS - Do.rci resposta. 
breve a. V. Ex. 

vidual, por acto do individuo ; não é n 16! Os Srts. IhttnosA LIMA, Jtrr.ro S11.NTOS li! 
quo [tS crea. Esta, é certo, prescreve reg-r-J.s RouoLPHO AB1u;:u dão a.pa.1•tcs. 
para sua. existencia. regular. como, por exem- O Sn.. UiWANo SANTOS -E' um 1locumento 
plo, quando exige para algumas dello.s, à re,;·ulado por l ei federal, cujas condições est:~. 
prova por escripto de sua. existencia · Omi t· lei esto.IJe!cce e ainda. perant~ a justiça fe· 
tida, porém, esta, nem por isso deixa. de dc1·al, unicamento serve do provo.. O Esta.ilo 
existir uma. socieJade de fucto, que o. lei ro· oii.o pódc recusar o testemunho que delle 
speit:\ e reconhece, mesmo 'inob~ervadas as provêm, som ~obrepor-se U. propr1o. fede· 
prescripções que determinou. ração. 

O Sn. . BARBOSA. LmA-Mas isto não im· O Sn. 13AmJOsA LIMA- Não digo qu~ 
pede de taxar. neguem o testemunho. 

0 SR . URBANO SANTOS-Mas queira notal' 0 SR . URDANO SANTOS- Qual o fim pam 
o illustre Deputado a diiTerença.Quero dizer: que é exhibido perante a justiça. 1 E' para 
a lei nã.o diz que o individuo é commerciante que produza prova., unico fim para que é 
em t aes condições, e!la. pNscreve qaaes as I presente . á. ju stiça estadual; vae como ele· 
formalidades quo tem l\ preencher o indi· meato de prova.: 
viduo que quer commercia.t• regula1'menle; Agora pex-g unto: o Eshdo que diz que 
mas si este, fóra desw condições, rea.liza.ro este livro commercial, regulado por lei 
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federal, preenchendo todas as condições de 
existancia. que a lei federal esta"belece para 
os livros commerciaes. não produz a prova 
porque lh~ falta o sello do mesmo Estado, 
exorbite. ou n~o do seu poder 1 

0 SR. BARBOSA LIMA-0 Estado não diz 
isto, diz que por esta ex<lme cobra tal ou 
t.a.l taxa. 

0 SR. URBANO SANTOS-Perdão; isto ê outra 
questão; pelo trabn.lllo do seu magistrado 
ninguem nega. que o Estado possa cor1rar 
emolumentos. 

O SR.. BARlloSA. LIMA - Mas es~e funccio
nario app1ica que lei 1 A lei substantiva. 
federal; mas na hypothese figurada não podia 
cobrar nada. 

0 SR.. URBANO SANTOS -Não cobra im~ 
posto pela funcção do livl'o commercial, co
bra. pelo serviço que o Estado presta. ao par
ticular. 

O SR.. B,mnosA LnlrA. - E' uma distincção, 
mas póde cobrar. 

o Sa. UR:BAKO SANTos,_ O imposto de 
sello não. E' o livro presente â. justiça; o 
Est,1do pàdc cobrar a remuneração pelo 
serviço prestado ao particular pelo s.m ma
gistrado DO exame dc~se livro; ruas não 
póde jmpor o sello estadual no mesmo 
livro, porqne a. sua regularidade e condições 
de existencia. deste não dependem di~so, inde~ 
:pendem da alçada do Estado. 

0 SR.. BARBOSA LI~IA-(dd um aparte que 
nu!> pudem!>s ouvir.) 

0 SR. URBANO SANTOS-Chamo a. attenç:."ío 
de V. Ex.; o principio tem a exce:pção que 
concerne aos actos praticados pelos governos 
dos Estados e aos negocias de economia 
dos mesmos Estados; de todrs os actos e ne
gocios regulados por leis estadua.es. 

O SR. MoREIRA. ALYEs-As leis do :pro
cc~so; por exemplo .•. 

O Sx. URBANo SANTOs-SI'. Presidente, jà 
me alonguei mais do que desejava nesta 
discussão, o que attri'uuo á bondade dos 
illustres Deputados que me teem succorrido 
com seus apartes. 

Mas, ainda que queira jó. concluir, julgo 
do meu dever dissipar, ou antes,.resotver 
algumas difficuldo.des pro.ticns que pos~am 
occorrer na. interpretação do pensamento do 
pro,iecto, suscitadas pelos illustres Depub.dos 
do Rio de' Janeiro e Mina.:s Gemas. 

Diz o primeiro: «contractos entre Esta<los 
e municípios e e1ttre municipios e particula
res.» Esses contractos são regulados por leis 
federaes, pelo direito subst:l.ntivo, e, portanto, 
íocidem no seno rederal. ~~~s enchamo a 

altenção de s. Ex. :para. a excepção estabele· 
cida pela. Constituição. 

O Sn.. Juuo SA!S.TOS dá um aparte. 
0 Sn.. URBANO SANTOS-Mas esta clausula 

é do§ 2°, ao passo que os cootraetos a que se 
refere o i\lustre Deputado estão exceptuados 
no§ !0 do ~rt. !• do projecto. 

Diz alli o projccto: 
<~E' da. competencia exclusiva da. Unílí.o 

decretar taxas d~ sello, excepto sobre actos 
emanados dos governos d( s Estados e nego· 
cios de sua economia, 5abre os quaes compet~ 
exclusivamente aos mem'lOs Estados ex~n·cer 
esea facV.Zd:tde .» 

Ora, o illustre D"'put;;.do :pelo Río de Ja.· 
neiro refere-se a.os contractos entre o Est3do 
e o município, e entre o município e o Jlar
ticular. 

Evidentemente não são taes contrar.tos 
verdadeiros actos emanados cl0s governos dos 
Estados'{ 

Uma lei não póde ser entendida, tomando
se unicamente uma sua. expre~são isolada; ba 
de ser interpretada no seu conjunct(f. 

O projecto uiz, é certo : os actos são regula· 
dos por leis federaes, incidem em taxa de 
sello federal ; mas, si dr stes actos est5.o ex
cluídos os emanados dos go-vernos dos Esta
lias, como é que o iHustre Dt3putado póde 
dahi tirara consequencia de que um contracto 
entre um Esta/lo e um Munici'pio e entre 
um Município e um particular está. sujeito a. 
esta. taxa., si exactamente por estn. exclusão 
estão elles exceptna.dos ? 

O Sa. AFFoNso CosTA- E tratan,Io-se de 
uma questão eu pergunto: o sello é federal 
ou estadual~ 

0 SR.. URBA"O SANTOS-O titulo que prova 
o direito reg-ulado por lei federal, como é, 
deve ter o sello federal, sem o que não poderá 
prodm:ir seus etreitos jurídicos. 

Desde, :porém, que se :penetra. no processo 
dependente da lei local, desr1e a :peti~~üo inicial 
ate a. sentença. final, inclusive taJos os seus 
tramit~s, o eello a. pagar é o esta.rlunl. 
(Apcwtcs.) 

Eu cxj)lico a. VV. EExs. 
Tratando-s~ (le uma :peti~ão inicial, quem é 

que diz as conrliçüee que dove preencher es~ 
peticuo para. ser intentada uma acção ~ 

A lei processual, que ó da. competencia 
estadonl. 

Tratando·W ue contestn~ão a esta acção, 
replica e treplic<J., quem marco. as condições 
a preencher ? 

As leis esto.uuaes. 
U~r SR. DEPUTADO- E tratando-se, JlOr 

exemplo, do Jlrotesto de uma lettra, que e 
feito perante funccionarío estadoal? 
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· 0 SR. URBANO SANTOS-O sello rla. L::ttra é 
federa.!. 

afi<>nç'iveis e crimes inafiançaveis, descrími· 
nn.nclo uns dos outros. 

0 SR • BARBOSA LIMA.-Porque ? 
0 SR. UR.BAM SANTOS-PorqUB é materia 

regulada por lei federal. 
Nesse caso a leth•a. vae perante o fuuccio· 

nario estadual, que cobra do particular q •le 
lh'a -vae leval' para ser protestada, um emo
lumento pelo serviço que lhe prest'"· são 
custas judiciaes. 

0 SR. BARBOSA. LIMA-Estimo muito saber 
isto. 

O SR. URBA.Xo SAN'l'os-Agor:t mesmo dà·se 
facto dess~ nu.tureza: os tabelliães cobram 
seus e:molumeotos ·aos pa.rticulare~ que lhes 
levam lettras pa1·a protestar. Não podem 
entretanto dizer·lhes: não; voltem com s~\1 
papel sellado com sello estadual, sem o que 
não posso protestar sua. lettra, porque, si 
a<sim fizessem, ir.corr('lriam em crime. 

0 SR. JULIO SANTOS-Pois no nieu Estado 
se tem feito. 

O SR. URBANO SAr;Tos (com enet·git)-!l[as 
o que se faz no Estado de V. Ex. não se :taz 
nos outros que respeitam a Constituição. 
(Apoiados.) 

lsto e dar o direito ao empregado estadual 
de recusar fé a estes documentos, o que não 
podem fazer, qua.ndo a lei federal, que os 
regula, tem suas disposições satisfeitas. 

Portanto, esses empregados cobram dos 
. particulares emolumentos correspondentes 

aos serviços que lhes prestam, porque n in
guem e obriga•lo a trabalhar gratuitamente, 
e os Estados não são obrigados a fornecer 
seus empregados para trabalharem sem ra
muneração. Sem paga só presta serviços a::; 
sim quem os quel' prestar; não :pôde haver 
coacção, 

o Sa. BARBOSA LmA.-Eu estimo ouvir e;;. 
tas observações, porque servem par;t a ques
tão do imposto chamado tonelagem. 

0 SR. URDA.NO SANTOS-Não ba. lei federal 
que possn. impor a um Estado, sem infriogir 
u. Constituiçiío, ti prt\tica de um serviço, prín· 
cípalmente sem remuneraç.ão .. 

Quanto ao me:o pratico para. $er a fiança 
conceclída, l.i inquestionave~ que é ma.teria 
puramente processual ; !Ó a lei do processo 
prescreve o processo para ser a fiança. ob
tida. 

Descrimina.dos os crimes afi,,nçaveis dos 
ina.fia.nçaveis, ou seja. isto feito pela lei fe
deral, como pensa o illustre Deputado, ou 
provenha de tarefa da lei estadual, como me 
parece mais acertado, a esta ultima. compete 
prescrever o processo pora a. obtenção da ft. 
<J,Uça. 

E desde que assim suc~ede, desde que se 
h•ata de ma.teria regulada por Lei estadoa.J, 
está claro que imide em seUo esta.dua.l. 

0 SR. BARBOSA. L DIA. - Isto por um In-do ; 
por outro lado quem fa.:~: a distincção entro 
cl'imes afiança.veis e iua.fiançaveis ~ 

O SR.URBA~o SANTos-Pelo facto de fazer 
e~ ta tUstincção não ~e segue que a. lei federal 
deve estabelecer o processo da fiança. 

O SR. BARBOSA LmA- Vem inciuir na· 
que!Ie artigo do projectc e fazer depender da 
intervenção da. União o direito substantivo e 
dahi odireito consequente de taxar exclusiva.· 
mente. 

o SR. URBANo SANTOS- Mas é assumpto 
regulado por lei estadual ; esta é que pres· 
creve o processo d<t fia.oca . 

0 SR. BARBOSA LBI:A. - Quando se trata. 
de actos exclusivamente regulados pelo poder 
esta,!ual ; mas quando houver a. conc:urren· 
c\a. das duas autoridades, como no caso da. 
fiança~ 

O Sr. URBANO SAKT03- Ma;; definir em 
lei o que é crime aftançavel ou ina.fiançavel 
e prescrever as condições de exi.stencia de 
um acto. 

O SR.. BARBOSA LmA dá um aparte. 
O SR.. UanA.No SANTos -Desta definição de 

crimes atia.nça.veis e inaftançaveis qual o 
etieito pratico que sa deriva.? ' 

Referiu-se tllrnbem o íllustre Deputado pelo 
Rio de Janeiro á. fianca criminal, ;Lpresen· 
ta.ndo difficutdadcs ao projecto concernentes a 
esse assumpto. dizendo que a fiança crimi
nal par elle deve ser taxada com sello fe· 
deral. 

Qual é o ponto sobre qm póde incidir o 
sello federal. pelo facto da distincção que 
faz a lei federal ent!•e crimes afiançaveis e 
i nafiança vei~. si o proct.:sso da. fiança tem de 
ser regulado por lei cst;tdual e a propria 
iia.nça concedida po1· autoridade estaduan 

0 ~R. BARBOSA L .!>IA-Então porque razão 
não se poderLt cobrar o sello estadual sobre 
letras de terras porque e re~ula1n pelo di
reito commercíal substautLvo ~ O SR.. JUL10 SAr>TOS - A fiança para mim 

é ma teria. substantiva. 
0 SR. URBANO SANTOS-Nã:o penso assim; 

mas ainda que assim succeda., o que a lei 
substn.ntivn. prescre-ve é o que sej!LO crimes 

0 SR. UR.l3A.NO SA!IITOS- V. Ex.. faz uma 
confusão entre fiança. e detioici"i.o do que se
jam crimes afia.nça.veis e inatlancaveis. 
Quando a lei substantiva diz o que seja. cr:ime 
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afiança.vel ou inafiançavel, não regula a 
fiança, isto é, a forma porque e !la se obtem. 

A maneira de se fazer etr.~ctiva a fiança é 
determinada por lei e5tadual. Da.bi o sel!o 
estadual. 

0 SR. BARBOSA. LIMA dá um aparte. 
O St~. URBANO St..NTOs-Per,lão ; invoco o 

artigo da Constituição que da ao Podür Le
gislativo Federal a competencla para deceetar 
o direito civil, commercial e penai. o que 
digo é o se~uinte : a ConstitUição attribue á 
União a cornpetencia. para decretar o direito 
nesse tríplice aspecto. O cidadão preenche 
todas as condteões que a lei Ja União prescre· 
veu para. a existencia de um acto. 

E então, pergunto: em face desta compe
tencia. exclusiva, pertencente a Un:ão, impli
cit<t ou explicitamente, V. Ex. ~óéle conferir 
a um Estado a faculdade rie fazer depender o 
elteito juridico desse acto de qualquer ccm
rlicção, sobrepondo assim a lei estadual ã. 
Federal, em ma teria da alçada desta~ 

U:uSR. DEPCTADO dâ Um aparte. 
O SR.. URBAL\:0 SANTos...- A ConstituiÇão 

diz o seguinte na letra b do § I• do art. 59: 
«Das sentenças das justiças dos Esta<ios em 

ultima instn.ncia haverá recurso para. o Su
premo Tribunal Federal, quando se contes
tar a validade de leis ou de actos dos govcr
uos dos E~taJos em face da Con:>tituição oa 
das lei~ (cde,·aes. e a decisão do tribunal do 
Estado considerar validos esses actos ou es
S;J,S leis impugnadas_ » 

Si portanto a lei ele qualquer Estado tiver 
a pretenç:ão a que a.llud i, o· recur<o p:ua n. 
justiça federal será infallivcl, e a ditt~ lei 
terá de succum bir. 

O Sa. BAanosA. LDrA- Das leis feitu.s por 
nós aqui, só esta~ sendo applicadas poderá 
cn.(la ]Jarticular ou Estndo. quando offendido 
por ellas, interpor o recursu para. o Tribu
nal Federal. 

0 SR. URBANO SANTOS- Nõ.o lla. c lu victl. 
Mas o caso tigmado-re~nlar as condiçü~s de 
uma Iettra, é ou não caso de compctencia. da 
União? 

o SR. BA.nncsA LIMA dá. um a.pa.rü. 
O Srt. Utm.\NfJ SA:-.Tos- Discutir a consti· 

tuctooalidade ou inconstitucionalidade deste 
acto, ou de um outc·o qualquer, ó lHll:l qucs· 
tiio que se póde Yentilar, nws t.a l1ypotlie~e 
que nós figmames, nií.o; porque esta. hypo
these tem como presupposto, como base. que 
foram preenchidas todas as formalidades de· 
cretada.s pela tei federal já existente. 

O illustre Deputado por Minas Geraes disse 
e com esta. observação vou conclnir, que a 
letra da terra, pelo presente projecto, ~a 

ser nuiia si não pagar o seno federal dentro 
de certo tempo. Responderei que a mesma_ 
em t.<L~S casos será nulla, p~la lei que decre
tamos em 3! de dezembro do anno p~ssado, e 
não pela conversão em lei do actnal proje-
cto. · 

Quanto ãquella lei, jâ. houve um tempo 
regular para que o p:li~ inteiro conhecesse ; 
e si alguem ainda houver que aigoore e não 
tenha cumprido suas prescrições, 11. culpa será 
sua. . 

Ja dei a. entender que não Eou pa.rtidario da 
idêo.- vencida de se acabar com a revalidação 
do sollo ; acho que ha. de ser uma medida. que 
produzirá efl.'eitas contrarias aos que se es
pera. 

O que naturalmente succederã. e que o. in
teressado, avisado pela União, que lhe an
nullara o acto, pelo facto de não pagar a. 
tax<~. vae revalidar perante o Estado o seu 
documento. 

Ainda que convertamos em lei este pro
jecto, esto interessado argumentará com sua 
boa !é, mostrarã. que o sello não póde ser 
entemlido pelo direito corno uma condição in
trinseca da existencia de um acto jurídico e e 
difficil !'ncontrar tribunal que julgue a. nul
lid<lde desse acto. 

o SR..MANOEL FULGENCIO- Mas a nullidade 
está declarada. por lei federal ~ ! 

O Sn.. UREA.NO SANTos-E' o que quero 
dizet• a V. Ex.: deve culpar alei decretada, 
e não o projecto, 

O SR.. MA!';OEL FULGENcro- Peço a. revoga
ção da lei nessa parte, pnrque a acho ab
surda. 

O Sa _ URBANO SA:NTos-V. Ex. propondo a 
revocração dessa, lei, envereda em questão de 
ou tr~ natureza. A rl isposição da lei de 3! 
de dezembro de 1898 e materia diver~a da 
que se di:icute no presente p rojecto. 

O SR. HENRlQUE VAz-O projecto consigna 
que o Governo m:~.ntenha as penas e as 
multas. • 

0 SR. MANOEL FwLGENCIO - Mantenho 
a.s mesmas multas, exceptuando apenas o 
§ zo do art. 10, que decreta a nullidade do. 
acto. 

O St~. UR.n,\No SANTos- O intuito do pro
jecto e descriminar a. ta.xa do sello, accen
tuando o que compate i União e o que com
pete úOS Est:ulos; não entrei. na. .apreciação 
des~c ponto; e apenas o consJgLJel, por que, 
como seu autor, entendía que ja era mataria. 
assent~da pelo legislador, que niio estava dis· 
posto a. voltar atraz nestEUl.ssumpto. 

O anno pnssado votei contra a emenda 
apresent:1da ao projecto do orçamento, que 
acabava com a revalidação do sello, mas o 
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Poder Legislativo adoptou a. medida, enten
dendo que er& ~sencial para a União poder 
r eivindicar o direito que lhe compete de 
taxar o seno. Sempre ent endi que só esse 
desideratum poder ia. ser conseguido com a 
doscriminação perfeita. da. comp :tencia da 
União e dos Estados para a decretação da 
taxa., impedindo a estes a invasão do direito 
daquella.. 

O Legislath·o entendeu de modo diverso, 
corno disse, e, quando apresentei este projecto 
com o intuito de preencber a lacuna que 
acabo de assignalar. foi na. supposição de que 
elle não està disposto a retroceder da medida 
que enéão decretou. 

Portanto. não entrarei na a.nalyse das 
emendas n.presentad3.9 pelo Ulustre Deputado 
por Minas, Sr. .ilfr.noel Fulgencio, porque não 
é intuito do projecto tratar desse a.ssumpto. 

0 SR. MANOEL FULGE:"<CIO - Acho que a 
emenda não· póde deixar de passar. 

0 SR. URBANO SANTOS - Quanto á'3 emen
das apresentadas pelo illustre Deputad~ pelo 
Rio de Jo.neiro, eu como autor do proJecto e 
um dcs seus subscriptores, não posso com 
ellas concol'da.r. 

Uma. das emendas ~íz : 

Additivo ao projeal.o n. 5 B, de 1.899 

Si não fôr a.cceito o substitutivo que of· 
fereço aos §§ 1• e 2• do a.rt; 1 •, accrescente-se 
ao art. 1°. 

§ 3. • O Governo se enoonderá com os pre
sidentes e governadores dos .Estados. no sen
tido de ha.rmonizàrem as legislações respc-

- ctivas, com a ela. União, de modo a e'Vitar a 
duplicata dos sellos estaduaes entre si e com 
a União e de ga.raotir a e:xecução da presente 
lei pela annuencia. dos governos dos Estados . 

· Onde convier : - No r egulamento que for 
organizado, as penas impostas nrto poderão 
attíngll' os factos ou n.ctos que em qualquer 
Estad.~ tiverem produzido e.lfeitos em virtude 
das leis respectivas . 

Sala d:~.s sessões, 3 de julho de 1899 . -
Julio Santos. 

ora, isto é sujeitar n. e~ccuçiio de uma. lei 
federa! á annuoncin. dos Esta.dos, fi tornal-n 
dependente de um neto 4lestes para. poder 
se!' cumprido., o que é allsurdo. 
.. O Srt. F&Axcrsco ToU:NTIKO - ·Está na. 

Coostituiçã.o. 
0 SR. URBANO SANTOS- Este pl'Ojec!o não 

commette a.ttribuição a lguma. á autoridade 
e;tadua.l . 

Eis outras emendas: 
- Suppri!lla-se o 2• p 3riodo do art. 1 o, § 2•. 

Sopprima.m-~e. nau ltima. parte do art. 2•, 
as palavras -nos termos do art. 6°, n. 4, da 
Constituição. 

Sal!\ das sessuc~. 3 de julho de 1899 ;-
J-ulio Santos. · 

Isto é contrario evidentemente ao principio 
do projecto que estabelece a execução da. lei 
federal independente de vontade do governo 
dos Estados e que define precisamente a. or
bi ta de acção de cada um p óder decr eta:r ta...~ as 
de sello. 

Quanto ao su bsUtutivo qne apresento.u ao 
projecto, deixo de acceital-o, porque es~a em 
tlia.rnetral opposição aos p1•incipios deste e 
vem incidir no erro, j.i. por mim combatido 
em todo o decurso de tempo que tenho oc
cup;tdo a. atteoção da Camara. dos S!'s. D~pu
tados. 

Tenho concluído. (Muito bem, muito vem.) 

SESSÃO DE 20 DE JUNHO DE 1899 

(Vide pog. i i! do ll• vol. ) 

o Sr.MelloRego-Sr.Preside~te. 
oiio voltaria hoje ao caso de Ma.tto Grosso, 
si não me julgasse no dever .de tomn.r e~ 
consideração o discurso proouncta do pelo nt?
bre Deputado do Rio Grande do Sul, o Sr. Vl
ctor ino Montei~o. na sessão de 29. do pas:
sado, e só ha· pouco pu?li.cado mtegral:
mente Nesse discurso e1mttm S. Ex. con
ceitos com OS quaeS me Si DtO peSSOaliDGOte 
oir~ndido, e é esta. a r-Jzão por que.venho 
tomar pa.t·le na. discuss~o do requeru~ell~ 
elo meu di,.no companheirO de deputaçao, ~. 
si isto não "rera., eU. lbe .Pediria, _si elle :n~ 
quizesse ouvir, que o ret1rasse, oao o S'!JJel· 
tando á votação. . • · · 

o SR. CA.SSXANO DO NA.SClMEl'oõTO - o V~· 
d(tdciro é retiral-o, por que h!L de ca.h1r 
mesmo. 

o Sa. MELLO REGO- ••• porque. como se 
tem visto não só o;; requerimentos que 
tumos a.piesentado, como as discuss~es em 
que ambos nus t4\IDOS empenh::ul.o, ~o teem 
s<Jr vido 4lo opportunida.de para. ~~r o debate 
conV!~rtido como que em thnribnlo p::m1.~elle 
queimar-se o incenso com que se deve l~son· 
gear o Governo do Sr. Campos Sa:lles, 

o SR. CASSIA,-.o no NA.SCWE.'il'O - Pela. 
minba. parte. protesto . 

O SR. MELLO REGO-Eu espera va este pro
teloto. 
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O SR. CASSIANO DO NAscmENTO - Deviu. 'a esBe regulamento, puz em duYida si o 
contar com elle. Sr. Presidente da Repubiica. po·lia. ..• 

O SR. MELLO REGO- Esperava; e, talvez O SR. CASSIANO Do NA.!:CD!E~T0-0 que eu 
mesmo para offer~ce:r a.o nobre Deputado ·ligo, note V. Ex. bem, c que, si e contra a. 
occasião de fazel·o, e que assim me enunciei. Constituição, o regulamento oão póde tet• 

Sei o que é a. concentração. Vàlor, po!'que nenhuma lei póde vigorar 
Accresce ainda que o processo do actua.l Go· cuntra a Constituição. 

verno da Republica está feito no o!Iicio rliri· o SR. l'RA!'>C!SCO ToLF.NTINO- Não resta. 
gido pelo comma.ndante do districto militar duvida que o regulamento e inconstitu
d.aquelle Estado ao Sr. Ministro da Guerra. cional. 

O SR. Lurz AooLPHo-0 otncio do comman- o SR. MELLO REGO- Concordo com os no-
dante do dlstricto é o libeUo, 

O SR. MELLO REGo- E' por esse documento 
que o Sr. Presidente da Republica ha de ser 
julga.·lo perante a Nação, perante os paizes 
estrangeiros, cujos chefes S. Ex. procurou 
conhecer n:1 Europa, e com elles tratar antc"s 
de aRsumir o exeNicio da autoridade suprema. 
da Republica.. 

O Sa. CASSIANO DO NA~ CIMENTO -V. Ex. 
vae apresentar denuncia? 

O SR. Lurz ADOLP!IO - Quem a (lpresentou 
foi o commanda.nte ~o distrícto no s m officio. 

0 SR. CASSIANO DO NASCniENTO- E' uma 
pergunta que faço e V. Ex. não tem que s; 
magoar, desde que dis>e que o processo es
tava feito. 

O SR. MELLo REGo-Entretanto, como estou 
com a pala.vr:1, t·~ndo-me ínscripto na scssi'io 
anterior, e não se achando na Casa o íllustrG 
re'[lresenta.nte -do Rio Grande, por quem de
sejo ser ouvido, e a~sim tambem por meu ve
nerando collega, o Sr. general Vulle, que 
felizmente esta presente, entrarei no caso de 
Ma.tto-Grosso acomp,lnbando o meu compa
nheiro de deputação na questão po~· elle de· 
batida, qnanto a obrigação em que estava o 
eommandil.nte de districto ante o art. 3'1 do 
Regulamento dos districtos militares, de 
prestar auxilio ao governo estadun.l, no caso 
de perturbação da ordem e tranquillidade 
:publica, sem con~ultar o Govel'l\o :pn.rt\ o 
fazer. 

0 Sa. CASSIANO DO NASCIMENTO-Lei contra 
a Constituição não obriga, qnanto mais re
gulnmeuto. 

O Sa. MEr.Lo REGO-O re.!111lamento ó in
constitucional, viola. a Constituição; mas 
quem o .fez 1 Foram os Srs. Ca.mp,)s Sn.lles e 
general Mallet. Logo,sã.o estes o:s violadores da. 
Constituição. São os seus amigos quem o 
diz. 

0 SR. CA.SSlA~O DO NASCIME:\TO-Que ami
gos dizem ~ E clizem o que ? 

0 SR. MELLO REGO-Os amigos do Sr. Pre
sidente da Republica, como o nobre Deputado. 
Dizem que o regulamento é inconstitucional; 
e eu, desde a primeira ver. em que me refer~ 

bres Deputados que esse artigo é inconstitu-
cional, pois que as a.ttribuiçOes constitucio
n:les confel'ioas ao Executivo não se podem 
delegar. Mas essa. não é a. questão que trato 
de examinar : o que àe~ejo que me dJgam é 
si um r<:gulamento de serviço militar, dem e
ta.do pelo Executi\·o. com força c1e lei, póde 
deix:tr tlc se1• 01 s '1rv::U.o por aquell~ a quem 
cabe a sua "xecução, so!.J o fundamento de 
ser inconstitucionaL 

0 Sa. CASSIANo DO N A.SCDlENTo-Si for con~ 
tra a Constituição, não :póde obrigar ; a Con
stituição e a lei das leis, ne~te como em todos 
os po.izes do mundo. 

O Sa. ~IELLO Rmo-Vê a Garoara a ana.r
chia. que o art. 3·• do regulamento, assimen
tennido, vem implanbr no serviço militar. 

Essa theoria proclamada pelos nobres Depu~ 
tados, nada. menos farà. no Exercito, do que 
plantar a. indi~ciplina e a insubordinação. 

Si ha viulaçã.o da Constituição, quem a 
praticou? quem commetteu e;se crime ~ Fo
ram o Sr. Presidente da. Republica e o.seu 
Miuistro da Guerra, e não é ao sub&.lterno, a 
4uem óÓmente incumbe cumprir o que pelos 
oeus superior<?s for regulameutatlo com força. 
obrigatoria, que cabe excusar-se ao dever do 
soldado, com o fundamento de que a. lei é in· 
cons tituciona 1. 

Além (le que, convem a inda considerar que 
n prestação da força fed~ral á requisição 
das autoridac1ns e:;tadua.es em auxílio da po
licia local, não é caso novo; já se deu mesmo 
no Rio Gra.nd.e. 

0 Sn.. LUIZ APOLl'IIO-Apoindo. 

0 SR. MELLO RKGO - 0 t•egulamento !tOS 
districtos militares contém, em relação aos 
c'lmmandantes de guuniçyes e fronteiras, a. 
mesma. disposição do art. 3• em relação aos 
commanda.utes do districto, como se vê no 
at·t. 14. (Lê.) 

o SR. CAS~IANo Do NA~CIMEN'I'o - Isso é 
caso di:fferente dos mencionados no art. 6" da. 
Constituição, é uma autorizaçl\.o !le ordem 
p~ssageira que não afiecta a vjda. autonoma. 
do Estado. 

O SR. MELLO REGO-V. Ex:. não entendeu. 
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0 SR. CASSIAM llO NASCIMENTO- Entendi. 
0 Sn. MELLO REGo - 0 nobre Deputado 

quando fa.Hou pela primeira vez di~~e que o 
:president·~ dr. ::\Ia,tt·)-G,·osso tinbn. r·equisirado 
a torça federal pS.!'á ficar à sua. d ispo~i~ilo. 

Eu con tesr.ei a. S. Ex. 
0 SR.. CASSIANO DO NA.SCDLENTO- Remetto 

para V. Ex. o~ telegrammas hdos pelo Sr. 
Rodrigues Alves. 

O SR. Lurz ADOLPliO- No primeiro tele
gramma se pedia ao Presidente d:\ Repub\ica 
quê manda.sse disperoar os gl'llpos a.rmados. 

0 SR. CASSIA.NO DO NASCIMENTO -E l{U8 
puzesse a força fl!deral á disposição do go· 
verno do Es~.ulo; foi contra isto que pro
testei. O constitucionalista de Matto Grosso 
errou. 

0 SR. MELLO REGO- Isso, digo eu, fez-se 
no Rio Grande •lo Sul. 

o SR. C.A.SSI.~NO DO NASCt)!E:>iT(l- v. Ex:. 
está enganado ; a Cor~ esteve ás ordens do 
Ministro da Guer~a., que dl!.'igiu a. cam
pa.uh•~-

0 SR. MELLO REGO - 0 nobre Deputado 
ainda sonha com a revolta; deíxemol-a. em 
paz, lembrando-nos de que já houvCJ am~ 
nistia. 

Não me refiro os acontecimentos da.quella. 
epoca, mas n. factos recentes, occorridos em 
Uruguo.y:ma de que trata. uma publicacã.o que 
se ~1cba no JormJ) do Commercio, n. 27, do 
mez passado, que actui tenh.o, e deixo de ler 
para não (8.tigar a Casa. Nesse arti!!o, entre 
outros acontecimentos, vem mencion'!ldo um 
que causou uma certa exitaç~.o õ1nte a qual 
a autJl'íd>~de loMl entendeu dever soJi,;ltar 
auxilio da. força da guu.rnição, ria. qual foi um 
contingente posto a sua disposição. 

O SR. Lurz AnOLPno-Tu.l qual, 

o SR. Nrw PEÇA.NriA.-Não e tal qua.[; no 
Rio Grande do Sul não ha eleição e em Matto 
Grosso ha.. 

O SR. Lurz ADOLT'lto- Apuração nã.o é 
eleiçiio. 

O Sa. CASSI.\l'I'O Do NA.Scir.IENTo-E' com
plemento de eleição. 

O SR. MELLO REao-Ponha,mos de parte fi. 

l1ypothese, para mim inadmissivel, de caber 
ao comma.nda.nte da força, o diraito de re
cusar a obs~rvancia de uuHt lei, por julgul-a. 
inconstitucional, e tratemos de conhecer si a 
autoridade militar, nos casos previstos nos 
citwlos artigos, 6 ou não obrigada a prestar o 
auxilio que lhe é :wliclta•lo. 

O SR. NILO PEÇANHA- Para su:tfocar re
volta, sim ; mas :para policiar o Estu.do, não. 

Calll:t.r:t. V. UI 

O SR. Lmz AoOL1'Ro-E em Campos~ 
o Sn. ~JLO PEQANH.\-0 que tem ca.m:pos 

com i8to? Lit. é caso de justiç:~. 
O SR. ~ill:t.t.o REGo-Pois no Rio Grande o 

nuxilio prest<J.do foi .justamente :para s<>rviço 
poiicial, cuwo se vê neste a!.'tigo, ( mostre<ndo 
o jornal), em que entre outros f:w~os, como 
jê. disse, vem mencionado um confiicto que· se 
dera entre um torriel e o redactor tle um jor· 
nat que, sendo aggredido por aquelle, em 
pleno dia, na. rua, desfechou contra elle um 
tiro de revólver que o prostcou. O caso can
sou g~'andesensaçfio e a autoridade civil re
quisitou força do linha. do commandante in
terino da guarnição, na. ausencia do coronel 
S:tlgado, e foi attendida., sendo 'POSta à sua 
disposição uma escolta commandada. por um 
alferes chamado Ortiz, q_ue du1·ante dous 
d ia:; a.nlou em diligencias poticiaes, não só 
varejando cas:ts ua cidade, como na c.:Jmpa.
nha, praticando as maiores tro11elias. 

o SR. CA.SSIANO DO NA.SCThi~NTó- v. Ex-. 
leia todo o artigo ; ba de transpirar muita 
paixão. Papel de iropressã.o recebe tudo. 

O Si\.. ::v!:ELLO REGo-A. Federaçrto, que tam
bem e papel e recebe twlo, 11ão ê evangelho 
para S. Ex.? 

o sn.. CA.SSIA.!-<0 DO N A.SC!MENTO. - Nunca. 
dísse tal. 

o SR. MELt..o REGo-Senhores. neste artigo 
citam·se factos que niio !oram contesta.rlos. 

0 SR. CA.SS!A.NO D~ NA5CIMB:-.!TO E ALGUNS 
OO'I'ROS ciRS. DEl'UTADOS dão apartes. 

0 SR. MELLO REGo-Sr. Pr•esidente, tenho 
par::t com o nohre Deputado o co.vatheirismo 
de não irrterrompcl·o quando fa.lla; S. Ex., 
porém, procede para.commigo d.e modo con
trario, parece até que não quer que eu falle; 
si assim é, calar-me-bei. 

0 SR. CASSIA!';O DO NASCJJl.lEN't'o-Póde fa.[
lar, mas far-me-hao iavor de não referir-seã. 
minha. possoa • 

O Sr~. MELLO REGo-Perdilo; não dirigi-me 
à pesso:1 do nobre Deputado. Não tenJ:lo o di
r eito de referir-me il.s pessoas, mas as suas 
opiniões. 

0 SR. CASSL.\.NO DO NA~ClllíEN'l'O dá um 
aparte. 

O SR. ~lELLo RF.Go-Nü.o trato da pessoa 
do nobre Deputado; menciono o facto que 
estã aqui narrado. (LG.) 

O SR. NIM PEçANHA-Facto não, opinião 
de um jornal. t T ,·ocam·se outros apartes. Svctm 
os t!Jmpanos.) 

O Sa. MEr..LO R.~GO-?onllamos de parte 
es~es incidente$; o que é real e não se con
testa é que a. força. de linha comma.udada. por 

i O 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 11:20+ Pág ina 18 de 20 

... - -~_...;.._..,._ ...... --.. . '+~ ' ••• . ; · +·. · 

... . -~ ·+· ~-- ' 

74 APPENPICE 

um alferes :ficou á disposição da autoridade 
local, procedendo a diligencias por ella orde
nadas durante dous dias. E' o que estã aqui 
llXpost9, como o nobre Deputado póde vêr. 
(passa o jo1·no.l ao s,·. Oassicmo do No,>d· 
men.to.) 

O S:a. NtLO PEçANlU dá um n.pa.rte. 

O SR. Lmz AnoLPHo-0 commandante da 
guarnição pro::edP.u bem, mas infelizmente a 
lei só serve para. o Rio Grande do Sul c não 
para. Matto Grosso. 

O SR. MELLO REGO-Pois o que é inconsti
tucional em Ma.tto Grosso, não o é ta.mbem no 
Rio Grande 1 

0 SR. NILO PEÇANHA-llvfa.S deve ver o mo
tivo da. requisição. Em Matto Grosso trata
va-se de ma teria eleitoral. 

0 SR. LUIZ ADOLPIIO dá um aparte. 
O S:a. MELLO REGO-Respondo ao nobre 

Deputado. Primeiramente devemos averi
guar si, no caso em questão, a autoridade 
local .teve o direito de fazer essa requisição 
de auxilio, e si a. autoridade militaró:obrigadn. 
a prestar-lhe. Cito o facto do Rio Grande . do 
Sul, ·em que a autoridade militar m1o só 
prestou auxilio como poz a força â. disposição 
da autorídade que o solicitou, por serviço, 
aliás, de caracter policial. 

O Sa. NILo PEçANIIA.- Porque a. a.utori· 
dade esbva em lítigio. 

O Sa. Lurz AnoLrrro-Como succedia em 
Matto Grosso. 

0 SR. MELLO REGO-O que foi que se deU 
em Ma.tto Grosw~ 

O SR. NILo PEç,\~RA-Um: eleição. 
O SR. :MELLO REGo-Não houve acaso a. per

turbação da. ordem e tranquillktade, a que se 
retere o o. 3, do art. 6• da Constituição~ 
Eis o que é preciso saber. 

O SR.. NILO PEÇA.NHA. -Não houve. 
O Sa. LUIZ ADOLPRO- Houve. 
0 SR. MELLO REGO -Não houve, diz o no· 

bt•e Deputado. 
0 SR. CASSIA.NO DO NASCDIENTO (entl·egando 

un&jol·nal ao o,..aclo?·)....;. Este artigo, além de 
tudo, é anonymo; não tem responsabilidade. 

0 Sft. MELLO REGO - Sem pretender in· 
formar o no ore Deputado :;obre causas do Rio 
Grilnde, que S. Ex. deve conhec•r muito 
melhor do que eu, devo dizer-lhe que esse 
artigo foi tt·anscripto de urna folha de Uru
guayana. 

0 Sa. CASSIANO DONASCniENTO-Si V. Ex. 
for c;tpaz de me dizer quem foi o autor do 
artigo, calar-me-hei. 

O Sa. MELLO R:e::Go- E' do redactor da. 
rolha. 

O Stt. CASSIA.No Do NASCIM&NTO~ E que:rn 
é, e qua imputabilidade tem ? 

o Sn.. MELLO REGO- Quem póc1e conhecer 
a imputabilidade dos jornalistas do Rio Gran
de do Sul não sou eu, e nem tenho o dever 
de conhecer, como o nobre Deputado, repre
sentante daquelle Estac!o, e que, como tal, 
deve saber qual o valo!' e imputabilidade do 
jornalismo de sua tctTa. · 

O SR. Jos:E MARIANO- Esse negocio de 
Matto Grosso teve ate os applausos do Sr. 
Prudente de Moraes em cartas que escreveu. 
H a. o~ctros apartes.) 

o Sa. ·MELLo RxGo-Permitta.-me o nobre 
Deputado que a.peza:r da estima e considera
ção em que o tenbo, prescinda desse seu 
apa.rte, mesmo porque não vejo a. que pro
posito vem nesta questão o nome do Sr. Pru
dente de Moraes. 

O SR.. JosE: MARIANo- E' uma. opinião va
liosíssima. 

O SR. MELLo REGo-Uma vez por ioda.s, 
quando subo a tribuna e dirijo-me á Camara. 
guio-me sómente pel.o que sinto, pouco me 
interessando saber si o Sr. Prudente de Mo
raes ou o Sr. campos Sa.Ues pensam de modo 
"diverso. 

0 SR. JOSE MARIANO E OUTROS dão ap3.rteS. 
(SJam os tympa.nos). 

O SR. MELLO REGo-Portanto, o nobre 
Deputado deixe-me continuar e não me faça. 
instrumento de sua malignidade, (Risos e 
apartes.) 

Ora, senhores, vamos averiguar si em Ma,tto 
Grosso houve ou não perturbação da ordem 
e dcu·Se·Oll não o caso em que era.· a União 
obriga!lil. a. intervir prestando o auxilio soli.· 
citado. 

O Sa. NrLo PEÇA.NHA.-Não houve, o que 
houve foi governo fraco. 

0 Sr •. LUiz ADOLI'IIO dá Um a.parte. 
O sr~. MELLO-REGo-Vejamos .. senhores, o 

estado em que se acha v a Mu.tto Grosso. Quem o 
diz é o commandante do distrícto, Av.tes de 
tudo. elle a.ssignata o facto de terem inter
rompido a linha telegraphica :pondo abaixo 
a ma-chado os postes, e isto foi. feito por 
um:1. expedição sa.h[da. da. legião Campos 
Salles. · 

O SR.. Lmz AnoLPHo-Era. a legião Ca.mpos · 
Salles quem atleotava. contra um proprio 
nacional. 

O SR. NILo PEçANHA.-0 Sr. ca.mpos Sa.Ues 
não é culpado de botarem o seu nome em 
uma. legião. 
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O Sa. MELLo REGo-Nem digo isto; digo, nnrios, como melhor lhe pareça, não se queixe 
porém, quo não admira que o.taea.ssem o de mim, torno a dizer. 
Governo do Estado aquelle;> q11e se jul· E~tou repetindo o que foi dito :pelo com· 

· ~ava.m autorizados a des~ruir: uma. proprie- mandante do distric~o. pelo representante alll 
dada nacional, e ornando-se ·com a deno· do Sr. Presidente du. Republ ica, chamando·OS 
mioação de Legião Campos Salles! !. . • tarnbem revoluciooa.rio.s no telegra.mma que 

E là. estão elles, com o seu distinctivo da lhe passou, quer quando se refere á força 
tal legião nos chapéos, fazendo correria.s. volante de eavallm·ia que destruiu a linha. 

o Sa. NlLO PEÇANIIA.-Parece que està fa- telegraphica., quer quando se refere ao estado 
zendo injustiça. ao partido opposto. o partido a que ficou reduzir1a a sua autoridade na. 
do Sr. Ministro da Fazenda. não é capaz de capital. 
saqu.ear p~opriedades. · · Eis r esumidamente os termos com que o 

general Camara descreve 1l situação em que 
O Sn.. MELLO REGo-Senhores, o nobre Depu- se acha. va, e que 0 levou a oJferecer a sua. 

tado é mwto ha.bil: torce. as questões. mediação aos belligera.ntes : <r: cada. vez mais 
O Sn.. NILO PEÇANlL\-V. Ex. não disse que EG dltl1cultava. a sua admini.straçii.o, em vir · 

o partido do Sr. ministro estava depredando ~ tude dos abusos e excessos com metidos por 
· o Sn.. MELLO REGo _ o nobre Deputado . desta.cam~ptos de for ça.srevoluciooaria.s, isto 
quer fazer cortejo a minha custa. é, da. Leg1ao campos s,,ues, cer~ndo todas 

· as entradas das ruas, de manetra a obstar 
O Sn.. NILo PEÇANHA-Peço a palavra. todo movimento dos o.fficines o praças em 
O Sn.. MELL'J REGO -Tenho-me referido no s~:rviço; que a toda hot·a r ecebia r eclamação 

Sr. Manoel Murtinhô e ao Sr. Ministro da das diversas repartições feder aes, cujo pes· 
Fazenna. com toda a cortezia c correcção, s_oal se a.eb.~va absoluta.men_te privado do 
mesmo porque ba aqui na Casa. um nosso Jtvre e:::erczcto de su.a~ funcpues, achando·se 
collega irmão desses illustres cid~\tlão~.e evito todos os ramos de am1mstraçao. quer feder~~:!, 
sempre offender melindres de quem quer que qaer estadual, sem garant1a; que a. a.nar ch1a. 
seja, sohretudo de um colle~, que a. .todos os lavrava por todos os pon~os. o. govorno do 
respeitos é merecedor da nossa consideração c Estado, encurralado ua.s trmchetra.s, sem nada 
estima.. providenciar, a não ser a sua. propria. de-

. . . . _ fesa, a cidade abandonada ás garras da. a.nar-
0 . SR. Nrr:'o PEÇANHA -:- .Essa. legtão na.o chia, o serviço da. transmissão de suas ordens 

apo1a o P~r:ttdo_ do Sr: Mmtstro ~ . cada vez mais diiflcil, correndo risco de vida. 
Est~ legm.o nao_ es~ d,;preda cdo proprte- uos, sendo outros r etidos ; que não podendo 

dades · V· Ex. nao disse · . communica.l'·Se com o Governo, por ter sido 
O Stt. MELLO REGo- Jó. depredou, jâ. drimni- o telegrapho interrompido por mão crimi· 

ficou a propriedade nacional, e em dizei·O nosa e não podeo do o inspector r estabelecel·a. 
não vae ofi'eusa ao Sr. Miuistro da Fazenda. porque eram os empregados atropellados à. 

.) o SR. Nrr.o PEçANHA-Pois é contra ~so b~la. I>Or uma partida de cava.llar?a revoln-
que protesto. ct_ona.rta rob o commando de Jcse de ~ra. 

p,nto, etc. ; que, collocado nesta. poSlçao, 
O Sa.. CASSIA.."iO no NASctJ>IENTo-E eu ta.m- lembrou·se de recorrer a.os empeoha.dos na. 

bem. luta para, não como a utoridade militar, 
O Sa. MtLL~ REGO- Tudo isso são pala- mas a"Penas como cidadão bra.zileiro, velho 

vra.s; vamos a.os factos. · republicano, investido de alta patente no 
Não fui eu quem drsse que a propriedade xercito da União, pedir-lhes paz»; e accre

naclona.l foi damniticada, sendo cortada. a scenta :c bem vedes o quanto tem sido pri
linba telegra.pbica, derrubados os postes e os va.do o meu governo mllitar do livre exer
respe.étivos guardas corridos á. bala, e a cidade cicio de l!Da.s funcções. ~ · 
entregue á.s ga.rrus da aoa.rehia.; quem o disse Que situa.çã.c. rto general, chere da. !orça 
foi o commandante do districto, accrescen· federal ! Caso unico na. historia! 
tando que tudo isso foi praticado pelos r evol- E quem csttwa desac~ttando à sun. autori-
tosos. Quem eram esses revoltosos? dade e cr eando dificuldades que elle mesmo 
·o SR. NILo P EÇANIIA. _ o que não acho descreve 1 Era a legião chamada. Campos 

\ regular é o te::mo. v . Ex- não pôde chamar Saltes. 
revoltosos. Nao. attentaram. contra aproprie- O SR. NILO PECAJ.'HTA-Perdão; V. Ex. eon
dade e teem o direito de ter candidato e ir às demnon o Sr. Campos Salles e approva o 
urnas. Porque são revoltosos~ procedimento do seu representante . 

O Sn.. MELLO REGo- Sr. Presidente, si ao O Sa. MELLO REGo-O nobre Deput..'tdo não 
nobr.e Deputado ou aos seus nervos incom- sabe o que vo~ dizer e vae tirando eoncl!l· 
moda a expressão rc-ooltosos, ou revolúcio- sões por sua copta. e risco. (Riso.) 
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Estou me referi o do á situação em qw• s&' O SR. .MELLO REGO- Nã{} interveiu de 
4 

• 

a.chava a capital de Matto Grosso, como se modo algum, nos termos em que (levera. 
vê das informações do com mandante U.o dis· fa.r.el-o. 
tricto, dirigidas ao Mini.:;tro da Guerra. o sa. Lurz ·Aoor.Paú- rnterveiu primeiro . 

O SR. NILO PEÇA.l';H.-1..-Estas são prefel.'lveis com a neutralidade e até pass'l.ndo tel~a-ram
ao subsídio das folhas paraguayas que se mas quando a linha. estava interrompida. 
trouxe para aqui· . . 0 SR.. CASSIAKO DO NASCU>!ENTO- 0 juiz da 

O Sn. . LUIZ AlloLPno-Eu não trouxe. \ opportuoidade tla intervençtio não e o nobr<l 
{Trocam-se 01.1tros ap:H·tes.) Deputado. 

O Sn.. MELLO REGo-Senhores, deixem-me O SR. Lmz AnoLPHo -Nem V. Ex. 
·continuar e terminar, pois que já á1e sinto O. SR. MELL? RE,Go- Mas qua.es foram as 
fatigado. medtdas exped1das I 

Portanto, os promotores da anarcbia. a O SR.. C.AsStANO D:l NAscurENTo- Constam 
cujas garras :ficou a cidade entr~gue, eram os elos tetegrarnmali : nã.o RdOli.tti r del.XlSiçã.o de 
sitiante~ e não os sitiados, especie alguma. 

O SR. NILO PEçANHA-A anarchia. e tudo. O Sa. Luiz ~DoLPIIO- Estes telegrammas 
o SR.. Ml1.LLO REGo-Ora., senhores, quan- chegaram depois de consumado o facto. 

do uma capi tal chega a este estado, e a pro- O ~R. . MELLO ~o-Trop tard ; chega~a_!ll 
pria autor illade feoer;~( acha.-se manietada depo1s ua asseJl?.?le.a ter :mnulla~o a c1~1çao 
pelo modo que acabamos de -ver, po- e quando todos Ja tmha.rn reso!v1~o dtlpor us 
der-se-ha diz~r que nã.o estão alteradas as arlll&.S e entregarem-se como venmdos. 
condições normaes de governo e, portanto, O SR. CASSIANO no NASCIMENTO- Promet
perturbadas a ordem e tranquilidade pu· taram ate almndona.r os cargos, mas ficaram. 
blicas~ o SR. MEJ..LO REGO- E sabe pDrque fica-

O SR. Lurz ADoLrlio-Perfeitamente; era o ram ~ Porque sabiam que o que os nobres 
caso do artigo 6•. Deputados d~sejavam era is!>o mesmo. 

O S Thiel'S iá dizia que o meio mai~ seguro de 
R. CA$SIANo no NASCil\lENTO-E o Presi- não errar em política era fazer-se sempre o 

dente da. Republica. manteve a ordem. contrario dactuillo que desejavam os adver· 
O Sa. Lutz ADOLPHo-V. Ex. estã. cont<'lndo sarios. 

a. historia a seu modo. 0 SR. CASSIANO Do NASCIMENTo-Estou di-
O SR. MELLO REGO-E acham ainda os no- zendo o que e!les atftrrnaram, dizendo-se a.té 

bres Deputados oue não era o caso do Go· que tinham ap~nas 23 sold~dos. 
verno estadual pedir a inteJ'vençio do Go- o SR. Lmz ADoLPno-E nã.o tem cinco mil; 
verno da União, nos termos ria. Constituição, n5.o mantem o E~tado em paz armada.. ·il 
para que se restabelecesse a ordem~ 0 SR.. M~rtr.o REGO _o com mandante do 

O Sa. NILO PEÇA!\HA - E olla rest.'\be- dist1·ieto rogou-lhes, não como eomman-
leeeu-se. dnnte mns cómo velho soldado. dizeudo~lhes 

o SJt. Lurz Avou>R.o-Não e <mi.cto. que si a questão era <~ de annullar as el~i· 
ções, que se ns a.nnullasso. 

O Sa. MELL'l REGO- Convençam-se os 
nobres ·D9putados somente de que eu não 
quero conveneel-os. 

Digo, pois, que a . ordem foi perturbada. e 
por isso o Go'lerno do E;;tado estava. · no di
reito de reclamar o auxilio do Governo Fe· 
deral, e este não podia. eximir·se. 

0 SR. CA.SSB.NO DO NASCIMENTO- Tanto 
que prestou. 

O SR. Lulz ADotPHo- Mas chegou tarde, 
-pois as primeiras ordens foram de guardar 
completa neutralidade. 

o s.a . MELLO REGo- Mas, senhores, quem 
nos -veiu dizer que a ordew ~stava perturbada. 
foi o proprio Sl'. campos Sal!es. 

o SR. CASSIANO no NA.sCilltEl'\TO- Foi per
turbada e depois resta.belecida. (apartes). 

·o sa. CA.sSIANO IJo NA.scrr.rt;N'l'o dá. um 
~'{>arte. 

O Sr. LUJz Anor.Pl!0-0 telcgramma do Pre· 
sidente da. H.epublica, de 8, nõ.o diz isto, e até 
admiro. que o chefe do Esta.do saiba que h11. 
propostas dos chefes politicos daqui Plll'<L lá, 
{Apa1·tes.) 

o Srt. MELLO REGo-Mas, senhores, e o Sr. 
Cam;>os Solles quem, na sua mensagem, refe
rindo-se a Ma.tt.o Grosso diz que felizmente 1.\ .._ 
ordem foi restabelecida. 

Para. que se 1'esta.balecesse a ordem era. 
preciso que houvesse si!lo perturbada ; logo, 
a l ntervenção pedida ern. pertinente . 

O Sn.. NILO PEçANHA-Não, nos tf:rmos em 
que foi feita. pela primeira. vez, em quepe· 
diram 20D mil tiro<: . · . 
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O S&.LUIZ ADOLPlto-Isto foi a 29 de março, 
quando não se t:-ats.va. dtsso. 

0 SR.. NILO PEçANHA.-Nã.o sei quando Í•Ji, 
mas sei que se deu. 

0 SR. LUIZ ADOLPRO-Mas depois d€lu MS 
revoltosos. (Apartes.) 

se está passando lá, mesmo porque tenho a. 
responder ao nobre Deputado pelo Rio Gt'ande 
do Sul, pedindo ao meu -venerando collega. 
Sr. general Valle, visto que esse outro nosso 
collega nã.o está preeente, o obsequio de me 
ouvir. 

O SR. MELtO REGo-O a·rmamento que o 
governo de Matto Grosso tt~m, foi-lhe ce· 
dido pelo Governo da. União, na. occa.sião em 
que o Estado teve de org-anizar a ma forca. 
policial. Não conseguindo o'tltel-o por outros 
me!os e com promiJtitlão, pediu , obrigando-se 

O Sa. PR<aiD~'TE-Peço ao nobre Depu
tudo que resuma as suas obs~rvações porque 
a hora estâ. quasi esgotada. 

O Sa. MELLO REGO - Posso continuar 
amanhã~ · 

O Sa . PRESIDEI'iTE-Póde. 
á devida indemniza.ção, um certo numero de 
C!l.f<' binas Com bla.in. • . ( Apa1·tes .) 

O n obre Deputado IJensa que nós c{l, es
tamos na concentração? (Aparte.~.) 

O SR. SEn.zEnEL1.o CoRREA dá uma parte. 
O Sa. . MELLo REGO - O nobre De:putn.d<l 

concentrado , como está., não f'Stá seguro ! 
(Riso.) 

O SR.. MELLO REGO-Sinto-me fatigado, os 
cinco minutes que restam pa.rt1. a. hora. ni\o 
b~stam, interrom'[lído, como sou pelos apar· 
tes, para resposta. que te}lho de offerecer 
aquelle nosso collega; por 1sso sento-me pe· 
uindo a. v. Ex:. o obsequio de _m~ gu~rdar _a 
pa.la.vl'a para continuar amanha,s1 a d1scuss~o 
proseguir. 

O governo da União, como iadizendo,cetle-u 
um numero limitauo de armas, com a. cor
responr!ente munição, tambem em qunnti· 
dade diminuta.. 

Esgotada. e~;a. munição, o governo estadual 
pedm ao da Uuião que, mE!diante indemni
zaçâ.o, lhe cedesse mais algumas armas, e 
assim bmbem, não milhoos de cartuchos, 
como se disse, mas 30.000, o que era o meMs 
que strictameute preeí&'\va para. poder babi 
litar e. sua força. •~ re~istir como as circum
stancia.s exigiam. 

O Governo declarou que não podia ceder 
nem armas nem cartucham<l, por tratar-se 
de tens da Nação, f1e que nlio podia dispôr 
sem autorização do Congresso. 

Eu respeito o escrupulo q 11e teve o Sr. 
Calilpos Sa.lles em não ceder o armamento e 
c..'l.rluchame,mquelia occasi;:io,e declaro sin<:e· 
ramento,pois que costumo argumentar <le boa 
fó, que no c.tso dcllc, (\U teria t ido o mesmo 
escrupulo, mas n~~o cruzaria os braços, como 
S. Ex. Senhores, que o nobre Presidente rla 
Re1mblica cruzou os braços o nito qu ir. in
tervir, ú cous:1 que está. na co o -cieneía de 
todo. a gente; e ni'to quiz para não n.brir ~ao· 
flicto com o seu Mimstro do. Fazenda.. 

SESSAO DE: ~9 DE JULHO DE 1899 

(\'ide P"~· ~3) do 30 v ol.) 

O Sr. 1'\lareos de A.raujo
Sr. Presidente, e com pezar que venho re· 
sponder aos discursos do meu nobre eollega 
de ba.ncad:~, o Sr. Anizio do Abreu! sobre ne· 
gccios políticos do Pia~1hy e: ~sstm proce· 
dando, não tenho em vJsla sJnao m~str.ar a 
s!lm r<:~zão das accus11çõcs que nos ~o trro
ga.da..'\ l'Or s. Ex., bem como restabelecer a 
verdade dos factos gravement& .adulterada 
por s. Ex. nesta Casa.. Tenho fe que cum· 
prirei e~l\ missão, sem me af~star do quo 
houve de real e1a todo o mov1mento ope
rt"Wo. 

Si os nobres Deputad<'s pensam qtte eu, de 
mim pa.ra mim, não tenho a cGrtcza. de que o 
cor.ação dQSr. Campos Salles tem sa11gr:!.do 
deante do sangue derramudo em Ma.tt.o Grosso 
e de tudo quanto alli tem occorrido, com eles. 
credito para. o seu governo, enganam-se. 
Faço justlça a S. Ex.; não pensem q uc a Jlai
:xào partidaria cegue um homem de minba. 
edo.de a. ponto de desconhecet• a. v~rll8Je pa
tente, S .Ex. porém,receioso de abrir contlicto 
e., . -Deixem-me parar aqui-fez-se a pa!!;, e 
nem quero .. gora entrar na indagação do que 

Nii.o i~oro o pouco ·~rroveito que trazem 
no pai?. ns conttmdas sobre politic:l. estadual, 
que n.qni se travnm, maxime quando perso· 
nn.lizadns; mos não é licito aos que querem, 
como eu, o imperio absoluto da verdado, dei
xar ptlssar incolumes muitas affirmacões in
exncta.s u armadas ao e!l'eito, sem o devido 
protesto. 

Ao iniciar a nna.lysJ dos discursos pronun
ciados nnsta Casa pelo Sr. Dr, Anizio de 
Abreu, em dias successivos, não sei o que 
ma.is admire, si o enthusiasmo, com que 
S. Ex. defende lloje o governarlor rlo Estado 
do Piauhy, a quem outrora dedicára. os me-
l!tMes de seus insulto~. ou si o morTo por 1111e 
descreve as suas façanhns po liticas, narrando 
tudo ao seu sabor, conforme as su::~s conve
niencias pessoaes e de occasião. 

> 
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Ha seguramente dous mezes, que no Se- oS&. MARcos nE ARAUJo-E muito, em 
nado o Sr. Senador Cruz trouxe ao conheci- todo o seu tirocioio academico. . 
mento do paiz o procedimento dos nossos Bacharelando-~e. seguiu S. Ex:. para o 
o.dversarios no Estado e só agora é que o Piauhy, seu estado natal, e, como dominava. 
nobre Depu.ta.do, a pedido do governa,lor e o partido liberal, S. Ex. filiou-se a clle ate o 
dos seus amigos, se lembra de vir rebo.ter dia da ascensão ao poder do partido conser
aquella.s j>.,Hegaçúes. Tão lon;!a e laboriosa va.dor. E nesta emergencia deu-se um dos 
gestação prova a situação difficil de S. Ex. m~is interessantes e~~odios da carreira. pc
perante a politica piauhyeu~c. E nem pócle litic:L de S. Ex. O nobre Deputado lia em 
ser outra a sorte de quem applaude hoje a fJalacio um .vibrante artigo, onde figura:vam 
quem hontem ludibriou. Com a mesma l in- as mais l.Jell~s imagens. que talvez pelo seu 
guagem violenta, com cs mesmos adjectivos, espírito tenham passatio, elogiando com todo 
com que no momento actual nos aggride, ja o fervor de sua imaginação de poeta a si
aggredir<.L ao governador. cuja. .defesa ora tu~ção liberal. Eis soam nos arraiaes conser
produz. E poderemos mesmo, com tod~ boa vadores os estampidos das .bombas_ dos fo
vontade, qualificar de defesa do governa<lordo guetes, que feodia.m os ares. ExiJedido um 
Piauhy e de seus novos amigos políticos o pro· emissa.rio de palacio, para syndicar o movei 
cedimento de S. Ex. nesta Casa. Não, S. Ex. dos festejos atlversarios e crescendo a a~cie
trabiu os desejos de ambos, pois, em vez de dade na razão da demora, S. l!x. offereceu-se 
:promover a defesa, de que lõra. incumbido para. mais depressa. trazer as informações. 
por te!egramii?a, como a.ffirm9u. só fez a sua. f O SR. NILO PEÇANHA. -s. Ex., qul'lm? O 
auto-blographJa, calaqdo, porem, os melhores Sr. Anizio de Abreu 2 
episodios da sua i?J.transigencia politica. O Sa. MARCOS DE A~AUJO-Sim . o actual 

Cumprirei o dever de completal-a., o que Dllputado Anizio de Abreu. ' 
não permittiu a modcstia do nobre Depu- Mas, senhores, a semelhança do corvo da 
tado_. . arca de Noé, S. Ex.não mais regre~sou ao pa-

Nao datam de 1896 os fe1tos do ~obre lacio da. presid~ncia liberal, ficJ.ndo logo, 
DBpu~ado, como n.ffirmou; remon~am '!-~roca como um velho Hmigo, ao lado dos const.lrva
anterior. Desde o tempo do. 1mpe~1? que dores triumphantes. E ainda mais, senhora~. 
S. E!X. ennobr~ce a sua Cl!-rreJra. polltJCa. A o mesmo artigo, que era a aputheose dos li
cstrea de S. Ex. no scen:mo pohk·o doEs- beraes foi para a polyanthea do Sr. barão de 
tac:lo"do Pianhynão podia ser. porem, mais Cote"'ipe! 
infeliz ! Estudante de preparatorios, começou "' • . . · ~ 
ali o nobre Deputado causticando na Epc,ca, O St. A~Izro DE ABREU da um ":parte. 
orgãodo partido conserv:ador, o illustre Sr. O Sa. MARCos DE ARAUJo-Dahi em diante 
Dr. Alfredo Teixeira Mendes, digno funceio- S •. Ex. continuou firme no a.rraia.t dos coa· 
aario no ~tado do Ceará. e então juiz de di- servadores. 
r~ito de Jtücós. Estudante de direito no Re- o Sa. ANtúo DE AnREl1- Jã fui fume uma 
ctfe, S. Ex. ao mesmo tempo.. . -vez ! 

O SR • .A_Nrzxo _n~;; AB~Ecr-V. Ex. está. fa- o SR.MARcos DE ARAUJo-E' modo 1le dizer. 
zendo a mmha blogra.phw. ~ Nã.o precipite os acontecimentos. Conservou-

O SR. MARCOS DE ARAUJo-Estou comple- se firme até que deu-se no partido conset·va-
tando-a ap:mas. dor a scisão estabelecida. pelo Sr. Coelho de 

• , . : d d Rezende, denominada Pll<r.le~nge. Era. S. Ex. 
O .st~ . .A~lZlo DE Ann.~u-Esta. e~creven ° então promotor publico na cornarca da. Par-

a mmha vtda de estudante, no RecJfe. nahyba, onde mostrava-se partidario enthu-
0 Sn.. MARCOS DE ARAUJO- ••• estudante de siasta do chefe da. Phatange, quan<:lo chega 

direito do Recife, ao mesmo tempo que S. Ex. ao Estado do Piauhy o novo presidente, o 
escrevia poemas, endcosaudo o illustre chef~ Sr. Dr. Francisco Viveiros de Castro, que 
conservador, o Sr. conselheiro João Alfredo prestou ao grupo adverso a Phalange todo o 
Corrêa de Oliveira... · seu apoio fL"a.nco, ·prestigiado pelo governo 

O SR. ANxzro DE ABREU-!'(unca escrevi central. Por es$a occasião é cba.mado o meu 
semelhante cousa.; e falso. co !lega a objecto de serviço na capital, onde, 

mudando de :rumo, permaneceu apoiando o 
O SR. MA.Rcos DE ARAUJO- ••• defendia nas centro conservador. 

columnas do Jm·nal do Recífe a administração No tempo do imperio, são estes os princi-:
do Sr. dezembargador Jos~ Manoel de Ft'eitas, pa':ls precedentes políticos de s. Ex. Na Re
muito digno chefe liberal do Piauhy, para publica, é justiça confessar, não tem seguido 

. consegU:il.' as suas beuevolusgraças. orientação diversa. 
O Sn.. ANIZIO DE ABH.Eu-Nunca. me apro- Com o advento do novo regimen formou-se 

yeitara.m. no Estado o partido l'epublicano federal, sob 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 251051201 5 11:58 - Pêgina 28 ae 32 

APPENDICE. 

~ujah~ndeira.se alistaram, além do elemento 
... . republicano hist.orico, cl1efiado pelos Drs .. De

mostheces, Constancío Avelino e Jouquim ·No
gueira Paranaguá, muitos dos conservadores 
e liooraes • 

go fôra. victimada. pelos interesses de S~ Ex.; 
de quem elle ta.r:to s3 queixou mais tarde; 

0 SR. . ANIZIO DE ABJlllU-Nunca queí:IOU~SO 
de mim. . 

.. J~m dos_ máiores attentados. á Republica., O SR.. 'MARcos DE ARAuJo-Publica e ama!'-
a dl~soluÇllO do Congres>o Nli<!IOnal, mereceu gam~nte. 
solemccs applausos de·s. Ex. Não obstante, Mas,_S1•. Presidente.. não vir>gou, ou me
depois do contra-golpe de 23 de novembro, o lhor, nao surtiu a dissidencia. os efreitos dese
nobre Deputado .foi em commissrio, de que jado~, e o_Sr. Dr. Joaquim Ribeiro Gonçalves 
faziam parte o Sr. Dr. Alvaro Mendes e outros, se v.tu pr1va.do do cargo de vice-governador. 
pedir ao vice-governador, Sr. barão de Urus- E o que {ez o Sr. Anizio de Abl'eu 1 Deixou -o 
SUby que a85Um;SSB O governo em nome da. des~mpal'a.I!O, retrahii\o completamente da 
legalidade tríumpbantc! poht!ca ~ foi novamente .de armas e .bagagens 

O Sn.. ANulo DE ABRBa-Não é exacto. a.ppla.udr~ o Sr. Pt:· Cor1olano de Carvalho e 
· Stlva, cu.;o presttgJO pretendera ah&lar. E a 

.. O SR. M.,\RCOS_ D~ A RAUJO-V· Es . . fez prova desta asserção temol-a cathegorica e 
parte dessa. commJSsao. eloquente no seguinte facto: O ..-ice-,zoverna-

0 Sn.. ANzzm Di!: Ann.m-V. Ex. diga o dor dirigiu aos piaubyenses um man.ifesto, e 
o que quizer e eu prometto contar toda esta o governador. querendo saber com quem po
historia. · dia contar, telegraphou ao Sr. Dr. Anizio de 

V .Ex. comprehendeque não posso estar in· Abreu, que havia. seguido pa.r<\ esta Capital 
terrompendo-o com a.pa.rtes, que podem obri· a. expcmas de uma companhia, que então se 
gar o Sr.·Presidente a. chamar-nos á ordem. orgn.nizava no Estah e que mais tarde fa.lliu, 
O mais que posso fazer, em homenagem áCa- nestes termos : «E' tempo organizar chapa. 
ma.ra, é voltara tribuna :par-a contar os factos federal, peço se pronuncie em vista do que 
como elles são. oc•orre no Estttclo. » O Sr. Anizio de AbJ·eu, 

o sn.. MARCos m;: ÁRAUJO-V. Ex., que já sempre voltado para. o poder, responde ao go
:provou te1• aversão a verdade dos factos. vernadol', dizendo: «que nunca autorizou nin
ainda quer dar-nos uma ncnra edição delles ~! guem a contar com o~eu apoio ]>ara guerreal' 

Como ia. dizendo, sr. Presidente. 0 Sr. bo.- o ::overno do Estado, resposta esta. que, como 
. rã.o de Urussuhy não assumindo o governo do é no.tura.I, evidenciou as intenções de S. Ex. 
Estado, o Marecbal Floriano confiou-o ao Sr. p:tr& com o seu amigo que, no Piauhy. tcdos 
capitão Coriolano de carvalho e Silva., que o sabem, divulgou o proceder inqua.lificavel 
!oi proela.mado, A mais tarde eleito, governa- de S. Ex. 
dor, em substituição da junta. governativa., O S R . A:-:lZlo DE ABREU dá um aparte. 
composta. de distinctos cidadãos piauhyenses, O SR. ANGEW NEl'TO-Y. Ex. não permit-
que substitoim o govo1·nador deposto . tiu apartes, nã.o dave dal-os. 

E' escundo dizer que n nenhum dos goval'· O SR. ANIZIO DE ,\DREU-Não darei mais 
nos a.cclamados ou eleitos, que suhira.m em te 
nome da Constituição, cujr~. viola.~'ào o nobre apar s. 
Deputado applaudira., faltaram o apoio, o in· O SR.. MARCOS DE AIUu.ro-Eu permittó-cs. 
censo, os elogios, a.s accla:nações, que soem V. Ex. p&le d<lr os a. partes que quize1·, n;~. 
receberdes. Ex. quantos, em dados momeo- certeza de que não lhe voltarei as costas, fin
tas, ;possam dispor de uma parte do prestigio gindo desprezo, como fazia. quando eu o o.pa.r-
oiD.cial. tea.va. 

Continuando. Sr. Presidente, direi que o 
segundo desfa.!lecimento ele s. Ex. foi muito 
maior que o primeiro, visto ter sido apanhado 
coin a miio na ratoeira.. e deu-se justamente 
na occusião de se apurar a eleição do Sr. Dr. 
Raymundo Arthur de Vasconcellos, para go
vernador, em substituição ao Sr. Dr . Corio
lano de carvalho, ouc terminava o seu man
dato. E' notorio no-Estado que o meu nobre 
coll~ga se oppoz com tenacidade áquel!a can
didatura c empregou os melhores esforços de 
sua. acti. vidacte para obstai-a. :Não conseguindo, 
poz em pratica outro plano. na occasiií.o da, 
apul"ação, isto é, pleitear o Jogar de presi
dente da. Camara. Estadual para. um seu 
amigo, o Sr. coronel Helvidio Clementino de-

0 Sn.. ANIZIO DE ABnEu.:-Estimo que se 
saiba. que a.poei o Sr. Coriolano e peço que 
se consigne. 

O SR. MARcos DE ARAUJo- Apoiou, não 
ba duvida, o Sr. Coriolano de ca.rva.lho, mas 
o apoio do S. Ex:. nílo foi sincero e pol" duas 
vezes teve o nobre. Deputado desfa.llecimen-

. tos, provenientes da descoberta de seus pla-
nos insidiosos. . 
·o primeiro desses planos. Sr. Presidente, 

que poz em acçâo o nobre Deputado, foi levar 
o Sr. Dr. Joaquim Ribeiro Gonçalves, então 
vice-governador do Estado do Piauhy, a. uma. 
-dlssidencia..dop;n·tido, na. qual 'l boa. fé da
quelle, dê !J.Uem o meu collega se dizia ami-
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Souzà Martins, afim de conseguir a nullidade 
das eleiçõ:Js que acabavam de se realí.za.r. 

0 Srt. ANIZIO DE ABREu-Mas quem anui
lava? O presidente e quem annulla eleições. 

0 S&. MARCOS DE ARAUJo-Não; a. assem-
blea. . 

O SR. ANIZio DE AmtE:u....:.E- eu tinha maio· 
ria. na assem bléa.. 

0 SR. MARCOS DE ARA.llJO-Y. Ex. não ti
nha maiori<~ na assembléa, como não tem em 
cousa alguma; mas, fingindo..:se ainda :.migo 
do governo, procurava sub:repticíamente 
captar as boa.s gra~as düs Deputaclos.Esta.· 
duaes e fazer presidente da Cam!l.ra Esta.dual 
o Sr. coronel Helvidio Martins, e, com a na
tural :preponderancia, que este havia de 
exerc·0r, arrancaria. daquella. corporação a 
nullídade da eleição de governador. E' este 
~empre oprocedimento rle S. Ex. 

O Sn. ANIZIO DE A13REu-A Camara. sabe 
desta questão. 

0 Sn. MARCOS l>E ARAUJO- Talvez pela 
fórma. por que Y. Ex. costuma narral-a, 
mystifi.cando-a. Nestn. C'C~a.stâo 0 que S. Ex. 
foi pegado com a. mão n~ ra-toeira. 

0 SR. NILO PEÇ.\NHA.-Com o ralJo •. Faço 
questã.o. (Apartes; hílaridarie. O .s,·,Pn:sidente 
ch·.tma a attenção.) 

0 SR. MARCOS DE ARA.UJO-lsto é malícia. 
do nobre Deputado pelo Rio de Janeiro. Dtlhi. 
senhores, é que data a expulsão rio Dcputarlo 
Anizio de Abreu do Partido Republicano Fe
deral, chefiado no Esta.do pelo Sr. Dr. Corío· 
la.no de carvalho. e não, como in~inuou o 
nobre Deputado []0 seu discUl'S·', como resul, 
tado na. colligação. qu1~ s!l fez om torno 1h 
candidatura do Sr. Dr. Nogueir<t Parann.g-uã. 

O Sa. ANrzro DE AnttEu-Eu nunca di>se 
isto. 

0 SR. MARCOS DE ARAUJO-V. Ex:. diz no 
seu discurso : 

« O anno de 1896-caracteriza.-sc l{L 
po~ Ut_Ua profunda reacção l)Olitica.. 
O parttdo republicano scindiu~se pro
fundamente, e o governo de então, que 
era ainda o Sr. Coriolano de Carvalho 
e Silva. Julgando-se bastante forte, 
arvorou-se em chefe desse partino, 
pondo á. margem os mais antigos e tra
dicionaes elementos. Orgaoizou-seuma 
chapa. f~dero.L, da qual foi e:x:cluido o 
Sr .. Nogueira. Pa:canaguá, apezar do 
apOIO caloroso que lbe dava o Sr. ge
neral P1res Ferreira, entfí.o considerado 
chefe do "Qa.rtido. 

O ondor foi tambem. excluído e posto a 
margem. 

Era esta a situação .politic~ doEs· 
ta.do.» 

Chamo a attenção da. camara para este 
IJonto. 

S . Ex. não foi exclui do nesta. occasião· _ · 
já tinha sido posto á. m:1rgem anteriormente: 
Então, no mesmo tempo que S • .Ex. chu.mava 
o Sr. g-enera.l Pires Ferreira chefe oo partidq, 
proclamava-se uma entídaúe politica. auto
noma no E-.;La~o. 
· O Sa. .o\Nxzro DE ADREU - Automato, 
nunca. disse semelhante cousa. · 

O·Sa. MARcos.DE AR.A.UJo- Disse que era 
uma. entidade politica ·no Estado ou chefe 
autonomo. 

0 SR. Al\'IZIO DE ABREU- Ah] autonomo. 
0 S.a. MARCOS DE AR.AUJO- Sim. V. Ex. 

interpreta. as pal<t'l)ras como quer, é 'l'eso 
antigo. Nã.o ha. de ser isso que me !ttrá calar 
<~ verd·1de. 

A~rora, senhores, apreciemos o Sr. Anizio 
de Abreu diante do Sr. Dr. Rs.ymundo 
Arthur de Vasronc.ellos, não mais o canrUdato, 
:porém o governador eleito e empos5ado do 
Esta<:lo do Piauhy. 

0 SR. AN1ZXO DE ABREU- Perreitamente. 
Fiz opposição a elle com V. Ex. ,e com V .Ex.. 
pas~ei a npoial-o. E' capaz de negar ~ 

O Sa. IIL\R<:os DE AR.o..uso - r-<ão se :pre
cipite. Y. Ex. expõe os factos como bem en
tende, ~altando se e quel;'enclo dcpt·imir os 
adversn.nos, n pouto ria classificar cle 1:gn(Jbit 
o procec\\mento dos sens advet"Sa.rios, hontem 
cor1·eligíonarios do V. Ex:. E' verdade que 
apoiei, durante muito pouco tempo, o actual 
governadO!' do Piauhy. emqua.nto isto PYl 
<\icta.va. a di:;ni<hltl''· Uma. vez, esta. descons: 
dern.da. sail.Ja. o nobt·e Ueputado que procurei 
u. posição, em que me u.cl1o, e não a troco 
pela dos thury!brarios. 

.Eis o qu~ dizia S. Ex. nos .iornaes daqui e 
fo1 traoscr1pto no Estndo. no Republica. de 18 
de jimeiro<le !897, do governador do Pio.uhy. 

0 SR. CASS!ANO DO NASCIME.;•;TO- A qne 
governador so l'efere? 

O Sa. MAncos DE ARAUJO - Ao actual, o 
Sr. RaymundoArthur tle Vasconcellos. 

Eis o que dizia : 
« A Iucta (no Estado do Píauhy) 

tt·a.vou-se renhida entre os elementos 
officiaes de uma parte e a gra.nde 
maioria. do eleitorado, tendo á sua. 
frente os. antigos e reconhecidos chefes 
republicanos da outra. · 

O governo, desn.mparad~ do ele
mento popular e na impo;;sil.Jilirlade oe 
pleitear a eleição com segurança de 
exito, empregou todos os recursos,· 
esgot~:~n o ...,.elho ll.tsenal dos meios -via· 
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:·lentos e compressores da liberdade de 
.. suffragio, e difilcil de cootestar-se. 

Destituíam conselhos e membros de 
conselhos municipaes para. terem mesas 
unanimes, demittia.m tabelliães para 
evitar a constatação da fraude, remo
viam quasi todos os magistrados toga
dos para entregar a justiça a instru
m~ntos leigos, aptos para todas as 
violencias e tra.nquibernias, e eramos 
·nós que denunciavamos todos. esses 
crimes e attentados, q_ue intentava
mos viciar as urnas e fraudar as elei· 
ções ! Ta.rtufos ! 

Apezar, porem, de ·todas as me~ 
dirias postas em pratica pam a victo
ria da fraude, nós affirrnãmos sempre 
que o Partido Republicano Federal do 
Piau11y iria ás urnas, que eram in
uteis os preparativos para o fabrico dlls 
aetas falsas e que a grande ma.im·ia do 
eleitorado, em todos os collegios, es
cudada na l ei e disposta a todos os sa.
crificios, levaria de vencida. a. trapaça 
e a violancia ••. 

Certo de sua insignificancia, aco
vardado ante a llujança e <Wregimen
tação do nosso lJartido. ao governo só 
restou um alvitre, não o de empregar 
a violencia., que elle sabia. ser repel
lida pela. violencia, mas o de recorrer 
ã. aeta. fale a, á eleição clandestina, ao 
bico da penna.. 

Nã.o obstante o Sr. Dr. Alvaro 
Mendes, chefe do partido governista 
do Estado, declarar aos povos, em te
legra.mma. que dirigiu a imprensa. desta. 
capital, que· ê penhor da harmonia, 
que reina entre o governador c a força 
lederal estacionada no Ptauhy,a. visi~ 
da officialidade do 3~ á11uoll<> autort
oade no pTimeiro dia. do anno. 

O Governo planeou atemorizar o~ 
opposicionistas na Para.hyba, para a.h1 
enviando, como seu agente e dc~e
gado um Ferra.braz, Gxpnlso do exer
cito, com a missão de desmascarar os 
opposicionistas. 

O a.gente governista deu começo _á 
empreitada, prendeu e esp:1ncou dz
-veraos cidadãos, desrespeitou ordens de 
habeas-col·pus do integro juiz de direito 
da. comarca, etc·., etc. 

Desmoralizado, certo de que, ou 
reeo.traria na lei, ou o povo seria 
forçado a. pôr-se fóra. da lei, para. 
resistir as suas arbitrariedades, op
:pondo á. força de .meia duzia de po· 
liciaes irresponsaveis a sua grande 
torç3. consciente e decidida, o lnstru· 
mento do Sr. Raymundo Arthnr capi
tulou.» 

Camara V. lU 

··--~~....,..~ .... - ·.·.:·' 

Que força.s opposicíonistas erarn estas-~ 
Sería.m as de V. Ex. 

0 SR. AK!:tlO DE ABREU- Em muitos la
gares eram só as minhas. 

0 SR. MARCOS DE ARAUJo-Como,.si V. Ex. 
tinha sido e:-rpulso do Partido Republicano 
Federal do Eswdo? ''~::::::; 

O SR. ANrzro DE ABREU-Expulso?l Ent~ l

todos aquelles que ficaram dissidentes toram 
expulsos? 

0 SR. MARCOS DE ARA.liJO- V. Ex. nunca. 
abriu dissideo.cia., pois já. vio.ha repellido do · 
partido,quando adheriu ã dissidencia. de 1896. 

0 SR. ANIZIO DE ABIIBU-Abri, e tanto que 
apresentei-me contra i chapa.· 

o Sa. MARcos DE/ARAUJO- Qual dissi
dencta. V. Ex., nãqitendo :partido, como po
deria apresentar-seiandidato contra a chapa.. 
Ficou no Piauhy cC11lO a mãi de S. Pedro ••• 
(.Risos.) · 

0 S:a. ANIZIO ~ ABREU-Ab! feito a mãi 
de S. Pedro! E1'boa. 

O S&. ~LUteis DE ARAUJO- V. Ex. não 
abriu disside{cia. de especie alguma. Repel
lido do pafido do Sr. Coriolano, nós o accl
Ihemos, nã/ pelos elementos politicos de que 
dispunha/mas por ser um moço intel!i
gente .• ~· 

0 SRi~4.NIZIO DE ABREU- ~fui to obrigado. 
0 g,·. MA!tCOS DR ARAUJO-.•• podia a~sfm 

nos ,er de algum modo util, tanto n•a\S 
quatdo no ·scenario político ha divP.,.P~ ~-
peiiOO representar-se. _ d t 'do 

lJ.iba. que foi es:t... a motiVO e er Sl 
ifluído na "tlapa, antes de S. Ex.. ter che
ptlo a. esta. Co..pita.J. 
IQ SR. A!:'iiZIO DE ABREU- Appello par~_ o 
~. general Glicer i o: a_ c ha. pa. ;to partiO O 
og:mizou-sc antes de mmha che'~.(l.~a. ~ esta, 
cpital '? (Si~encio do Sr. ger.er-al (rllctmo.) 
O SJi. :MAR.Cns DE AR.A.'!.:JO-E Y · Ex. n~;;o. 

qle fui quem o orientou do que n.qut ee 
1»\'S& v a. então ~ . 
a St{. ASIZIO DE ABREU -V. E:>:. dtssa~me 

qti\ aqui se trama.vn. alguma causa. untca.· 
me:tte. . 

0 SR.. MARCOS DE ARAUJo-Pel'diio, UU.~'r(H
lba minuciosamente todas as oc~urren~ras _f3 
f~.i quem o aconselhou. que vtess(l o ma.ts 
C"lt.Q :po~si vel :para n ca pr tal FederaL .. 

0 <.R. A!SlZlO DE ABREU- Nesse t empO Ja 
andaV"o. em viagem. 

o SR. MA.RCOS DE ARAUJO-Posso amr:mar 
que não; 'les!a. occas!ão V. Ex .. estava. axoda 
no Piauh:i; a prova. é que. mar~ tarde romos 
companheir~ de viagem a.te Castas. . •• 

O sa. Al\'UIO. DE Aaaeu-lsto expliqUei a 
·camara.. 

11 
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..> "•-i:~_t'.· ." 

· O SR. :MAR.Cos DE ARt..uJo - Segundo a. o;; 
suas conveniencias,-ta.lvez. . 

O S:a. Al\IZio no: A:sac:v- O Sr. Tavares 
de' Lyra póde dizer. 

. -. o S!t-r'MARCOS D.Ê ARAVJ0-0 sr". Tavares 
.:_;~ o que; occorreu no Estado do Piauhy. 
) sr' -o SR. Al'UZIO DE ABREU - o ssu. partido 

neste tem:po fuzia·lJle guerra.. 
O Sa. MARCos m: ARA.UJO- v. Ex. e2•a 

n~so adversario :poiitico e, depois de alijado 
do seu partido, fú\ no noS'i>Cl que encontrou 
gua.t•í·da,. E:, para ba.1alhar os acontecimentos, 
-qeiu S. Ex. dizer a ~amara que o partido do 
Sr. Coriolano, sciildhdo-se. s_ E:c como que 
fôra. levado nesta onQ~, dando a entender que 
ficara com grandes eteuentos a traz ue si. 

Entretanto foi o prop:io a vedfica.r, por oc· 
casíão das eleições reatzJdas no Estado, em 
fins de IS9õ, que esws elementos, de que 
tanto alarde faz S .E.:.,er~n quasi nullos e tl· 
ca.ram quusi todos no IJ<\l'ti •. <) do Sr. Co<>iolano. 

. 0 SR. ANLZIO Dl'J ADRETJ.:..Fui O eandidato 
mais vota.tlo .em P•racuruca .. 

0 Sp .. l\L\.RCÓi; DE ARAVJO-<;' justamente 
Pir:tcuruca um <los bong exemp.7s do que re
fere. Emq_uanto {)S nossos amilQs votavam 
lealment~ na chana, o~ de V. Ex. em Pira.
curuca, >"OtrL vam ~sõ no seu n on., e nos da; 
cha.pa opposicionlsta. 

0 SR. A;o;IZIO :DE ABREU-L?go OS <tmigos 
de PiracUl'U(:U. me tlca,,•am fim.s. 

-- · . . .-.
1
· - Kn.. MARcos ·DE An.,\Un - Nã.o ti~a.m 

ta· lii.'~"'- ~>;>ied:vlos do seu desastr~ ou 
meillor, lll udllLGS ))Ol· 'V_ P.J::, sun:J•agaran.sõ
mente o seu nome e oa do .V<~-dido do,.a. 
verm?, para o qual V. Ex.. se voltou hQ;e. , 

UnHlos, como nos acha.Yamos, a serie.dat~ 
manc.ln va que votassem os todos na chaía. 
apreseutuda. pela. colligação ; mas assim rio 
proc~d,mtm os <~migos úo nobre Deputa.do,qte 
V<:!tara1~ excluslvamente nelle, rnzã;o por 01e 
fo1 o ma1s votado. · 

0 SR. Al'.'!ZlO DE ABREU dá. um a.pa.rte. 
O Sn. MARcos oe ARA.UJo-Peço a. V. !!x. 

que com seus apartes não procure irrita· a 
discus~ão. Póde do.r os que entender, ma! eill. 
tdermos ; assl!ll prncedendo sabirá talvez per-

endo. 

. 0 SR. ANlZlO LK A:BREU-0 jui:~: não s~ã. 
V. Ex., e a Cama.ra.. 

O Sn.. MARcos DE ARAUJo- Aacres~:üa v a. 
o nobre Deputado, no citado artigo: 

· «As arbitrariedades contra. otab~llião 
da União fOI'<:Wl obstadas pelldntel.'ven· 
ção prudtmte e legal do SI". Senador 
Cruz, accmpanbado do Dr. Elias,do que' 
lealmente foi :informada. a imprensa 
desta Capital pelomesmoSr.Senador. · 

A situação politico. do Estaoo era. 
esta diante das urnas: da ·'.lm> Iado 
todos os elementos fortes, de pl'estigio 
proprio, iridepeadeutes, capazes dere· 
sisteocia ~ de outro lado C$ta.Va o g~ 
vex·uo cercado,com l'a.J·i~sima.s ax:oo
})ções,na. suainsigoift<:;lncia. ~:~pequeuez, 
dos element<ls put'amente o1fidaes, dos 
fetchista.s; do poder, lice-.qu.e acreditam 
g_ue fór<' do circulo governamentB.l não 
lia sal-vação possivel. . 

Mas o eleitorado não so illudiu. Fi toa: 
Q monstro e viu qu~, -pa.receudo gi~ 
gaotr;, elle. tinha na realidade :propor· 
çõesde Liliput. · · 

EUe tinha a força., os cof1'es publicas, 
os empreg-os, as sinecuras, os meios üe 
compressão e •tiolencia. · 

Mas a força não opel'a. llOr si só, não 
se exerce no ar, precisa ·da um ponto 
de apoio no elemeot>J pC1pular. ·Avio· 
Icncia precisa. de cumpHces e executo
res e estes de ,garantia~ e recumpensas . 
:E nem elemeatos locaes, que servis· 
sem de apoio ó. forç3., nem rnelos para 
estimular a cor(l.gem dos executorl'ls 
das violencla~. tlu\Ja. o governo. 

O dinheiro e o nePvo d:1 guel'ra e os 
cofret< do Estado estfi.o de ll.a muito ex
ha.usto3,. mercê de esl)<tnjamentos, de
sperd icios e sinecuras, usu t\·uida.s por 
um limitado circulo tle felizes, 

Podia ~ind~ o governo nppellarpara 
as grandes e -vhtosas ve.l"bas rotadas 
:pelo Con- gressoparl\ nu\!horamentos e 
ser~·iços federaes e que um Sr. Depu~ 
tado, cujo nome não ve•n ;lO caso men· 
cionar, declar-ou que coriSc~uimos, em 
luminosa circuh•r úerrtl.ln<tda pi•ofuaa
mente no Est~tdo. 
M~€, ·cprnulo ue caiporismo! o go· 

verno da Ul)iào. ,julgou opportuno 
desattcnder às. i11st:~ntes ,:olicita.•Xies do 
Sr. R. Ar!hm• e sou o Jll'ctilXto de que 
era necessM'io fo.z:er·.so Bi:onnmio.s. 

)las taes pre[Utlalívo!l eram JlOl' 
dema.ia e;;c.'l.ndalosns a osten,:fvos po.Pa 
confulldir I} mystificar o publico. 

A cal ..-a dgs fal.~arios ficn.Vt\ pol.' de· 
mais n descobel'to. rm;r4 íllutlir nos 
mais myopes e Cl'e1lulos . 

Dahi a necessiola,le rle um plaM tão 
inepto qu,t.nto sediço e desmoralizado: 
inverter as posi~ões, attril>uin'lo a. Dós 
os inte~tos que os aniJna.vam;como si 
se pudesse impunemente fJ.lsit!~r a 
evidene1a e torcer a lo~"ica. dosfo:clos.1 

« Elles, que montavam com, toil.as ru 
peças a machina da frilude, que ,-icia· 
vam ·criminosamente todo o }lroce..."S 
eleitoral, qu.e eliminavam todos o 
meios de garantia · a li&calização o 
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pleito, queriam a verdade e a liber- amor de adventicios sem prestigio pro-
dada das urnas; nós, que denunciava- prio, sem raizes e sem tradições, que 
mos, que aponta vamos os actos prepa• têm ~ómente o valor ephemero que lhes 
ratorios da fraude, queríamos as elei- emprestam ~sposições officiaes; foi não 
ções cland3stinas e aconselha vamos aos quebrar a solidariedade com os chefes 
nossos amigos que fizessem duplicatas, reconhecidos do partido naquelle Es· 
assegurando-lhes que seriam apuradas tado, solidariedade absoluta e ininter-
pela Camara dos Deputados, sob a ga · rompida, mantida desde o inicio dá 
rantia do chefe do Partido Republicano Republica até hoje, sellu,da pela com· 
Federal ! munhão de sacrificios uos dias agros da · 

Comediantes! Mas esta gente per- luta e do perigo; foi, conhecendo os 
deu a noçã"o do verosimil e pensa es~ intuitos e a insignificancia do grupo 
crever para a Cochinchina... governista, repudiar. a obra da fraude · . 

. ·Note a Camara: hoje" o meu collega ap· friamente concertada para apossar-se 
plaude e bate palmas á reproducção . dos da representação federal do Estado ; 
factos por elle mesmo condemnados hontem. foi, finalmente, não sobrepor ao general 

( Pires F.erreira o Sr. Joaquim de Lima, 
Continuando a ler): ao Dr. Nogueira Paranaguá o capi• 

E inabalavd é a nossa convicção. tão Coriolano, ao Senador Cruz o Sr. 
· A fraude não triumphará. Os vendi- Sant'Annaeaoobscurosignatariodestas 

lhões hão de ser expulsos do templo linhas todo o mundo e ... e assim por 
com os seus papeis sujos e as justiças .. diante.- Anizio de Abreu.» 
ordinarias completarão a obra da des- d 
aggravação da moralidade eleitortLl. Sr. Presi ente, pelos reiterados escriptos 

0 do Sr. Anizío de Abreu, que acabo de ler, 
conto do vigarío, que foi banido, conclue-se que S. Ex. fazia do actual gover-

como um expediente desmoraliza::!o, d · 1· h 
das praticas da gatunice ordinaria, não na or' a quem esta Jgado oje como a ostra 
medrará no. seio da representação na- ao rochedo, o juízo mais desgraçado pos-
cional, na verificação de poderes. siv:~~ra, porém, dirigindo ao~ meus corre· 

A ridícula invenção, de que o Ge- s d 
neral Glicerio garantiu prévíamente a ligionarios e ao Sr. ena or Cruz os atre-· 
appro'vação de dUIJlicatas, que acon- vidos insultos, com que hontem mimoseava 

1 o governador, de . quem hoje é um dos mais 
se hamo.s aos nossos amigo.> que fizes- encarniçados adeptos, affirma, 110 final de seu . 
sem, no dizer dos telegrammas gover- discurso de 25 do corrente, que aquelles ele
nistas, nem se commenta. A intriga é mentos fortes, de prestigio proprio, indepen-
por d1~mais inepta para medrar no es- t d · t · · pirito da representação n. acionai.» den es, capazes e res1s ene1a, isto e, o partido ·· 

chefiado pelo Senador Cruz, procuram vencer 
O S:R. ENJ~As MARTINS-V. Ex. quer pro- pelas attitudes equivocas, pela apparencia, 

var que nesse tempo o Sr. Anizio de Abreu pela gravidade postiça, pelo compadresco, 
dizia que elle era inepto. pelci filhotismo e patronato, que têem nasua 

O SR. MARcos DE ARAUJO_ Não, quero nullidade o segredo de sua força e o ta· 
dizer que hontmn elle usava desta linguaaem lisman do exito de suas aspirações politicas. 
em relação ao governador, em nome0 de lteputa hoje a orientação política do go• 
quem hoje falia, passando a usal-a com re- vernador- correctissima, administrativa e 
lação aos seus adversarios de hoje e amigos financeiramente encarada, e classifica de 
de hontem. ignobeis os meios de que se servem o Sr. Se-

. nador Cruz e seus amigos, h ontem correligio-
(Contmuando a ler): narios e tão endeusados por S. Ex. 

«0 que aquelle illustre chefe fez, não Procedimento desta ordem só é digno dos 
individualmente, mas como orgão au-, abyssiníos de todos os tempos. 
torizado por deliberação unanime e· ó SR. PRESIDENTE -Está finda a hora do 
expressa da, Commissão Executiva, foi expediente e ha numero para a votação. 
negar o apoio do partido á politica , 
de corrilho, de exclusões accintosas, O SR. MARCO~ DE ARAUJo-Neste caso, peço 
a olygarchia que, com 0 concurso do a V. _Ex. que me. mantenl!a a palavra no 
centro, se queria implantar no Estado; e_xped1ente da .prox1ma sessao, para con
foi negar o seu concurso á eliminacão tmuar o meu drscurso. 
dos verda.deiros, genuínos e conheci- O SR. PRESIDENTE -O pedido de V. Ex. 
dos elementos federaes do Piauhy por será attendido. 
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