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ás actuaes- das estradas de ferro da União, ··· 
aitua.das na mesma· zona·. (Projecto . n. 56, . 
de {901.) Pag. :1.83. · · 

Auxllloll á la•oura por meio da · t•educc:iio de .. 
ta.}'ifas de transporte. _(Projecto n. de i901.) 

. Pagis. 173, 174, i75 e 176. 

Dn•ea -para a . organisàÇio de socieda.dea coope:. :,;~ 
r~ttiYaB; (Próject.o n. 2~4:; de 1900.) PS:g11. ((\ 
~56, 164; 165, . 186, 249, 250 e 251., , .. ...... :,< 

êompll.taçiio; p~ra . a tGaÇão .de •·seua l>lmci '~~~ 
·· · · zn.eiilos; de~·tp4o • ·tempo _de s~niç_ó prest&dó:~s; 

· pelo,Juncciona·rio aposen~ado étigenheiroAu-·'· .. · . 
. gusto i'l'eh:eirª.' (}oimbra,-·em commiss5ea :doÍ _ .•. : ' 
:\Iin)sterioa · a:a;}~d)list.~i_à e. da F'uen:da;, (Pro- ( . 
jecto ·n. · 2637 i d•;P1~Q_;) ·paga. J57,.1jj_6 e ~87i .?~ 

. '_';·.?:'··· ·' · ~t · -:· .. ,-,.·::,_-: 
··;'"· 
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~. lNDICE 

Concessões : 

. A Alexandra d'Atri e Raul de ~ampaio Vianna, 
de pt·ivilegio por 60 annos, para a constru
cção, uso e goso de uma estt·ada. de ferro que 
vã ele Santa.rem, no Para, a CuyaiJã, em MaHo 
Grosso. (Projecto n. 210, de {899.) Pag. 27. 

Ao . engenheiro Joaquim Huet Bacellar, da 
. cqnstrucção, uso e goso de uma estrada de 

ferro que partindo ·· de Manáos siga o runio 
geral do norte. ·(Projecto n. 262, de :1.900.) 

. Pags. 120, 128, 146 e 147. 

Confirmação" no respecUvo posto, dos al
feres graduados que tiverem obtido às appro
vac;ões plenas de que trata o art. 95 elo 
regulamento de 18 de abril de 1898. (Projecto 
n. :1.46, de :1.900; n. 38, de i90f.) Pags. 27, 
79; 139, 140 e 274. 

~ontagem como tempo de serviçq efl'ectivo, 
· · para todos os .etfeitos legaes, do Jiássado fóra 
. c].o!'! tespéctho8 empr"El·g(Js pelos funccionarios 

ci,is detriittidos por motivo d.e. tnõvinientos 
révólucionariós' . é . defíoís . réádmitt~dôs em 
se!ls J~·g~rciá . (Pt._trjM_tó n: {77 A, de i900.) 
PagtJ. 16.:>, :1.9~, 261, 25~ e 307. · 

. ére~Çâo~ 

Do sêniÇó ~éh:rgraphfco no Supremo Tri~iÍ.nal 
J?ederal. ("Projécto n . :135 A, de 1895.) Paga. 
23, 29, 132, {36, 137, 138 e 139. 

Dos . logar~s 4e ·bi bÍío titecari9 . e de c.Qn~ervador 
da bibliotheca da Camara dos Deputados. 
(Parecer n. 25, de 190L} Pag. 307. 

Credltos: 

De 837$472, &itt·aordinnria, ao Ministerio da 
Guerra, para pagamento de ordenado ao fiel 
aposentado do extincto Arsenal de Guer~a de 
~e~nambuco, João Leupoldino do Rego. (Pr.o-

. jecto n. 13, de ·1901.) Pags. 8, 27 e 97. 
De 120:473$521, éxlraordinar.lo, no Ministerio 

da. . Viàção, pata pagamento _de vencimentos 
a funccionario!! da RepartiÇão Geral dos 
Telegraphos. •(Projeoto n. 14, de 1~01.) Pa:gs. 

-8, 27 e 97, 

tfê i5ó:MO$ á rubrica n. 9, Caixa. da Amor-
·HzàÇio, e de 45:~97$038 á r~brica Cà.M. da 
Moeda, aupplementares ao Mmistérlo dlt Fa
~énq~. (Projecto n. 33, de 1901.) Pngs. 28. 
28, 120, .1.27 e 14li. 

De 2:800$, exlra.ordinario. ao Mlnisterio · da 
.fustiça · e Negocias Intel'iores, para paga
mento a D. Eugenia Torreào Cort·êa de 

;?·,··" Aráujo do8 verícimentos que deixou de re-
-- ceber .seti finado mal'Ído, ó juiz de direito 
~,:< · bacharelLiridolphoi:Ii~bello Co"rrêa de Araujo 

._- (Projecto n. 43 7 de 1901.) Págl!. 35, 109, ~36 
::..;.::~~ · e 237 •· 
:L , -:b~.4:225$8oo, , e~t,t"~Qr4i~ã.ioio, a12: _.Mi~is.terio cta 
; ;: ·... · Gu,~r~ar pa.rl!- ;· pà.gamf!n~p :1· J_o!l-o QhmJI.C? dos 
;t: ·· ... , lSá.ntos ·. B.erl)ll,~d~s. · ,almoxartle • do e;t_tl.ncto 
!i::~~ , ;."~ .:.. .. .A:isenál · de Guerra de Pernambuco. {ProJecto 
;r;;:,)::. i. 46, de i90L) Pags. 117 e i7t. 

De 104:542$583, extraordinar.io, ao Minislerio 
ela Fazenda, para occorrer ao pagamento d~!l 
gt·atificações devidas aos empregados de dl
Yersas Alfandegas da Republica. (Projecto 
n.57, de 1901:.) Png. 227. · 

De 8:000$000, ex:Lraordinario, ao·Ministerio da. 
Fazenda, para pagamento do altt(:l'Uel _da casa 
em que funccionou a D~legawt Ftscal no 
Estado do Rio Grande do Sul, e o supple
mentnr de 20:000$ á verba g .. _ Caixa da 
Amortizaç~o. dll. lei n. 746, ele 29 de de
:iem bro de 1900. (Projecto n. 58, d11 1901.) 
Pags. 227 e 228. -

Declar•ação de voto dos Sra. deputados 
J. J. Seabra, Ovidio Abrantes, Alves Barbosa 
e Serzedello Corrêa. Pag. 285. 

Dispensa do serviço, com os ven(_)imentos que 
percebe, ao official da : seéreta.ria da Camara 
dos Deplitados, .Alberto Ernesto Jacques Ou
rique . (Párecer n. 11, de 1901.) Pag. 26. 

:6tspo@§l~Õ~II . para a fi?l exectJ_ção . d~ -l&i 
soóre o éasatneti.to clvll • . (lfroJe<?to n. 87, 
Ue :1900.) t>p.gs. 9, 10, U, 12,i13, 14; t5, 16, 
!1, !8, i9, :to, 29, 30, !H~ 32;· 33, 55; 56, 57, 
58, 59, 60, 6i, 95, 96 e iH • 

Eif'lição de um deputado federal . péla 5° dii!I
ÍI"icfo do Eslâllô di> Rio de J,âniliro. (P~recer 
n. 24. de "HlO:f..) Pàgs. 20!5, 207, 20~, 209, 
210 .2H, 212. 2!3, 214, 2i5,·. 2i6, 2i7, 218, 
2i9: 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 254, 2~5, 
256, 257, 266, 267, 268, 299, 270, 271, 2t2, 
m.m, m.~.m.~e.~e 
285: . 

ElevnÇão: 

De classé dar; sub-adm\nis~t·ações do.s correios, 
de Campanha e de U.beraba. (Projecto n. 
de 190i.) Pags. 1:03 e 104 . . . ··· _ ·'· . . . . 

A ·Í6, do numa_:ço de . engenhéiro,s che%~11 de 
districto da .Repartição dos 'Ielegraphos. 
(Projecto .n. 231 A, ele 1900.) Pag. oi63. 

Equiparação: 

Para o llíféito da percepção do meio sol~• 
e do montepio, das filhas casadas dooffic1al 
fallecido, às filhas solteiral; ~t~. ';~~v~ (} aos 
filhos ·menores de 21 anrios, le~t.t1mos ou na
turaes · legitimados. (Projecto t'· . 17 A, de 
i90i.) Pug. 37~- . . ,,., 

Das s~b-ádministl'a.Qôes do oorreio em Uberaba 
e na. Campa11ha,_ ás adminis~rações -. de 3'" 
qlasse. (P).'oje,cto n . . 44, _de 1901.,) . Pa.K· · ~09. 

Pat·a os effe.itos da percepção ,do montep.!o m!
lital", do pae decrepi.to o::t inya.Iido, . que ;11ao 
tiver Olttt·o ampa.rQ, a mae Y'U."I'a. QU, •oJtcura., 

- de official faHeciilo ~ (RJ,"o,Jecto n. : .:L03 · A, 
de . 1.900 . ) Paga~ : ~ó{,. 2Q2, 203, 204; 205 e 206. . . . 

~i.ui:u~Çâo < da · ~éêçãq . ,cte·Ji~gàq~tlá dií, Es
trada de Ferro ·cént!'al dt>.Braztl. (PI.'oJecto 
n, Hl~, 4~ ~9QO.) Pags. 126; .184, 259 e 260 •. 
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' . // ..... >~.-~· .. -. . ... j : ~l/ ~/ ·, ·:~ .. 
Fixação: Po~.·se1s ; mezes, com ordenado, a Á1l§9)lio Fran-

cisco de Oliveira Furtado, conduct:ót• de trem 
Da força naval para o exercício de Hl02. (Pro- d~. 1a classa da Estrada de Ferro Ceuwal do 

jecton, 15, de f901.)Pags. 22, 23,28 e 97. B~ll.zH· (Projeclo n. 51, ele 1901.) .Pa_'tt)- 157, 

Das forças de terra para o exel'cicio de 1902. . .. _
18

4_ .. -~:.~!. _.~ __ ·: ___ c:·., ... ····, ... ·-.. ; · .. _·. --,· f-, .. -.',· 'v-.,-:~·;:;~ / /.< (Projecto n, 42, de 1901.) P;J.gs. JOO, 10:1., 134, · -~~- .. _ ~-.r~ 
.. 135, 136, 162, 163, 241 e 242. :MeriÍ!ia~eris.:.llo.;~"R~'ªe·l:. :~~~g!lWI : 

Do .. prazo para a apresentação dos autos de 
appellaÇão na instància litiperiot•, ém cattsas 
dajuatiça federá!. (Projeéto n. 25 A, de 1900.) 
Pág!i. 199 e 253. 

Garantia de juros para o empreaL·imo que efl'e
cluar a Associação do Quarto Centenario do 
Brallil, para o fim de con!!~rúir o édiftcio 
destinado á Escola de Bailas Artes. (Projecto 
n. 168 A, de 1900.) Pags. 266 e 267. 

Gratifl'c:u;;õe• aM · cirutgiõês de 5·a clnsse do 
. exerc.ito e. armada, iguaes ii.a que percebem 
?! re&pecti vos ci_rli.rgiõeii de 4a ela$ se. (Pro
Jacto n. dé i901.) P:;gs. 217, 278 e 279. . 

Ind~mnisaçãoao Esta.üodo Cearú., da. (J!Íáh• 
tia de 20:750$ c1ue t•ecolheu aos éofres da União 
pa~a. conservação da~ linha~ tP-legraphicas 
que ~ mesma trans ferw, (ProJectos' n~ 65, de 
1901, n.200; de i900.) Pags. U4, Ho, H6, 
156, 164, 186, 249 e 307. 

Indicàciio do Sr _ deput.âdoPâula .Ramos, pro
Pó~ do gtie seja . ,niqdíl!cad() ó pa'tagl'apho 
iln1co do art. :132 do rl!girpento , intet•no da 
Camara dos Deputados. Pags. f-48 e !49. 

InscdpÇiio màrHima , obrigHoHà p!t•fi. oli 
brázlleírós natos ou na.turálisados que rxer-

. . c.éremdeLérminado!J einp~egol. (Pt•ojecto n. 8, 
de ::1.901.) Págs. 36, 37, {09 e HO. 

Lieéoça: 

Por, um ann(), çom ordeo:ado · para tra~at• de 
sua saude, áo Dr. Alfr·eclo ~foreira de Bat•t•os 
de Oiiyeiu. Lima; lente da Faculdade de D'i
reitú de S. Paulo. (Projecto n. 5 A, de 1U01.) 
Pag. 26. . 

PQt' 50 dip.s,. para tratar de . süá saüde, no 
Sr. deputado ll'rancisco Mátia Sodré Per.eirll.. 
(Parecer n. ::1.2, de 1901.) Pag. ~6. 

Por. seis mezes, com ordenado, ao Sr. Alcêo 
Mariode Sá Fre~re; conductot; geral cio abas
tecimento de agua á cidade do Rio de .J:meiro. 
(Projecto n. 24, de 1901.) Pags. 26, 27 e 98. 

Pot· seis mezes, com tocÍ6s ó~ ved6ít.íl.entcis, â:o 
capitão de mar e guerra J:osé Francisco da 
_Conceição, contmissario ge1·al da _armadn., 
para tra~ar de sua saude , .JProjecto n. 37, 
<Le 1901.) Pags: 38, 113, 126 e 146, · 

Aó St. de~ut~do · José .Anto;nio da . Sílveha 
Dr'ummdnd, para dei:t~r de eomp·arecet• ás 
sessões da Cama-ra duran·te o corréilte anilo. 
(Parecer n. 13, de190i.) . Pags. 98, 120 e 127. 

Por um anno, com ordenado; a Augusto Mo-. 
i'eno d~ .A.ht~ão, amanuensé da seci'e.tátia do 
'l'ribumi.t Civil e Ci'iminàl, para 1it'atai' de sua 
saude onde lhe convier. (Projecto n. 214, de 
:1.~00~) P!l~S. itO e 132. 

Solícitando a cuncessii.o de '11m credito ele 
~04:542~58:3 P~ra pagamento de gratificações 
a emp~egadr.s das Al!'andegM, por sel'viços de
e~tàtistíca é revisão de desiiachos, reàlizadO!i 
fóra da hora do expediente. Págs. 1 á 2. 

Solicitando á concessão dê um m·edito da 
8 : OOOf para pag'alJlen to de alugueis ilo . pro
prietarió dó pi'edio em que fun,céíôtiou à De
l eo-achi. Fiseal no E a ta do do Rio Grànde do 
Sul. Pag. j4. . . 

SlihmeHendo â approvação do Congresso Na
ciótiil.l . O jlrotócolJo ·. C<?nteiido M eméndas . 
feitas pefo Senado a:.mericano aó Ti'àtado de 
ext1;adição li.rrriado eiitre o f3i.'aiil e os Estados 
Unidos da America. Pag. 119. 

Soiioitand~ a éÔnées~ão de útn er~di to da 
quantia .de 4:8M$030 pará pagàmentó de 
v~ncimentoã ao · majot· Democritc~ Férreira: d.a 
Silva, lente em disponibilidade da Escola MI
lit-ar do Rio Grande doSul. Pag. 145. 

Soiú;ita:ndo . o credito de 3:957$200 :í. sub
consignação- Vestuario, . calÇado para os 
alumnos gr.:ttuHos, ela veí•ba _... Jntêrnat_o do 

" Gymnásio Nacional, no fjresent,e eiérctcio. 
Pag. {58. 

Remettendo o projecto de t•eorganisação do ~xet·· 
cito. apresentado pelo Ministro de Estado 
dos· N('gocios da Gnert•a, e pedindo para o. 
mesmo a opinião do Congresso Nacional. 
Pag. 182. 

Solicitando a concessão de um credito SUtlple
mcnLar de 100:000$ pai·1~ a consig'naçã~ - Dili
gencias policiaes, da lei _de · orçamento vi
gente. Prig. 243. · 

· Solicitando a concessã.o de um credito de 40~ 
afim de ser rescriptu-t·nda _ àdi~idà, de ,igual 
qúantia oue ficou re•tando á Fàzeilda Na- . 
cional o 2ó escripturario da Delegacia FiscaJ 

/do·: ~;;.r:ãnliãri, Joaquim M!trianó. de Azevedq 
Perdigão, já- fá11eêidó. Pag, 275. 

Solicitando um credito de 30:0õõ$ _ ptira. oc-:
cor'rér. ás . despezas · com á recepção da:!! es
trá:dàs dê ferro quSJ aóâbam de ser resgatadas, 
il'à Bahia ao S . Francisco, Rãma.l ~oT1mb6, 

·e Recife ao S. Francisco. Pàg.- 275; 
Solicitando a cop.céssão dé üin credito . de 

24:685$800, stifipleril~ntár á domlignação
cat;vão, lenha., etcqlã E. fle Fertõ.· Sul de . 
Pernambuco, da lei de orçam·ento do exet''- · 
êicio de 1900, Pag _ 288. 

~eg9cios : poli~icos da Bahi~. Pags. 3, 4, 5, 
51, 52, 53 e 54. 

Pãgamento do ·· tnêio soldo a D, Ro!!a . Jo- · 
sepha da Cunha e Gruz, viuva do capitão ~, 
Luiz da Cunha e Cruz; .pela tábella:.do de-:-.; · 
ereto n. H3 A, dé 31 de dez em l.Jro. dé 1889 o :: 

( P1·ojecto n, 104,.de 1895.) Paga. 8, 9, 27 e 9g~ . 
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N. 15, de 1.901, ela Commissão de Marinha e 
Guerra, indeferindo o requerimento em que 
õ tenente Augusto da Silva e Sá pede per·
miesão para matricular-sé por mais um anno 
na Escola Militar do Braz i!, afim de melhorar 
as n~tas que anteriormente o·bteve. Pag. 99. 

N, 16, de 1.901, da Commisaão de Marinha 
e Guerra, indeferindo o· requerimento em que 
o padre José Mariá Tedescbi, capellão tenente 
reformado _do exercito. p6de melhoramento de 
sua refo1·ma. Pag." 99.· 

"N. 17, de 1.901, da Commissão de Marinha 
e Guert•a, indeferindo o requerimento em que 

... o general reformado Francisco de Paula Pe
. · reira Fortes pede sua reversão para o quadro 

--. effeetivo do exercito. Pags. 99 e 100. · 

· N. ·18, de 1901, da Com missão de Marinha e 
Guerra, julgando que Ma:dmiano Quirino, ex
mecanico da Directoria dos Pharóes, deve pro
mover· o r&conhecim~nto do seit direito pe;.. 
rante o Podet· Judieiario. Pag._ iB. 

f;'; · N. i9~ d_e 1901, da Commissão ·de Or·çamerito, 
.indeferindo o reque1·imento em que Ge1•a!do 
da Silva Furtado pede pagamento de .venei
merito!\ e indemnisação. Pags. H3, 186, 240 
~ 249. 

y:_.· 

N. 20, de 1\JOi, da Commissão de Marinha e 
Guerra, indefE.'rindo o t•equerimento em qne 
o sargento_do 4° b~1tll.lhâo de infantaria João 
Pacifico de Carvalho pt>de promoção ao posto 
de alferes, por actos de l)l'avut·a. Pag. H3. 

Penwiio: 

De 100$ mensaes, repartidamentP, a D. Ernes
tina. F'ontout•a Ferreira Souto, viuva do co,. 

· pit.ão Salustiano Ji'erreira Souto Sohr·in~_o, e 
á sua f~lha. ( Projecto n. 197 A, de :[900,) 
Paga. 1,..7 e 146. 

:~. De 100.$ mensalmente, a D. Joaqi.Íina Angelica. 
C Braga~1ça Dias dns Santos, viuva do rnaj\lr 

Franc1sco. Antonio dos Santos. ( Projecto 
·· n. _i92, de 1895. ) Pag. :(27. 

·:~ :• ])e iOO$ mensaes a D. Brígida FIIH•ía de· Oli
l __ ·.·~.: .. _:_:· - veira Gonçalves, viuva do coronel José Tho-
. maz Gonçalves. (Projecto n. 247, de 1900,) 

Pag. 127. _ _ · 
!~f~ •. -:- Jgu~l ·ao_ ritéi~- ... soldo, -a D .. 1\rtaria Ignacia. Fer..: 
@··- reirada. Rocha, viuva do capitão .José Salo-
~)..?: .t:~9~B~)s~~~~d1~7~o.cha. ~l-'r·ojecto u. 169 A, 

~.•--.'~··.· .. ~-·-~-.··_.~-.. -.:_•~--.-.. ·,··.·_· l)ê 200$, mensalmente, :Í. D~ Balbina de Araujo ~-:.c - ·· ... e S~l.v_a_, ..-i uva do. marechal Joaquim Mendes 
~E>:·. . : ~~~J-j~l\cques. (Projecto n. 228, de 1900;) 

~i}~;_._De)óo$ me)lsaes a: D. ''I'ullia Teixeil•a Ribeiro, 
;:;::. ··:<viuva do general Fredel'ieo ~olon de Sam
/;.:.; . paio .Ribeit·o. e a. sua filha. (P1•ojecto n. 259, 
·~ ... ·-. de :1900.) ~ag. 127. . · · . 

-:ôe::t:200$anl1uaes a D.Ma.riaülesia Paes Leme, 
.. : 'viu..-á:, dõ' f o tenente Fernando Dias de Men
>:'donça Paes Leme. -(Projecto n. 201, de 1895.) 
ra~. 12], . 

De i :800$ annúaes ao oorqnel honora1•io do 
exercito Antonio Bezerra CabraL (Projecto 
n. 254, de -189.).) Pags. • 16.'3 e 186. 

Procura~ão passada por instrumento par;. 
ticular de proprio . punho, por todas b s . pes
soas maiot·es ou emancipadas, no goso de seus 
direitos civis. ( Projecto n. 17:~. de 1899.) 
Pa.gs. 180, 184, 1.85,_ 258 e 259. 

Pror-ogo.~ão do prazo conce.did.Q ao Montepio 
Gerat de Economia. dos Ser v i dores do l~stado 
para indemnizar o Thesouro Nacional da 
quantia que lhe é devedor. (Projecto n. 264, 
de 1.900.) Pag. 251.. 

ProYhnento de co.rgos no Tribunal de Con
tas .. (Projecto n. ô:3, de 1901.) PagR, 265 e 
26ô. 

H.ecouheehnenf;o do Sr. _ Dr. - Francisco 
Rangel Pestana, dep •1tado pelo 5° districto 
do l~stado do Rio de Janeiro. (Parecer, e voto 
em separado, n. 24, de 190-1.} Pags. 284 e 285. 

Recurso: 

De appellação nas causas em. que decahir a 
União Federal ou em que a Fazenda Nacio,.. 
·nal fôr• condemnada nas custas .. ( Projecto 
n, 24 A, de .1900.) Pags. 180 e :(~5. . · · 

De despacho • de pronuncia;· nos crimes inaffian
çaveis si o recort•ente se achar ·preso e no 
affiançaveis s6mente depois . de prestada a -

'fiança arbitrada. (Projecto n. 26 A, de 1900. 
Pags. 180, _185 e 186 .. · ) · 

Re.rornm da lei de fallencias.(Projecto n. 9 A, 
rle 1901.) Pags. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 
e 79; e 9, '10; H, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do 
Appendice. 

Regr-as p&ra a adjudicação de bens nas ex
ecuções. em geral. (Pt•ojecto n. 27 A, de i90L) · 
Pags. 23, 28, 29, 1.82, 18:-l, 1.86, 2~0, 24:1., 
2-m, 258, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 
298, 299, 300, :301, ::!02, 303, 304, 305, 30ô 
e 307. 

Regul~m•ntAÇfto dn sorteio militai'. (Pro
j~ct() n. 85, de 1900.} Pags. ·108, HO,~ 11:1., 
ii2 e 126. 

ReorgQnlsn~ão da Juf.tiça do Districto' Fe
deral. (ProjPct.o n. 99 8, de-1900.) Pags, 98, 
99, 289, 290 e 29i. · 

·J'leprel!lentaçiio: 

Da Fede1•ação dos Estudantes<Brazileit•os pe
dindo a • revogação da lei que àutorisou o 
Poder Executivo a r-evet• o Codigo.de.Ensino. 
Pags. 39, 40, 41.'-i!~. 43, 44. 45, 46,,47, 48, _49, 
50, 51, 80, 81, 82, 83, 84,85, 86, 87;.~8,89, 
!:10, 9l, 92, 93, 94, 95, e 3.., 4, 5, .. 6, 7, 8 .e 9 
do Appendice. . · ·.. · · · · .. · · ·. • 

Dos len'les, substitutos, preparadores e assis~ 
tentes da Faculdade ele .Medicina da: Bahia 
contra a .ultima reforma dó ensino nas facul~ ··· 
t:;g,es superiores. Pags. 1.04, 10~ •.. 106, to7 .e 
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·na Associação Commercial de SanLos contra 
o pt•ojecto de· lei rela.ti TO á. adjudicação de 
bens nas execuçõ(;;S em geral. Pags. 262, 263, 
264 e 265. 

Requerimentos de informações : 

Do Sr. deputado P·aula Ramos, sobre a 'renda 
proveniente do consumo de agua na Capital 

·Federal durante . o ultimo · quinquennio. 
Pags. 149 e 162:. · 

:, Do Sr. deputado Rodolphc;> Paixão, sobre im
vortação de gado e pagamento doe respectivos 
direitos. Pag. 22ÇI, · 

Do Sr. ·deputado Edmundo da ·Fonse~a, sobre 
· renovação . de co.ntractos das Companhias 

Villa.-Isabel · e S. Christovào . Pags. · 230 e 
- 231. . . 

Taxa addicionl!,l de 30% sobre .. o consumo de 
agua na cidade do Rio de Janeü·o, de!Ítinado 
o seu prod!J.Clo ao melhoramento do serviço 
de abastecimento de a,I!"Ua á mel!lma cidade. 
(Proj~ct'! n. 62 A, de 1900). Pags. 23, 24 e 25. 

. ·.Tele~r·tllnma . do .sl". p1•esidente ·dô · Estado 
· ·. de Minas Geraes, communicando ter 11e ins~al

. ... :lado o Congresso do mesmo Estado. Pag; 288. 

Tr•;Huit·~•·enc-lu de officlaes atTcgimentados, 
facultativas- tanto para o corpo de enge
nheiros como pat·a o de estado-maior do ex e r':' 
cito: (Projecto n. 31, de 1901.) Pags. 9, 27, 
28, 79, 120, 121, 122, 1.23, f28, {29, 130, 131 e 

·-· 

i32. . . ~ 

Tran•t"orDlação das ia., 2"' e _3a. ~urmas da 
sub-direetoria dos Correios em i•, 2a. e 3a 
secções da .Directoria Geral. (Projecto n, 232 
A, de 1900.) Pags. 199 e 200. .· · · '' 

.- _.: ; 

'l.'rasla(la~ão dos restol!l mortaes d.o glorioso • 
almirante Barroso, em navio de guerra da · :) 
esquadra brazileira, da Republica. do Uruguay . ~ 
para esta Capital. (Projecto n. 52, do 1901.) 
Paga. 150 _e 162. · · .. ... 

··· -
Venclment.o dos contractos civis e commor

ciaes . no primeiro dia util ~eguint.e. si o em. ··
que se vencer o contracto fôr feriado. (Pro~ 
jecto n. 58 A, de 1900.)Page. i86 e 251. 

Vot.o de pezur : 

Pelo fallecimento do ex-depu lado ledet•al coro-
nel Antonio Alyes de Gouvàa Lima. Pags. M :·}i 
e~. . .· . ·· .· .. . · ~ 

-- •· ' - - -;:;:-! 

Pelo fallecimento do Dt•. José ·candido da Coata /~ 
Senna, ex'"'men1 bro do Congresso Constituintê- i}J 
Brazíl•iro. Pag. 288. - . '.~-'' 

. - ~ 
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C AMARA DOS DEPUTADOS·. 

- - ~ 

... 

2:~a SE.:SSÃO J':l\I 1· DE JUNHO DE 1901 

P1·esiclcncia dos S1·s. ' V a: de Mello (P?·es·i
clente), • ilgapilo elos Santbs Jl0 Secretario) e 
. Va.s de Mello (P1·esidente) - .· 

José Boiteux, ~l'an;;'iséo Moura, Germano 
I-Iasslochú, Vespasia'ho · de ._ Albuquerqúc 
Campos Cartier C Diog~ Fortúna. · 

Abre,se a sessao . 
E' lidâ e sem ç!ebate appi·ovada <t acta.da, 

sessão antecedente. · Ao meio~llia procede-se {~ ch&madi1, a. que 
respondeu'!- os Srs. Vaz de Mello, Carlos de .. - Passa-se ao cxpe~iente. 
Novaes, Angelo Neto, Agi1pito dos Santos, 
Luiz Gualbcrto, Carlos Marcellino, José En
zebio, Cunha Martins, José A.velino, ·No
gueira Accioly, Fredol'ico Borges, Francisco 
St'L, Gonçalo Souto, Ta vare::: de Lyra, Cn.
millo _ de-Hollanda, Silva Mariz; .João Vieira,. 
MaJaquin.s Gonçalves;· Julio -de MeUo, -Elpidio-

_/ 

O Sr. CariÓs de Novaes (1° 
Secretm··io) procede á leitura do seguinte 

RKPEDIE:NTE 
OJiicios: 

Figueiredo, Affonso Costa, José Duarte; Epa- Do Ministerio 'â.a, Fazeüda, de 31 do 1úez 
minond<~s Gracindo; AraujO Góes; Arroxellas findo, enviando a segui_nte 
Galvão, Joviniano'de ·Carvalho ,_ -Faústo Car- - :·; - r 

doso, Seaoi'a; Milton,_ . l\·ImlQel paetano, Eu.:. ':· liLENSAGE::-.r 
genio Tourinho, Paula Guimal'ães, Vergng _ . .- . _ . _ ._. __ 

· de Abreu, Alves Barbosa, . AdaJherto Gtüma- . Srs. nieinb1'os. _dó -_ : Congresso Nacionàl-:
rães , Augusto de Frc:itas, .Pai•anhos . Monte- O ai.·t 42 d<L lei n. 4:28, de lO ·de dezembro 
negro, Marcolino Moura,- _ Galdino Lórctó,_ de 1896, deteriiünou que o servi·~o de estatis- . 

·Pinheiro Juni01' ~ ,José Mr.ti'ceHfno, I-Ie1·edia ·de tlca c revisão .de despachos , nas alfandegas 
OS(t, . Celso ·· do3 Reis, -CJist.odio Coelho·, Pe• fo3se :feitof'óra das horas do expediente pé los 
r~ ira. Li_m<l:, Am·e.lial}O de ~ S3:ntos; Mar- }'qspe~tivos. empreg~dos; _mediante . êJ;. rerim: 
t1ns .. Terxml'a, Ohven•a · Frgueu·edo, Joa- neraçM· de 80 réls pcir despacho o,puí·ado 
quim Breves, Thooptlilo OttoJi.i, · João Luiz, e a de 10 o; o sobre as dHferénças verificadas 
Alfred9 Pinto,: Carneiro . de . Rézende, Fran- para menos na arrecadaÇão das. taxas dos des- · · 
cisco .'· Sallcs, · Leonel Filho, Necesiõ Ta- pacllos revistos para os que as encontré!.SSe. · 
vares, ~ntmi~o Zac]mrias,. Mayriiik, Silveira · Veriticàndo-se dasiuformações P•'Gstadas ao 
Drumnioll(l; .ManoeL .. Fulgyncjo, Lin.dolph_o Tllesour~o Federal pelas repartições fiscaes 
Caetano, Edu_ardo P~mentel, RodolpT~o Pa1· nos ~~stados elevar-se a .. cento c quatro co,ntos, · 
xão, Gustavo Godoy; Fer11andoPrestes, Do- qninh.entos e qua1;enta o·dous m.U qüinhentos 
mingues de Castro, Valois de Castro; Joa- e _ oiteríta c tres réls (104:542$5.83) a , impor
q uim Alvaro, l?aúljno Oarlo~, -. Azeved,o Mar- ·tancia das. fi!'a·Wicações · deyid as· po1· ·• aq uelle 
qu,!')S, Xavier· de Almeida. Manoel Alves; João serviço nos annos de 1897 e 1898, e não tendo · 
Candido, Paula. Ral}l'OS, Francisco 'folentir:w, . sido Y?tado credito algUlJl . pa.ra o respectivo · . 

Cam:i.ra · V ,·'n 

;- . 
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.;_· pagamento, cabe-me solicitar-vos a. ncces- tinos _d~sta í'o~ha, aJev!1ntada pai·a pl~opa.gar 
·2<Sá.ria .autoi'izaçã.o para abril' ao Ministerio unm 1dealummosa e digna, qual a da sal- . 
%; 4a ·~~azenda .um credito da s;itada iiupor- vação deste_ paiz, entregue -actualniente ao _ 
: .. tanma. ··· · ·· !nando ommpotente dos Falslafts _ridiculos, . 
~{· :::çapítal Federal, 28 de n~aio. âe.I90l, 13o da. qos Svllas tyl'annos, dos D. Juan desmaca
:;;:: J~_epub~ic~.--=M. Fe~m:;d_~CamjwsSalles :-A• ·rados, que collocani. a satisfação _dos seus · . 
' :-:Cmmmssao tlc . Orçamento. ..· -,.. scmimentos deprimente~ n.cima 'dos.inter~ 
jc,- . À.cttt da;apru·açi~o-. gm·al tl<t cl\)ição pr·occ~ c3ses nácion<ic.;, ll<t .Iwm·a o tla dignidade~· 
,:>,(lida no dw. .·. 28 de ab1·H do 001•1-ente anno _Jalil<lis tla/1ui sahiu a mo.nor-- Ó!Icn_~a ·inju-
,~ llo Est<ido de Mim.i::~ Geracs . para- a vacra d~ ~·w~a eon~t·a. quom quel' que fosse, porqüc 
;;::; ,tuu . deput<tdo pelo I• distl'icto do "mos-. unpot•tê:tri::t c.mclcspreúvcl !nfamia,'cuja ei~ 
· . ..,: Jn9 Estado.- A' Cummissão de Petiç~ões e l'u.puÇ:a slime~te cabe c ~c iiju~ta nn. cabeç_<~ 
, .::.- Poderes. .. · · düs cttl ummadorcs; onde nao m·dem as 
'j ;;; ,;f; .• - ·... , . .. . chammas de mná : consQiencia immaculada 
, ·\;e:\· , ,. Reg_t1et_tm~I1tos : . ... . . _ . .. . , .· _ mas onde só existe .}!. Úiilltiplicidnde dos re~ 
._ .. : ,peOthilia Estélla ·Valladão de · Almeida e morsos. ' ·· . -· . 
<,;,outi·os, viuva e filhos uu fallecido dü;cctor : Infelizes daquqnes ·que . ;Para venc.erem 
.. ~:. do . Tribunal de Contas )oacltüm Alonso :Nro· u __ mn. cau&L ou-pl.·opagai·em _ uma.idéa·se di.- , 
,;;' . :l·~~ra _d,e~·~tmeida.~ .pedindo ·uma · pensão.::;.:_A' yprcin:rn da ~erdade, Jh ~ .i~azãoç .do' dii·cito; . 
;;: C()Innussao,de Pensões o.· Contas. . .· _ ~ ·.· envolyendo por t.oda a par~tc, -no · roL dói; e r· i- · 
~ _: .· .·:tié Zefcl'in~ d<~ Silvn, Béssa -e· . ouir;s; · ex~ '_l,Ilin~sós, o~" q~e· sã._?:d:ig!ios . de a-~-~li\:ªção!..é .: . 
~~ ;; o:per,a~:ios ~o ~xtincto Arsenal M. Marinha, da no 1 ol ~~s que ,s~P. · dig.~:)-de ye?:eraçao ::-·. 
? : Ba;h_Ia, pedindo paga;me\l.to de (túàtas a que aque~es a . . quem. ~o . espei !i .0~ fl1~do-ge_ .lpn -·~· 
.;<,-se Julgam com . di.r·cito.:._ ·A'-Commissão. d>c carcere a, que_ cstªo se!l~eJ:l<.a~dos pela .spcie" 
, · Or~amento : dade. .· .· ;.. . ... :·: ·. _ .. __ .-

:~ ~ : . ' ~ascht~o:nao :pensava assim; hêrn o~ 'tlc: 
:.:: . -·o ·= ,. F · · .... · · r ma1s ·de ,sE;m theor . . . _ . . · - .·· .. · . .. _ 
~ :· . =I· austo F~~~4:)so.pede ~~c .·. !\1as,··o qué~st_a : cle--paschÚú) . qúe não 
>· ::;c lhe .descu~pc voltar .. ~~~ll·~_ a _:tun<~ que,tao seJa revoltantc<e ;não provoquc·a.sco:aorho-
"' . qu~, }n et~ndttt v~rrer da.- tel:a·. do <lebn.te. - . · mens de ·bem~ /. ~ ··· ·· · · · --

E, porem, obrtgado u quel1rar e:':se propo.: ·· · · ·· ·· · · · · -· ·. · ·· · · ·. 
sito, :t vista d:t. contradicção . .rotta; pelo .· O St•: D_qputadó Fausto .. Cardoso d~ -tribuna. 

·jJJ'Oprio individuo qne lho atit•ou a. injurüt; da Ca,.m.arà VCI'bCl'Oll contr:1. nós,:'em um.n,s
.Lcu nc~ta Ca.mal'tt um _m·tjguete do orgãõ s9Ino .de q_dio e de rancor, todos,-qs vitupe- · 

monarclusta, em qno se _ n·rógavt~ n.o orador rws e indignidades. possíveis, devido a urili1 
· . um:t injm•i:L que dostt'uitt com :t maior faci- noticia · c1ue pnblicamos; de acha1·-se cer·to 

lidado; por· .isso tllW ntio tinha o·-menor fúÍl- Depn~atl? Y~~didoao Sl'. Dr. Campos-Sallés; 
. damento. . pela l!lSlgmhcant~somma U.e trint't~ contos 

.>,. - Hoje essojorn:tl, que se }luullcadm.ts vezes deréis; noticiaes!3r~· que : s. Ex_.; quesenipre 
; ;:;:por semám~. vem cohr um artigo sob 0 tituio · nos 1:nerecen -to_do : conceito e t-odas as reve~ · 
~-· :·:>:::-A qu<?·stão .Fausto .- Cardo~o-, -do·qúal psde re11~I(l.S, attr~bnil~ i.!. .•. si; ele cuja honra jâmais 
;? ·')ICcnça __ paraler .áCamara a.lgunsperiodos. -~uvid<Lmos, Slq~~~· -< ~ • : : :> ' · <( .·' 

i:~::~::~:; (Ji:i!n.o. vae .yer . ~ · ·cttrilara, 0 .· jorn~F-qiie . - r:e~o co;ntr_a~·1o;: e , ~P.ezar .·• .. do ;tn_t.~go_n,i~mo _ 
:?<··~hsse que o orador se vendeu .declara · airora· ,de ~déas ~2tre :no~ (3X_ISt(3ntc. nu11ca perde
i~"'~:qué,· isso é uma falsidade . à.ccr·esc·cntrmdót:>( ue mos occaSlél;~ d~- stth.Qn~ar_ destas yolumnasos 
~-; :. já1i1ais ao Deputado de Sercripe attl'ibuiú ht SeJ.!S mereciJ11el1tos, ·publ1çando:-lhc :_'P~r du~s 
s?.:{ iii-fainla. . . . ·.. · . _ o • ... - - ., ·· . · vez_3s o seu retratp. E3 r0n!ien,~o~ll~e .o JilâlS 

t~::::· .. . _ -'O}~~u_e óá :mato_E das injustiças que 0 joi~;. de~mtor~ssa.~tlprei_to/le ~10me~:,tg~~p.;_ . > .. 
Ç:,~::: Dal~stacelll lJ.U_estao tem praticado, mai<H' do .· ;~~U~~ tl~ .~~~em_pr~, ~(}~lcl,ndo, . fe!~Citando 0> 0 · 
i.1,}iqtfe· dizer._ que. o oradO~ cra-üytl . yendi.4o ao syu a.nmrc1~~po ~-~~,d~cw. Q ~logt_am9~;.~ d1s~ 
&,::;,Governo; ,é :a_ lcmbranç:a ·. de ~ coniparar 0 ~~mo~ . com .r1 m,us sincera das manlfesta~ 
?}.:~:,·;pr.ád9r a Gl~c1stón(!,, o estadü;~a lit,lin,an~,J.iór- ~?_cs · . -~ . . o:' . . ; .. . , . :: :· . __ . ·· . 
C, ·:. :;q~e • os:·estadlstas pertencem <1os seüs ES:~ãdos · «~as 11 ao pgd1a: dmxm· .-~~- ser .~SSlin_; . QuQ~n .' 
g-;':: ~; .. e,; ~q\l~llepert~ncetrá.huma.mdacl,e,,ao. . passo com? ~llc. educ1;m-se ,e_~ · un,1a escola em __ , fl.U9 _· ... 
~ ,-.'.q\le ~f9rado1' . nemsabe s~ cumpre bem os · <1. :figm'<t proemmente _c grandJ.os~ · cte ~ ·T.O:])Ia:s 
~ ~:',~ >seys,deveresdc pao de<f'amilia. . : _Ba~re3to_ fulgp._t~ava · ~oiJlO mostrç; ,vei'4aneirri:-
&>:: ·;.i!Ús.d árÜcro em queStão: . '.. . : ·. illCJ?:t~ ~llper,10r; ~ã~ SÓUO ta~entó)eriiaJ qu~ ., -. · 
" ': -; . ·.. . . - > o . .· . - . .·· .· . • • . :· ... . - · · , possu~a, mas tambem como--homem exem.:.. .: 
~-e' ·.,,,.. ,·.«A. br~lh~rit(1phrase d~ . Montrii[jne_- ·:' ({.-~on plar, .por seu ·çar~Qt,er ' P.P;r~sSh:rí9 .: e .. pQ.~O .s~u 
::=z:H:·:Ppdceétt .dlC~l~ B,. q_u~d _:Qon pude.at - s~ntu'e>> tem c~nwqrtame_nt~ ·dls.tmcto ···. no m~e~o -eni q-ql3 
Q:::J; '- ~H!p 'a_t(:: hoJe .<J. . divtsa · de··quem - ~o~ a ma- v-1 veu, absoliJ.ta.mentepóde-se confundir .com ~: 
'::c. <Xi'Qllt- indo:pend.encia possivol llil'ige .· OS des- . essa ca.te-i•va. de servidores incond:i~ionn.es· que .· 

.... . • - ,# 
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SESSÃO <EM l DE 

- .· . . . . . . '< jç '\ -''' 
.· o ·Sr. Campos Salles domina · segundo . seus hÓ~en~ <le hem . e 1 tanto .. ha' d.~cÚÃlinuir que 
mais palpitantesiritcresses. -/ . · ·.. , se tea.nsformará mu nada. . :.' :· ·.. . ,-

_,; · f:)ili.'l:! . Fausto Gardo~o. o ~iscipulo quericio \. Pois hem, ainuD. hoje apezaJ.t. d'p que -disse .. ::. 
_.do poeta _dos pias e Noites; üão podià ahsolu- de;_)~ós _ .-9 representante· _Ae ~ei•gipe, cõnti~ + 

tamente -descer lei dessas :t~lt1n'ás .em qüe ·-·o· nuà'm,o~ ·a/ p:;naar ~ do ~ rg~sm(:> .-ntódocbm relã;;: 7 
-collocou a: cotwiyencia . do. :ririrllómcm de Ção á )ua;p~-,J~-?~-:?~_~· . \.:~ . :.: ::>··" · · ·· 
. bem.<1 confundir-se -com os . pQq_uchirios, com· . . . . o :, · 
'- os ,magnatas~ ·. . -- ·· . · .. , -. · o Sr. Eugenio Toiirirthó:.:;_·:: 
. ,· Qs grandes é~pii'itos c g;ratl.dc.~ caraêtm'e$ -Sr• .. P~sideilto,_ V.. ~~x. deve sa.hor que ó , 
. apparecem ráramente, . tt•azendo con1sigo j<1, com? ~aior _con~trangimento que me ap-. 

um'!- divisa Ü'áçada,- uúJ, .caminho ú:iarcado prox1mo desta tribuna; . . . · . 
por: onde· hão ~k.passar com todo o seu cor~ Com o maior pezar; com a mais -funda ·: 
~ejci de gloi.'ias:e de applausos, deixando -após ínagua v_enho tratar de_ negocios que se. re~<:; 

)li • üm ltuninoao rttstro ~e fulgor,_ cc)mo_cque !acionam ·com ·_á ·n:iütiha tBrra natal. .· .. · -' 
.:•servindo de· guia ás gerações Jnturas. . • . . : N~o .. mo era• póssivel ver; sentir, ouvir ca~ o, 
, Que< importa . quo -a · tesóti~·a .im,piedosa lado o que de lá se diz; de minha terra; êoin ;.~ 

. 13 !Dalvada tla . crltba_,; officiº·.31 ) he queira relação . ao 111eu .Pl~ezado ·a.migo :e illustre ,. . 
. · r•etalhar o nome conquist~do:á.- cust<t (!e-uma chefe o Sr. ·consellieii'O: Luiz yianna, :sen:r: \ 
' . ser i e .dá lutls- treinendaá •·. cont1·a ·a ·J. baixezàs ·que viesse â tribi.m:a leYa.n tar, ao menos, um b 

_dQ uni· go_v:erno indigno~ ·: - :·- . . · · protesto vibrante contra as· scénas de·bãr-:":- '.\ 
: . Glads. to .. ·.ne .•. o._ ' gtol'i. oso_'·· .... fi. L_ iJ·.o; da. •· . in_ .·odúü. ei'l'~. · •· 'barisino ~Ui rcp_etid<).S ; '. Levàntar JÜIL pró~·? 

· testo, formular umá accusação e· fazel'fuma < .. o t~adioiOna_I · Ub~ralista; que arranéou com defesa.: , mh protesto ,cóntra esse assas.siJirit()· :.· 
ps seus ih excedi v eis esforços um poyo inteil·o: ,que se prepat>a ~ aos ~ olhos da .. policia :e . que_::: 

.. : (ltitvilania. do .. de8potismo, libeNandci a Isl<~:rt ~ terá a sua riégl'~ reàlizé!-ção no , moii1o'n,:to ~e ~: 
d_ia, Glàdstõnq ta.mbem foi tiin-tt .véz calJ.lm-. embá.rçar . pª'i'a . Europa 0 conselh~i;ro· lNiz ::i 

_ni'tctusai:am-n'o.de um fndocorite rit·i.ne d~ Via.nna; _urna.aecusação aº governador, 'dã? : 
·falsidade, c cllo _-abdicando dos seu:-; dil'oitos Balt.i(l,,;~uma defesa á J:i!.inha nobre terr·a;·, ~-; 

d ·· · · · que, generosa: e boa, não se lev~ntou -riem: se · 
1con!'eri O:) pela po:;içã.o que .occupava no ·seio insurgirr~ agora, contra queridti.nto a · erino~. 
- ~. ~oc.~~~~a~~~ltl~JO~ft~~~. t~~~I?~i·~~ril:mett.etH~e , a;~. brcceu o nobilit.ou! . . : . . :· . .. ,.., 

E b t 
?. E 1 · Eaço· n:ccusação ao governo fraco Ott con...:. \ 

~sa em o que acon ecou ' !J sn. Jem 0 que nivei1teque. te.m .visto com olhos de pel.'ve~·s~J. 
·succedou . com Glidstono quando os s·eus · d , - - d · t d 

· infu.mantes·o viram as::;im st1J'citar• :;c ao quo Jil ilicrençn., para. -nao . izei' · peló!', · u Of 
qua.)lto ali i sé ha pratic_ado e o · ~mais que sol: 

dotm·minasso a justiça uritU:nica ~ . pi:ctcndé Iévat: a effeito amárill~ quando em·t 
Foi :em uma. uello. 111anhã Mdcos:tdo por bt"trêài' ó St' . conselheiroLuiz .Vianna;_ <;om~af< 

um nun~oro_so gt·upo dr.. l'lLmHias, . que; c~tn- inJud~t in<tioi· atir<1da. à;· Bahia, qual á d~t; 
dando · o S'ell _pa,..,sado . nos-feitos quc ,eLte quei·erfãzcr crer qüe· - ~ ella que se des'f'orça',;; 
propl'io havia. realizado, -hnpoz o, arclijva;. de.·quem .a ~:;~r viu ü contento. : .. - - . _ .. · 

~ mcnto · : ilo rcf'ét·ido proccsso{ em -nbme_da ~ .. ·Miriha.terra, Sr. _I>r·~~idente,~ : ªabê-.o pe!iJ. ~:: 
.. lioiira;, ·da~ - gloi'.ias ode ttido.quc~a Ingla.t~-r1~à y. ~.x .. _; nã.o póqi~ ·ç::~íiu_póg·e,: : ~!e'Ii~tg,,. P,PQ~~:;, . 
. ;. possuisse 'd.e.m~isca.riilli.o_so ...• . <"'~ • . ·~ . . ·· ·.· .. ·•: · ···· .. · .•· parare menos .·. perpetrar essas ,sc.enas ..... séh .· 
- Os accusa.dores tiveram então. um_ mo..:. vagei;is :qu~ it fôi'Ça_·Ihe quei·ein : ·atWibtiir~):: 
. mento:•em qúe os remorsos lhes atormenta.- . con.tra ·aq_üellcà étitcril _ jál~en.de.tl prcHõ ·d.e~~-: 
... ·ram mais .fort_erp.ente a .con~ciei1Gia. e cohfes~ homenagem pó r ' a ·. ha. v~:íi· ... deférídido. e hón~i-
~:, s·{ii'ãn1entã:J aTrif.1mla ·qnc qúedaiu práticlll' .. rado. . .. · ~:· ·· · ·.· . ·.· .·, • , .. _ .. . - . .... .. :> .// 

. · Gladstonc n~d<i, 'soiTreu ; pelo contral'io( a. Quere> ·· lavrar uiu p!lotesto ern :(y.vor:-·-:<J.o,); 
Ca11}arã· dmr G?llllU~lllS __ E}l:~ se~sã.cf . extr~ordi::-~ .n~!j!·e_iihefe po_~itico q UC: §ó .. teve ef;~Õ ~ qrii'í.}~~~ ::: l 
narmrecebeu-:-ocom risos e flores. ·.· -. . - lcVitnt:lr o nom.e (loactmü governador; -.dm~~ ·., . 
. , F<1ustq·. ·· ca.rdosó, ' •como.Gladstonc, -::lm .···<lc lhe .uma. ... cadeiNt.·n"o · Senado I1'ed·erat _ eleval~xi ) 

.. ·. se1: calurni~iádo, nias ó .. que não conscgufrãõ á pasta i.la.J11dústrhi c.- Viação IJ.o - Govcrn'<fdó .~l 
ja!nais pa impli~.:ülos ,no esJlha.cel<t)nento. ' da; Sl'. Ctülip<is Sãlle~ •. e ainda; por leald~~de .po:.•;:~ 

. :_·.pu.ti'ia .e . pio v ar · a · stia ~ . cnmplicidà.dó como .litiifu, cntrêg:Ü'~lhc o g·ovcrno ·do · nieu- · Es..; ~;~ 
. pernicioso Xt soGiédu.d.e; . , :: .·· • . . , . · . tad0 . · . - .· .•.. ·. . · · . · .. · ·• .. · .. · .. . · . ,.· 
.. . . Tudo :.: cresc~ .~o1U_":. o .. 1l'erpássar . dos (lii,ts, UM sn.. DEPD'l'Abo;N.ao <~polado. : ·. -' : .~_-! J 

· --~_l1do al!g.meJ?tP..; , _ass~I~ como .. t<tmbem tudo 0 .s .. E ·. ·!I' · .... · :::_s . ·· E• . u .JJ 
. eatrLsu.Jcüo . ~rdunruutçttQ, ,tudo seaca.ba;. · .. .· .. . . n,. UGE~Io •. ºu1u .[{no. .. · x. ,o_ ,ov.~f .. :; ... ~ 
. ·.··.\ o . seti iloú1e ... se~'Po . sen1p1~e 1liua mâílifesta- :na.dor .·. da. ~.fl.hH~, como sabe Y, -Ex:., n~~ t~~ .}~ 
, _ç}io-.dé · orgu~~ó-:(lue ·se désenvol-véra grg.dtifi.l.,;- ·corro3p~ndtdo _·_él;t;;t:~t;t~ob_rez:~.. : ., ··· ••• ~-: .··,. : ':0•1 
: mcnte; ._como· tt -critica :'dos. iilsehsatos qiié·.o . o · Sr.·-Luiz Viann'<L". V()lta. v .a da;Europa:ett!'& 

-.... ~i oprimem scr;í; semp_t',) .. umi:epúrJio_pl_\_rà ·e>s ·3qt.'l.o sctemJ)i:'_ó;__,.n todqs snl)en~coí.nó ÇoF(m~·g~ - - . - . . - . . . -:- : .. . ·_:..-: ·:-...::;;.:: 
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~!.~;<4 .· : .. ANNAES DA CAMARA ' 

!3::::.· .... · . 
~\rece)Jido na Bahia -facto unico no paJz e na 

1

: .;· nossa historia politiea, e que, estou certo, 
, j 1para honra nossa,, nfí.o 8e ro1Woduzirá ·em 
·~-{: .. parte <llguma tl<~ .nossa Patria. -
:~-~: .Tem -havido,· sim·, deslealdttdes, traições, 
J;_r·:_ .. ·--.-.. ·_._.~iserias ; · ma. s como ac1 uelht não h a noticia, 
} ·. nem h a verá igual ! · 

l~~{,-:_ UM SR. DEPUTADO-Muito bem.·. 
~::;,-: ·· . 

~~~~·=.. o·· S~. EUGENIO TOURINJ-Ii)-Nttct uelle'ten1p0, 
"'·· fazendo parto. dest11 bancada, soldado~ leal de 
:ft~· um:p<trtido, que nunctL me dcs,'iara dos meus 
;~;:: amigos e ouvin.do delles c1uc o mom~nto n~o 
'.;,:~.: era opportuno p<tra romper,. do 9.ue ho.Je 
::<>muito me arrependo, comtomporize1 no pcn
~:;. :· 'samento de s·e harmonizarem amigos e_ cor
*J::.:religionarios ; mas, ·longe disso tive que. 
;F::assistir, ·de perto, nas férias parlamentares, 
! '~"ás miserias que se praticaram contra quem 
ft:.:.fo'i ó nosso chefe prestimoso, cont_ra quem foi 
~t.: endeusado por esta banc'ada. contra quem 
~':f:~foL sa.gra.do chefe proeminente do partido e 
~~j'_·que hoje ú vilipendiaclo sem·ur_n protesto, ~M 
~:;~;ª'qui, que demon:':ltre ter eUe amda um mmgo 
~~,;g-r~to e.reconhec1do. _ . , 
~: . : Não sendo daq uelles que mms fa. v ores lhe 
f<i-'*:·:déV:am, fui e sou seu aniigo e seu sol.dt.tdo e. 
~~Voccupandõ esta cadeira, achei que me impu~ 
~t.-,?riha o ])rio, estava na íninl1a dignidade, <wtes 
(":f:~---de sahir. daqui peotostar· vohcmcntcmcntc 
2!·;::,cori:tra o nefando lmelHLrismo que ~\o p1·ojoct<.L 
~~, ·,'Jevar a Ofl'cito na lllÍOlla t:JL'l'(L (}quo O go
!J;f 'vcrnador não qum· evita.t•. como o não quir. 
~tr eíu :30 de sctembPo. 

~
ff Não qttoro a.er'cllitnl' .t,ivessl1_elle aJ·n~ado a 

:.· .. · __ .··· .•... ncg.regu.da art•na-ça Oll'iit vosso stdo conmvcn_t,~--í 'i:~nos· acontccirn.en~o:-; de 30 de setcmbt•o c 
'~ ~ ·menos dese-jo <La.r· ouvidos ao murmtu·io cruc 
: ~'i'~lhe ttttribué eSS<L eo-rJsponsabilid.a.dc o isso_ 
~~if;<+:po_r_q ue,_ kmdo __ s. Ex. sahido da~ filei~as do 
}(,{;',partido a. que pcrtenciat~ws, c se ~chan~o 
;,';?:· .t~p.identlfi<~ado com o St•. · conselll_mro ~mz 
B':Y-..W~mnna a ponto de ·dei!lara,l', ao assumir o 
~~,(governo do Estado, q~c S3 ju·'garia fcl}z e 
Jf?.' ' :venturoso si, ao detxar aqucHa cadeira, 
~;~:;pudess(} .legar ao· se.u EstaLlo tão gr·ande 
!ft:''sómma de beneficios _ como lllc legara o seu 
f(";~P.igno antec~sso~, · lhe, voltasse tão rapicl:.L
~-;./mente as costas. 
~-'<',"· < ·. . . . • . • 

~i(1 >.-: :Ess(l, affirm<ttiva foi fcit~~ pel'ant3 a -Bahia, 

Hoje, ao ler o Jm·nal do Co1n,JÍ1:ercio, que. 
noticüt o cst<J,dO 1le inquietação em que está 
a B;Lltia; e publica um telegramma Llo. Hlus- 1 
tro ex-govel'!1ador, disse commigo : «P<.LL'ece ./ 
que o conselheiro Viann::L já não_ confia nos f 
homens dá. sua terra, porque não lhes com ·i 
munica os seus receios.» · ; 
· Pensei assim com magua ej1rofunda.tris- r· 
:teza, mas ao chegar a esttL Casa I\}Cebi o 
tetegramma que a Camara vae ouvir. 

0 Sn.. FAUSTO ÜAH.DOso-Eritão eUc aindt~ 
tem muita força, visto·ctuo o querem matar. 

O SR. EuGENIO TouRINHO- Ptu·eco que, 
sim. _ f -

O 'sr. coriselheií•o Luiz Viu.nmt não tcni 
garantias e é contr<L este f,~cto que venho\ 
protestai' responsabilizando o g-ovel·nador di:1.. . 
Bahia por qualquee desacato ou violenCi<.L <L \ · 
qúe venha soiTrer aquollc eminente e hon- ! 
raLlo chefe. f 

Nao ú possi vcl, Sr. Presiden t~, q u.e a Bahia 
tome parte em qualquer uesaca.to ou tenta
tiva de morte na pessott do Sr. Luiz· Vianna,, 
p:n·qué clla, que é tão hospitaleira c nobre 
pu.t•a com estranhos, não póde ser menos 
arnan l;o o cn.l'inhos:t pa.ea coni. um dos seus 
filho~:; mais dic;tinctos Clntre os distincto~. 

Nii.o é possi vel quo l(L s.o pt•c.par:o, p:~.l'l;indo 
<lo povo, eomo se quor f'1.~'l.CL' ct•m·, com tão 
injut•io~:t imputaçi1o, um vandalismo do tu,L 
ordem; ollc scPà aintla ohr·;L tla policia c seus 
asso~la,s, de Olldc já sahiu a mn.nifestr~ção 
do 8U üo sctomb::o; a, Bah i;~ é incap<tz "(lo 
feitos taes : ai li nimb. lt:.\ d ignida.de, brio o 
Icahlarlc. 

Era isso o (JUe tinh:~ ~L dizer. J'ospons[tbi
lizando, como disso, o govcrnaJ.or da· minlt<L ;, 
tcrl'a por qualçlltet• acto ele for·ç~~L o prepo
tencia, q_ue ·venha a dar~ se por ocçasião do 
emb:u·que (tO ill.ustre l~omem politico Sr. ·con· 
sclheiro Luiz Vianna. (Jli·uito be11t.;· muito 
bem. O o melo r é cwúprimentarlo.) .~ 

O Sr. Sealnra-Peço a palavra. 
O SR. PRESJDE:'-lTE"- Es-tá inscripto agora 

o • Sr. Araujo Góes. 
.Tom ét palav~a o SI.·. Art).ujo Góes. 

O Sr. Aa•aujo Góes -Sr. Presi
dente, réputo de_ alto intm·essc a CJncstão om 
levantada pelo nobre Deputado o sr·. Eugenio 
Tourinho, e, por isso, cedo <~ palavra, ou 
rnesmo a minha vez de fallar, ao Sr. Dr-.Sea
bra,'pedindo a V.. Ex. ·que me conside~é 'ins
cripto p~ra f<tllar depois de S. Ex. 

~,?tuJie alhi.s reconhecé· a valia, d~ taes ser_viços, 
:~ >não sendo o menor a, clcvaçao elos brws d<.t 
~~-'niinha tct·ra;rior occasiií,o <ÜL campanha de 
r:";i Canudos- em. que se lt.onve por t;:d fórma, 
~\-; q.üe. <!Sr. g~ncfal BarlJos<_L, ao cheg<tr o ~on
~'i(':sélheu·o Vmnna r~ Capital da Rcpubhca, 
~Ji,disse que lhe rendiét a homenagem devidá, 
~j;\porque s. _Ex. tinha salyo o exercito da í'orne 
;;:~~~em 'Canudos. : O Sr. Presidente- Neste caso, 

hmvo com- ai;tomlendo· a,o ·pcdido do nobre clc1mtado, tem ~,~~;~2\:,Este tJstcmunho do_ac_tual c 
~EC:inàJ:ld<tnto d<t J3<thia, me b<tsGt.t. 
:!~ ',,;_: .. : : 

tt ptthwm o Sr:~ Dr. Settbrtt. . · ·. 



5 

O Sr. Seàbr~a-Sr. Prcsiuente, a Ca- ment,c, em que ostêL a nossa eompleta. e ab· 
nia.t'lL acaha. d3 ouvir• o meu hülll'i~do amiu·o soluta divcrgencia. (Apoiados.) · 
Deputa.do pcln. Bahia.. . · . o '-' ·~ - - t - · 1 C · 

D t l 
._., . .L!.X. nao em razao ; e p()( e a amara. 

ean :; (os t~contecim.:mtos que se teem fi t '11 ,., 1 d s 
desenroln.do,na. ca.pital do Est<tdo d:L Bahia, car t·anqm a ue que o wnra o SI' . evc• . 

. de setembro do anno pa.·;sauo para cá, a han- ri no Vioir"a ma.nteri1 a ordem publica e ga .
cada b<Lhhna julgou . miis acertado e crite~ rantirá os diroii;os de quem quer que receio 
rioso deb:ttr que, 110. proprio Estado, se li- sejam elles amca:ça.dos ou violados.. (Apoiados 
quidassem e_...se resolv.essem taes successos da bancaria bahiana.) 
(apoiado_s); julgou mais conveniente c sen- Posso atriemar-á Camara e ao Paiz que o 
sato não per·turb:11· as se;:;sõcs desta C<tsa do actual gov0rnador da Balda, por sua propria 
Con,grefs? .. Na_9ional co!!l . assump ·;os. que honra, garantirá. a vida do Conselheiro Luiz 
termm _dtscussao e soluçao no mesmo thca- Vianna, contra quem quer que tente contra · 
tro onde começ~aram. · · ella. 
. Assim, não houve ppr parte da. bancadtL da Esta. áillrmativa posso fa.zel-a em nome ; 
Bahia ingratidão, c muito menos deslealdade dog antecedentes honrosos daqucllo cidadão ... 
Jmra Acom aqoelle quJ,..' deix:ou 0 governo Sr. Presidente, V. Ex. é testemunha de 
d~queUe Est<tdo em 28 de m<1io do atino pro- que nem um. sq dos membr_os da bancada.. -
xtmo p<v:;sado,- e a quem a mesma bancada bahiana, ainda. articulou uma só queixa ou 
sempJ:;.,e defendeu c pecstigiou. accusaçã:o contra o ex-governador da Bahia. 
. Ao contrario, .. Sr. Presidente, a lhncada · A attitude da bancada tem sido a que já · 
Bahia., . deante ·dos factos déploraveis de se- expuz, deante dos factos; é, pois, para esi> 
tembro, e .pelos- quáes n~o é possível com tranhar que o meu illustre amigo t~vesse 
verchtde e sensatez rasponsalJilizar 0 actual quebrado · a solidariedade da bancada, para· 
governador d·a Ba;lüa, . r0uniu-sc mna e prematuramente ... 
muitasvezes para procurat-:- estabelecer um O Sn.. EuGBNlO ToURINHO - Prematura• 
modus vivencli na política bahia.na, cuja h<tr- mente -?! 
monia .se v1aameaç.td~. ( ip_oiarlos.) O Sn. SEABltA:_Sim,Prematm·amente, com 

Si aquelles .ciue se sentam nestas bancadas pt•ccipitação e sem 0 nicnor motivo, lançar 
e representam digna e· altivamente o E;:;tado a responsabilidade de factos tão extraordina
d~· Ballia appla.udiram e ;:i,poiaram o governo rios sobro 0 lton L'<ul:) govcrna.dor da. Ba.hilt, 
~o ._ex-governador desse Estado, igualmente 
applaudiram e sempre sus_tentaram 0 Sr. Se- quo. até o pr0sentc momento, mel'eceu os 
verino Vieir·a, actual governador do Estado, applausos de S. Ex. . 
eleito com os mais feancos e calorosos aplau- O Sn. EUGENIO TouRINIIO- Ninguem me-
sos. (Apoiarlos.) llwr do quo V. Ex. su.he ctuall'oi a minha at-

Dosde que a luta travou-se entre dous ami- titudc · 
gos, a. bancada tht Bahia cntendcti que v seu o Sn. SEABRA-A attiÚHlc, a solidariedade 
papel -era o de um amigo commum; procurou c a ha,rmonia, que a lmnca.da llahiana tem 
pacificar os ~spiri,tos, mantendo a .a.ttitude mantido c mantem resulta da convicção ina
que a Camara tem notado, c nest;a :attitude balavcl qnc ella tem de __ que o actual gover
se tem.mantid~ até agor·a. (Apo_iaclos.) ·· nador da Bahia nunca pactuará. éom factos 

A palavra do hop.rado Deputádo veiu que- ou actos que possam deshonrar o seu passado 
bra_!:' .a har.monia -e solidariedade .até aqui ecomprometter as cspet'anças que. todosde- · 
mantidas, esperando, poréll1 ; que noya- pósitain em_sua pessoa. . . . 

. mente . não ,se fa,rú ella ouvir, por"i,ue k 'háncada bahiana acredita firmemente 
cstoucerto quo não se realizarão-os re~eios que o illnstec Sr. Luiz Vianna está illudido, 
que assalt~ra:m o espírito de S. Ex. · ~in- suppondo que o governador da Bahia tem al- · 
guem, senhores, acreditará por certo que 9 gum interesse em molestarS'. Ex. , · 
honrado governador da BahLL seja capaz ele E acredito, Sr. Presidente, ctue. hrovo
mandar t~ssassinar o Conselheiro Lul.'z VüLn- mente o meu honrado amigo verá, dissipadas ~-' 
na, · ·como - a- qualquer oút'ro cüladã.o. as ·suas apprehcrisões o róconhcccrá que ii1-( 
(Ap01:ado.~.) .. · , _ . · funda,dos sã.o os scusreceios . 
. Sorpi'Clltl.eu"'me que o Dleu honrado ami:io g confio ClUe o honmtlo representante da' 
não t.ivesse .sc Hmit;a,do ~ •reprovaçito do fac- 13alüa se convencnrü. que o actua.l goverJ1a-y.
.tos que ·todo3 conclomnam; e na. rcprov:.viã,o· dor não é e não pódc ser reSllOns1Lvcl pelos 
delles. est<.i. solülttl'itt e unida a bancadâ da, factos aponta.tlos e narratlos;lu~.-:pouco. (Apoia~ 
Bahia. · · dos, .apa1·tes) c q ~c tem sabido hont'ar ó cargo 

· .· ·.·· S. Ex., porém; pretendeu lançar-a respon- que occupa, honrélondoa sua terra;·(Apoiados; 
< sauilidade por t~es factos sobre o actual go- 'apartes.) . < • • • < ~ ' v :/ 
:vernador _da Bahia, ~é neste ponto, · precisa-· Tenho concluído, (ll.fu~o bcm; .rn-uito bem.)>' 

~ .. .' ..... : • .. ~ .• 
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ANNAES DA . OAMARA 

.. 0 Sr. ·Fran~iscó Sã ('):-Sr • .. . O Srt. · FRANCISCO SA-Não só hóntem•· 
.~ Presidente, não .assisti á .. leitur:~ dt~ act:~ e mas o a.nno plssado, ostá escripto no p~~·cccl' 

;_: . .POr isso nã.o pude pedíi· á paH~ví·ti.. . ao :projecto do '{ll'Çamonto da Industt•ta do 
· · Não costumo rectiilcal' :~s p.tbVl'asque PN- ann:> pa.Ssado; demonstl'et que so poderia ar· 

nilneio nesta Ca.s:~.. · recad;tr .e~sa l'eoda de 900:000$. Ma3 · nosSa. 
occasião eu n.<Jsoveràva que osso algá.l•i!iino 

.... · Entret~nto, .no que ou disse hontom, qi.tá.ri- oã.o devia; sor.vir de b:tse pat•a nonhum ·cal
}: do combatia. o requel'imerib crii qu~d i!lll!;- culo púa .o dcs:mvol\'im2i1to . do sot'viçO do 
.... · t·~o De,put.ado o Sr-, HoreUia de Sá: p.1~iu pi·e- n.,ba{tecirilento. 

1~ll'ep.Cla pa.t•a O sett _:projecto,. é~ i'ólil.çãd i\() . ·0 . serviço não terá. do ser C4Ütca.do piJh~ 
}11'9jecto olfor~cido pch~ ComíTiiss;t.o cl:;, ÚI'Ç:I- renda pos . .;ivel, ma~ pela oll'cctivatnon ~o a.t·· 

· ~e~tb,' escapott na public:tçãó tim -.m·i·o gt·(~- rccadada. · · 
·v!SStmo, quo não poss) doixn.t· pttssat• em si- Ot·a;, o nobro DeiJutu.llo em sou· projocto 
· Ion:clo, :P.orquo iiupodiil'ia mil•i!ioxa.ctidão, nianila de,;tinar ás impurta.nti.;siiiiu.s e avul
. tanto mats para a.1tondci·-sc quanto c !la. se~ tadas o uru.s ... 

-. ria .favot·avtll á at·gumtmtn.ÇM qüc cu in. 
combatendo. 0 Sn.. HErtEDl.A. DE SA-PeçO a palavi'i\ 

· · par4 dis6utir o assimipto. - Següriiio q. piaria dô aon.iJ., ·es.~o. !J.u tki~h 
dito o .scgtunte: . ~ Ba.sb .ilizor que, rio O ~R. F.R.ANcrsco SÁ-Estou fatiando iü 
l.iltimo oxet·clcio, a i•oncLl liqidd:~ do si:ii•vlço expedte.nto. 
do abastécimonto de a"'iiti. nãó foi j>Jueo m•~is O nobt•e Depatado para. custmuo as obr.as 
aê. ~:OOP$000». "' .· . do~ tina a renda liquid:t; quo ê ~o 600:000$; . . 
. O q.u~ eu diSse~ que Msa renda, ~ao havia· quando so ~ba quo só a. con~lu(la() das obras_ 
1do smao a. pouco mais Ue 100:0008. Ness:~. (tl!e S:} estão r.~o~endo.lta de cust1r c~rca do 
occasião eu não podia dizer o 'algarismo ~;000:000$. I<'o1 por 1sto que fo~muléL o J>l'O· 

· ex~cto, porque não o pussuia. no momento; Jecto, creando um recurso especml para 1~to. 
l~OJC, por~~. po.sso. ti'àzcl-?. á .ca.mar<_~- para: ·Pelo projecto se tei·á em cada. exei'cldo · 
con~.rmar_ .aqu1llo qu.o _fi.avm a.!llrmado. . . 1.570:000$; Niio é b:lsta.rtte mas é o possivol • 
... ~~. ulttml? , OXCl'ClCJO, O lle J89~, :~UJOS DiZ o iiobro D;)jnitado quê estQS -recÜrs(),il 

, . r~sultO.do.s ... em .,.r~l3:~ a. esta. p~rtê da sãci. <l.dqulrido~ onerando .a populaÇão j1L 
: . . d:CSI,>_eza .~ao conhecidos,_ -~~ vepll~· t.otal. da. rfil\ito sobrecarreg.adá de impostos .. 

1 
• • 

~ . . Irt~pe~tor,m, Geral. das Obra~ Pubhcas fot de A taxa cr!)ada ]elo projecto é dA 3(J o J' · 
2.~7.8_23$. D.aduzmrlo-se dessa. yerb11 a parte sq9ro ás actüa.os: Est!l.J. cd.rr.~s!iqJ;JéHim ~mó~ 

. que. nao. corresp~ndera. eitclustvamente _ ao dia de S$133 por mez média que subtri a. · 

.. se~·;t?o d~ aba.stecun,_ent~ de agua., l'e:itat'I~~ 4$680. . . . .. - · ' . . . ...... . . 

. 1.7 3 30I!ji040. Que~ dizer que esta ; fut u. o au.,.mon~o com que se vn.e gra.va.r a po· 
qe~,J.l:(\Z3, dq a.bn.s~e.c~,mento no apno de 1&~9. pulacifu é de l$54·7 p:tra da.r-lhe n. auda. quô 
A .renqa bruta.. fo1 üe 1;032:138$817. A renda clla não tem' · o 

_ · 11qu1d~ (~1; portanto, de !21:162$099. . · .· .· .. . . 
. , :. No. ex\lr.c~clo anteJ•io~· li .i~ond.i! ~i·nt!l foi ,. , O. S.~: HE~Enr: ... ng .Sl -:-: . .V. E_x ... :v~jo. ri. 
. .. i~f~r.lOl' .~ .. ~sta. .•. ~· P~fGanto, na. melhor hypo- drfferença em casa. de aluguel IP.ferwr ti 
· -th~s~_; .segundo o pt'OJecto llo Sr. Dí3ptt~ :ldo '100$ pot• mcz. . .. 

-.- )fil~ediá de 8f·- ~ · · . O SR, F.RA~CISCO DE SA.-'-- Cornpáro-se 'a 
· O Sli. HER.EDIA DE SA..;.,.V. Ex., ·corno rG- .a.ggrava.Ção desta onus com ó que :i!e:paga nas 

lator do orÇamento, &1.be melhOl' que nin...; cidi\d,es pdncipacs diJ Bra.zil. Segiuido o pró- . 
guem que esta renda, pm·a este anno, .está. jacto, a tlxa m~dia se1'á. de 4$680, omq~utnto 
estimada em q)ln.ntia muito sul>erior, sJ- que n::t.s demais cida.dB3 do . B'ra'lil ó . prcçCI 
~gu,ndo inforriiaC:OOS do· proprio Ministro, pr.o- das taxas varia entN 5$ e 10$000. ·(O o,-ado'' 

.... sta~as a requeriiriento meu: . . . lê .,a ess~ respeito as c)fh:.s e~actas .) ~ . ( . •. 

-.. çr ~~l .F~Mú:isbd SA.- Eil . doú os .iügúi$; Tenho, · ~orhhtoí· in~Ha razão . . ' .... ... 
mos v.~rttic~Ld9s; . o~ r~sul~o,dos c~n~ecido!i. o 'sa. P.ÚJL:A n.ú10s-Note v . Ex. ~ue 
Qnel'.IStQ ~~~.ar . q.ue; ;So'g:ttpltq_,<> ... : .PL'Ojr,c~n ao em PeroatniJUúO são s:i).s Ínil o t:mto3 rMs 
~~:,H~n~dia ae . s~. e \~X~r~~r. a ess:Jyenrh. d.e por càdà. 15 mbtros .cübicos~ ~ · 

::;'· :~M~, ~e _2,!.;.Qq0$ .a. IJ,U~ ~~·~· dostmnda .ao - . . . - , , .. , . . 
· ; cust~w dti set'VlCO de a.lm;~tecmi~n t.a de agua. O SR: FRA.NCISCo SA ..., E :~.ord:ule : O 
·:.· : Q .... S .. R, .· ~H' · E. n"'D. IA b . .. . g·· .:-.V t.' . . ~ ~'d' · ·1 . • que l\ggraVt\ muitJ i~ ta.:'I:O. ài'reci\dada.· . 
• , .. ,, . ~ •. , E ~ A . . • • oX. 1!-IU a.. 10n • • . ; . .. . ~ . . . , 
; · - ~em disse que . a. renda. Iiqu1da. e!ita.va cal· . O ~~: IiER.EDIA·_DE] SA-:-A :VIda. no~ E;stttdo.s. 
· culada em noveoonto~ e tantos contos . · é mutto ml\IS barata do qua na Captta.l.· · .. . ,_. 

:.. "~ -; ~ 

:~~. ·(') F.;s~e 41sc~rao nio.fol re.viato peÍo ora(!or, 
UM SR. DEPUTADo-Está. enganado, é;n;tais 

c~ra. do qu_e aqui. · 
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'·~· :,";.· :··: ·_: _' : ; ; -.~ •.. : • _. '." t; . ·: -• • . -. 

s~aslo ÊM ·1' c~i HJNHO. :ni 1901 

· OuTRo. Sa. DEPU~Aoo-Corilpra-so aqui·o 
ldlo de carne põr l$500,e nos Estados elle 
cus ~l\ 2$00::1. (fi a ou{ro:s apttTies.) 
. O SR. FRANCISCO SÃ _:_·Eu tinhiL, por
tanto, muita razãd, St•. PrGsiàente, quando 
itnpú:grtei o.l>iidldo de pr~feroncü~ formulado 
pelo nobre Dcput~do, pedido que :t C<~.mara, 
ia. .quagl !_iotando, t<tl vez por nã.o' ha.ver pre
Btâdo b1~~,!'tinite attnncão ào assumpto. 
. · 0 SR.i HriREDIA DE SA -Peço <t ptLlavrií.. 

·Í 
· O Sa•, .FRANCISCo SA - Concctlcr n. pre-

ferencb pedida. ao nobre Deputa.r1o, a.fiir•mar 
desde logo n SUperio~'idado [IC SOU pl'Ojecto 
sobro o. dtí CommissiLo, t1 o inesmo quo affil'
mn.r qiie u. cidade precisa. :de a.gua o vo·tar 
uma. 1~1 inelfieaz .. !:li ha outri~ solução, q uc 

.. seja apresentada.. No projecto elo nobre Depn
"t.ldo n~o lta solucão •. Si'hrL outro meio ·de 
resolvet· o.. questão qua não o formulado pela. 

, ComU!i-;~ão de Orçamento, o~ honmdos Depu· 
tados ta·rãó ensejo ile1 aprnsentnl-o. 

Emquanto ellc não mr· a.prof!onta.do, é dever 
do Cohgi'cs3o votat· es~e pt·ojecto, porquo af
lll'ma.~so todos os d:iit~ a tldb de agua. o, ·no 

. momenw crn quo ~:;o offet•cco um;~ -solução 
·.po.l'a e.1se. problema., tal solução não J)ódosm· 
· r~cusadu. 

7 ' ' 

mais que cU~ esteja valendo ou possa valm.'· 
para o Sr. Ministro dá Fazenda, essa dis
cussão niio podia intcrcssat• a um Deputatlo. 
na tribuna. O S1· .. Jansçm · Míuter eoncita-mc . 
em seu artigo publicado no Jo1-rwl do_ Com- . 
'nen;io de hbjc a. eontinwü· a fa.zer.:.lhB 
àccusações, não SJ c~q uecendo dn a.d vcrti.r- · 
nie logo de que. a des}icíto da minha. von
tado ma.nifest:ul:i <t Naç,'io, 8, S. so a.elu~ 
como Jircc'tot' d<t Rccebcdot·id. da 0<\pital 
Fedo!•al. 

Nãu é preciso toda gente s~tbor que tenha. 
ttlguom de rcvcstir·so do coragem, do animo. 
P<tra onft•eJJt:tl' em qualquer dlscus:;~o com 
a pc.jSoa do Sr. ,T11uscn Müller. ; m:~'l. Sr. 
Pr·esidcntc, cx.'l.etamontü, pela. :t(lvertcncia., 
q_uc moê llJita no final dcsso ttrtigo, é qttc eu 
venho dar por tor·mín<tdrt h. minha tarefa, 
nestrL tl'i buna, com rol;~ção á~ (lue.'!tlíos da 
AliU.ndoga da Ponodo. 

Sim, t-lt•. ProsirlcntQ, n1io me merece tanto 
o Sr .. Janson ~lliller, pa.t'lt quo eu continue ·a · 
cslorca.t·-mo, nos~;~ Casr\, com uB meüs ilis
curdoS, com o oxame c apreciação do quo 
fôi•a a sua comriliiSão nm Pcncrlo, afim de .· · 
que olle tenha largas, vastas, superim•cs 
recompensas, aftmdo qno ellé tenha, como já. 
hojo diz, ~li~!o ele uf;inia.~or consegui~o·, .. : ·, 

·. O Sr. A.raujo Góes- St•. Presi- Nft:o lhe quoro do cm·'o prestar maiS esse .. 
dente, o. Carnll.l'a. quo mo ouviu em dn;LS sos- serviço; contente se curo o quo olltevc, per- . 
sões,; J!àS quaos ti v o a homi.L (b oc.cl\par s~p dcnúo !L esperança de subir á. minha cuSta . 

.. al;tença.o, e .Cltl_em quel' que tenha hdo o:; (l!s- Nãu cdriscgui levar ao animo; a.o espirito 
· cur.':ios flUO aqui proferi; tci·ão comprehondido do Sr . Minis~ro da. Fazenda a convicçM de 

.·. que eu ~ão lJ9d~a.._q~erm• lqvanbr · nem on- que se11: prepo'S_~o se desviara. da. senda. ~!a. 
"· .treter.umn. polom1câ :possntl com o Sr. Ju.n~ justiça, de que, em vez de percorrer o cang-
.: · sen M'üllor. . . . · · . - . . . nho decente e honesto, par onde 1~.cumprm . 

· . ·aomado com o·mnndato de Deputado pelo sagtiir, proferlu o da mais accentuada par~'. : 
. ·Es't~tiiô : .i1Ji AhtgÓ~~; .déêüpeí-iúe .. 'de ~íctos cialidarle. · . · -. -~ 

:: .. do :um funcciotlai'JÓJÍÚblicCl, r/}lt~tivos a. _nm!t FUi infeliz e . dess'a.' irifl'ilicícla.do hOU'Ç'C . 
, · d;,~,s .alfrutdeg''~ d~tquclle Est1Cdo; mostra.udo o mc~mo, ?.es~n. cas~, 9.uo:r;ntiv.ess~ .. <i ~~ntiro-
. . modo por que ile.~virtmtl';J, 1.1; ~ua cotilmissãtl' sidat1e de me advertu·. Quero referir-ma a 
;: ~sse. fm'lccionario: .. • , . · · · . um dos Ilo'nrados Dopütit.dos da Mnead<i do 
. . ;Os~. Moiifuü. lúv~s7-Como tem' disvir- Periià'm~l,lCO que ine o~scrvoú, em .â:Pri.rte·, .. 

>· -tiiado· tôdaS' ·as- coiriirliSSõ~S de qUci tem 'sHlo íião .estai'" ·rc1zendd eu t)tttl!a_ cortsa sln1tb ~-~ 
. .. eilcarr&gMo. · · . - · · · ' proniovendo o Sr. M,iUler. . --~> 

.. :oS~; ARAUJp Go~S--:-Tive(!li preoccupação . ·v,wo que, (}~ v.~z d{j ~n.! a qu~. ~a ~rO~)J.~· ·. :' 
· · · d~. deixar. incohiml3 de qualquer impttta.Qão tsto é, em vez da. pumçao .do funcmonario,:. 

que a malval'dação pudesse fazer .baseada no que ati derilôilstrei ser é quo ê cie fo.ctq..d.ê
relatorio do Sr. Jansen Mlillor; fazer a licquente, conseguiu cllc promoção .O alio e 
honra, á_o ~Oií1 n?irio t):_Utí scinpl'Ci sóüb~ zolo.r ~ohi.s_ôm inc V,Qfil,dizór .~?1~ iinpr~I'!S~ qu?.·. '·· 
o meu dtstmcto_:J;migo qUê occupou a ;wspe- Jâ é dtreotOl' da. Rece!Jodorw. dà Cap1tál Fc-
ctoria dn; AWtndêga d~ Pênedo, o .sr. Dr. d~ral. . . _ , ~ . . · _ 
Espindola de Oliveil'.'L Cons~gtit este meu de:: :Envia desta tribuna ao Sr. Jansen Müller . 
siderátum, já. co.m os nieufl entinciitdos neita. as· minhas felicitações. . .. 

. · : tribuna, jâ c6m a defe.!'la cabal que a seu· Oxalá que se lhe de.Pa.rcm, como a eoni- · 
' , favor Pt>oduziu o St>. Dr; F:spindola, e a missão .do Penêdo; ou.t.ras muitas; eín que· : 

.' meu pedido pübficada na.Diario do Conor-esso. llOSsa fazm• jml a. seme1há.ntes recorrip!'lilSas. ·. ' 
. . s:r·. Presidente, eu não pôdia absollita.- Ma.s, Sr. Presidente, não ha nada neste ' . 

mente ter interesse em discutir com a mund'o .r.omo nm dia depois do outro: .•• 
Jlessoa.. d.e>. Sr. Jansen Mü!ler,,.porquc, pot' ·Esperemos esse dia. . · 
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Não é uma. ameaça, que cu faço, nfio ; ê 
·_'a esperança da jnstic'a. que cu tenho. 

.- Tenho dito. . _ 
'(il:lTiíto bem; muito bem.) 

· · . O Sr. Heredla de Sã (')_:_Sr. Pre
Sidente, a. Car:nara acaba de ver que o i~'lustre 
repr0se~tant~ do Esta.dQ do Ceará aprovei
·ton-se H,J.telllgentementc de um equivoco, 
que se verifica em um dos topicos de seu 

- discurso pronunciado hontem, para mais 
uma vez combater o projecto que tive occa
sião de formular e apresentar ü esclarecida 
consideração dos meus collegas. · 

Devo 1'ectificar um -ponto do discurso de 
S _. Ex., que é aquel.J.eo'sem duvida em q~1e o 
nobre Deputado procura estribar-so ·para, 

-- fazer com ·que a Camara, pelo menos, mude 
de opinião e, em logar de adoptat• o snbsti~ 
tutivo que apresentei com o seu voto , suf

~ fraguc de pr~ferencia o projecto formülado 
. .:pela illustre Commissão. - _ . 

Começarei tomando a liheedade de chamar 
a a,ttenção da Camara para o fado que passo 
a exp_or; · 

_ Absolutamente não apresentei o meu peo
jecto, redigindo-o lcvi<ma.mcntc. _ 

Sinão, vejamos. 
Antes de fazel-o, foi·mulci e envlei á Mesa • 

. Jlal'a, por intermecllo clesta, ser submetthlo á 

El'am tel'Lnos bem prcci$OS.· Não fiH"am 
mcn'os precisos os dados fo1'nccidos pelo -Mi-
riistl'O da Viação. . 

Ora, v ê a Camar<L que não estou em uma' 
lnt_se t ão falsa, por isso que os dados me · 
foram rcmcttidos pelo poder competente: o 
sr .. Ministro da .Viação, sol> cuju. au~oridadc 
está ~~ Inspectoria. de Obrn.s Publfcas. 

A Camara pesa.l'i.'L de cet•to es-ta cü·cum
st<tncia. Si S. Ex. tem a seu f'avot• a. sua grande' 
i ntellig'cncia, seus conhecimentos . scientf:ficos 
e t ~chnico::~ , eu tenho por mim as infoi•
rnaç~õe3 do Sr. Ministro da Viação que são 
certamente tãó dignas como as pabvt;as do 
nobre Depntado pelo Ceara. ~ 

Assim esperando que os meus illustres cal
legas não mudem de opiniri.o, appcHo pa.ra 
S. .l!:x . , _ para n. sua. fn1nqucza e lca.ldaile, 
contando .que <t Ca.mara ·_ manbd. a sru.t 
dscisã.o. · 

O Sr. P~·esidente-Es~á finda a 
hora do e;(pedientc._-

Não hn.vendo numero legal. para se pro
ceder ásvotaçi)es das mtLtcrias constantes 
da. ordmn do dia., passa.-se ::-~ materia ··em 
discussão. 

PRHviiWL\. PARTE DA ORDEM-DO DIA 
consideração o consequcnte deliberação da 

, _ Camara, um requerimento de informações . E' annuncia.da a 3·• discussão do projecto 
· ao Governo e este, pelo orgão do St·. :M:i- n. 13, de 1901, autorizando o Poder Executivo 

.· .nistro da Viação e Obras Publicas infoi·mou á a. abrir ao Ministerio da Guerra o credito 
· Camara, tendo em vista os termos dcs.~e l'O- extra.ordinn.l'io de 837$472 para pagamento 
querimento, que a renda lic1uida re.-.illt'ante do orden:tdo do fiel aposentado ·do cxtincto 
,das pennas de agna, estn.va calculada ero' Arsenal de Guerl'a do Estado de Pernam: 
.Cerca. de mil contos do réis. buco, Joã.o Leopoldino do Rego. -
· · Essas informações que chegara.m ao co-:- Ninguem pedindo a pal:wra ê ence1·rada a 
11hecimcnto da Camára, por n1eio de ofllcio, discussão ô .a.d_iada a vo~açã.o. . _ ~ 
tamhem chegaram ao do nobt·e Deputado .. . _ . 
J>elo Ceará. _ __ , E'. annunciad'a a . 3& discussãO do proje~to 

Vê, pois, a Camara que, com os '~recursos· · n. l4~de 1901_, a:utor.tzando a Pod~r Ex~cu~1vo 
fornecidos pela renda liquida destas pennas a. abrn· ao ~1Imsteri~ ~a Industr1a .. V1a_ç~o e 
·de agua, no -espaço de cinco annos, l)óde-se Obras P_uhhcas o _credito extraord~nat'lO de 

._de U.lgt~ma fórma melhorar o serviço exis- 120:473$521, dest10a~o.ao _P(l,gamentode ~ep~ 
tente. ·- _ · _ · · · cimentos aos fm,J.ccwnarws da Repart~çao 
. Appello para· a lealdade do illusLre repre- Gel'al dos Corl'eios,. aposentados · e d~nüt

sent;:~.nt~ do Estada do Ceará, pergunto a ti<los de 1~93 a _1895; em VÜ'~ude de ac~os 
S. Ex.: estiveram ou não em suas mãos estas do Poder Executrvo e posteriormente rem-

> informações~ . . tcgrados.- -
, · .- O SR~ .FRANcisco SÃ- O nobre Deputado Ningúem pedindo a palavrà~ ü encerrada a -
._ deve comprehender que se trattt apenas de discussão e .. adi~da a votação. 
, um calculo estimativo. - · · _ _ E ' annilnciada a discussão · upica do pí•o-
• . _O SR. HEREDIA DE SÁ-Mas V. Ex. deve-se jecto -n. ·l04, de 1895, autorizando o Go:verno 
' l§mbrar dos termos em que formulei o meu -a · mand,ar, pagar pela tabella. annexa. _ao 
·: :requerimento. · , -_ ,decreto n·. 113 A, de 31 dcdezembrode 1889, · 

. ·.··Eu perguntei em qt<CtJ'ito estctva cctlculada (t uesde í1)1iorte Ll<~ SCll marido, o meio soldo 
-renda liq-uida desse serviço. a. que tem ~direito D. Rosa Josepha d<L Cunha 
- e Cruz, _viuva do capHão do exercito Luiz da 

(·)·-:Est~ discurso nã~fói revisto pelo orador,' :Cun.]la e C1~uz. - - · 
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Ninguerii-podindo a p;üavra,, é Ónccrradu, Dci:mm de comparecer com causa. parti-
a discussão e adiada a yotação. . · cipada os Srs. A.nizio de Abreu, João Ga.yoso, 

E.' annuncbda ~t 2a.. discuss7io do projedo R~ymundoArthur, Per:cil'a ReiH, Gomes de 
n. 31, del90l, doteemmando que as transí'e· Mattos,_ Francisco Sodré, Feli:x: Gaspar, Sa
rencias do . ~fficiaes u,ercg'imenta,dos, legal:- tyro Dias, -Rodrigues Lima, Dionysio Cor
mente habllltados, á.s quaes se . ·refere . 0 queü·a, José Monjardim, Sampaio Ferraz, 
deCl'eto ·n. 350, do 13 do_ poven1bro de 1900 Raul Barroso, Martinho Campo.::, Nilo Pc
devem se1• feitas do· .accordo corri a lei çanha, Lourenço Baptista, Bueno de Pa.iva, 
n. 3.169, de 14. de julho de 1883 e serão Miranda Azevedo. Dino Bueno e Xavier llo 
ra,c~ltativa,s-tanto paea o corpo 'ao cnge- Valle. · ' 
nhereos como para o de estado-rna10r do 
exm•cito. 

E sem causa os Srs. Gabriel Salgado, Pedro 
Chermont, Antoni(J Bastos, Indio do BPazil, 

Entra em discussão o art. 1 o. 

Vem á Mesa, é lich, apoiada e pJsta con
junctamente em díscus:3ão •~ ~egtriõ.te 

Virgílio Beigido, Antonino Fialho, Deoclc
ciano de Souza, Alves de Brito, Silvi1 Castro, 
Ildet'onso Alvim, Esperidião, AdalbeL'to Fee
raz, Latmounicr Godoft•edo, Henrique Sa.lles, 

·- La.ndulpllo de MagaJll'iíes, Morch·a. da Silva, ... 
EMEN!JA 

\ 

110 projecto n. :Jl, de 1901 

Ao art. Jo- onde diz: ~ ~lem•etf' n; 
diga-se : -decreto n. 716. 

• Malta .Junior; Oliveira Braga, Bueno de An· 
drada, Adolpho Gordo, Edmundo da. Fonseca, 
Luiz·Pisa, Alft•edo mli~, Ma,rça.l Escobal>, lU
vàdavia CoHêa, Ameliano Barbosa, Pinto 

350, da Rocha c Alfl'eclo Varella. 

Sala das sessões, l de junho de 1901.
Alves-BaJ·bosa.-Rodolpho Paixão.-Soares dos 
Santos. 

Em seguida são snccessiva.mentesemde1mte 
encerrados em 2·• di,cussão os arts. I o e 2°. 
do projecto n. 31, de 1901, fiMndo :•,diada a 

., votação. 
Coniparecem nutis. os Srs. U!'bano Sa.n· 

tos, Albuquerque Serejo, StL Peixo·iio, AL'Ghur 
Lemos, Serzodello Corrêa, Luiz Dominguos, 
Rodrigues Fernandes. Olu'istino Ot'uz, Gnc
delha Mourão, Joaquim Pires, Thomaz Ac
cioly, João Lopes, Sci•gio SalJoya, Augusto 
Severo, Eloy de Souza, So:trcs Noiva, Lima 
Filho, Trinda,de, Eemirio Coutinho, Celso de 
Souza., Teixeira de Sá, B1•icio Filho, Pel'eir'lt 
de Lyra, Moreira Alves, Esm0raldino B<Ln
dcira, Cornelio da FunS!~.!a, EsGacio Coimbra, 
Pedr? Perilam.bnco, Rtt-yínundo de JHiranda, 
Rodr1gues Dor1a. Sylvio Romel'o, Castro Rc
bel4J,. Neiva, Tosta, Tolentino dos Sn.ntos, 
Eduar4ô: Ramos, Irinou Maclmcrn, I-Iendq ue 
Lagden, Nelson de Vasconcellos, Sá Freire, 
Oscàr Godoy; Augusto de- Vasconc~Uos, Ba,r
l'OS Franco Junior; Julio Santos, Pereira dos 
Santos, Estevão Lobo, Viriato Mascaro:Jlw.s, 
Gastão. da Cunha, José Bonifacio, Montcit·o 
de Ba.rros, PcnidY Filho, Monteiro da Sil
veira, Sabino Barroso; Ai'thur Torres La
martine, Nogueira Junior, Padua R:ez~nde, 
Olegario Maciel, Costa. Junior, Cajado; Oin
cinato Braga, Arn,ujo ·Cintra, Teixeira B.ean
dão, HoJ•monegildo do lVIoracs, Ovidio Abran
tes; Benr.dictó do Souzi1, Lin<lolpho Surra,, 
Alcnca.l' Gnirn;wiíe~. Lamonha. ·uns, Carlos 
Càvalc:anl,i, Ba.elJosa Lima, Soat·es <los San
tos, Angelo Pinhcit·o, Victorino Monteiro c 
Cassiano do Na,scimonto. 

., CAnut.re. V • I! 

Passa-se :1 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
• 

E' annunciada a, coir6inuc:Lção da 2a cU,;~· 
cussão d.o pr·o.je~to n. 87, de 1900, mandando 
obsm'var varia::J.disp~sições partt fiel execução 
da lei do casamento civil. 

O Sr. Presidente-Tom a palavm 
o Sr. Azevedo Marques. 

O Sr. Azevedo Marque&- SI'. 
Pl'asidente. é sempre com muit.o- tomoe quo 
mo ttppt•oximo <lestn, tribuna, cu,jn,s :~g1•m•as 
c:mheço. · . 

A ella., pois, não volt;a,rilt cn hoje, consi
dceando anela a minha mi~são com 03 dous 
discursos que ~ivc ·~ honl'a do proforil', sobEe 
os&o as::Jtmlpto, o anno pêtSsado. Na sos~ao 
de ante~bntem, porém, o illustre represen
tan Lo · d'e Minas, Sr. Gastão da Cunha, se 
dignou côntradi'c~ar· as minhas considerações 
c emendas; e, por .isso, prec_iso de ·replicar. 

Pern:iittirão, porém, V. Ex. c a Gamara, 
que ou -aproveíte a opportunidado par:1 ten
tar uma empreza· arriscada, qual a de, poe 
minha ve.z, refutar, com feanqueza e lcn.l
dade, a dDntrina sustentada. por aquelle -
meu distincto amigo. . 

E' que foi tão ~eductora. ao espirito d~t 
Camara a a.rgumcnta.ção de S. Ex. quere
ceio, zeloso como qucl'o ser pela observancia, 
da Consti'l;nição da Rcpublica, que S. Ex. 
coúsiga, n: golpes de cloqmmcia, captar a. 
·maioria das opiniões. Pt·etendo demonstrar, 
com à devirüt Yenüt, e a despeito do toda tt 
minha incompe·(;cncia (não apoiados), que_ os 
brilhantes discmsos do nobre representante 

2 
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.. 
de Minas potlom sàl•.defin.id~s como boteguP.ts como S. Ex . propoz ... na emenda que aprc~ 
ar tísticos (\c contradicções c . de erros . . Vê f:lentou , n. PnNrç ;\o do.~ nubnntcs c até das ·tc.~· 

. v. Ex. C01)10 fa.llo cvm ft'anqueza . Pr·cferi<~. t!Viitmltas ql{O corit.r:t.hír cm o n:':lsí:Jt.irom cn.:. 
nssim fallar dea.nto do illustrc Deputado; in· 9amcntos re1igio~~s? ! ·· · 
felizmente ausoote hoje da. C amara, ílté este E' cs.HL a não intCl'VencTI.o 1 · 

.. m~~~~~~o~omo i>roy(l.. da honwnagom 'o do E logo ~opois, áa. s :~unda colntnnn. da pa-
. a.preço . que S. Ex. mo 111J»'CCe. Não fosse gina. 350, S. Ex. oxclama: • 
. · olle um forte, c cu não JH'ocuraria fct•ii• fnnuo « Senho1·es, cntcllllo gue o Estado <l11i>c 

' tod-.:1 essJ castollo qüc o soir hlr.n·to ti.rch i· e pode i?ltel'vil· ! ..• » 
tectou sobre alicct·co de arei L (M1.1ito bl!lit) . Distingue, ont..in, :~ intrli'VOnQl'ío rio IM:ulo 
· O Srt. GuEm·:r.uA MouRÃo- Não ha. Acltil- tlu inWl'V'cnçií.o dn.'l autot•irlarlmJ 't Mns o C} no 
Ics que não tenha. o calca.nlio.r vutncrn.vol. rcpruaontarn n.~ta..~ l!iniio n.cpwlte ? 

.· ... o sn.. AzEVEDo MAn.QU.E.'l -Vonho ta.lvor. Qunm a.fllrmo., como · S. l~x.,crno: « nff.o 
proporcionar oppot·tunid:~!lc , 011 p:tra. r oocbi:lt' protonrto e.'lt:ttnit• sou!'n o ca.s liiiClnto t•oli

, ma.is um ·cnsina.mcn~o. ou pa.t·r~ r:~zcr brilh:tr g ío.ro:. prirlo, om boa logic:t, fJJm ~<ui.Jtilo;~a 
mais fulgurantcmontc n.qucll(} t:Llonto,. qua.l nem :->ophisma, con.iidur:ll' o!wigado n l'CJli~· 

· precioso di<LTmi.ntc dcpoi,; <lo lJ:ltido pcln: mfw r :.w uma fa-Ha. riCitnt.o i!n. !oi, o homem quo 
agreste do la.pida.rio·. . ac. ca:m sri •·oi igicJ:o;:Lmcnte 1 

Procederei ;i, minha ligeira. an.alyso dcanto · O Nn. Ar.r•n:uo P rN'l'o-Som o r.lomonto (lo 
dos Annaes dosta C;tmtu•a., ütsciculo. de agosto dolo. 
do anno passado, pu.ginn- 352, onde-nos dis- 0 sa. A?:l·:n:llo 1IL\ ru.,m:>~ _ som. 0 o lu-

. cursos intograes do iiLÚstro Deputado, .iá. r·e- monto rio 1Jolo, Cc)tno 1l[z 0 nnbro L>oputtL(lo, 
vistos por S. Ex.-sc ló o scgLtinto: <tHI;ot· rlo }H·o,iueto nm rli.; !~Hs<lio. . · . 

. . 
·.· 

«O SJ•, Gastao da· Cunlm - Assc1·lum J·:n tãr), lugi~hl.l' t\ PIWPO~t'rO (lo c:\~[J.mon~o 
algtms que o lcgislarlo1·, eslaluindosoU}'O i·oligioio, rolt OAUSA do ctt.·:turwnto rollgioso, 
o casamcmto religioso, sc1·ía 'catlt,·adi. PltOYOCA!Ju pot• olfo..:...nrr.o ~Ot'(L logi,Jn;r :sontu·: 
ctor.io comsigo mesmo, wna t'l!; que o ollo : JH'incipa.lmonta qunndo.so o.o1t~boloco 
texto c.onslitucional di; que sd ?'eco· umo. « rn:S'I'ItlC('ÃO» d.librmltulo, <!Oill o cvi· 
nhccc o casamento ci'Vif.. Sr. Presidente, ctmito, t·:XPltJ·:~f.lo o lnc)n tc.il;avol intui to elo 
fhmcamente, n(To comprehemlo a BUBTI~ impedir o caS!Lmonto ro!i'gio:;o anto 1 do 
LF1~; nclm ~1!1-fi. tlteSJJtiO como a /or}ica civil 7!;,. ~ . • . 
poc...,,.á c asst cem: · cs c m·gumcnto em Sará h lo uma simple~ ~ADVI~ltTENCIA•,cotno . 
qualqútw da.~ cspecies conllccidas elo SO· diz s. E:ot., o.pozar do propn, n:1. sua címot'ldo., _ 

.. · PmsMA. » limt~ pcnaliclccdr.: ...:.. pl'idã.o de um ~· tro3 
. . Em seguida., a um apa.rb do Deputado, Sr. inczo.i 1! ... :. _ . · . . 

, F:..Tolentino,objcc ta.nclo.q ue já. o decreto. de 17 Vejamos o segundo argumo1ito do nioti . · 
z,( de jan-eiro pi'ohibia. a intervcoç.ã.o de qua.os- eminente· contradichdo . D.lz S. E:<. (AtwaiJs-. 
. -:.:· quer funccionarioi! em mn.toria. religiost\, citl" pag ; .353) (LiJ) : . . ··• 
:; .' rosponqou : (U) :: . . « NuÓ pre.tendo,. ·ê clat·o~ - sú:iá iiin,a 
.< : E< O · S1·. · ·Gasttro ,da C11i!il!a-Eassiin insensàtez, legislat· sôlire o casaméntà . 

deve se,·, n_ein deséjo ouh·a c.Jusa ; mas 1~cligioso; O ]',)JT.A.DO ' NÃO PÓDÊ F4,~EL·o.; · , .-
o legisl~doi- mi:o vae cstatui,· a t·espeitif rnas pode e . deve to?iúh~ un~a . é'oui~ · 
do c11saniento 1·eligioso. ;Legislaitdo·se, · · • · . . dencia qtiti impeçc:t . o gr:ânile· J1ia~:ij~té . ó · <' 
,~ao SOBRE o·casamenlií ,·ell(líbso 1i1iú A, áasíunento reUyioso, desacompanhado .~o. ·. · 

... ' " - Pn.oi'osrTo deUe; POR tA USA delle; PRO· civil, estd fd:rertdO á legitimidade ~~fá.:.. .. · 
: '~ VOCA)JO por ~Ue~p'onclere-se bi3ti~-o ... titilia lJl;a::ileira, graçaS ad zlrecon~éito: .. 
· · ·. : . . poder seculat• Uio sónuiflte estabeEece . ·e IGNORANCiA dos nu.bentes»; . ,·. 

:.; -. .. um~ REST.JiiCÇÃO à libúdad4. indiuiduul' . . Eis· a Íli. 8 . E~. «neTo. pi·eien4.e legiSlo.;> ~·õ~ · 
·~ dos nubentes, · AbVERTINI>O.·O~ de. qile Pn-e ci 0~~:i.mcnto rc)ligioso~> 0 até. t•epufu s~~ · . 

. não maiS t1 bastante, cnmo oi.d r 'om; a melh<J.nte idéa, umà. insensu.tez . . :EntJ·êta.nto, · 
:·1 . •, cerí1rionia nupcial; ·gtte ]fdr muito tempo S; ··Eic . prop· õe nina i.E.l .. punindo.· ·.·.éO.m .. · ·p· i'isã.o. ~. · .. . ·. • .. , esteve nlis riu1os do clero: ; . >>' • . . . . . 

· · . · .. · á ·;q~em ·~e casa.l' ~ligl.o,;ªmOH·tu; · antes · de ~- · 
·~. .Qrn., Sr. Presidente, SVJJTÍLEZA e So~r:hs!iiA ·o ··ter feito civilmente' L . ~ . 
. ':~ ·.~·de ésta.rã.o 1 - · ··· . ; · · · . . . ·: o Estado não pq&~ .. f~'lel~o. pensa s . E;(. , 
~.'}'· .Na opinião i>or elle r efutada, ou · na por ·e pérrsa. muito bem. -Entretanto·; n.chã. indis:. : 
·.:; .~: . Ex. itiinistfada .no · .se$.~ri~~ ~os.~ trcch~~ pr.n~ vel, possivel e. LEGAL .uma . provid~,nêi~ . 
~· supra transcri.J?tos 1. P~n~ qu~m qesnJ!l•. co~u, pal'a evitar o mal provemcn.tc d~ . ; ;·: _1~1':'1? .. · · ·· 
~-... · S. EX., que as autoridades nao ienham JOt-m•- R ANCTA dos nubentes. E, para. a. tgn9ra~cla. , 
i. :--venção em materia r~.!jgiosa, póde propoi'; propõe n. liÇão da .•. cadêa r --. · . . ·:··. 
i:;.· .; ... ,:. '. ~ .: ' ~ •, . 
:o .: . 
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'· ------~------------~-----------------------------------
E, acln s. E.c(pug. :J54) llUO «O legislador 

não vae, desse morlu, RIWUf\.\1\JEN'fA.t~ . a fnnc
cã:J rcligio~a, Nt;~r·A A1'l'INOF: SJQUJm.» (!) · 
· . Or·a, St·. Pe,; ;lllcntc, sú vejo em tu(lo i:;so 
evidentes, tlagr~wtL~sim:ts contt·;tdicções, com 

~ pet•dã.o da rru.nquuza.. (t1poiados ; muito Z,em.) 
· (Nesie momanto apr,anJcc n~ 1·cdnto Cl 
Deputado "Si·. GasUio tla C!otlw, que se uppro
a::ima do oradOJ·.) 
. Felicito-mo (rli?fi!JiHdo-.w an 81·. GastrTn (lrt 
Cunha) par vel', agora.. V. l~x. Jl i::l$té~ re-
cin~. · 

O Stt. GASTÃO H.\. Cu~uA - ~Iuit.o o b~<-
.ga,lo. · · 1 

O Sn. AlWVI::I~O MATtr~t.:gs- ••• aj;{ havia 
l~monbU.o u. a.hi:!oncia. Ull v. Ex., li. q_twiil 
{IL'6y-üunontC pedi por•mi.>.:;:\o p:~.ra. · US:lt' na 
ma.xlrha. ft•anquc:r.n. c libt~t •darll.l do ar;;tqncm
ta.çito. Já cu disBe quc, Hti.u tiYo.;.se v. E:<. 
~os las latgas o eu ,j:Lm~i::~ pt'ctcnderia., q ll:tl 
1~onoctasta ousn,du, pt·ocm•;u· dm·t•iba t· <L c.m
v1cção que :~ iot•m:t bL'i llmntissim.1 das ot·a
çfics e o in. lento dn v. Nx:. crea.t·ttm IJOt•vca-

. thl'a .nos cspirito.'J tlespt•e\'cniuus. . 
O Stt. GASTÃo DA Cu:-.uA. -E' muHt~ bou

dn.do do V. Ex; Sinto-me orgulho~o por .... 
O ~R. FAUSTO CAitnoso- r.ias olho que dCl· 

pois vac milita. pancadat'ht. (l~i.~o. ) · 
O $Jt, GA.S1'ÃO lJA. Cm'iUA - Não im

porta. 
O 8n.. ·AzEVEDO MAn.QuF.:s-:Sr-. Prr..sidcnto, 

outro :~orgtime!lto do nobre DeptrtadÔ, o St'. 
- Gastão da Cunh:J.. é o sogui_nto (Lê)_: · 

« O .legislador . ttto somente cstpàelcce 
uma condiçao de tempo pa1·a o cida.dao 
ccr.sar~se ; le,l)isla para o cidadiío c ntio 
para a. I oreja.>> . 

« conâiçrto de TE:IIPO » pa.ra o casamento 
civil .. Que signiflcaC}<'í.o tem es;;a. ídén '! 

Qnmn pórlc· se eas~Ll', o ra.z QUA:-;no quer. · 
Lei ncn lttumt tem ftxado on poucr·it\ 1ixa.t' 
TEMl'o pam o casament.o. Salvo si. como · 
nü.o ~ plu.uslvc~, S. Ex. rolerht-sc <L idallc 
legal dos nttb:mtJs ou a.o lapso ue tempo 
OOCCf:IS<tl'iO 11Ul'l~ U pr<!IX!.l'O do }H'OCOSSO do 
cas.:mwn to. 

DL':ct', por(~ m, c. orno 1iro pu c S. Ex:. , que 
ningucm se podtH'<L casat· rcligio~a.mentc. 
autcs tJc tol-o !'cito civilmente, riào 6, ni'i.o 
!Jútlo sei·. lilll:J. condiç.:io de tempo pa.r<t o 
c;L!:ia.mento . .. clvil. 1;:•, sim, unu1 elm·üJsima. 
inf.::n•vcn(du, um ad; lcgi.~lativo, um<L foJ'
mu.lld~Ltl <+. SO IIHI~ O casa. monto . • ', Rl~I.IOJOSO, 
unicamente snbt'c1 nste. ( Apoi<ulos, 1li.uito 
úcm). 

V•~mos u..hmo!itl (li"') : 
«Si o 1lii'ciln d, em st~b.stancitt, a mo· 

1'(rl mcsllut-<liflin·cnçlt apenas· d() am
bilo ou exlensfio . • . segue-se que, si lwlo 
qlfCinto é da mon!.l Jl(ío d do direito, 
'l'UDO QUA:STO I~ST.\. \ ~~) DO)fl!•HO IW 
I>mi·:lTo r•::n.TE~CE A )[nHAr.. (:tpp71r.H· 
$()8.) » 

Ot'a, Sr. Prc.si!lon~c, ~ julgat' polos «ap:_ 
plav.sos» qne mot·o<:cu esstL t.l1Cso do. mcn 
illustt•o collnga, eu eonclno quo o defeito 
cstt'~ na debilidade do meu entendimcnto,uma. 
voz· que não a compr·eltondi .nem com clla 
posso concot·!h\r. J•:(iuip:u•a.t·· o dil·t~ i.to <~ 
lllOt'<LL ·• , 

I) SR. EDUARDá lLHIOS-E' fdsissi tno. 

. O Sn.. A:t.t:\'Eoo MAn.QUJ,s-E' i'a.lsissimo, 
sim, como mui to l!em diz o no!Jl'c Doput<Ldo · 
pela. Ba.hiit. OuYi, nas primcit·as lições aca.uc- . 
micas, quo o tlit•cito n:Lu sn 1\0itl'untlc jamt\is 
com a. m01·a.l . Antes de tudo, riã.o comprcltendo, Sr ; Pl'.:J-

sidente, como se pos&L nilo legislar sobt•e os O SR. EuuAn.no RAMos - V. Bx . nã.o devo 
'ca.sà.mentos rciigicisos quando se vem dizer descer a esws detulhes do discurso de um · 

aos crentes. cuji1 lib3t'Clade ue cultos é·gn.- oradol' como. o Sr. G~~tíí.o d;t Cunha, quó .'. 
l,'a.ntida . pela. Coastituü;ao.; - << Não vps constituem os coloridos rntm·motli<tt•ios da sutl. 
podeis casar. na vossa igrej<t ou pcrantc.o grande tola. 
vo~~o Deus, .emquanto nã.o'tiverJe::; cumpi'iclo 0 Sr:.. A?.BVE00 MAnQUI~s _ Perdão. Os 
est!i. .. ot1 aquc.lli1 condiç~o, cste1: ou aquella. dotalllCS cu tenho pronositalmentc n.ba.ndo-: 
fo~mll..lidada pera.:nte o po:let• ci vll. » · );' 

Jssoé,evidentementi:i, logislarsobrll 0 casa- nado. Estou simplesmente a.nalysando . :1s 
menta religioso; .não, p6rêm, sobre 0 casn.- pi·imiiss<LS cãpit.aes, as bases b'm. qüe assentou 
·mento civil. (Apoiados, 1iutitobem .. ) a. :J.t'"'Ílll).Gllta.çã.o de S.' Ex.., para dêstruir :i. 

· cohclttsiio, . isto é, <L constHucionnlida.dc <lu. 
·O SR; BARBOSA Lmf- .(\poia.do: P.t•et.mtdiil3: pt'9cOdQnci<~ obrig it.torüi ·do casa· 

.. O Sri.. AzEVEDo MARQUEs - Impot' con- mnnto c i vi!. . ··· 
dições ao cxercicio de um cultO' . nã.i,l scl'ú. E podi liaança pa.ta fazel-o, com a ma.xima. 
restringil-ó '?. Nã.o ser<i. legislar sobt•c cllc ? fl•a.nlpÍe7.'l, em lJem ch vni·da.de e do direito. 

·· .. o. SR. GoNÇALo SouTo...: InqucStiona.vot- ·Nu.o é _certo •. Se. Presidente, que 4:tudo 
t 

quanto ·esta tJn. dominio àa di1·eito pertença á 
. men e '/ · · . · ·• ' . moral.:& . . 

. .. :. · O Sa: AÚ:v.t:D~ MAI~~~u.i::s-:.:-Dcpóis, Sti. Pre- . Nã;o. Hn.ja vistn. a. ESCRA. vm!o, sanccio· · 
side~te, eu não· sei o· que seja. e.sLa.belecer nada.ma.is de uma.. vez, mesmo. entre nós,: 



Clmara aos DeptJaaos- lm~J>!sso em 20/0512015 14 32 - Página 24 ae 33 

~~:~~rf:-~-: · · ;<·>· :. ;~~ . .,-{:-' ·~·;:;~~- -_. ,; ~ :~:-: -~&-~A~~ -:~~,.:~A~~~-~~2~·:--: ·::~ :~~ . .:-.;;·.:. ::·:· ·-~>::~'-'-;· _,~; ?\:-r~ ~~ .. -~!-~~:-:: 

;~_:~-- .. ~·." :: ~ 

~3-pclo dit•cito o . absolu_ta.-mente fót'n. da _Sojl consensual, · .l'eal,. onct•oso, gt•a'tuito' 
<'-~moral. synaHagmatico c t udo qu:mto. quizerem. 
~- · - As pratica-s do direito antigo, de ~twem os (Apoiados.) · · · · · 
::'.. · roediClOS a faculdade de innoetJlar nos crimi- -De resto, Sr. Prea!dentõ; · em que desobe
:> nosos vírus contagiosos a. tit1Ho de expel'ien- dece á lei o inqh·iduo quo so casa ·ou suppõri · 
. _- ·cia; e a. ent-rega, ·feita pelas autoridad.es, dos casar pel'J.nte a. SUtl. igreja., embot•a não -o 
. ·.-cohdemnados aos anatomistas, para o.s vivi- queira f'a,zor psranb o poder civi~?. Poís_, 
:_ · secções; _para. nTI.o fallar nas pra.tiças da, quem o pôde obi'iga.t• a. casar-se 1 Sup_po
~:. guerra., etc., etc • . -- . nha.mos que· ello nã.o quer ae ca.sa.·r, mas tão 
~;: -: o SR. GA.sTXo DA. CuN~IA-Isto é 0 que se sómento exerce1• um diroito de crença ou do 
' :-- cha.ma. dit'eito singulãr, aquclle que a. ntili· cnlto. Podel~o-ha Otzer, como poderia. con
. : ,4ade do ·momonlo introduz- contra. n. mm·a.l. cuhinar-se . No RrazU, por~<~nto, não ha 

oS!:HL impns~tvol obPlgu.torierlade. O que ·ha., 
·O ~lt. AZEVEDO MAnQut:s-Ponco impo1•l.a.. o que o meu illustre amigo que~ exprimir, 

. Prova. quo nem tudo quo oslLt fi') dr>minio· o a uNifiAIH~ da t'dt'ma dQ ca.sa.mento legal; 
. _do díi'cHo pertence á. m(>t'al. Continuemos. não, porém, ouriga.toriclla.do. (;lfu-ito bem.}. 

· · - «Si tJ E~tado estaiJelccou. o casamcnCo l~m outl'Os paizes, como n. He.-1pn.nha, ÍDVG-
_ç{<Uil onatouonto, c8tt1 no dit•eitó o no ca.da no aparto do nobro ·Doputado, a. lei 
der~c1: de oln·iga1' o poM cl o!JCllioncia da l'cconhoce, cl1tdas _CCl't!U! circumsta.~cil1r'I.ÍJara;- , 

. loi. (il!uitos apoiado.~ ; muilo /Jem) .• el\eitos lcgaes , os casamentos religio;;os,-. 
cÁSA:\I~NTO ODRlGATOruo, St'. Prcsitlonb, ê as:~int como os mera.rncnto civ~. No nosso; 

ltléa que não comprehonflo... por~m. só ha rm, que é o civil. ' Unidade não 
é olwig!ltoricdo.~c . · · . 

O SR. GAsTÃo TIA CuNuA=-Não foi esta. u. Voja-so, port<tnto, St·. Presidente, com9 
pht•ase. Fa.llo do c:~.sa.mento civil obrigatorio. de uma. premissa falsissima., o nobre Depu- . 

O Sn. Azev.Eoo MARQUI!!S...;.E' isso mesmo, ta.do déduziu \\ffia. conclusã.o natUl'a.lmen~9 
·. repetido muitas vezes n->s discursos · rle tambom falsa . (Apoiados,) (Lê): . .. 
::· ·$ . Ex. Mas, digo eu, om contt•adicta. e mais (Pil.g. 358) - «Senhores, guando-

.eomo melo de a.prondízugem. .. o bstado c:IJige ao cidadão que se ~e 
.O.Si>, •. 0ASTÃO DA CUNHA-Aprendizàgcm, .PRIMElR.t\1\tEN'l'E '1'\0 civil, 1l(ip offcnde a 

n~o-, libertlade de cultos porque nt1o lhe "'erla 
- o-culto.~ -~- · O SR. AzEVE-DO MARQUES-Não Jló.do hll.ver · 

.: casamento civil onaiOA.TORto. CMamento «·vo.zet-'Oft'ende.-~-
~~:-e obriga:oorieda.de sã.o idên.s que se r_~pel- « o Sr. Gastao· d~ Cunha- Naó~:. 
- lem. . bastam nwzs· assevet'açOes ;· e preciso ... 
:> "O SR. GASTÃO DA CuNuA- Entendamo- . pY'o!.:.td-as • .Rac~ocinio e.p1·ónas. Prouas,' ·· 

; nos. Casamento- faeultativo é o que é por- _prQua:s, meus senhores ! 
:- ,. m.ittido, é estabelecido em oot•tos pa.izes, da Em qt4e - ó!fende · a · lflJe,;dad~ . de · .. 
:,·'-·se·guinte mã.neira.: easamonto civil para 'ct,ltos si, DEPOIS. da ce~bt·açlfD do civil, 
.,.-·quem n~o é crente e casamento ,religioso a ~ei. dcl' . a {ac1ddade de irem à igreja,-· 
?;,para. quem .o é!. Este~ fclctdta.tivo, ca.sa-se ou núo irem, de proc1,1rar -~ pad~:e gue· 
'~· .. as5iiu quem quize1· •. _Chn.ma.-se, p C)rém, ca.sa- qui;;crém · e que é sonEn.A.No .d entro da.-· 
::·; l'nento civH·obriga.torio o que~ estabelecido sua igt·eja ? :. . . · · · • 
: · ·como !órma ·unica de casamento em deror- · or~, sr~· Presidente, :o nobre De_putado . 
: _)ninados pa.izes. Este~ o bra.zileil'o, o·que cu veiu, sem qusrel', usando ao termo« PRI~IEI• 
.:' çha.nio easa.mento civil o,briga.torio · Na Hes~ RAMENTE ~.demonstrar a impossibilidade .em . 
-,:_pa.nha, por--exeinylo, elle é f<Lcultativo; · casa. qtle estamos, nós legisl.adore.'! ordi(\a.rios;:;db : 
·. no civil quem nao ~ cátholi<io; mas no Bra- iQtervir .nw ques~· (Apoi<td_os, mt4ito bem..) 
:~~ zitnã.o, elte é obrigatot•io. · ' · · · . . _ ._ , . . . . . . . 
t;:" · .(}-Sa.- AzÉVEDO MARQUES:....[sso não ó a3.sa- E_!fOOtlYa.JJle~_te) ~!t, ~OillO .S. ~X . d~;~e, re- . 
~:i-lnen~obriga.torio; qu~ nem poderia. existir pet1ndo o~ . pnn~tpl,O' copstltUCI!}naes,. e11tre 
·,: .porquo~easamtmto ê contracto, dependente do n~3 s~ ha. um :asa.m.ent~ perante_ a _le r! :-to 
c::a.oco.rdo de duas vontades liVI'es EXP.ON'l'A- E~tado. « sô 1econhece o casame-nto .- Cf1nl.~ • _ 
;;, . · · - · - . . ' . , _ (Const .-, :J.l•t. 7~ § . 3°} comt> v.em agora. sup- · 
;;}'fElA.Se~ _sem co~cçoe~. ·. _ .. · · ·, ; _ . · por·e adinittir um· sEGu~rno. CASAMENTO; · rec· . 
~-: ' ·0: SR. GA~TAo . DA . CuNliA-:--M~ é que o I~!l'ioso; . em · rela.cã.b' : ao qual descobre 'um\). · 
~;:·e~~meato na~~ contra.~o co~s;>n:>ua.l-e de- p:'ioJ"ida:de~pa-ca. ·o civil_? · : · '· .. --
~;;pende de escrtptura- pubhca.._ - .. . . _, Nãó· ·oifendê· a .. liberdade de . cultos diz -_,. . • . . . . . . . . . t 

~:-~O:~ .o Sn. AzEVEDO MARQUEs-E' seinp~.Efcon- s. ~·, :exiginM tae1ocinio ~ -provas pa.ra.. a. , 
~iLtv~to,_ seja. O.e que especie fôr, depelJ,den~e asserção contraria.· Ei..s . umor.a.ciocinio e uma:- ,.
·::;:da·iiipor.ttarieídde e nu(}ca. da.obrlgatoriqdade. p1·ova _inba.bil, talvez. (Nilo · apoiados.) · .· ···~ ; 
:~~(;_:_:·::.- -.· ' . . . -~ ' . . . . - . ·, .. --~ 
;-< wo 
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·· · Si{á lei so' pet•mittir os ca&amentos reli
. giosos «DEPoiS».âo·civil implicitamenf;e PRO· 

HIBIRA' a liberdade de culto pa.ra os so~!eii·a,s 
'.isto é, para. qllem não casar civilmente: 
· A « faculdad!3 ·» de procurar o padre' será 
· ne.c:se caso condicional, s6 concedida aos ca

:. sa.do.ri. 
Outro i·acioci nio: 
$i o Estado pôde, como quer S. Ex., esta

belecel' uma condição para. õ exercício do 
culto, poderá. estn.belecer 20 ou mais con
dições. Não vejo o principio legal ou sci
ontifico ·que limite a intervenção do Es-

. tado a. . uma só ou a duas ou tres con
dições. Logo· cl1egariu.mos _á conclusão d} 
podm• o Estado pl,'ohibü• om. absolut') o ca

. ~aamet.lt~ l'oligio.so, ou . qua.e'sq. uet:r-_ outl•os sa
eramen'tLs, alfcndando -assim · aquella. Uber~ 

·· da.de. Isto~ sem duvi!]a, ·logico.e de a.ccordo 
'com o P_ receitfJ preconizado'pelo nollre Depu· 

-. tado. no seguiute trocbo do seu atscurso, 
pag-; 358: - ' ' .. . 

'.«Li na Logica de _Stuart Mm que o 
meio tiw.is scgttro.para :rc aguilala1· da 
verdade ou falsidade de uma doutrina 
Ol"a l_eval~ ás UL'l'mAs conseqtumcías.». 

. . Racíocinando,eomo acaJ>o de 1azer, pt•ati
quei o "Preceito. Além disso, Sr. Prcsidonte, 
como póde ser so:atRANodcntro da sua ]greja, 
segundo affirma. .o nobre Deputado, o padt•ã 
que est1. sullordinado, limitado, coagr'do pela 

. · lei ·ciVIL.,. a não-administrar um sacramento, 
qua.t_quer que seja, sem o pr>eenclrimento de 
uma-formalidade civil, que a lei religiosa 
não Ih~ impõe ~ . Como póde ser lil).fe o culto 
s~ ó crente, o-ci.!!_a.dã.o,- ~~o o pódc e~oreer 
ls1:1rcmen~e ? (ApoiCl:áos.) · . 

Sr. Presidente;- peço pérdão ao meu illu~ 
. tre colle~a. contradictado J mas, devo dizer, 

as su~s dwersa.s the3es:_tão f®cinantemontc 
sustenta~a:>, chocam-se. ~~ 
· Ye,Íi.l. Y. Ex. como eu tinha. razão, qual_ldo 
tlizia, em rpeu primeiro discU:r.:!o·, ser pre• 

. ci.lo, na esiudQ de~ta. quc.>tão, ter sempre em 

.-vüta, soguildo o conJctho de Demolombe, O.i 
principia~. as normas immuta.vei~, as bases 

.'da sciencia.- ' 
O· SR. ·GASTio DA Óu"NUA.- Acceito a. sua. 

· argumentação para ref()rmar a.~con.itituição 
o sn.. ÀzF.VRno MARQUES_:_ Ora. bem. si 

· ·'não fos.;ea; Con:;litLtição;eü não e JÜtl'ia a su .
. tentar tudo i~to. E' ella. cp.tem me o obriga. 

Reformada .ella c ümita1la, como quer o 
nobro· Deputado,_ a. liberdade do cultos, c!Úa
remo8 de acoorilo: 

· - . . .. 
- . (( Qúal a. repa.raçcio, pergunta. o nobre 

Deputado ã. pagina 417, que d à a lei 
, pm·a· a mulher- que,tendo-se casado reli• 
giósat}.lente; o ignm:ante ~ou o pen;çrso 

13 ' 

que ACCEITOU para seu ~;uo·iclo t"C• 

çusa-se depois a effectuar o casamento· 
. ,civil ?» 

E S. Ex. acha, em seguida, que a. repara· 
ção poderia ser uma «a.cção de ... pe,·das .e · 
damt~os ~- . • » Mas, então, a mulher quepe~ : .; 
r Ante a igreja · ACCElTA, livremente, para · 
mal'ido um perverso, ou um ignorante, s~m · · 
mdgir a celebração do verrladuiro casa..: . 
menta, não tor<í um pai. um tutor, um.· 
irmão, um parente,. um amigo, um·patrono · · 
qualquct• quo a. csclareç<L 'I 

Tão- !ngonwt é assim <L papulaçii.o b1'1Lzi· 
loira, tã.) descuidada, -tiLo 1losprotegiüa, q U(} 

seja essa. a REORA dominante dos factos? 
Nã.o, senhores, em regrtt a mulhm· quo 
assim pratica ê porque o quer. (Apoiados.) 

O l.nverso dissJ foi figurado em um apll.l'to 
do nobre Deputado por Pornu.mbuco, Sr. Go
mes de Mattos : . 

« A 11tt1Uwr hortcsta qrw case ciuil
mcnte, conlanrlo com a p1·omessa doca· 
sam.enlo rtJligioso subsequen!e, em que 
sitúaçao (1-Canl- si ·tal promessa nao se 
1'f!a~isar ? Que é ella em face de sua 
consdencia de mulhm• calholica 'I» 

A isto respondeu o Sr. Gastão da. Cunha: 
«E' uma objccçdo de 1Jato1·. A mulhe1·, 

· tlessa hypolhcse, é o!fe,ldida. Essa h!h. 
JWtfwse , ptwém, e ditficilima d e dar•Se, ' 
1.11o ra~·a como tlm eclypse solçu· • . , En
tn:tanto,. a lei nao deiaJa d6 cp?lsignar_ 
!Wt rcmedio, porquanto na ai"l. 80 da . 
lei do casamento civil permitte-sc o di~ .. 

_11orçio em caso de injuria g1·avc. 

« Mais ainda: pa?·a a mulher alsim -_. 
h·ahida, ouh·o rcmcdio ainda .tra~ o · · 
M't. 80: é neTo cohabíta1·, c ao fim de 
dous annos olitcra o divorcio, » · . 

Admitha hypott1esc, mas impugna-a pela -
d_if{icttldarle de realiza~·. Logo, existo; e só 
umà. vez que se realize cst\rá "ferido o prin-· · 
·cipio .. . 

·O Su. SEltZEDELLO CoRHÊA.:.... Mosmo por-_· · 
que· os eclypses- t>olares são· muito ú·e·_ 
quentea •. · · 

O Sit. AzEvimo MAt-;.QUES- .Mas, encontra;. 
REMEDIO no art. 80 da lei do casamento -
(deve ser o art. 82, · § 2°) que pcrmitte o 
divorcio ~10 caso de injtwia grave.· _ 

'Ou éu na.da sei de direito to que pia,uente: 
ac_redito}'oli. õ uma heresia juridíca. equipa.~ ·. 
ra.r-se o facto figurado á injtwia grave .-

Injuria. é sô o delicto definido no Codigo . 
Penal, art. 3l7, .e jamais encabeQar-se-ha., ·: 
nelle o facto om questão ; ilão é _possfvel a. 
ampliação por analogia . . ~ · 

Depo]s, não sei como possa uma sim.ples . 
1womessa de casdrt~ento -reÇiqioso Cl'ea.r diret•_ · •. 
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tos, 11<t ltypothesf)" Além de méra PROli!ESSA., 
de C<traetee platonico. trata-se do casámcnlo 
?'cligiotw, figura inexistente aos ollws da lei, 
da qual nr.io decorrem direitos ó. obrigaçaes en
t,·e os conj-uges, como · <~ntceiormCJ11ie disse o 
nobre Dcputrtdo. . 

O outro rcmerlio, St·. PJ·csi<lcntc, ú sobre
modo extra.v:agantc: applicad0, maüria mais 
ücpeess<t o cloerit.e. A Jllnlhce, · cujos di
reitos e in1;oresses se pt'Olicndo, neste projc
cto, defender, ha de provoc<1r, de má fé, pl'e
rned.i1;adarnrmtc, o divorcio, almncl:mando o 
l:.tr de seu f.e.gitimo mn.:·ido.? ! 

Então, ficarú. assim, desagg-ravada ét sua. 
consâenc-ia de mulher religiosa ~ ! · 

E' inutil o comri:lentario. 
Vamos, finalmente, c deixartdo outros do 

latl0, tt um ultimo argmnento, pagina 427: 
« :Va Suissa, afinal. ; . ficou éstabele

cido o casamento civ.il -ourigatorio pe- . 
n:mtc o notcwio, que . o insc1·cve, só p,o
drmdo c{epois deste acto ·celeb_~·ar-se. a 
ceYemonia 1·elig-iosa. » 

l\fas, Sr. Presidente, este argnmento é con
traproducente, porqtic a Constituiç~ii,o Suissa 
é . cxprcs3a, dcixn.ndo aos poderes o'rdinarios 
a faculdade de legisla.r sobre o casamento 
rcligios ), isto é, de limitar alibcrdade reli
giosa, situ:tçã:o que não é <1 nossll.~ 

0 Sn.. BARBOSA. I;mA~N<~ Suis.'iá Jíao haa· 
separação da Igreja. do Esti.tdo. · 

O SR. A.zEVEDO MARQuEs...:....sim; e a Çon
stituição pcrmitte r1ue <lS leis ordinarl::LS ... 

0 SR. BARBOSA Lll\J,\.-E mais do que [l 

-Constitui~:ãoFcder<Li, a de div~rsos cãntõcs. 
Haja vist;t <t de Genebra·. . · 

O SR. Azr:;\·Eno i\Lu:.Qvr:s-Sr. Peesiucntc, 
passo agol'iL áo tliscut·.:;o prolorülo antc-hon
tom pelo St'. Gastão d<t Curiha, arguiodo a~ 
minhas observações c emendas. Vou r;3-· 
spond.er rli:wtc do r·esumo pulJlicado h ontem, 
31 de rnüio, no Dial"io do Congresso. (Lê) 

« ... Não go . .,;la da. exprcf!são -:-ORDE:.Vr 
J•UBUCA, porque (l;í, log-a.r a equivocçis, 
comoproYrt a pt·opl'iiL noção cp1c o seu 
eollcga por S. p;_mlo revela. no S3U 
discurso, definindo-a-a te;wquillh~a.de 
n;:~,s ru::ts, O orador prefere a exprcs.~ão 
-ORDEM JUR-IllJCA-:-porq ue tt Ol'UC.lU pu
l•lica nf~o Cl <.t pertnrbaç;ft.o ma.tcl'ia' ... » 

Ordem publica niio ü oxpeüssi'í.o vagn. ou 
Cf!llivoca, E' scicntifica. c logaJ. Est;1 definida, 
pelos oscdptores totios c pelos principias 
urii ver,'Ja.lmonte consagrados. ·E' tão -vaga 
qnn.nto as expressões: momt publica,· U011S 

costumes c tranquil/.idade JlUUl.iw, ai-mia. não. 
reputadas equivocas. A propria et.ymologia 
cstli. definindo o que scjr~ ordem publica : éa 
tranrgtill i1larlc;a se:rm·::tnr;a f': a pnz rlo publico , 

ern-~uu. virl:t matceial. Eu não <L defini como a 
l1·anf]itilúlarle nas n ws ; cn tt-etanto, é jnsta
mentc essa a noção do eminente L:wrcnt que, 
concJr-dn.Hte com·as doutrinas de Sansoni por 
mim rcrcridas, diz : « A libe1-clade de cttltos 
J ILLDHTADA , assf.?tt como a da imprensa, 
'cmquanlo os cultos. niiÕ .~e manitiislam .<< SUR 
LA voll~ Punr.IrJm: ... » KLa.urtml;, em seguida 
demonsti'a rpw, !ta vendo da.ns la r o in puiJliquc. 
p :n·Lurbac;ão d.a ordem, é o caso da ilt tcrven~ 
ção do Estado pa.r:.t lirnii;ar aquell<t liber
dade . (!1poiaclos; muito vem.) 
· Além disso, si vag~ fos~c <~ expressão -
Ol'dom puhlic~t-não ~eria tão commummente 
cmprcgàda nas lnis, entre as quaes a nossa 
Constituir;ã.o, art. /2, § 8°; ttl't. (io,· § 3o; 
Codigo Civil italiano, art. 12 ;"Codigo Civil 
franccz, art. 6°; . Corligo Civil alloniã.o, 
a.rt. 826 (Cf!tc ultimo ~ mnto :.t expressão · 
-bons costttmes) _o o· ultimo p_rojccto <lo Co
<ligo·Civil. brazilciro, ora pendente r).e dis
cussft.o nesta Cttmara, nos arts. 14, ·15, 16, 
etc. . - . . 

Logo, Sr. Presidente, nã.o prbc13de nest<t 
p::trte .. a censura do iUustro Dcputn.rlo :por .. 
Minas. . .. - _ 

; :.Y arüos ás otJ;tras · arg_ulç~ôes ': 
(<. •• .O nÕb1·eDeputado pm· S. Paulo . 

m·gwnenla~ como si o casamento fosse 
(acultativo e ntio o1Jr1:gatodo . .. » 

.J<l refutei abundantemente ·<1 these de ser 
o ln•igatorio ó casariiento 4CiVil. ~ 

O itl'gumcnto capital, o tów· ele fm·ce do 
di'Scueso uc ante-hontcm, foi o seguini;c :(Lê:) 

' 8i of!'ende r.i liucn.J.acle ele conscirmcic~ 
ú·em se caw1· civilmente aquolles para 
quem a bcnçtlo sac1·wnenlal d basta?t.Le,à 
Uonstituiçr1o ("en:es.~a libei·dacle.,nciocrm · 
('eí"inclo efl'r~ilos jttridicàs . ci benç1i& nu
pcial. 8i obrigar ao que crê no casa
mento 1·clirJioso a busca1· o casm1Umto 
civi~; J . off'ender a !ibcnlacle ele crença, 
olfencle-lhe tmnbem ás crenças a Con-

- stítt!it,:11o, que negn e(fe_itos jurídicos ao 
casamento 1·eligioso. » 

Este :ú·gurnento f'oi qualificado por S. 'Ex. 
como incsponllivcl c recebeu cttlorosos a.lp-
plausos. . · ·., . 

A minha, insufficicncia,porcm, julga-a pelo 
nicnos uín . paralogismo . . OlJrig:.u· . os crentes 
ao casà.mcnto civil eomiJ condiçtlo p~r·a o 
cn;-samcnto religioso é offendcr <t. liber-dade 
de culto.~. sünplesmente por.quc <:ll·nossa Con
stituiç,:ã.o politict~ . estabeleceu· a amplri. liber-
dade lle cultos. · ' 

·Não só o :.wt. 72 §§ 3° é 28° ,como o art. li 
§ 2" vedam aos podcees pnblicos «EMJJAH.A~_:An. 
o exercici o de cultos. rcligiosos;>.A offensa. con
sb;te, pois, no dc.:;respeito :.t . Constitüiç:io ; 
11<1 violação da. gm·mttia q_ue olht expl·cssa
men t.eontor~nn ao::: cnlfins religiosof;. 
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Ao P<~Sso que negar e!l'eitos jurídicos a.o qmtntv S. Ex. dissel'tou sobl'C o cs'ttqn·o niTo 
casamento I'eligioso não é ommtler a. Uhel'- tem ~t11l1lic'~(:.l\o. 
dado de crenças, pot'!JUC a. ~nc:o;ma Con >ti- o SR. GAS'l'ÃO DA CUNllA cf;í. um apaetc·; 
t.nir;ão ox)m;ss,~ e legitimamente o nega. E 
clla, não o!fandeu, pr)J'que podia f'í.Lzcr o que O Sn. A7.gvEno :MA n.rJUES-Mas n5.o púdc, 
fez .. Logo, ni'i,o h11 oll'cns:t, porquo esta . . só nesf;::t hypothese, ltaver analogia. A <t_ppli
exisl;e quando se lH'<L-~ica·nnl acto ]Wnhil!id.o. caç:5.o <la. JlOIHté pu.ra os casos dos arts. 267, 
Quando . nc)s dizemos q nc o pl'ojncto em 270 o te., como se vt"! da. minlw._omcnda: 
q_uestão on·cnde a. lil.Jct·dade de cl'enÇ,:as ou = «At·t. · Os cas:unontos celebr-ados se-
de culto.~, c~;<í. bem visto que cxvrimimos a. g·u11do · os . '].:>t'cceito':l de (lLHt.csquct• 
idéia; <lu OFJ.<gNSA Á GARANTI A constitucional. seitas ou er111 fissões t·cligiosas Hão 

Ora., si a Co11stltuiçã.o, no u.;;o do um d u·eito· isentam <.L quem os coH~rahir da re-· 
pt·ec.;ta.belecido e natul'al., não ga.r<mLiu clfoi- spon::mbilida.tl.c ·ce;minal que couber 
tos juridico3 <LOS é<LSatmmto3 religiosos, não li OS eiLSOS d~s arts. 267, 270, 271, 272 c1 
o fl'onrlen cousu, alguma. - _ 273 do Codtgo Pcrml. 

A consequencia é quo : quem se quizet· §, 1. 0 Alú~n dos çasos do art. 274 do 
c'asar c . auferir ·cm~itos ,juridieo:; desse con- mesmo Codigo, hiWCt'(L log<u- o ' }H'O-
tracto deverú. fazel-o sogullu(' as regras do ccclinrénto o!licial d<.L _jlt::ltiça, medi.u.nte 
direito ; ao passo c1uc : quem a.pen<LS f!Ui'Wl' rcpt.'edent;:tção da ])l'Opria, oll'cndida, . 
receber um sacra.rneí1to qualquer, ou pmt.i- ou de seu legitimo mpt·esentani;e. 
car um acto uc· cülto, chame-se casamento, § 2. o Qua,ndo os ct·irncs supra. rc· 
ouclun·istia.,. conniut nhãD 'etc., podct-o-ha fel' idos for01í.1 commcttidos sob o :prc-
i'i.tzer.lim;mnente, mas- sem aúfcl'it' direitos. texto de casamento religioso, só 
· E, como ningucm pódo aJlega.l· ignÓrancia - }n·esct·evcrü, o direito de quei-x<~ pro-
da lei, a pecsumpçJí.o legal é quo, lJCt'an te 0 vad<t, ou . da. repr-c':lcn ti:Lção do pura-
Estmlo, quem apei1a~ so casa.roligiosamente -..gmplio aniíerior, depois il.e l'O<\lizado 
não so quer .casar. · o casamen1io civil.» 

E não querer· casa.r é um a.cto licito, }Jois O SR. GAsTÃO DA CuNHA-EU me acr·edito 
licitonão é óbr·igar aLgLlCm a fazcl-o. (.\fv.ito t;J,o Hbonü neste <.t~sumpto que,· oml>Ol'~t a 
õem. · Apoiados.) · cJonstituição não reconheça o casam e H to re~ 

Eis, Sr. · Pr0sidentc, como o meu fraco en- liglosQ., cu, juiz, JW c:iso ele <thandono }JOl' 
tcndimcnto (n-r.ío apo1:ados) responde au a.rgu- . p<.tl'te do m:~rido, considm·al'la. o .c:uja.mento · 
mento julgado<( irrcspon<livel ». religioso como promessa. de cas:tmento c 

ó SR. GASTÃO DA CUNHA--: NU.o é umare· o1Jriga;ria. o ma.l'illo a- uma indcmnização por 
stric9ã.ó ? pct·das e dam nos. . 

O SR. Azgv1mo MARQUEs-Nesse caso não 
0 SR. AZBVEDO ~JARfJUES - Será uma !'C- ser i<.~ um jul'ista, }1ct'a.htc o direito p~~tl'io. 

steidÇão; sim, mas constituciona~; é, portanto, 
indü;cutivel no circulo do llil•eito, ·diante' do . ·O SR. GoNÇALO SJUTO - E cxorbit.c~l'üt 
qual nós estamos debatunclo. ~\ q_ncstão. é de da) ::ltw; tt ttl'ibuiçõo.c:. 
saber si este Congt'essQ ordi.nal'io pôde a.cl- · n SR; A:.:B\'EDO · i\Lu:.(WBS. - .Tu:ltillcarei 
optai' o projectoque propõe a precedonci<i ag~r<t<êt': Prc.;itlcoi;c, a minh't erncnd.i~ 1_1:'Jm
ohl'igatoria do casa,mento civil, c ctue por bot·a pol'i'unctoriu.Jnente; . 
isso restringe, ernb<tt·a~;a., limita a HborJ.ade Ante.; (le (ill<Llq um· ob.>Cl'V<Lção, elevo <lizce 
de' cultos . . Ora, dcsuc ;,tu e verificarnos 11ão que . apt·c . .;cniic~ c~~.;:t cmemh unicamente 
estu.r essa. restricÇ'ão clúatnente consignad11 corno me(lüL~ tl.e concílüção, que reputo lo
na lei fundamental, conc.lne-se não }Jodcr ser g<tl, eni;rea.~ opinii-ics quc.o1·a se cleb<Ltem 
acceitavel o :Projecto. Ao contra.l'io, are- neste 11 -; .~um]HO. . , -
stricção, invocacla. pol' V .. Ex. , da. ncgilção de Só por Hiiin ,jnlgu.J:ia iialvcz cli;:;pons<tvel 
ctfoit()Sjuridicos ao C<LSi1Inento rel.igios.J c.:;tt't qualg_ucr· 11úovi<.lcn(: ia. lcigisl;ttiva .• Té.i disse 
estabelecida. POR QUEJ\I o PODIA FA~Jm., isto é, em meu pr-imeiro dis~m·:-;<i, o :1,nno p<t!-lsa<lo, 
pelo legislador consLÜulnte. Púl~ üso, não qü9 a idCi<i. co11sig:nada na miulm cn~en_da. 
tem pu,rídade com :.tctuellU.. Desde. que <.t. lib(w- e.d;á implicit.<1ntCn1;o cunti<b no no_:?SO du·mto 
dade de cultos U.ccorre da. Coüstituição, destn. vigente ; de modo que pt·oponho ta.o somcn
devcri:.mi decorrer M rcstricçõ~s. te mn.a.lci, por assim dizer· uo interpretação, 

Sr. Pr~sidcnte, as ccnsm~as feitn.s pelo de c.;clttt•ccirnenf;o, que torne claro e exprcs
honrado Deputado mineiro ::'ts minhas emcn- ·s() o que hoje pi.u·cce a algun~') (luvidoso on 
elas são injustas. ob:;;cm·o. · • 

Não · consignei, na . minha emenda., o ··· Com cfl'eito, o.indivilluo qiw praticin' os 
u.rt. 268 do Codigo Penal, sobre o estupro, cí·irne' do~ artigos 207, 270, 271, 272, :::73 dei 
como snppoz e afTh·mon-S. Ex. Tudo, p.'Jid, Coclig-o Pf\lli\1, s(Jrvinrlr.H!C de (;a:::n.íncnto:-; l'C-

...-
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ligio.{os paf·a isso, incone segun<lo . o JW>::>o 
dil'eito ll<~ sancção do eodigo. 

Por otÜL'<l. : não sct·fl üctc.-m accei !;;l.YOI em 
,juizo a_ a,llcgação do c;_~mmento religiusó 
l1<U'a jn~tific;~r a prrd;ica. de um defloramento 
de menor, ou dn. tit·ad<~ do lal' donte·aieo, 
ou de um rapto. 

De ta-l arte, si a oilendida JH'ovar que o 
casamento religioso f'oi o meio cmpregad.o 
pelo homem para seduzll-.<t, enganat-a ou 
fraudai-a, dar-se-ba o crirnc do :.~r-t. 2G7 ; 
si proval' que t<tl e<~s;tmcn'to foi o pL'ctexto 
<le seducçíio 1)ara retir-ltl-<L do l:Li· domestico 
pam fim libidinoso, da.r-sc-ha o dclicto do 
art. 270; si pt•ovar que ~:tl casamento serviu 
d'c motivo pare~ o rapto sem att(lntado á. ho
nestidade com restituição da liberdade etc., 
haverá. o crime do ar-t. 271. 

Os arts. 272 c 27:l apctl<LS ostábeleccm mo
dalidaues. 

Ora, vê V. Ex:. que o exposto jü, é ac
ceitavel em face do nosso direito consti-
tuido. E, justamente por· ser o ca.sament::> 
religioso um facto que a lei desconhece como 
casamento, clle não legitima a pratica dc
taes crimes, pois que__, dcllc não àecorrcm 

_ cfl'eitos j uridicos matrimonir.ces. E' simples
mente um facto como qualqu3r outro, que 
pode ser o motivo, o 1~rctex~o •. o ardil, ? 
artificio par<.~ connnet;wnento daq uqUes dell
ctos. 

O ultimo pa.ragra.plto da emenda contém 
a justa prc~eripç:ã.o do . direi to de ct ueixa::; 
quando se rea.Lzar o casanlGnto civil ; por
que dado cs~e estü, rcparad<t, a ütlt:a., está 
precnchi<lo o fim da lei, C3t:.i.· legitimad;1 ;·,, 
posição do homem em face da mnlhcr ofl'en
dida. Eis o meu princi1xt1 pcris ~menta. 

Si tlra.conüwas si'~o as pena.s, como ctiz o 
Sr. Gastão da Cunlta, o defeito é do Codigo 
Penal; não fui cu quem a.s est[tbelcccu. 
E nem ·vC'jo razão para. diminuit· as penas 
para quem comn~ette os r·ercridos ~rime~, 
abrigado no pretexto do casamen :;o r<Jlt-
gioso. --

Nem <t IgJ•ejrt púàe se pr•Jstar <t servir de 
instrumento para isso. (Apoiados.) · 

As minhas notas trazem muita coma mais 
que podi<tm augmentar o alJot·re~imcnto <lU~ 
tenho · causado á Ca.s1 (n.~ío apo1ados); mas, 
attendendo q llt3 YaiÍlOS OÚ \·it'- O distincto l'C
presentan!~ pelo-~i :> Grande .do Sul, o Sr. 

. Barbosa, Lim<t, cu.Jlt pu.lavra. e sumpre espe-
rada com prazer. . . .. 

0 SR. GASTÃO DÁ CUNIIA- Jll' verdade, mas 
isso não impede igual re.'lpeito e _prazer em 
ouvir V. Ex. 

O SR. Ar.EVEDO lVIARQTiES - ••. c tendo já 
cumprido o meu dever de responder <ís objec
_ções levantadas p;;lo meu illustrc collcga de 
,Minas, <t CJtwm a.gradeç:o o apa.rt.c\, snnt;o-mc 

podio~lo a ell~ llesculpt~s e ti. C:tmara. que 
acredttc ter stdo mm1 Hnico in tu i to (tah'ez 
Ullt:.L nmnif'esta.ção morhida do exarroro com 
qt~c · :q)L'cndi, na; Il1<tgistratura, a respeitar as 
l01s funda.mcntacs), concorl'cr quanto }Jossivel 
para que a Consti~uição da H.cpublica não sc,j<t 
nm mytho , mas sim; na Jlhrase de La.houlaye, 
a. <w1·ca sanla das liberdades publicas». (Apoilr.
dos. Jliuilo bem, muito bem. O oradm· rJ cum-
rwim.enlado p01· todos os collegas .) . 

O Sr. 1-lenedict.o de Souza -
~r. P1·osidente, as· orn.ç·iics pt•oferi.d<ts por 
1llustrcs collegas sobt•c a pec.-;cnte nuücria, 
tecm ~-;ido i.ã.o nota v eis, tão cheias de saber 
jurídico c scientifico, que eu sou o pl'imcit·o 
a; reconhecer a, minh<~ ! ncompotcncia, en
trando neste debate. (Nao apoiados.) 

b};tou plcnarncnte convencido que nad<.t 
mais de novo poderd _ tt-azer ao conheci
mento da Ca.mara, p:Jis tão completas são .a.s 
consillCrél;çõe~ _feit~s -á. ma teria do projecto. 
A pena; JUStificare L o meu voto, depois do 
fazer· ligeiras obscevaç:ões sobre -tão Íffil)Or
tantc assum.pto. . 

A})proxim:tndo-me desta tt'ihuna, Sr. Pre
sidente,nfí.o possodeixttr de tri.bubr o itproço 
quo merece o discurdo proferido pelo lwn
rado Deputado por S. Paulo, que, em expo
sição clar.t c perf,·it •,, em declucçõo.;; logieas_ 
o hem ~teitbad s, que se me afigul'.tvam 
cltu:<~S úC -p~rohs cahi<las so1.n·e a (tne~tã.o ; 
i;al foto cflmto (tuc produziu 'no nt'cu cspi-
rito tã.o notavol orac:ão -

Distincto,_; otLtr·.Js, collcgas di.scut.imm · <t 
, nm t ·)ria, cn trc c_llcs o i llu>itrad o represen
tante tb Sergipe, o Se. Sylvio H.omero, que, 
enctu·:.tudo a qu :·stã.o sob o ponto do vista 
social o plti !osophico, o hem assim '~nte .di
ver:o;0s tJxto . .; tla noss;~ Con~;tituiç~ão. mostroti 
a necessidade inilludivcl d ·, prccc(,[encia do 
cas .tnento civil, nnico legalmente rccOJthc
cido , a quaosquor outros ca:·mincnto;':l reli-
gioso ';. -

O irustr·c LJcputado JlOr Minas,o Sr. G·;stfi.o 
un. Cunha, qu ,J o anuo passado ,jü lmvh.~ re
vebdo t:mto i;alonto or·atorio .. /, · 

0 SR. (TASTÃO DA Ct_;Nf!A-E' bo'ndadc. ele 
V. Ex. 

O Sr~. BE:\EDICTo nE SorzA- Novamente 
em ar·gmmmtação lwilhantc, baseada na his
toria dos povos cultos c, na nova escola do 
dil'cito pcn<~\, sustentou em face mesmo da 
Carta ConsW;ucional, a prccoclcncia neces~ 
saria do cas:~.mcnto civil <.ta religioso. 

Ou ,ros oradores não menos notaveis abun
daram em outms considerações, tendentes a 
p1·ovar qu ~1 o casamento civll deve preceder 
a qualquer outro ins·i;ituto religioSü. 

Surgiu na Cam•n•a nova cor·renk.J de icléas 
oppostas êtS desses oradores, isto é, dacptellcs 
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que entendem que· a prccedcncia. obrigatoria Uma. nova cot·rent~ tLpparcc3, faz·endo en
do ct1samento civil seria um at"t.entado 1i. trar o cas:~.mento nt1 espllera do direito civil. 
liberdade de consciencla, devendo, portanto, Os escriptos dos philosophos no s3cu1o XVI, 
ser facultativa a prJcedencia ou sequcncht pt•ocuravam reivindicar par<t o Es·t.ado até 
do a~to religioso ao civil, afim de não sót·em os proprios impedimentos. No seculo XVII e 
i'crid.as as crenças religiosas doE; nubentes. notavelmen-te no seculo XVIH, c1uc se eman-

Essas dua.s correntes, Sr. Presidente, estão cipa o cas.tmento consignado mt c<trta. do 
amparadas por gr,mdeslutadores, o que me 1791, nestes termos: O Estc~do considem o 
faz lembt'ar as lutas dos heróes de· · Homero, casamento unicamente como conh·acto ci·tJif.. 
quando os deuses se dividiam na incerteza, Os ultramontanos, com(J pensa Lameut, con
a qual dos c_omba.tcntes estavam destinados · fttndiam nesta época contracto com. sacra-
os trophéos da vict.oria ... · . mento. 

Assim.se me afigur,L na ~ama~a.~ qu~stão o .casamento é na expressão de Cimbali 
que se discute! attcndendo <.LS opmwes d1ver-, um contracto sui geneJ·is c de natui·eza cmi
gentes dos mais eompc_tentes. nentemente complexa,-entra por Ultl. lad.o na 

O SR; TJ~lXEiltA .DE SA'-0 casamento civil espltera do direito privado e por' outra no 
obrigatorio é uma i·ei vindicação . d~t·eito ~olitico .. ~om 6 .d~sen vol vimento SQ_-

-, .. Cial, o Estado fu1 adqumndo certa prepon-
. O. Sn.. BEN~~ICTO DE Sou~~- Pol' ora fa_20 .derancia sobre . a família, que en1 algum 

llg~tr~L e.xpos~ça? .~o que se tem dado e nao tempo era orientada e dirigida pela vontade 
em~tt~ amda Opl_nr!Lo alguma. . . privada e em parte pela reHcrião. 

Esta no domtmo da C tmara o espemal- R ·fi ,· d _ s p . ·d· ot t .. 
mente da.quelles que tecmjuridicamente es- e ~~m 0 me, .. f.·. rest . ~n .e. a~~ ~rmo,,. 
tudado, ante a historh o casaniento e suas contra_cto e sacramento, preciso diZCl como 
condiçõ~s, a influencia que a Igreja . exe'rceu a IgreJa. os ~om~rehende P.elos seus theologo:':l 
por mmto tempo-sobre esse assumpto. .__ e eanomsta:s. Dtzem e~les. o 11:utuo cons.entt-

Antes do imperador Constan·Jino já. ella rnento expre~so ~ t~ccetto ~ne ~ a essencta ~o 
legislava .sobre 0 ca.sa.mento, em.boril. sua. cont;aclo, $e1~e s!multanc..!~men~e de maçer~a 
legislação não tivesse força otncial, obrigi.wa, e ,tu~ma do :sa~I.amento, .tsto e, a materra. . 
entretanto~ aos christãos, em consequencia. de ptoxtm~ do sa~ra.ment'J ~ a mttt~a e~troga. · 
sua força espiritual. . _ . . . dos co1 poso a. fórma .e a. ac~mtaçao dos 

Depois de Constantino a Igreja conseguiu mesmos. ~ ent~er;a e a a,ccettaçao, ~oetanto, 
penetrar seu ·direito em grande parte lia d~s. corpo.,, constttuem o~ elemento;:) do con-
legislação. offi.cial, mas não conseguindo que tl<Lcto · . , . . . 
os . imperadores abdicassem das funcções A doutrma. da mseparalnhdade do con
qmmto o casamento, tanto que elles esta- tr?-cto tem Sl~Q su.;tentada com verdadeiro 
bcleceram novos impedimentos e abolindo ttlan pela lg['e,Ja, nos tempos modernos, por 
outros. . ser o casamento, no dizet· de notavel escri
. A Igreja mandou q.ue se respeitasse tal ptor, uma das ft!rma.s por qu~ ella pô~c. mais 
pl'oceder, manifestando ce.nsuràs cont1·a os po~ero3amento mflmr . ~a soctedade ctvl~ •.. Tít 
que transgredissem. · Lea.o ~m, n!L. encycltca A1·~~nmn dtvtnce 

A prepond~rancia da Igreja foi crescendo, sapwntue_ conctltum, de 1880,.dizm qu': .o con~ 
assimiLflndo a legislação civil á.s J.isposições tr,::.tc:o I}aO póde ser vorda.de1ro e legrtuno st 
canonicas até que no seculo.XI, attingin4() nao estiver no .sa_çramento. 
grande força a autoridade espiritual e éri- · Não desejarei, Sr. Presidente, oxpôr as 
fraquecida • a real,.~ Ig.t•cja conqúistou um· divcrgencias existentes entre Gra,ciano o .. 
poder extraordinario o quMi E-:wlusivo, na. Pedro de 'Lombardo sobre o casamento, "e 
opinião de Esmein. . . ·. . nm)l o tlesaccorllo dos theologos quanto ao 

A Igreja pro~urou ... modifictn•-o desenvolver poder · competente, p~ra decL·etat· impedi-
o systema qo direito romano sobr13 condições mentos, attenqendo ao adeantado da hora ~r : 
concernentes ao instituto -do casamento. mesmo ·á . pouca Jigaçã.o que resulta deste 

Os iinpedimen.tqs por p.wentesco . chegaram as3umpto .par[!.: o debate .. · Tll.mbem . deixarei. 
até o 7° grão, e as gt'<\ndea . pertul'bações quo de analysar .as i•elações co,*ecidas na bis
surgiram rios Estados, levaram o Concilio de toria entre o::; dolispodc.res pelos nomes de 
Latrão em 1219 redtizil-os ao 4° grá.o., · Theocrácia, realizado por 'Grcgorio VIL e 

O c~ncilio de Trento tafubem tez grandes Innocenciô IH ; pelo de subord.il~a,çãe daigreja 
modificações sobre o -dir·eito canonico, corri~ ao Estado, _c.Jnl.. o estabelecim~t~t.o . de uma 
gindo alguns impedimentos; e já. n.esto ·tempo .religião nacional; pelo de concordatas que 
ia a Igreja perdendo -o sem . grande poderio rege a França . e abolido ern 1831 na . Belgica, 
ante . o poder reàl, que era copstitui<lo de onde o , E~tado exerce uma tal QU q~ta,_lj tutela 
fórma absoluta em quasi torla.s as nações da. sob.re a Igreja; .e o regitnen de, cç>mpleta 
Europa. · · · - · independencia . entre o,s dous poderes, .como 

. Camara V, li 3 
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se dá mt America do Norte e em outros 
. paizes .................................... . 

· · Ã.~·di·~~r:;a:; i~g· ts·l;LÇÕ~~ 'â~ ~;~~d~ ~i~úi~~ci~ 
se partilham segundo Erltesto Lehr, quanto 
á celebração (lO casamento, em tres grupos, 
sendo que a ccrimonia é nece;;sariamente 
religiosa, sendo necessariamente civil, e 
outros ora civil, ora religiosa, conforme o 
culto dos esposos c as circumstancias especiaes 
da lei. 

Não me cxplanar·ei, Sr. Presidente, sobre 
os paizes a C!UC se referem esses grupos por 
já serem conhecidos da Camara; apenas, 
seguindo o mesmo escriptor, apontarei os 
paizes en.1 que o casamento .civil é obriga.· 
torio, precedendo ao religioso; são os seguin
tes : Allemanha, Belgica, França, Hungeia, 
Suissa, Roumania, Mexico, Argentina, Hol
landa, Uruguay o Bl'azil. 

Na Belgica o cxercicio das funcções sacer
dotaes é livrc,como diz Giron, mas q11ando o 
ministro, no e~crcició de seu culto, ataca o 
Governo, a le~ ou um acto de autoridade 
pública, é punido-Codigo Ponàl, ~rt. 268. 
Havia alli uma Iei que só os padres podiam 
P,àr benção nup~ial, depois Y,e conhec do e 
realizado o ac~o civil; esta lei foi rcv9gada 
por outra em 1815; resultando llesta, gran
des abusos com a celebração exclusiva de 
casamentos religiosos. Foram tão pernicioso.; 
QS inconvónientc:; cleste reg~men que a lei de 
ro do Janeiro clo 1817 revogoua de l8l5, 
c o art. 16 da ConsfHuição cstatuiu a cele
bração precedente do a.cto civil. Este iacto 
·tevo por fim, diz notavel puulici:5ta Belga., 
evitar eis casamentos religiosos (lltC por abu.~o 
ou ·igno·rancia compl'O?JW/tiam ·o .. cslo.clo dos 
filhos, 1!- solidez dos contmctos · c JJIÍncipal
mentc a t1·anquillir.lwle das j{oniUas. 

J:i Turchetti llizia-pu.ra que o casamento 
civil não se torno verdadeiea.mcntc · inutil, é 
preciso sua p;·ecedencia ao religioso imposta. 
pelo E8tado, para não se dar o que se dou na 
Italia, onde fu.lsos casamentos, q uc são ou
tl·ostantos concubinatos, se pe:·petuam ú.luz 
do dia c sou o manto da roligiã.o .. ~ 

TenHo dito nesta. Casa,, S1·. Presidelüc, 
;' :• qúê as argú.mcntaçõos tt·azidas · de povos 

cultos ou de outras constitui~:õos para a so
l).IÇão da"hypÓ~hese ClUO se discute, não tem 
~ menor applicação a no~'!a•constituição, por 
s~r ella nesse asSU:mpto inteiramente dilfe-
r·ente das demais constitujções~· . 
·· Pens·o, ditferentementc·, S_r. Presidente, 

!'.~ · , :porque questões dessa naturi,1ZiJ.; suscitadas 
, . entre outros povos, · servindo ·seus pensa

.. dores e pulllicittJ,s · de argumentos analogos 
· ·.· à;o~ -que te m sido expost·a::; ao conhecimento 
. ·_ da Cainai•a, não p-odem debfar, parece-me, de 

t'er ·ap'jlficação <f nossa 'Cíü;ta con:stituc!onal, 

ainda mesmo que de seu texto se possa 
inferir in terpreta_ção differente . 

São entre outros- principaes argumentos 
deduziclos pelos escl'iptores, os seguintes : a 
precodencia obrigatoria do cazamento civil 
não contraria a liberdade dos contrahen tes ~ 

O Estado, cstabelcccmdo ·a pr.ececl.encia 
obrig.-ttoria do casamento civil, não proJlibe 
o rito religioso, não se pôde. portanto, çon
si.derar-se assim ferida a liberdade dos con
trahentes; o como n. cclehmção do casamento 
religioso, sem o civil, póde produzir gravís
simos prejuizos sociaes, desde que a lei reco
nheça este casamento, o Estado compete, em 
vista de sua missão, na phrase de Gabba, 
regular a liberdade dos nubentes de modo a 
evHar essésprejnizos. Dizem tambet!lque o 
casamento .re1igioso é uma lei historica 
ger·al... Apparece, é verdade, o casamento 
envolvido em q mt~i todos os povos do · sole
mo idades religiosas obrigatorias, mas di versos · 
povos efl'cctuaram e e!l'cctuam .o casamento 
som solcmniclades, segundo · inves+igações de 
Letourneau e de outros esêriptorc·s: T~m-sc 
affirmado que a preçedencia obrigatoria do 
casamento c-ivil pnné-o cóncubinato religioso, 
que é menos immoral que o simples con
cubinato. Não deixa de ser o concubinato re
ligioso mais perigoso do quo o simples, visto 
contra este se achar a sociedade mai.s ou 
menos defendida. pelo pudor, pela moral c 
pelo sentimento proprio . de familia, o qne 
não SJ uú. quanto ao religioso, que a su
por.;;tição, a ignorancia c outros preconceitos 
cercam de prestigio. Sendo illcgitimo 
a.n i;e o Esi;ado, se arroga. o casamento reli
gioso de legitimo ante a cansciencia, pro· 
curando ia.zer concurrcncia ao casamento ·· 
civil, o que não !J-Spira o simples co[}cubina to. 
,. ............ , ........................... . . . 

Sem preoccupar-me, Sr. Presidente, do 
histo1;ico tõ.o lJOm desenvolvido po1~ ilJ.ustres 
collegas relativamente aos d!3cretos de 24 de 
,janeiro de_gmo e de 26 de junho do mesmo 
anno, sobre a prceedencia facultativa e obri
gatoria do casamento ·civil, passo a fazer 
algumas considerações sobre o al'·t;. 72 e pa
ragt·aphos da Constituição refcrêntcs ·ao 
inst.ituto do casamento. · 

Preciso,pttra isso,ler alguns p01itos do p_are
cer da Cominissão dos Vinte e uin attine:rites 
·ao caso : O a1·t. 72 §. 4° ela Constituiçà:o, só ?·e--_ 
conhecendo o casamento civit, clecla1·a que este 
p>·ecederà semp1·e as cm·imonias 1·eZigiosas de 
qualquer ·culto. Esta exigencia tem perfeita 
justi{icaçao na aclttalidade, ~.. como essa me
dida d de caracter provisoriv por . sua natu
?·eza e .. _ • . deve cessar desdeque tenha pene
trado na cpnsciencia popular a c:onvicçci'o · de 
qtte perante a lei· só o casamento civil legitima 
a {am·ilict e confere ai1·eitos. Entende; pois, a 
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Commisstío q~w a Republica só reconheéõ o nenhum cidadão exime do cumprimento de 
casamento civil, ficando (ta Poder Le.r;islati'IJo qualquer· dever civico:·.. · · 
a (aculdârle ele rnanter ou. niío a precedencía a Muito i'lC tem aq_ui faltado, Sr. Prc.~idcnte, 
qtte allu.cle o texh constitucional. . . sobre os ahtH08 :praticados Clil quasi todos 

A questão, portu.nto, da preccdcncla pode o.) E:-:;tado::;, de sc·rcalizareri1 ca:-:;;tmcnto.~ so
. ser rrmntida pelo Poder Ll;}gislativo. O 3 ;)o mente no religioso, deixando-se de ob,;m·v;w 
d.q art. 72 da, Constitt~içií,o diz : · . os preceito.-:; de nos ;a lei funtlamcntal. Es::;c,; 

ToG,os os individuos e confissõc.s religiosas abusor;,compromettendo a condiç-'i'ív•do~ fil.ho:-;, 
podem exercer pul)licª' c fivnm~ente o seu eompromettcm a orgtl.!lizt~ç~ão da fa.miHa, 
_culto~-.. observadas a.1 di.~posiçõcs do direito base principal da. sociedade. 
commum. Na, capitn.l do Estado tpie tonbo tt honra 
'A cxtraordinarü~ itiTlPlitwle, Se. Prcsi- de repre.:;onta,r.tem se rcaUzadó, além de ·ou~ 

dcKtc, q11e\ se tem di:dO' t~ GS~a di_§Posição, tros, o Ga->a.mcnto do rcspcit~wel cid<Mlão só
sóm protoiwiiP alguma, declaro D\10 pp~~r mente no religioso, por lhe l'cpugnar · prova
·~~ccita:t-.a, pqequc só compr~h9núo a li!)er- vclrnente o cas11mento civil, attenta ~~suas 
dadc absoluta, e illlmítadà no meu íüro in- i),l'l'aig<tda$ crença..; religiosas. 
timo, c desd'p quo eUa sé idcntinq!ló a l.nna Ora., em vi.->t.<J. d0 fu.r.tos dcf!l;a m~turcza c 
aggr.e:p1faç'i[.9 ou' ttssp~iaçã'! · q4-alqt~ee, ser-- do 011tros já. al)ontaQ.o;; por qbtinctos eol
yindo de b~sc á sua <mstencw,. es:::a liberdade legas, e!t sou dtHlllCI.les (l~e, sem ltueeer fel'it• 
nao póde doixar i.le ser. restrictti., nq,o pQ<lc a~ crenças de (1uem quee c1w3 seja., entendem 
deixar de ser delimitada, corno uma con- que <L prccp.dencia obriga1,oeia tlo ca'!U,rnento 

· d!çiío da sociedade. ·· · · · - civil, além çle :;cr justificavol ante as nos.;as 
·O ç:x:m·ém· publicá cliuremente o Sí:m culto- leis, 0 ainda uma necessid().do. 

do tGxto constitucional deve sei· entendido Hr. Presidente, vou concluir as minhas 
em termos. Embor-a a nqssvJ Oonstitu'it;ão nao ollservaçõe.~. e para o fazer, não d9ixarc1 (lp 
áccrescente à ·coríd'íção d0 cir~umscrever-se lomhr<M' o nottwcl conceito do uma da.; 
ellc a c(n'tos limites, comO fez a Constituição menttüi<lades nni:-,; robustas ·do scculo úm~ 
da Suissà nó ar L 50, todaviai, o~itt·o ni'to póclo se findou. 
ter sido o pensamento · do· legislador, como Dizia eUa. que o c;;;pirito hurnn.no to11~a 
se mn.1ifesta o nosso distinct~ · c'()llegn, o SI'. succe.ssivamentc do seeuto a scculo a figum 
Milt.óil, na anatyse ctue ·faz ao rc.;pectivo de to(los os gt·andcs agiti1uoi·os. E' o cspir·ito 
pa.eagrapho,. e que foi um dos. consti t.uintcs. lwrrt:1no <lllC é chamatlo .João Huss, (lu c é clu~-

Estando iw lado dafttH:lHO ctu.c entendeu see mado Lnthoro e nuo tom llllcirna.do a, ortho
esse o vcrdãdeil•o espírito do texto citado~ tloxia, tpw é clt;wta,tlo Voll;ait·e o f!UQ tom 
tambem :Qenso, Sr. Presidente~ flUO a Con- combatido t~ l'é, <pm é eharna,lo .Mil'ab<Ja!l c 
stituição; só recanhceondo 1io § 4° do seu que tem snll'ocatlo <L realeza, tí o cspit•íto hu
art. 72, o ca.samento civil, devia cercal-q mano quo tem transt'orm<.Ldo iH.I socictladps o 
de todãs a-; gai•antias,du modo a não &ornat·-:~e os governo:-;, t~ngundo tumi lei aecoita vcl pela 
illtisório· semelhante dispositivo. Por sm· o mzií.o, que tem si<lo tlwo<:t~iLCÍi~, <~r·isto~rapia,, 
unico l'cconhccido, dev~ ser, como consc~ monarehia. u <itlü hojn é democ;I·;wia. 
qnencia i'uqrlamental, o pri.meir•o a. rca.li~ E' o c3pit·Ho lnnn;~no C{llO t;etiL sitlo Bi.J,l!y-
zar-se. . lonin. T,,'t'O, Atltcn:.ts; Ronut c ltqjo P<tri;,, o 
"'u111 SR. DgPUTAilO -·Mas 0 J~si;ado n.ão if(ttalrncnt;e tem sitio o OI'J'O, Ulusão, hcrozia, 

·· · · · · súllisma c ve1·rln.de. 
rcpo'nl~ecc o casa.rp,Cnto religioso ?-. ; Gomo 0 g-üia, das g:CJ':L<;õqs, v:w mareh::tndo 

O Sn. BENEDICTO m~ SouzA - Si 11ã.o para o justo, 11:Wa o bel!o c pa.l'a. o vct·c~a.
reconhece, conhece q ··sabe dé sua. existcn- d.oit'o, dir:igin<lo de mai.; a n1ai~ <1 fl·ontp elo 
cia. · povo pn,'ra o dil·cito c a fronte do ltomcrn 

Os argumentos contrarias tirados dos §§ 7° pat·a Deus, pat·<~ o bem I. 
e28 dq · cit-í.do artigo constitucional--;-sol:>rc 0 Sn.. y,u.ors ng C.\.S'i'I<.O-Qnanto ao final, 
rHinh~tma 1·elaçao de tlepenclencia ou allian~:a f.l!3 ~<~c_•orq_p, 111'-l~to. hem. · · . · · ' · · ' · 
com o Goveeno ·da União de quatip..r.eJ· culto 
o?'tig1·eja ; sobrõ motivo llc cr•cnça ou de O Srt. Br~NElllCTO rm SopzA- Si <t' monar
funcÇão ~~eligiofla, iie12hum ciçladcTo bi·a:.Ueú·o ehia e.)n;;!;ituciónil Jà.snüL-SC na llonesj;id<i.do, 
pocle?·á ser p?·ivado 'de seus r.lú·eitc>s, neTo dcí(J si o govcmo a,!'t.:;o~tttp,'on de;;potico tem ~tHtS 
logat· a c1ue es~cs cultos ou ig<•e.ja.s,- a qnc l'aiz~s no terl'ol', o si a. Ropublic<.t; na plll'úso 
essas crenças -ou- 1\mcçõcs roligio~~l$, cltc- de Montcsqaic11, 1i•Jm <t sua. vcedadeit·a bt},sc 
guem a ponto de btu·lur as le;l:l dn Esta,do, mt virtude, 1ít'ansformacla no;wwt~ d11 patd;L 
perturbando a moral, a or.dem publica c os o no amor de sttüs in3tltuições; eor nolllo 
bonil costümes, em nó me de l'a:Isas, ·abilsiva.s deste. duplo il.nJOI' ,'Se. Pl·esideni,c, o :amo e (1Q. 
e mal•.!oniprehép.didas lluerüad~s, t4rito riúL:s patt'ia e o das insl.itpiçõq$ de }ncu. paiz, cu 
quanto a ultima parte do § · 28, ·diz : a peço, eu cp,1ero a -precede.ricia olJrigatot·ia do 
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· casamento civil ao de qualquer SBita ou con-' de Santarêm, no Pa.rá, vá. a CuyaM, com 
fissão religiosa. um rama.l pa1·n. a ft·onteira boliviana e dá 

· out1·as JWOvidnn. cirs ·(3"' discu:"s"'o) ·, . Tenho dito. (.Muit.o hem ; imtito bem, o. ora- - '" ., "" 
..-- d01· J f'eUcitado _lJelos Deputados p1·esen te:;.) Vota(:ão do pt•ojecto n. 13, de . 1901, a.uto-

riza.ndo o Poder .Executivo a abrir ao Minis
teria da Guerr·a o credito· extraordinarlo de, 
837$472 pa.l'a pagamento do ordenado do fiel 
aposentado do extinto Arsenal de Guerra do 
Estado de Pernambuco João Lcopoldino do 

Fica a dis~ussã.o ailia~ht pela lto!'a 

- O Sr~ Pre8idente-Estando adea.n
. tada <i: hora, designo }Ja.ra segunda-feira, 
· 3 do corrente, a seguinte ordem do di<L: 

Primcit·a parte, até 2 1/2 horas ou ant.cs: 

Votação do projecto n. 62 A, de 1900, 
creando a taxa atldiocional de :30 % sobre as 
que actua.lmente se cobram- pelo consumo de 
~tgua na cidade do Rio de Janeiro, destinado 
o producto dessa. taxa ás despezas com.o me
lhoramento e ampliação das obras do abas
tecimento de·agua. e da Estea.da. de Feáo do 
RiÓ do Ouro, e dá. outras providencias (2a dis
cussão); 

Votação do projecto n. 235, de 1900, auto
rizando o Poder Executivo a computar, para 
<t aposentadoria. do director de Contabilidade 
daSecretaria da Viação e Industria., enge
nheiro José de Napoles Tclles de Menezes, 

_ todo o tempo eni que esteserviuein ·varias 
commissõcs dos Ministcrios da Guerro, Agri
cultm•a, Vià.ç:ãó e Industria (dj.scmsão unicn.); 

· Votação do projecto n. 95, ·cte 1900 (235, de 
1899, do Sepado), regulando a antiguidn.rle 
d:1 promoção do tenente-coronel João Leo
cadio .Pereira de Mello a esse posto(discussão 
unica) ;- · · 

Votação do parecer Jh 11, de 1901, dispen
sando do serviço, com os v~ncimei;Ltos que 
parce be, o oificia1 da Secr·etaria da· Camara 
dos Dcput<tdos Alberto Ernes ::o Jacques Ott-
rique (!lillcussão unica) ; · 

Votação do parecer n. 12, <le 190 l, concc
cedendo a.o Deputado pelo E~tado da Bahia 
Francisco Maria Sodré Pereira 50 -.dias do 
licença para tra.tat· de sua saude (discussão 

.. ·. unica) ; . · 
Votação do pt•ojecto n. 24, . de 1901, auto

rizando . o Podm· l~xccutivo a conceder sci:5 
mezes de. licença, com ci or(lenado a. 11lÍc 

. tiver direito, ao con<luctor geml do -ttlmstc
. . · cimento de água. <L Capital Federal· Alceo 

· Mario de Sá Frcit·c· (discussã.o unica) ; · 
VotaÇão do projecto n. 164, de 1900, àuto

i·iz<l.ndo o Govot.·no a conflemal', a.ttendendo 
· ãs .. nécessarias vagas, no respectivo posto, os 

. . ·.a.Lféres .gt•aduados que tiv~rcril obtido as 
approvaçõe.'> plenas de qud' trata . o ai·t. 95 

. ·.<lo j·egulam:ento de 18 -de abl'il de 1898 
. (2a discussão) ~; . . · 

- Votação do ·projecto n. 210, de 1899, con
cedendo a Alexandre d'Atri .e Raul de Sam
.paio . Vianna pt•ivilegio por 60 annos, para 
~ constl'iJ~ção, u:'>0:6 goso ·dc umaéstradá'" de 

·. ftwro !I e bitolá' !lwu m mBtl'o, (pte; pn.rtinrlo 

Rego (3a. discussão) ; ·. _ · 
Votação do·projecto n. 14. de 1901, auto

rizando o Poler Executivo a abrir ao Minis• 
terio da Industria, Viação o Obra.s Publicas 
o ct:odito extraordinario de 120:473$521, des
tinado a.o pag,tniento de vencimentos <tos 
funccionarios da Repartição Get·al dos Cor
reios, aposentados c demittidós de 1893 <~ 
1895, em virtude. de actos do Po(ler Executi
vo e pJsteriormente reinteg'l'ados ( 3a: dis-
_cussão); · 

Votação do projecto·n. 104, de 1895, auto,... 
rizando o Governo a. mandar pag.n- pela t<i.
bella a.nnexa ao decreto n.ll~ A,de 31 de 
de âezéri:ibro, ·de 1889; desde ·a ·morte de seu 
marido, o meio soldo a que te~ direito D. 
R<;>sa Josepha da Cunh<t e Cruz, viuva doca~ 
pitão do exercito .-Luiz da Cunh<t e Cruz 
(discussão unica); , 

Votação do projccto n. :31, de 190'1, deter
minando qu.e as tl'ansf'et•encias de oificiaes 
arregimentados, legalmente habilitl\dos, ás 
quaes se refer.e o . ·decl·eto n. ·350, de 13 de 
novernbi~o de 1900, devem ser feitas de 
accordo com ;dei n. 3.169, dC3 1,1 dô julho de 
1883, e sel'i'\.o f<tcultativas-tanto par<L o col'
po <te engenheiros como p<Ll'a. o do estado-
maior do exercito (2a discussão); . . -

:3"' discussão doprojccton. 15, de l!JOl, fi
xando a íot'Ç;L naval para o exet•cicio do 
1902; . 
2:~ discussão do pl'oje,cto n. 33, de 1901, 

autorizando o Govemo n abrir ao Minis
teria da Fazenda ·os m•editos supplemen
taros de 150:000$. (L rubrica n. 9- Caixa .. 
da Amortização-:- c de 45:997$038. <i. rubrica 
n. 10--'-Cttsa da Mood<t-, art; 28 dtt lein.746, 
de 20 de dczcú1hro de 1900; . . 

l"' diseussã:) do pt·ojecton. 27 A, de 1901, 
cst;~~Jclccemlo regt•as ·par·a a ad,judiéa.çiio do 
bensnas execuções em geral, com voto mit 
separado do Sr. Azevedo Marques; 

la. discussào do pPojecto n. i:35A, de 189:5, 
creando no Supremo tribunal Federal .o ser· 
viço tachigraphico e .dando outras provi'-
dencias. ·· 

2o. parte, ás 21/'l horas ou· antes: · 

Continuação da 2a_ discussãodo pt'ojecto 
n. 87, de 1900, ·· mandando óbset•var . varias 
disposições pa1•a fiel execução da. .lei do casa.;. 
mAnto civil; . 
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SESSl.O E'M 3 DE JUNHO OS 1901 21 

Continuação da 2a. discussão do projecto 
n. 85, de 1900, regnlando o SOI' teio militw. 

Levanta-se a sessão â.s 3 lloeas e 45 mi
. nutos dtt tarde. 

a bancada de S. Paulo nesta Casa vem rom
p_ee hoje o silencio que intencion<tlment(~ 
tmha guardado deante da aggressão insolita 
aos (lous . benemeritos Senadore.~ pJulistas, 
victimas da agg1'essão que lhes fez o Sr. 
almirante Custodio José de Mello, · eni artiooo 
do Jornal elo Comme1·cio de 30 do inez pã.~
sado. 

Eu disse que nos tínhamos intencional-
24" sEssÃo EM 3 Dl~ .ruN-uo DE 1901 mente guardado silencio, porque esperava

mos qne, por honra sua, o Sr. almirante 
P1·esidenciq, dos S1·s. Vaz de ltieJlo (P1·esiden- Custodio de Mello, viesse com documentos 

te), ,Ca1•fos ele Novaes·(fo Secretw·io) e An- f'orma_es e decisivos, categorbos e insophis-
·.- : gelo Neto (2o Secretm·io) mavets, provar a. veracidade da 1J.O'(rressão 

infamante que elle tinha levantado ~bntra a 
Ao . meio-dia procede-se â. chamada, a que pessoa de um dos mais distinctos e leaes ser

respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de vidorcs da H.epublica, o Sr. Bernardino de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, CampJs. (Apoiados; muito bem.) ·· 
Luiz Guat!lel'to, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, Nós. no entretanto, tínhamos a certeza ·de 
Rodrigues Fernandes, Christino Cruz; Gue- que ellc nã•J era ca.pa.z de o fazer e por isso 
delha Mourão, Cunha Martins, _ H.aymtmdo nenhuma estt•anheza nos causou a leitura da 
Arthur, Nogueira Accioly, Francisco Sá., rl3ediçã.o das me:>mas calumnias doJornal do 
Frederico Borges, Lima Filho, · Camillo de Brazil de ,hontem e do Jornal do Oorámercio 
Holláiíd;L, Silva Mariz, Eemirio Coutinho, de hoje· · ·. 
'l:eixeira de Sá, E3moraldino Bandeira, 'Af- Ficam, portanto, de pé, não só o repto de 
fonso Cos_ta, Josó Duarte, Epaminondas Gra- honra lançado pelo Senador Berp.ardino de 
cindo, Joviniano de Carvalho, Rodrigues Ca.mpos, e que não foi;. por certo, levantado 
Doria, ~ylvio Romer0, Seabra, Milton, Ma.- pelo contt·a-almirante CustoJio de Mello, 
nool Caetano, Eugenio Tourinho, Alves Bar- como tambem, em todo o seu vigor, as ex.
bosa, Augusto de Freitas, Paranhos Monte- pressões onergicas com que o procedimento 
negro, Marcolino Moura, Heredia de Sá, Sá d,esse contra-almirante foi- verberado por 
Freire, Oscar Godoy, Deocleciàno de Souza, arlltelle illustre representante da politicade 
Custodio .Coelho, Aureliano dos Santos, Mar- S. Paulo. (Muito bem.) .. · 
t.ins Teixeira, , Oliveira Figueiredo, Theo- Por cerb que nõs confundimos no mesmo 
philo Ottoni, Vil'i<J.to Mascarenhas, João a.preço acrysolad.o os dous bencmoritos Sn
Luiz, . Pcnid.o Filho, Lconnl Filho, Neccsio nadorcs representantes do S. Paulo ; mas, 
Tavares, Antonio Zacharias, Mayrink, Sil- no emtanto, se me pcwmitta. que venha dcs
veir<i. Dl'Ummoml, Manoel Fnlgencio, Lin- tacar o nome d.o St·. Sena.d.or Bernardino ilo 
d.olpho Oaotano, Eduardo Pimeni;el, Fer:ua'n- Campos, que, · na sua vitla publica, nunca jul
do .P1•est~s. · Domingues de Castro, Dino gou quo viesse alguom contestar a sua llro
Bu!3no, V:alois de Castr.o, Costa Junior, Joa~ · bidade, inteireza e honorabiliditde. (Calorosos 
qmm ALvaro, Paulino Carlos, Xavier de . AL ~ ·apoiados da bancada pattlista.) 
meida, João Candido, Gados Cavalci1nti, E~sr. alguem, entretanto, appareceu, to
Pa~la Ramos, Francisco Tolentino, Barbosa maúdo, como titulo legitimo de prova, 11ma. 
Lima; Germano Hàsslocher, Vespasiano de arguição · de um jornal hoje oxtincto, 
A;lbl,!.que_rque, Alfredo Varella, Campos C~r- A Imprensa. :: , 
tter ·e Dwgo Fortuna. · . . · · _Pois beth ; venho conteapor a essa aUega-
, Abre-se a sessão. • _ · Çao a palavra honrada de um brazUeiro 

. . . illustro, do eminente Senador Ruy Barbosa, 
E' lida . e sem debate approvada a acta da que me declarou estar prompto a dizer que 

sessã.oantecedente. , _: _. ,- '· aquella .atfirmação não tinhà razão de ser; 
. .. . . visto como o ~eferido orgão de publicidade · º . Sr. ·~.ràlois de Oast.ro-Peço jamais Ievantá.ra insinuações deprimentes 
a p~la:vra para -uma O;{plicação pessoal. contra -a honorabilidade do· Senador Bernar-

. · · .dino de Campos .. (Apoiados; muito bem.) 
·. ····. O Sr. P'resldentê~Tem a pala- Qual_foi a razã.o da animosidade do contl'à-
. vra f:> nobre De_l)utadQ. - ~ · · , almii•ante Mello contra o Senador · Bernat·~ 
· ·. ···. . · · ' dino·de Campos~ Apenas porque este, em . 

· . ()Sr. Valols de Oast.ro (para uma. . discussão no Senado,- quando orava ·o . 
-urna explica.ç(ío pessoal)~(*) Sr. ·Presidente, Senador Azeredo, dera este apàrte: «A d.e 

nuncia não attinge · o . marechal -Cantuaria. 
alêni disso, contra o almirante Mello n:iili· ( •) Este discl1r11onão foi revisto pelo ora.dor·~ c . . \ . ' 
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tt~.vu.ler sitlo S. Ex.. promotor <lo uma. re- O S1·. B~u·hosà I ... imá- Peç:o a 
volta. que lan~:ou o paiz mn um alJysmo». pahvra. 

Pois o eon tra-n.lmirantn•Custorlio de Mello 
poder<í contentar f]HC clle foi realmente. o o Si'. p • .;esidente-Tmu a palavra 
p1·ômoto1' da reYolta, de 6 1lo setembt·o '! Niio o nohrç Deputado. 
se ar1·ancmn inipnnemchtc as pagin::ts th -, 
Historht, c clla ahi está para, eonsign<~,r os O S1~. Barbosa I ... hna .diz que o 
feitos de bravm<~ de um Saldanha da. Gania, pro,jccto merece lla. parte da Canura detido 
que morrén com magnanimidade no campo exame, p ~)is qtw a pt'oposito do assuntpto é 
da honm, como taml1em ella. alii está, para que tet•ia logar o eonlweimento do estado da 
stig111atizat· a. inopcia. e codtrclia. <lo qt.wrn nos~a a:em:~rh e de su:~ organizac,:ão. 
não soube cumpri!' o sei.t devht'. (Muito bem;) Jn('oli;r,rnentc n modo por que se acha. orga-

A Historia alti cst:í. pam decln.t·m: qne o lliz:lda · n. ordem do dia não Ílet'Iiiittê àd 
nmí1c honl'auo 1ló Sr. Br.r·nartlino de C:irnpos Deputado, o íni:Lis lallodoso, acoiiipáilhal' e 
,jamais poderá, ser 'a.ttingido. pcLt imputação monos estar· prnpaead.o para di::;ciltit· os áS· 
de qtiélll, si vi v c, é gr:lç:as :í. long-:mimidacle sumptos ré levantes . nclla incluidos. Um 
desta P:J.tr-i:t gcn01'osa .. ( rlpoirtdos.) cxcrriplo düsp foi o ele uma dás iiltiinas ses-

Sr. Pl'osidentn, venho, cin nome ela ban- sõ~s, n.n. cLtia.L estavam incluidos doüs iH;ô
c:tda paüli;;tac_ corno 1'1\pl'esentante daquclle ,jcc&os de s~unmai'àlovai1Cia, taos Como o dq 
glo1·ioso Es,bdo, fot·Inulat· um protesto e de- sorteio i11ilitar· e o que dava providenci~s 
cl:~rat· ü.o mesmo tcrnpo ttue nã·) temos o mi- sohi·c ;:\. execução da. Lei db câsáincnto citil. 
nimo receio c111H se abra escrupuloso itrque- O prvjr.cto que fixa a fut•ça ilavalexige 
rito, c;)nscieneioso cxiLmc sobre a vidtt pu- un1a sét'ia. discussã.0, tanto rriâis necessariit 
blica dos homens políticos do mcn Estudó. nás cohuições e1n quo se acha à hossá âi:'iriada, 
(Apoiados da bancada pautistlL) ClllC mui.~o carece de iihia organização vei•-

Si ;~ sinccl'itladc, a con\'icçã.o; a honr·a e a ll:ideit•iinoritó.repiiblicaha. .. ·. . . 
probi.dado são traços ~)raes do caracter·bea- ExtranhtL ó silencio da Cainara nas duas 
r.Heil'o, rlevo dt!clal'ar qnc est:ts qualidades di:;;ciis~õêá por qüe pa.ssou ... o projectb o.dê.;; 
i;t·unslbr·nt<tr:tm-se em vil'twles nu a.lma P'~'~-:- clara qúe é pá.i'a lamentar tarrianhà indif" 
lista. rerença. 

Conta-se que houve outr'ora, na Geccia, Inscripto como so acha pàra t1•atai' dó 
tmtn. cidade ondn os joven~;, antes ele entra- ou_tro assumpto, sente não póder tomar 
J'em ]H~1·a a. vida puhlic:t, crri.m .chamarlos i agora parte no debate. Valham, porém, as 
presi;:w um jut·:unonto pel'ante <t divindade ,p;tlavras qu; acaba de pronunciar como um 
protodot·a. E I los diziurn perante <t esta tua appello aos se11S co !legas :para á discussão dó 
do Minct·va: «.Juro qul} hei de manteescm- as8umpto, solJretudo qúando hâ na Camarh. 
pt•e :~ intog-Pirl:ulü do meu paiz, qu9 lwi de t!Uell!, com o sci11 coi1heciiiiento da.s eniJ.Sits 
tr:~balhtu· pollt prospet·ida.de de minha. p<üria, <La. l'vfar-inli<i., poderá, d.àt; as . rná.is complctás 
hunt':tndo sew:1 homens illus!;rcs». ini'orma~:i)es; (Mtti/.o be1Ji; mititó lie1Ji.) 
Nó~ obr.dccérnos a.ôs mesmos dictames, c <í 

pOL' issci que vimos a.gort~ la\' t'at' o nos:~o pi•o
testo unanimc de itdltesão c apoio a esse 
illüstre repr0,;ent<tnte de S. Paulo, certos o 
bcth cel·tos db que ellc p:1ira. em regiã.o bem 
stipet·ior :i c:tlumnià. que enxovalha c á. in.; 
jurla que deprime. (ilfHito bmn.) . _ 

.P.é_ditho3 po1' . is,srj cirie .cst'é 1H'ôtes1;ô, que 
l:ivramos pera.nth o . parlàmento e a . naçP,o 
lJ~·âzilciya, seja crnnóssos Ah1iiics cbnsigiiàdo. 
(Muito bê1it, 1nüito bêm. o orador d CÍi'ntpH
?nentâdo jJoJ· nitiitos d-e ,çeus coUegas.) 

PRI~·IEIRA PAitTE DA ORDEM DO lHA 

. . ~~Sr:. i~re!!lliderlte-,- Nã.o lmvcndo 
.mnnero legal pam se proceder c1s vottt~õcs 
da.s mi1ter'ias coi1stantos da ordoili do dia, 

· .pi,ssà'-se <t ii1a téria em· discussão. 
E' n.nnunciada . a :i" d iscus~o do pro,joctb 

JL l5i de 1901, fixando a fo1·~a.''haval, para o 
exercido de 1902. 

o Sr . . · Ah.T~s irarbo~a diz que â. 
eoilsideração quo lhe riiel-ecc o seu . collêgii 
pelo H.io Gránde rlo 8uL o obl'igá. <L dizér al" 
guinas pll.la.vr;as. . . . . . . .. 

As considóbiçõe~ que S, Ex. a<mbá Ué fa
zer siió consitlel'Ü.çõ.cs gera:es; qu~ iiãó eii
gern de si ciiuiesquer esclare~irriehtôs. . ' 

Reconhece que o seu colleO'á tem . razão, 
CiUítndo extranhn. QUO O projêcto tivbSSd sido 
votado eni siHmcio p3là cah:iara eni duas dis
cussões successi v as. 

Pódc, poeém, este silencio ser muito bem 
explicado pelo fà.cto de e:)ta1·àm os sêus co l
legas de i.tceordq_ com o parecer tia Gmn:. 
mis~ão . 

.Ttllga, portanto; apenas dú seu devel'j l:lx
plicar a emenda olferecida péht Com:missão 
á proposta do Govet·no . . Esta proposta fixa. · 
úni numero tà.L dé aspirantes qtie feêliat~ia a 
niiitflcüla no n.nrio virHlotlro; 

Attendondo a este resultado, a Commissão 
entendeu que deveria augmentar o numero 
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de aspirantes. Saue bem que o numero ac
tual dé guardas-marinhas é excessivo. Mas 
porque~ Porque a matricula nos . annos an
teribre~ era excessiva. 

I~l'ath estas i1s consider<~Jções que tinha a 
fazer em resposta ao noorc Deputado Sr~ 
Barbosa Lima. (llfuilo bem; 11Ít~ito bem.) 

:tfinguom mais pedindo a palavra, é encer
rada a discussão e arliada a votaç·iío. 

E' sem debate encerrado ont 2a. discussão 
o ü.rügo unico do pi·o,jecto n. 33, de 1901, 
auim'izando o Governo a ahrit· . 110 Ministm·io 
da Fazenda os creditas supplcmontares de 
150:000;); <t i'ubrica n . 9 -Caixa tle Amol' ti
zação__:_ o 4 . .>:997$038 á rubrica n. lO-Casa 
da Moeda-art .. 28 d<t lei n. 740, de 29 de 
dezembro de 1900, ficando adiéida votaçã.o. 

E' annunciad<t a la discussão do projccto 
n. 27 A, de 1901, estabelecendo regea para a 
adjudicação de bens nas oxecuções em got·aL, 
çpm voto em separado elo :3L'. Azevedo 
Ma!'ques. _ " 

tinho Campos, Nilo Poça.nha, Lourenço 
Baptista, Bueno dü Paivn,, Alfredo Pinto, 
Miru.nda Azevedo e Gustavo Godoy. 

E sem causa os Srs. Arl;lmr Lemos, Pedro 
Chermont, Antonio B::tstos, Indio do Bra.zil; 
Joaquim Pires, Virgilio Bl'igitlo, Cornelio dà. 
Fonseca, Elpidio Figueiredo, Arroxellas Gal
vão, Castro llebello, Adalberto GuimiLI'ã.cs, 
Galdino Loroto, Antonino Fialtto, Silva Cas· 
tro, Poreil'a. dos Santos, .Jon,cluim Breves, 
Ildufonso Alvim, Carneil·o de Rezende, Adal
bcrto Ferraz, Lamounior· Godof'rerlo, Henri
que Salles, Litndulpho de Magalhães, Arthm• 
Torres~ Rodolpho Paixã,o, "'L<tmartine, Mo
reir;a da Silva; :Malta .Junior, Oliveir·;z. 
Braga, Bueno de Andr·ada;, Edmundo da. 
Fonseca., Luiz Piz<t, Cajado, Cincinato Braga~ 
Alfrotlo Ellis, Marçal Escoba.r, Fi•ancisco 
Mour<~, Angelo Pinheiro, IUv:.~davia Correia; 
Aureliano Barbosa e Pinto da H.ochtt. · 

O Sr. Presideri'te-Havendo nu
mero legal, vac-sc proec1ler ás votações das 
~na terias. Nüiglicm pedindo a pa.LaVl'a, é cncerrttda 

a discussão o adiada a votação. E' annunciada a. votação do projecto n.62 A, 
E' annunciadâ. a tn discussã.(.i do projecto ·<l.e 1900, cl'cando a. taxa addicional de 30% 

h. 135 A,dc 1805, creando no Supt•emo Tl'i- sobre as que a.c&ualmente se cob!'am pelo 
bunaJ Federal 0 sot·viço tn.cl~igraphico c consumo de agua. na. cidade do Rio de Ja
dartdo outras pr·ovidcncia.s. neit•o; destimvlo o prollttcto dess<.t taxa ás 

dcspoza.s com o melhoramento c ampliação 
Ninguem pedindo tt p:tla.vr-a é enccrl'ada d;~s obr·a.s do <thasto<limcnto tle agLm e da Es-

a discussão c adiltda. <t voliação. t; 1•;~,1la de Forro do Rio do ciuro e d:1 outr·as 
dbinpar•ót:em ntais os Sl's. .Julio d.c Mdlo, pr·ovidnnei:ts (2" <Lisrlussã,o). · 

O Sr. Presidente-O Sr. Deputado 
Horctli;~ do Si't, na sessã.o (lo sablJado, re
quereu pt•nl'ct·oncin, pat·a votação rlo snhst.i
tivo que o1l'm·eccn tta peojccto u. 62 A, de 
woo. 

Posto·a, votos o reforitlo.rcqüerimento, l'e• 
conheCG-sc tormn votado a favor 68 Srs. 
Depur;.uloíl c eontra :l3~ Total IOl. 

O · Sr·. Preaiden'te-Não lut nu-

Carlos Mttrcellirio, Albuquet•quo Scl'ejo, Scr
zedêllo Cor•t·ôa, Luiz Doíninguns,.Jo*j l•~nmbio, 
Thôihaz Accioly, .João Lo}JCs, Scr·glo Sa.l.Joya, 
Uou~mlo Souto, Augusto Sevm·o, ~:loy de 
Souza, 1'ttVi1L'C~ -de Lyt•;t, Ho<.tt·es NJlva., 
Trindade, Bl'icio li'ilho; Malar1uias (fon~~alves, 
Mol'oil'<t Alvc:f, Estacio Coitnbm', Pedro Pet·
narribuéo, Araujo Góes, Nel va, Paula Gui
m:ü·ães, Pinheiro Junior, .Jos1} Maecellino, 
C.elso dos lteis, I-Iemique Lagden, Nolso_n de 
Vasconcellos, Augusto de Vasconcellos; Bar.;. 
ros Franco Junior, Alves de- Brito, Pereir:t 
Lima; Jüllo Santos, J~stevão Lobo, José mero· 
Borüfacio, Monteiro de Barros, Bspéridião; Vae-sc proceder á chamada. 
Sá.bino Btü•t·oso, Nogueira Junior, Olegario Procedendo-se á. chamada., vérifica.sé te-
Maéiel, Manjo Cintra; I-Icrmenegildo de rem se ausentado os Srs. Sylvici Roméi'o, 
Mdi'itesí Teixeira Brandão, Ovidio Abrantcs, Milton, Oscar Godoy, Paulirio C<.trlos e 
Manoel Alves, Xavier do . Valle, Alencar Cttmpos Cartier. 
Guln~(),rães, Lamenliâ IAns, Soares {los San-
tos, Victorino Monteiro e Oassiano do Nasci- o E;r. Presiden.te-Rcspontlcram tt 
lUeiito. chmnarlu. 121 Srs. DepLrt;ulos. 

··Deixam de comparecer com causa parti- . . . . . . . _ 
Cipada ôs Si's. Urbano Santos, José Boiteux, V<w~se pt·osegmt' na votaçao. . 
Anizio de Abreu, João Gayoso, 'Pereh'a ·Reis, Comparecem (lopois da chamadt.t os Srs. : 
Gomes de Mattos, . Francisco Sodre, Felix Jqão Vieira, Gastão dli. Cunhá; Celso de 
Gaspà.r, :Ve~gne do Abreu; Satyro Dias, . Rb- Souza, Rayiuundo dó Miranda, Monteiro da 
llriguos Liiüa,Dioriysio Cerquoira, José Moil~ J Silveira, _ Adolpho . Gordo, Araujo Cintra~ 
jardim, Sampaio l"erraz, Raul Barroso, Mar- Azevedo Marques c Lindolpho Sei·ra, · 
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*;:>; ~4 · DA CAMARA 

:\,~ . · - Consultada · de novo a Camara, é con- u_m J?r·ojecto cóq~enào todas as med_ida'3 pós
, . cedida a p,·ef'cl'encia pediJ.a pJlo Sr .. Heeedia stve1s para. ser levaclo a . effeito omell}ora-

.. de Sá. monto do abastecimento da aO'ua de f'orma -a 
E' annuliciada a -votação do substit1Itivo do no momentóactual poder pro~luzir um resul

Sr. • Heredia de Sá ao projec.to n. 62 ·· A de tado pratico, isto é, o forneciniénto d;aO'ilà (~> 
)90~, da Commissão de Qeçamento . . · ·· população da Capital Federal. . . . . o -' . 

f:ie~do . ~sim, p~rec3-m~ q·Úe appr~vado o 
. o St•. F~~ncisco de Sá (peÍa substitutivo do . Sr. Heeeclta de Sá, nao ·está 

·•· ~ ordem)....:....Sr .. Prestdente, a camarra dos Depu- - P~<1i1,1dicado o projecto da Comrnis8ãoporqua 
·' .... tad?s acaba de conceder a pref'erencio, para 0 já ob8ct•vci, · este proje:::to :compõe-se de di-: 

· , proJecto apresentado pelo Sr. Deputado He- versas disposições entre as quaes estão .as 
re<lta. de ·Sá, por uma. deferencia muito me- medidas prop33tas pelo Sr . . Heredia de. Sá~ 
recida ao illustre representante do Districto Nestas condições paço a V. Ex. que ·consulte 
FederaL . . . " _ a Casa si, depois de approvada a eme1,1da. 
) Deséjo,-.porém, fazer uma consulta a v. Ex.: do Sr . . Herellia · de, Sá, se deve ou. não pro
o pro,je.cto, que tinha. si.do apresentado antes ceder á votação das outras medidas do pro
do proJec~o <,la Commissão, que foi por elle j3cto d;:t Commissão, que e3tab3lecem novos 
provocado, contém uma só disposição··autori~ recul'S()S para se fazer a melhorü.t do sàrviço 

. . zando"'o. Governo a applicat' a renda ·liqUida de abastec)mento d'agua desta capital~ , · 
. _do serVIço da agua. para o melb0ramcnto 
. deste serviço. · . : ·. . · O ~r. ':H:eredia . de . Sã (pela 

::1' . -O projccto ._da. Com missão. aaceitou esta ordem) -Sr. Presidente, não · fallari<L ~':li o . 
~::;··: -disposiçãJ, ·mas tambeinincluiu putras. . . nobre .;peputado j)Or Santa . Catharina não / 
·· · · 

0 
S · -v~esse 'á tribtina.jnoi!trar ~:u~a ·opinião muit0 

,;;>~ · . - R. • HENRIQUE :LAG IW!N ::_.Mas onerosa.s. dt versa daq uellá. q u"G .foi _enundada pó r v. Ex. 
::;··.- . O Sã . . FRA.Ncrsco DE SÃ.-.; .creando· urn~ que··. é· autot'idade· _competente, · põrque , é 
); .: 'lei ospécial, determinando a divisão do lan- quem preside os nossos trabalho~ _. ·.. · 
i-':'(: Çamentó, mandando a,J}plicara este serviço a .Nest:.ts condições,/ ·-vou.hmbem_ emittir . a 
5~:: .'f r~nda. q~enão tir..ha:s~do applicada até ho,jc, minha opinião, que não ~stá. )onge clé ~on
·U:<c:z . ~e :que n_!l.o fal~a o proJ_ecto_doh'Jnrado Depu- cor~àl' ,eom ,a ·de V. Ex. de que aapprovação 
:~- < · tado e ; como d1sse, mUltas outras digposiçõe:::, de minha emenda importa . no prejuizo · do 
;:) ~ : q~e · .absoluta.meJ?~e :não podem s3r preju- prójecto d~ . Com missão. . .· .·_·. : ' -
·c;; ;;: diCaaas . pelo proJectp·do Se; Heredia. de Sã. · Quanto ás observaçüe;; de·mu_séreDeputado 
.;_,.: .. · .. Portantô; parece-me que, embora . -o pr•o- pelo Cear1t, cllaa são de todo impeocedehtes 
!::~-<' ~1ecto do Sr. ·Her~dia;-·de Sá seja votado, não e, &i alguma cotBa re~ta a fazer, o proj~cto 
· _póde prejndicar o projecto da Cominissão, e cst,ã. em 2n. discussão c S. Ex. p(tde apresen-

nes,te s3ntido aguardo a decisão de V. Ex. tar na as. a·emcnda que achar conv.enionte. 

. ~ Sr~ . Heredia de Sã (pela ordem) . O Sr. Presidente_;A Me.sa manf · · · -S1 a M~sa quer da1•a!gum escHarecimento, têm: a sua cle~isão. · O substit-utivo do Sr. He
~ _ eu ~sperarei para ~ntão dar a minha · opinião. rqdia de· Sá contém as· seguint'bs dispqs~ções: 

«Ar é. 1. o Fica o· Governo autorizado a· 
~~~;>. ~ ---_ ·o . _Sr. Presidente~ Approvad'o· ap...e!_icar - excl~~iva~ente !J:O s~~-vlço (lo ab~
~~;_ ··:·~·;/.·. pélaca:mara. o prJjecto .doSr .. Hercdia de ·S<t, tec1mento ·· de .· agua · á · ·Capltal ·Federal 11 
,:;~_· :n:1ica :por_·_ su11- vez :prejüdicado 0 pro,jc_cto da renda liquida resultante: da cobrança. . de 
f:~:-; .. -·! Commissão. (Apoiados.) . . • petinas d'agua. . . : ... ~ , · .. .. . ·.. ·.· · . 
?>'.':·· . .. · . , · . .. . · ..... ) Art . . 2. 0 Revogam-se as 4isposições . ,em 
;~: . · '·. ·~- Sr. _Paula:J\.ai:nos (pela orll~rn8 co'ntrario.» .. · · ·- · • ·· . · ~ 
:· ;~ ; - . ~sr.Pres1dente, duasprop3stas foram·fe1ta ·- Portanto,~ a acceitaçãodesse substitutivo 
~:'(: ~'á Commissão do Orçamento afim·d'clHt :se signífica que . __ a Camara .nã() _julga, çonveni;,. 
.'.·:: ·pronunciar. . . . . . ··.· . . · -· · · ' entes as demai~ moclidas .contida~ :no projocto 
~Ç,::· . < • A :primeira era: o .projacto·apresentadÕ pelo da> Commissão; ·· '.- · · · 
;:c;t: illtistr~ Deputado pela 011.pital Fed~ral,o Sr. OSn. .. PAuLÁ.Ruros:.::..NãÓ é ·•·· substitl1tivo. 
:.é'::;·. Heredm de Sá; a ·outrã; era um .requeri- A Mesa labora em- equivoco. Basta ler as 
:~~>. )~ento dos Drs . . AarãO ' Réis~ ·!3ulhões, :pe,; datas. · , ' · . 
:{ i''·; : dmdo o arren~arne~~o do ser:V:lÇO' Q.as . aguas. o s~. ·. ·. PRESI~EN~E_:E' . siil)stituÚvõ .·~pl~e{ 
f:~i··: _·. À;C.o,J.nmissão estudando ambas às propos;;, sentado como emenda, ~ - terri a data de 17 
·~~·;:· tas·apre~eºtou um substitutivo acceitando as de dezembro. Não se trata dó pro.iectó :pri~ 
~_:-__ :.'.f __ ;:,·_~ .. ·.,;_ md ed

8
ijas p.rpnostads no)_)rojecto~odSi•. Hered~a mi

1
tivottdo Sr. Htoredia de·sdá.. ·vo

1
.ut,

1
porttantdo, 

~ _ : .. e . a; , ~,f 'J!ilg;tn o q~1~ er<.~.m,1n isp-ensavms su 1m e Cl' a v o ·os a omcm a ·· su lS :tu iva o 
%;;,!:·!- os. meios constantes·. Iio prój~to, organisou ·sr. Hcrediü. 'do Sá , (ltfuilo lioin,) 
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O Sr. -Francise~-- Sá (pele~ or
dem)_:_Km virtude da deliberação C!UP- a.ca.ba. 
de ser dada,a Camara, votando o projecto do 
Sr. Deputado lieredia deSá, vae con(lemnar, 
desde que o prove, o prójecto apresGn.t~do 
pela C.pmmissão · de Orçamento. Quer dizer•, 
a Camara · rejeita in li mine todas as medidas 

· pr•o:postas por es~a com missão para resolver 
o problema do alJa.stecimento de agua a est~L 
·capitaL · · · · 

A Ca.mara., a.pprova.ndo o ~ pro.jecto do Sr. 
Heredia de Sá, · approvar(~ -uma medida inef
ftcaz,: impedirá · o Governo em absoluto . de 
agir, ria situação angustiosa em que está a 
_popúlaç'ã,o- ·destã Capital, .actualmente em 
relação a esse serviço. (Erotestos vchementes 

gcnió Tourinho, Alves Barbosa., Par.anltos. 
Montcnegt•o, Marcollino Moura, Pinheiro Ju
nior, I-Im·~dia de Sá, Celso dos Reis, Hen
rique Lagdcn, O,;car Godoy, Nels'On deVas
concellos, Augusto de Vasconcellos, Sll Freire, 
Bat'ros Franco Junior, Deocleciano de Souza, 
Alves de Bt·.ito, Custodio CoelllO, Pereira · 
Lima, Julio Saritos, Aureli.ano (los S;mtos, 
Martins ·Teixeir·a, OliveiL'<L Figueh·edo, The
ophilo Ottoni, Esperidiã.o, Manoel Fulgcncio, 
Paulino Carlos, Ovidio Abrantes, Manoel 
Alves, Xavier do Valle, João Candido, Car-
los Cavalcanti, Barbosa Lima, Soares dos 
Santos, Victorino Monteiro, Vespaziano de 
Albuquerque, Ca.mpos Carticr, -C<.\sSh\no do 
Nascimen·co o Diogo Fortuna (74). . 

dci,'l)ancaàa do l)ist1·icto Federal.) · RespJndem não os Srs. Serzedello Cor-
. Demonstrarei que it renda. creada pelo rêa, .Tiw·maz Accioly, · Nogueira Accióly, 
Sr. Deputado Heredia de Sá. é apenas de JoãQ Lopes, Francisco de Sá., Frederico Bor~es, 
120:000,1;000 ~ (Nero apoiados ela· meg"ma ban- Sergio Sa.boya, Gonçalo Souto, Soares Netva, 
ca~a.) ,~ .. . . Esm.eraldino . lhndeira., . Angelo Neto, Ro-

... · · ... · · · dt·i'gues Dóri~, -Paula G.uima~ães, _August? 
. () 'Congresso Nacional,· portanto, está con- de ·Freitas, José Marcellmo. , Estevao Lob(), 
vidado :a dizer si julga necessario. ou .não Viria to Mascarenhas, Gastão da Cunha, . 
attender . ás i•éclamações "da popula,ção .. dest:l. José Botiifa.cio, Monteiro . de · Barros, Pc
CapitaL O assúmpto,s~ndo de tal gravidade, nido :Filho, Monteiro da Silveira, Leonel 

; devo ,cada. um- dos membros -desta Caf)a .a.ssu- Jlilho; .. :t'f ecesio Ta:vares, Anto~io. ~ac~arias, · 
mir.· inteira rosponsa.bi.lidàde ·do seu v-oto; A, Mayrink, S:1b~no . Barro13o, Süvetra Drum~ 
N:açã.o' pracj~a. s.1~er qilem está 3:qui; zeland<? mond, Nqgueiro,a Junior, Lindolpho Caeta1_1o, 
os .verdadeiros· mteresses do DtstriCto Fe- Olegario Maciel, Fernando Prestes, DO,mm
doral e queni .quer crear ()iliiS para o m~.3mo gues de Castro, Dino Bueno, CostaJunior, 
Districto, (j\Tovos p~o~estos vehem.entesda ban- Adolpho Gordo, Joaquim. AlYaro, Azev:edo 

. cacl~ da Capitàl Federal.) . Marques, Xavier de Almetda, HeL'meneglldo 
- H.oqueirJ: -p·orta'nto, a v. Ex. se digne con-· de Moraes, Teixeira, Brandão, Lindolpho 
sultar a ·Camat·a .. si conceJe votação nomi- ~~~·r a Alcncal' · Guima~·iios, ,Lame!J-ha Lins, 
nat para. 0 projocto do Sr. Horodia de S<i,. Paula' Ramos, Fra.n.ctseo 1 olcntmo, Luiz 

. · - . . . Gua.lbcrto c Gc1•ma.no Ha.sslochor (49). 
Consultada a Camara, . é ;1pprovado o rc-

quorimcnto do Sr. -Francisco dQ S<t.. 0 Sr. Presidente- o substitutivo 

. 0 s .r. Presid~nt,e _ 0 Sr. ·secre- do Sr. Hera~ia d~~ Sá foi
2
. a.pprovado por 74' 

tario vae proceder .á chamada. ; ,os .,;:;enh,()ros ,votos contra 49 • total 1_ 3. . · 
. -· q~e:.,: app~ova.rem_ · psubstit?-tivor~ospoitderão E' ·. considerado prejudica~o o projecto 

stm; os q~e Q:l'eJcltarem d~rao.nao . . / . ·. n . . 62 A, de 1900, bem como. as emendas a eHe 
· :P-rocedendo:se á votação. nomin~t.<respon- otrerocidas. 

~ - dein sim; ·isto-é; approvam osubstitu_tiv<? do 
-Sr< Heredia deSá, osSrs. Carlos Marcellmo, o Sr. -1\I.Preira· A.:.lvel§~ (péla ar~ 

- . 'Al?·u_(j_ti.~r<i_u~ .· :. s·~rejo:; :· ... Gaº~ri~l.~ -. Salg.a~o;,· .. S~ de1n)-EStan_do. · p1·ompta .. a redacçao do pro· _ .. 
--r:>eixoto, . C i~ r los de· Novaes, Luiz Dommgues, jecto, qu~ concede ao profes3or da Faculdade 
. . Rciâ_~iguesFernandes~}o~é~Eüzebio, _Clfr!st_igo de Direito dç s .. Pau.lo, Dr. Alfredo ~oreira ··:'; 
Cruz; Guedelha Mou.rao, h.aymundo .1\Ithur, de Barros Oltve1ra Luna,um aono de hcença, .., 

~ .Augusto .severo.' Eloy :.d~Souz<~; Tav~re~ de -venho ·pedír .a ·V. Ex. que_consqlt~ a Camara.<;, 
Lyr·a, . Lima_, Ftlho, )'rm~ad~; ·_ Ça111;1ll? de. si qoncode dispe(}Ba de 1,mp~ess~o dessé!' _re- :j 
Hollandu.; ·:,Stlva · ~u.r.tz, ·. Er·mmo .c?utL~ho, .da.cção para ella ser submettrda ·1mmedmtu.-· \:.-: 
Q~l~o<d\3 - S9uza, Tetxet~a.d,e. Sá, BriCIO Fll~o, mente ao seu conhecimento. · · " ·· · :'{ 

.·.Jõão . .Vieil•a, ·MaLa;quias 'Gonçalves;• ~or-erra · . · ..... . · . . . . . . . . . · .·. . ..· _ . . ·. . . .... . ,.. : 
AlVes, . Julio de Mello, , Estacio .- Cotmbra, . Consultada a.Gamara, é concedrda ~ d~s~; ; 
Pedrõ · Pern~mbuc.o; ;~lfreM . Costa;}_os~ I>u- pens<.i pedida. · ·· 
·arte,· . Epa'llunon~~ . Gracmdo;_ . Ar~uJo,Góes, · _,~ . ·· •:• 
Ra.ymundo : ~e .. Mtran,da., _. ,Joymia,llQ dctG~r: 'Erri . seguid<~ 6;· sem - ~lebatc, approvada·. a :.j.:! 
valho; Soa.bra·, Neiva, ·Manoel ca~t~no, I!.u- seguihto · · · 

4 
.• ·<t~ 

Or:."?ara V. I 
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.- -~,..- ..... _.-....,. ,_ .. _ - ~ .-- ···_ ,..., ._, ,_ ....... - - ~- . . €·i: - o;..;.;.~---~---..;;.......;;.:;.;;.;.;;_~...;..;._o..;;;..--....;;;;.;.;.;;..;.__..;_;..:.;_..:.;_..;;..;.;.;..;.;.;.;,_;,;;~...;..._.;..;;...;.;..;....;;,;;,;;...;..._.-.,;.......;.o, 

~;:? .RimACÇÃO Mello a esse pôstó devê ser . contada (lê 17 de 
N. 5 A_ 1001 mai•ço de 1894, datíl. em ql.ü~ foi â iri'iinêii~a 

vez a elle protn,oYido ; reyogando-se as dis-
,. Redacç!TO final do.Jwojecto n. _ 5, deste an:no, posições em contrario. . 
:,f:.'.'· · ·que co;tcedé ao D;·. Alf1·e. do1l_im.·ei1·a de Ba1·- 1'; t t·· · · · · -a· (. · 1 · -·· . . . .. . ,. . . _!. . poso a . vo ()S e _approya () . sa_vo. a 
ü,.. 1·ps Oliveira Li1nà, lente da Faculdade de emenda) (3ffi discussão ,unica,o pareceriL 11, 
._ Di1:êito de s~ l?aulo, mais um anno de çlq 1~01, dispensando do sqrviço, colll os y~n~ 
· licença, com, o1·dénado, 11a1·a t1·ata1· de sua cimentosque. percebe 0 offi,cial da.S~cret~ria 

~ .. S'áude onde lhe coribie1· · da Camara dos Deputados Alberto Ernesto 
~;, b Congl'esso Nacional resolve: Jacques Ourique. 
i.\ Artigo unÍc(). ~· concedido ao Dr. Alfredo Em segllida ~ posta:. ~ yÓtós e. rejeitàda a 
·\>·' Morei:i'ii. de Bàt•ros Oliveira Lima, lente ca- seguinte emenda, do Sr. Pau!a Rainos: 
>.· ~- tllédratico dri. Facüldüde de Direito de São « Additiva.: 
.~: Pau1ó; _mais uin anno de licênça com todo o Acc'res_c· e .. nte· ·-se hfi-~n·· e: _ficando sup.p' 'ri~.· 
:>:> .ordenado, para tr;itar de sua saude onde lhe . ._ . ' . _· . 
~: . ! ·c~1_1y~ior ; revogadas ns disposições em con- Iiíido ci rêspêcti v o lugar;» 

~t . tí·~~~~·das dorilmissões; fde j~_nlio dei 901.- (p:z! o~d~í;t) -;e~if"c:f~~iftc:ci1:1i~!óã:. 
·'"' GUédelha 111otirao. - Viriato 1\tlascm·(mlúis .- Procedendo--se á verificàção récohhec&-sê 
i::-:.\ .Aràtijo Góes. · terem votado a favor 85. Srs. Dep'!tados e 
{~· _'comparecem airtda·os .Srs. José. Aveiino; contrn, 19, total ro4. . . 
à;::,.; Eausto Cardoso 1 Tosta; Tolentino dos Santos, . · 
:.~~é. Edúardo Ramos, IrineuMachadó, · Francisco õ Sr. Presiderité,..:-Não hà riú.:: 
~j. ' S:llles; Padua Rezende e Benedicto de Souza. m~ro. . . · . . 
~;( _E' annunciada à votação do projecto nu- vae-se proceder~ chamàda. 
~:'' : : niéro 235; de1900; autqriz~ndo o Poder. Ex- Procedehdo~se á êharhada, vei'ificâ;;se 
~-::;::ecütivo. a computar; paríl. ·a aposentaâ.oi'iá do ter·-e .. m-s· e' àu·se· n·ta-do· -0. 8· Srs· ~ Guedelha MourãitJ,· 
?_?, · ilirector de contabilidade da- Secí·étitria da - -- - - -
c}-,:· Vil\Ç'ã;be Irid4stria; eiigéíiheiro José de Nà.-:- Cunha Mârtins, Fi'áiiciscó Sá, ;Atigtisto Se: 
t' ;·) pol'às Telles de Mehêzes, todo -0 tempo . orii vero, Eloy"ac ·souza, Tavares ~e Lyra; Jpã;<J 
~ :-?: qüe este serviu em ·-.f-arias commissões dos Vieira; Percii'â,de Lyta;_ 4.-ffoi1s~ ... c~sta)._Epa
. · · · · ·t ·· -· · 1 G · · ..1. · t . · minondas Gracmdo, Sylv10 Romero, M1ltoní 
;;'>:c· Muns erws ! a uerra; Agricúl ura; Via~ão· Tosta, Alves Bcü·bo~a. Tolentirio d<>.~ s~ntos, 
~, ~ .. é Itidustria (discUssão unica), . Ncilsof!dc Vnséoncello~ •. J!)ão.Luiz, Mâyri_hk, 
· __ . ,Postó it votos, é approv:ido em discUssão silveira :Drui:rimond, AdólP,ho dórdo; H.~tüie-

. tinica c envia!lo ;t Commi~ão d~ Redu.cção, ncgüdo de Moraes, BoneÕ.ict.o de Soilzà. e 
·<· -.· o seguitite Alfrédo Varella. 

~?.:'' PROJECTO o sr. Presidente - Responderam 
::;-;,.· N. 235-1900 . áchamà.dp.ll3 _Srs. Deputados. 

i.:-.·· . o Congresso NacibnaÍ àeci'êt~: . ' . vae sé prbsegiiil; ná votação; . 
. t ····· _Art; , .1. e· E' . o Podeli Executivo auto'riiado Póstà d.l3' novô a_ votos _â. •. reféridâ; efu~iià~ 
~s: .. ~· a .computaa'; para a aposentadoria do dii'e-'- dÓ Sr- Páüia Ràmos, é ·à. mesma rejeitâtl~ 
~~:: .. :ctoi' de Contabilidade da Secretaria da Via" _por 100 votos contrá 13'; total 113• · 
:c ção e Industria, engenheiro José de Napoles Postó â votôs, é appr8vad0 ijifi d~sêüss~o 

j:.~: ~ee;~~~ J~n~fjta~g~g~~~~s~g~Wo~~irlJ~ci~fo~. ~gi~~3uf!f3~~1~ klf14g~í.~1~1~i~Tif~~~~~~ _ 
~ ;~ ·. daA~;t~~2 ~~ 1t~~g~?~:~~ X~ia~~~p;sl~g~sst1~rl; Míii'ià Sodre Pêreirà 50 d1as de hc~nça para · 
·· · · .. ,_ · 1 .tràtàrde sua ·saütle. ·. . . . . . . , · . · 
·j, :comrn.t• 0

• · · . Pósto a vQ.ios, é apJit?v~4ô e* <li~c.~ss~p 
~.;:: : Posto a votos, ~ . approvado ' ern discüssão unica e enviado . á Gommtssao ~e . H.etlacçao~ 
~·( · lihiéà. é enviado tL sancçã.o o sôg1Hrito: · 

0 
seguint~ · · · 

1:~ ·'( · PHOJ)W'l'O .?.V:' · PROJEGTO 

~~{,: .· N. 05 - 1000 :N. 24 -"- .i9ot . 
ê:i/< _. _ _ . . lDo Senado) o congresso NaciÓrlafresoive : · 
~};:;>':; ' 0 ._ .. CongressoNu.ciona1 __ resolvc: Art. l.~~ __ Ficao l?odêr Execititivô âütori~iiclo 
~,;),:~}~ · Ai'tigo_ J.inico:. A antlguidatlo dü. iwoiltoçlão o. concOdm' soiií mozcs de licençá, cdhi o ot·~~
~~' ~':;:d .oAenente-coronel .João Lcocadlo Pcroli•a i.lé nnilo u. cttió .tiver ilh•eitó, -.ào Sr ~ Alêoo Mà1•lo 
;~~~r~-':..·:·:· .. -_- - , - , -- - -· - - . 
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ile Sá Freire; . co_ridüctdr geral do âliásteci~ 
mento de agúa Ui Cãpitál Federil;pai•a tratai• 
de sua saude onde ,julgar conveniente. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições ein 
contrario. . 

E' annUnciada à votação db projécto h. 1Ô4, 
de l 900, autorizándô o Govei'no a confirmar, 
attenlleridb ás necessarias vàgás, iio i'espe
ctivo posto, os àltéi•es ghiduadôsqtiâ tiverem 
ohtido as approyaçõé~ plenas, de qüe trata o 
art. 95 do rcgulariiêri to de 18 de al:li'il üe 1!398 
(2a discussão). · 

Em séguida é posto a 'votos. c' a}.Jpi·ovádo 
em ... 2"'d\scussão (salvo a emenda) o-scgliinte 
ài•t. 16 elo _ . . 

PRO.TF.CTO 

N. liH- 1900 

O Congresso Nn:ciona.l_decreta: · 
Art.· 1. 0 E; o .Governo autórizado a con

nHna_r, {ttenMntto ... ~s · ni3céssà~tas . vagas, 
h.ó fé.sp~ê~ivo pbs~o,_b~ alf~reg grá.diladôs; qtio 
tiveí·em _o_htitlq as .aPprovat;ões plenas, d~ que 
trata ô iü:~ .. !j5, "do reguliúriêrjto qüe batxoií 
çóti!. ü deci;eto n; 2.881; de 18 dé abi'il dê 
1898. . ·. 
. Posta ~ vôtós;.é tambem appt;ovada .. a se~ 

gninte_emenda do Sr. Diogó Fortüiiii: · 
. .. «N:tl art~ 1~;.onde diz ·-· ·tiô respectivo _po$tó; 

sUbstitúa.:.se pelas seguintes p:tlavras: tio pri;.; 
íiitHró posto tle otncial do exercito:» . 

E' ~ualme11tc api_lliôvati<> o.scguiiite ar&.2ô. 
«Rovogt~m-se as disposiçte~ eni con,tt•al'io~» 
E' o projMtb, assim emenda.do;enviadbá i·e-

~pcctiva Conimissão,para retl.ieil;o dé ti.ccordo 
co in o vencido para a ;{" discussão. · 
. E' a~P.uhcia<Íá ;i vótâçãa Uô i'it'ojecto rL ~lU, 
â~ 11399; cônd~dehdo tt AlêÍandNí d'Atfi 

. e, Raul de Sampaio Viâriiüi :Pr1viit3glot. ))Jr 
60 aíüios.. par (:L a_. êoiisthi~cã.o, . iisb e .gôso . de 

üi1la éstradâ .de fei~ro.de bitolá d.e um metro 
que, p~rtjndo de_ . s~ntâr~m ; _nd Pârà, V.a. a 
q_~y~;pã, _tlbírl, . ~tlií í·~~b.aJ .P,~61 , a tí·dri,~e~ra 
lJ,qWgá.rta, é ~a · outras · providêncüis (3a dis~ 
cussa.ô;) . _ .:· · · 

Posto a votos, ê appr.ova.do em 3a. dis
ct1ssão e enviado á Commissão de Redacção;· 
o segliint~ 

PROJECTO 

N. 13 - 1901 

o Congresso · Nacioíial resolve: 
Artigo unico . . Fiéâ o Poder Executivo au

torizado a aln' Íl' ao Mini~terio da Guerra o 
credito cxtraorditiai'io de 837M72, para pa
g~mento do ordenado d~ -"~e~ · :tpos~ntado do 
extincto Arsenal de Guerra do . Estado· de 
Pêr·11p.iübticp, , J~ã:?. I~qo_ijóliHno .dó R<:go~ .~ 
contat; c ~(j_\Ç), de J?-ileir~.de )89~ á. 5 de fey.e .. 
i'f;ird do 1 900l v1sto-nao haver stdo cpnte111~ 
pliJ.dO UOS respectiVOS Ol'i;là.lllerttos ; . fazendo 
as neçessarias oper~ções e revogãdtts as dis~ 
posições erii ctintràHô. 

Posto a votos;··-6 apprová1l0 . em 3à. dis~ 
ctlssão e cnvia(lo á Commissão d.e Reuácção, · 
o seguinte 

PROJECTO 

. N. 14- 1901 

ô Cóngressô NaciOnal resolvo : 
-Ai'tigó uhico; Ficá 6 Poder Exeéutivo an~ 

tbrizado à abrir ao Ministcrio da Industria; · 
Viação e. Obras Publicas o ~redito extraor" 
diiütdo de 120:473$52L destmad? ao. paga
mento dé. vencimentos 0.0 .~ func'CIOOal'lOS d,a 
Repa1·tiçã.o Geral dos Correios, abaix? men
cionados, dm•a.nte o tempo que estiveram 
privados dos seus cargo§ por acto do Poder 
Executivb, entré · o mez de setembro de 1~93 
e o de fvrosto 1lc 1895, f<1zcndo as necessar1as 
o.v~r.ações o i•ovogatias ás dis)?osições em ~on- · 
trarw. . . .. 

Posto a. votos, ,.é ap:pro.va.j~ . ?1~1 di~~~ssi!ó 
unica o chvi:i.<lo tt Cotnlmssao de Redacçao 
o seguinte : · 

PRtÚEÓTO 

N; 104:-.:..-1895 

... "O Congresso Nacíon.at resolve : . 
Art. 1°. Fica o Governo auttWizâd,o .a. 

mandar pagai• pela tahttll;t_ a.nn~~á-1J.o d~.créto 
n. 113-A, de 31 tle dezembro do 1889; destle a 

._ Q ~r-~.P_ · ·_.I"_ .~s. íaêiliê";; A_' . e~te li-o~ ·múl'tedoseumárido, o meio Soldo aqti~ texn 
ject. ot. oi olfe_·r_ê_ c __ i·d· 0 p'. êl.o Si'; P~. uia kambs 6 diféitô b. í~osa j'or5eiJl1~,dâ .q~nlia .e O_i:~_z, 

_yiuva do capitão do exercito Luiz da ~jil}lia 
seg~~ntê requerililento : . . _ . , e cruz; morto em combat~ pór occasuw di4 
' « Requeiro que o ·projecto n ; 210, de 1899, i•ctomada da praçà ae Çorúmbá. . . .. ' 
v0lte á Cômmissão de O t>ras Publicás e Colo- _.· .. Art. 2. ~ Revogam-se as disposições em c,on··· 
nisa.çãoi ,áfirr,i de qlte estai- tomáhdo conlieci; trar•io. ·· -·• · ·· . · • · ·. _ · ·.. · 
m~nto ~o projecto,. i1 • 202; de 1895, em~tta . E' annunciâ.drl. a vôtaÇãô do pt·ojecto ri. 31, ;_:', 
novamente .ô seu pa~ecer. · I i:le I 9tH · di:~tt3itmitlahdo ~ue as transferencias 
~m. stigliiâa é. po~to a -vótôs e âpptio;Vad~ .o de o~cia~~ : ai·J;~g~~efi~~dos, ,Ie~~~rtlente lia.- · 

rotor1do requ~rtmonto do Sr. Pauta Ríl.irl:os; bilitados, ás quaes s~ t•efer~ o Uecréto n. 350i 
. ~ :..i:·: 

1.' 



28 

~~~~..-;~~'iif~~Á~E~J)i\:"F.C~MI~(l:\"-~l:ll:q;~~~..w.J,!iTi!l!'tK<3l1~~ 

~~~ià~ 13 de novembro de ·l900,-d_9vem ser f~itas 
iB;,=,a~ .aceordo-com a lei n. 3.169, de14 dejulho 
~ft:,.d(318_83, e serão fàcultativas-tanto ·para o 
~<>: ; corpo de engenheiro~ como para o de estado 
~·.\::maior· do exercito (2a.discussão); - _ 
i;:'o_z : · Posto a ·votos é. approvado em 2a. discjlssao 
m~~ê.L(SitlVO a emenda)o segttinte art. l 0 -do · 

mento.vigente, fazertdo.as ilecessal•iasop~ra
ções .e revogadàs as disposições eni. con
trario: ' 
Lei n. 746, de 29 de dezemb1•o 

de 1900, art. 28, n. 9-:Catxa 
·de Amortização....:, para ·en
commendas de nota~ - ao 
ca.mbio de 27 ..•. : ....•.. ;. 150:00Q$09ó 

N. lo'.· Casa. da Moeda (ma7 : 

terial) •. para _pagamento de . 
21.520;000 sellos. adhesivos 
encommendados a Bradburg 
Willdnson & Çpmp.·,. ·ao 
camlJio de27 ..• ;; ~-••.••.•• 

. PROJECTO 

N. 27 A -::-190l 

45:997$038 
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Art. -2.° Flcam râvõgad~s ·ás .disposições- -triu,l.npharri pil.Í·a gaudio dos D>Juans · não é , 
dos§§ I o~ 4o ~o a1·t~ 14 do decreto n: .l6g A, um grande mal ~não carece romedio i Como 
de.l9 de Janeu•o ·de 1890, e mais ·disposições recusas o teu voto? · . · ··. 
em contrario. ~ .· 2. 0 ) _ D'outro lado__:a roligião descapÜvo:U··. 
· · . Posto a v6tos é ~approvado em Ja discussão se· do padroado, o culto floresce, a fe revive ,-
o segui.nte _ · · . - _ .. - ._ as ig<'rejàs prospermn, reduzida· a autoridadJ

tempo.ral á St'!a. funéção pri~cipal- g~rantir · 
PROJEC.~o a .ordem material. Mas o · E!;tado, hoje, por-

N; J35 A.,- · 1895 que - o~ casamento c~vil. nã.<;> se cumprê; 
. . .. . . . ..... . ~manha, porqE-e·o ensmo-Je:;mta, a prédica o· 

P~oJÍ~cT_o N~ ' i35,' D'E 1895 ?eatachese nao se ~az':m pe!o padrão offici~~ . 
__ . . . _ . . . -__ .·· .· , . -_-- · .. . . · . . ~~tervém para reprlmtr. Nao é a persegm· 

() Congresso't:facwnal decreta : . . -. -ç1to religiosa. ~ Co.nsentes r · . · ·. . .. 
- Art: l.° Fica creadono Sup-remo Tribunal ·Assim está ci orador entre é:'lSes dous âlvi·.: 

o serviço tª'chygraphi~o. _. i . . · . . •· t~es .=.dizer si~n, ~o~re!}do o risco de fazer. 
· Art. 2.0 'Ús-.debates, · ~c tas e decisõés irão cor~ : con1 hberahsmo - 3. · Paul Bert, dis· 
s(}nd~ .. püblicadas: nô · Diario -OfficiaL á· pro~- . soci3Intlo-se dos _ seus prin?ipios _condensaQ.os .· 

. porç(to_que forem tendo ·too-ar assessões e de· .naformll.la de: Ca:vour; d1zer nuo, correndo_ 
. : •, pq~s _.reuri_itlos .. em :··volumes constituindo os ,o risco ·ae deixar ao desamparo, por falta de · 
~. a·n!J.aes e .a <?Olleeção ·aa.S dec~s_ões dÓ Supremo m~idas a.r~~quad~s; a instj_tu.icão civil da. ~a~~·~ 

.Tr:IbunaLFederat. · ~ . ~ . • ~ · ·> . , · ·, ·.mdw,, Dahumperwsa necessidade de estudar 
·. .·Al't. _: .3;" Fica ó Goyernõ:autorizádó- à' !les~ a questão é i-fun!lamenta.y ·o ·seu voto, ,· , .: .~ 
: : j;>end(3t· cpm ces~es. .seryiçc)_s : até, -4 ~quantiá , de ~. o~.?!.ador, 1!c~ pelo ~tatu quo: v' 'não: ê a·: 
-~ .. J50.f_QO~$:~:ann~~~rp,epto; . poM_!!<lO. ._: para·· isso.· : s1tu~çao assml:Ja;o escuraqua.ntoa de~nham 

.· a:Qrir o necessarw credito; · · -· ·. < - .. .. ·.. · .os: ll!ustres · propugnadQres· da coerçao ma.o"-
. ~\.rt . . ~.o RevÇ>-gam:.se· as di~posiçõos . ·· em .te~ia~, _ em:alg~ns_Estil.dó~épleáa~el!tecúm~ ·i 
c~mtrarw~ -- _ ·· -- - . pr1da a I~I""":'_!tio:Grande,·.Maraqhao, etc;; -~ ·: 

--- . _.:;- · - em outros: v ao aos ·poucós entrando nos '· ha.O: 

'. ~s~b#~~~r.~~-i~~ll~e-~ Estão finrlas -~{~~:íJ;tititoa~~e~!~ii~e~ôq~~~~~e~~ciso:~~-:~ 
-Pá.ssi~se âr~ , . tempo para infiltrar-se nos nos,os éostumes< 
. _, . _ e' até ·para vir a-ser conhecido por todo:estó · 

_ . . . . . - · "" ·. - - .. vastis~imo pàiz de:. ami;lphaootos extrema-
: S~9l:JN:QAPA~TEpA ÓRD]j:MDO DI4. . · · ~ente -,.disseminados ein raros núcleos;: mas 

dLsta.ncmdos p~la fa.Ha de communieações ; 
3°,rapidaé a _•assimilação no direito objectivO 
do costume que se faz lei; não assim a màrcha. 
!nvcrs~t d~ ~eiquc so quer fazer costume, dõ_,: 

· ._Ji:· ~~ri~_Uil..C,iada .. a, ~OI!tÍn~ação dá,. 2a disc~s .. 
sa.~. ' d«YPL'OJecto iL -87, :.ue 'l900, mandando 
o ~~rv~r~ ; y.arias A~spo~iç{jes para . fiel , ex é;. 

· cuçao âa le1do ca:samentó civil. · · · 
~ -~~~ ·:.:-:· ~-- ·.· .· - ,, - __ , . .. Ideal JUridlCo que se -.tem de encariiar..~em·. :. 

faç.tovuigar .na vida ·collectiva; 4°, não é a ; 

~~~i~il~~l~~;~~~;;2~I ~~~~lf~~~~~~1F2~~,~ 
-~ : ~tl)al,~~ço_g,_~tomar _-p~rte_n~stod~qate, iLl~mi~ p()deresloá~es, qtte 'se con~eguir<t obter -a de-; ._: 

. nado·:p9la, pal~y1•a .fiJlg~n tissim~t ';l1o :taront9• sejada acélirriaÇão· d.o novo imiti tu to,' o" qual .:' 
· .. ~"0 Depu'tadoa)~or Minàs;' f?t·. Gastão:(la .. ·Cunha, tudó·tem a·_pertlet• sf foi ttpresent~do a.trayés .. 
~:esc!a~·eÇii,l()i:po!t(logica ·d~ intelligent::> Depu-· de · m,edidas·· antip<tthicas aó 's~ntimento- ·re-) 
· : taxlo_ Sr,.-' :Azevodo :MarqueS e _ c_ontinua.do 1igioso; &i.o .o.s ofiiciaos do 'registro e'osjúízes; ·. 

por varws c<?Uegas q_ue tanto olevaram . a é a -gratuidade e1l'octivá, oom <r divulgação · 
discussão. . . . .... ·.. ·... ..•.• •. . . . .. _ .. . ·.· , . real e ~:{tons(!. do alca!lce juridico ·do casa· 

:.:·: ";-~~-n~r:~t~fo~ .>Jul~ou :devór fundamentar 0 ·mento - civil, :são_ es~os o~ _ fa.c~()I'e~ .-.:.para: -- ~·/ 
.: ·. s~\1 V()~~~-,l';~J:n~ yo~~: :n,on::tiri_ál~ente êh:apa:~o; .g~a.d\l~ acc.e1taç~o · 4<\ ·· co~sa_.graçaq · ·c1y1c~d 
: :, ao.· ~~9.a~e:qomo _an'tlgo·memb.r;o ;do Oong.~esso_ ~~esse ntço d?mestwo. , .. -- ;;- . ~- , .. .. . -•... ; .. : ·!.·~ 
: .. :()Q;rJ~t~t\l,ihto; ;e}aih(la ··~porquo··tiriha · de.· adó~- •.• _: A~rema _~ l.argos tl'açps •a. ~ltuaçe~;o JlqhtlC~ :;; 
· ';:·J)~àt_~~u~~~-t-yi~r~~'-6,~~~~· ::.os~~Mus'.)p!i~tido,s.: !31li . - q~a.ndo . ~.e - ;).br~1l . a.4.sselnJl!éa : ()on~t~t~IIl~e~)B~ 
: .::• q ~e_.O.ta<~e~ ê).rv:~_de ,nes:m;·· questã~: a--Cama·i;aA' : :·· · ·. <fovernõ :P~·oy_l~()p~o,d~OIS ,de}er IDSt~ ty.I~O :~;~ 
. ·· · -·· :JA~§~}# â4.e(q~7~~~:< __ f_.: : é~ _; ;~- - 0_-::· .•. • ••• •.-_0 -" ; . _:, {'-. -·,; ,;1:;Jtg1~df~~g~~~.~M~9 --.~~h~~o g:tl~ril~t/Jiâ~\-!~ 
:: :J~~) · ~ .famt~' d.l3~org~mza~f:te, os7sey.s:~~li~ ·e ;:n,g.J:Jentãs IJÕr n:J.Cftlyq . : d~ ·:nãO '~Gceita,rern a. -.; 
.. :c~1'<;_0~.: ~!.''~'n.;~.e\ . :.~ .: - ttl) r.~~l~ia. : ~ ·. -~-.• êgn.:!_l~~o, :.gr~.~:odeg~Â~~fi~3J~\-t,q~~:;),:• - · (!() ,: ~a~~~.~t:?5J:~I~tg~ 
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mente, casa,r~se l'eUgios;tmente com outra O SR. CA~iiLLO. DE ·HoLLÂ.NDA- EUe 
senhora, ftbanclonundo, assim, sua lr~gitima manchou esse nome. (Ntío ctpoiados; 'Yll'lltt'!.<:tnR 

1nulhcr ! » velM31JWntes.) . 

Es~a.accusação,st~l'Íttc•geavc,para.um<:üto O_Sa .. SrLVA MA.Rlz-V ... Ex. níio poclerá · 
' rêpl'esemante do dtwo, foi re·it3ra:da. pJlo absolutamcn.t.!J proyar a peoposiçã.o que 

nobee Deputado por_· .NJinas, C!ljo nome peço ávançou. (Apoiadosge1·aes.)" "·•"·· " 
vcnii1 para declinar, o Sr:. Gastã.o da . cunha, " " 
cuja pa,lavra fascinante e ax-r~?batadora pro- O Sa. '!AuRELIANO Dos SANTos-Trata-se de 

-.crll'a a toJos·-c.mvencer .. 03" nobl'as" .. Dep:.t- um dos' Uispos mi1i::; distinctos do Brazil. 
"tados, porém, tiveeam a dúlicadr-za · de .não (Apoiculos.) . 
-declarar o norilc do-Estado,: a cüjo bispo se " 
referiam; . ". "~ 0 SJ:l: MALAQUIAS GONÇALVES:-Jâ. pelas 

O ·que n1o .- disseram aquellcs . illustrca suas YirGud~s e ji:t pela, sua illllstração. , - · 
Deputados, foi aiiirmado, em aparte3; pelo O Sa. CAMILLO DE HoLLANDA-Na opinião 

. meu oomp:.tnlleir<J de b<mcn.da,.o Sr. Camillo de V. Ex.- , 
de HollaMti, qu~ dcclrwou;:qúc.mdo lt.lminJSt\- UMA: Voz- De todos' que ~cem_ .a. hont'a c a 
mente fa.llava o nobru Deputado pJr Minas,. r d 
ser.ó bispo dtt Pa.rtthyba. _· . -. . . _ . 1elici adc de conltcc:~.l-o. (Apoiadosi muito 

Esta aflirmação, Sr. P L'esiclent':l, devo con- bem.) o 
fessar, fériufunclo minha <tlma,-m<tgoou pro~ O Sa. SILVA MARiz-Perfoítamente; é Ci~e 
.fundamente o meu coeação de paL'all.ybttno, ·o conceito em quo é ticb o venerando bispo 
porque, se>via o meu Estado· abn.tido, empo- do meu Estado, pJr todos os seusdio0esanos, 
b!~ecido c áS.~ola.do por. ~eccas cruéis er0pe- c~m excepção, tttlvez, do muito. pouco~. 
tida3; era -. par<L mim u@11, consolaçãO( ·era (Apoiados;) - - . . 
:para mim um conforto vê l-o sempre abra- · ~· isso o que posso garantir aos nobres 
z~tdo _ .• nos esplendore.3 _. de ·_ to~lt~ grJ.ndeza DQputàdos .que me honra,m. com suas pre-
moraJ ; sa mo, era amargo nã.o o ver, pt·os- senças. ·- · 
pero :e .. ventm't>so, rnMcilat' coli1 os otHros 
· ~,ta,u:os dii.União nop:·oge_lHSo.mn,térhtl, cra
·me· d()Cé vé~-o c<triünlHtL' na vanguard<t do 
prügres~o ·moral e e.:;pil'ituaL {Apo·iados ; 
muitô.bem). - · . ·. · · 

0 SR. MoREIRA ALVES-Sou insusp0ito em 
relação aos p;vlees e allirmo que o Sl'. bispo 
da Pa.ra.hyba deixou om Pernambuco muito 
bom nomo. 

O Sa. Su;vA MARiz - g ainda 'o mantém 
Immaculà\.!.o. (1lpoiados.) 

O Sa. CAMLLW D('; I-Lu.,r,ANDA- Pt·ovn,rei o 
.. nnti·at•io .. ' 

Ora Sl'. •• P~·csidcnte· accusar o vcnm'a,n,lo 
e Ex1Ú. ·Sr .. bisp:.J ui~ i:>;~rallyba, ttue uon· 
quidcoü D.tlUtJI!O ernbH.JJU.ú logai·, nú.o pot· pL\J
:t0 ;i/âü' uu.eoz_ul,i;Lcend:~" (úpoi<ltlos), Hl<t::! .J.l0l' 

suJ.s ..;.,roL'(} OS, J!OI' ;:;;m;:; e.~uuJ.u~,. yu_~· :su<.~:; 
vü·tu(l(H o pelo ~IJU incpnte::ltiJ.Vel met'CCL- O SR. Srr,vA .1v1Aruz- V. Ex. não o far<L 
monto (apoiados;> mu.ito ócm:) r 1'a.ZC1' tJ,o in· i!i"infpotentepttf•a tan~ó. (Apoiados.) Em todo 
just<k i.tccys~~;ção, é ·qp.orer que o n,ivclmoral o caso esperemo·3 es~as proyas. · .. 
do nosso· •· Ed.tado desça _consideravelmente. Sr·; Prasidente ; eu não :podia contestar 
:(Apoiados; müilo bem.)_... ~ .,, immediatamente ··o mou nobre collega de 

-- n_ · ::s_ a_: Tos_·r'f,_:,---_:A_ c_c.·_usn,Í;.õe,3 d_ esta "'ord.em bancada, quando deu o aparte ~~~ue me re.
.. · .. · . Túl'i, porque ~não conl1pcia o ftwc~ allegado, 

nã.lsc~:r,~zetn. sem_aimmeüiata _pxhibiçãio d.e si bemqu.e- conhecesse facto diametralmente 
:P.1)>V(:1~ • - - ;õ , ,.. · · · - ·. · · _) , . opp9sto ào qúe: S ~ ~x: afliemou.- . ·. 

'[)._Si{. __ :C"~~nLiio~-pE}ür,LAsfDA ~II<\P d() · ... Eu sei,!;le scienciapro:pria, quoovenm•ando 
S(3I'. a)?resàntada,s'~ -· · Sr .. bispo do meu Estado (o facto se deu na 
·~o sri:. ''snvA MARrz-Peço psrmidsão :para· Comarca de Souza, onde resido)nft,o iermit-
pôr ,etndttvida ~·,confirmação de v. gx, ~~~1rJ1~~uf.~~~~~toa~~1f;f6fo0 c~rif11~~~;~ 

·. O SR. MAÍ;iAQU.Ú.S G.oNçALVES -· EsseiF senh011a. . . . - . ... . . .. ltl . 
1 ústre ropr~Osentail.te da Igr·eja,, 'ant::~~ de ser J!;ste individq.O. deixou a ninlher ·com quem 
bisp·o da: }?al'ahyba,JoL di:L'eelio( . .d.i um col· ca::;oU ·'civiliX1énte ; · não quiz casal'-se r,cU
lqgio.nó Recite;. oüde -dei:.,.;ou:rJ.rn:i n()me'lwn- "'iosamen'&e·"COm a mesma;· seduziu uma. sua 
rarl'o:e}ql1o àté ·Ji_ojo é alli proilupcilúlo. com pl'ima, vil,lv::t, ·foi ao vigal'iô- d.<l freguezfa e _ 
ve~·d31tfet.~:~ _V(3U9~a~ão .. (Apoic_tclos(-úwi~o lJ~·rj~ .)· pc,din-111!3- que_. alcü.nçasse (], d1_spensa d~ pa-

0 s_ R_ •· . .Jo_ -.,·_INI_ÂN_O DE CARY-_XrAió]j:·ou·rRos:_,- r<lnt<~sco, a.ftm .. de çasu,r7se com sna :prima. 
Eis üm' t!úterhun.ho yali_ósfs_simo'. · O ._ v+ga.rio, que é o ~.da .. mil).h~ freguezia! 

muito distincto e virtuo.3o revm. padru Fran-
ÕSa ... srl.v-A. .. Mj.J.üz~Queeu·lnuito _agr~ .. ·eisco ToL·roi3 B1·azil,·· negou-se ·termin~tJ1te· _ . 

de;~éa~~~~.;;,_tt' ' : ~ c.:'· , __ rrrente aos desejo~~o D. J,uan .. Este. rec~rr~U·· ,_,_ 
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. ~ en~o,' p:ara. o .Ex:m~ S1•. bispo ·e este negon
lhe in limine a. di.3p3nsa. pedida:. 

. O inili·viduo de tlue lallo milü~Lva. na poli....: 
.. 'tica; ti:lzlnt<!I"vir os seus chore~ ll;• ques&ãn; 
. estes reiterarani o pedülo ao Exm. Sr, llíSJ.lJ 

que ntio·cedcue cominuou a negar u. dispGJl.~lk· 
· Q casamento não se realizou. l.ilillito bem.) · 

Ora, Sr . Presidente, um uüpo quo assim 
:;:· · procede, ·não póde indttzir, suggéS~tonu.r uri 

·aconsell1il.r a. que1n c1uer que i:leja, p;.LI·a ·se 
. C.:'\Sal' re}jgiosa.mente com o. m a $CO llOL'a, ;;cndo 

' cãsa.do ctvilmcilt!:l com out t•a .. (Apoiados; 
muito ocn~;) . 

. o Sn.. MALA.QUL\.i! GoitÇALVP-s-E isto está 
;. de accordo com os seus a.ntecedentcs. (Apott!w 

aos; muito Õem.) .I .· . . . 

····-.----...~'I!Y.I 

. """ . . 
o sn.. <ÜsTÃo nA curnrA. .....:. Terei o ·maior· 

pra.ZOl' em ve8!.f:tc to <J.es ,.t;l.e_ntitlo. ~· . . . 
O .S R. S I LV"( MARIZ- Ycl-o-ha . 
Tcl'min11ndo, Sr·. Prp::li\ll.lnto, <Lgradeço u. 

bi3nevóla atceilcji.o . com !:iuc:mJ lloní-<.~.ram os . 
cuHegus pi;esenGJ.1 ·o il.gua.rM <HJit•.vvas pro
me~tit.l.<.lil . pellJ meu ilu b t'e. · C<JiUJ.ii.L.ahuil'o ue 
b:J.ncu.tlu., para vol.t~u· ?- e:sta tl'ibuna. (Afuito 
bem ; mu.i!o b~m.) . . · 

Fica rb di.3cu.'3Sã.ó a.dit\dt\'·pe~.hoi·a . 
. . . ... •. ·: 

·O Sr. Carlos <le Nov::~e:;o..(fO &· 
c.i·etaJ·io) procedo á leítuea do seguinte 

EXPEDIEN'J;'B 

O SR. Sn~vA MAH.t:r. .-:- C()Ú1 e!fei to, Se. OifidiJs : 
.~ Pre.>ide.l).te; o eminente PL'cla.do: parahyoa.no Do se •. Dcputttdo Jo.>é Aatoriio d:~. Silveirrl. 

nã.o pórfé passar por· um indi.scip!i!lado, pois Dt'Utnmond; communimtudo C!UC,pO!' a~ll~r-se : 
devo conb.ecer e conhece llerfeitu.mente, cs- gr;L >Gm('nte eriiermo 0 impos.;ibilitíl.do da 

;·· .< tou corto, a. disciplUla. de :su~ Igreja.. S. Ex. cominua t· a exercer o seu Hiand<\ ,;o, ua.s scs
t~ .' .não póde igrioral' os pro.cei .;o;; e os coci.sclltus ,;õo;i do 001•1.e 11 te a.rinu,:. 1·ec1ucl' . t.:on~cssã.P de . 
s ,. ern:uta.dos da. Sagrada Ooogl'Cgi\yào da. Peni- liCiJClÇiL pam n :a.tar de . sua. ~Ja.ilde' dur~nGep 
:\ ,--tencia.r·i.a, e m lou~i, e da l!!ncy~.:licú.- A1·ca- l:ei'eL'iuo tomp..>.-A' Gulutni')sà.o de Po'Giçõê'.:l 
~· ·._. +ttmt· dioin~ sapientice- do SU.HHs:;imo .patlec 0 ·1Jodores. . .. · . · · 
.. Leão .X. UI; e in li:lt:HJ, L'CCJIUilH:!UJ<tHdt;, cu mo ·· 

aqui virnus cit;Ldu pelo nulJt•e iJ<:puta.uu pel<J Do Sl'. lQ .. Sccl'etal'io .do .Senado, de 'l do 
Mtu•anllK:i; cujo nome pl·ununc[,) :;cmpt•c c-.~m CO['L'Cntc, l'lllllOLL<Htúu ·· um ll.us u.tttogL'apl!u:? 
t•;do' rc:>p(!i~o, monselhot• Mout·ü.o, (1UO o da H.o;olução uo)Jongi·o.;::lo ~~i.l.cwnal, dcvid<~- · 

. 'clt~L'O cat llolico lembra.s,;c a. todo.~ ·Os fieis n. menw l!<mccionad<L, u.utO L'Üt.ando :o..Podor: i•:x
,·. · ~ n:ecessida.cle do obodecc l' il.~ lois l)L'C'f>crirH<1.'3 ecu~l v o :~ concoocl' ttO cngc'nueu·o Ped.t•o .Luiz 
·:·· . S)ure o ca->amcnto civil, nos pt~izcs em ·quo Soa.I'CS úo Souza. uu <~· CLUJ..Ircza c1ue org;miza.[' 
· . ·essa institui(;ão ostivésse em vigot·, u.tfm de a. con::~truC(,'i'io de uam estt·nc.h~ do tài'ro_ent l'e · 

serem gut·a.ntidos, não .só <W~ esposos ·CJ.!..mO á.. o · ponto· t omünal da f r-anea. n;1vagaçã.o a. 
Pt'ole, oj' ell'ciliO:i ·ci!!is d<iS ·mesmu.s leis. vapot• clú Rlu tlra.nc.:> o o pont<:l rruis cunvcM 

Pa.raf cunt~tar o. 1ac ~o com :,;egm'ança., nieuto c.l.tt ü·orlteil'a. com a üuy<tmL·Ingleza.--
. dirigi-me por. telegramma il capitai elo meu Iatoi t'<Lclu.. 
Estudo, do modo seguinte: . . ; Do !llinisterlo ua Fazenda; dQ. 3 do COl'• 

.. « A.ffit'mon~se Cu.lllara. Dcputt~dos ter bi~po ~·onto, I?Jlviu.ntlv a sogui)l té' · 
Ca.;adoindividti.;J muadu ci.vtlmente· outra · -

~:- . mulMr. Que. I:J.ouve ~.» . .· . JIIENSAGE~< . · ·. : 
' ;·. . . f:is a. resposta; . ' .. 

. '«Dr .. · -Mà.r~-Gam;~,rá Deputados ~R~o- · Srs. Me~lliro3 dp. Congr~o- Na~~ouat....::. 
·Pura. 1nvença.a. Nunca se. deu · caso ·btspo· Tendo o .. Go~emo em -1'8'J9 mandado .alugar 
casar l'eligiosamente ilídtviduo casado civiF ·Upl predio pa.r<li o funccion.ai'Jlen.~o da Dete
mont(} outra mulller.» ._.., ·. · · . · , ga.cü> Fiscal no Estado do Rio G1.'a11.da ?o Su~, 
. . E' <.l.S.Sigi:utdo esto telegramm:t' P9lo ~ui to Côl110 era 1ndispen3t\Ycl, ·np~zar .?-c n~o con~ •. 
diguo." Sr·. ·~onego Almeid:1, reitor do se-:- signar· ,~ L'ei de OJ·t;m.mel)tO, emao v1gen1ie, 
min~trio tlaPar'a.hyba., tão vi~.tuoso o tã.o imptil'ta.nma .alguma.·.pa. .. <L ü\zor face á des

::~ · Qis;inc~ com? o Sr ' .. b.i:J~o: . · ... ·. · . . ·. · pcza.; peço-v o~. u, coiicJssão do ·cr·~d! ~o n~ces-
iX: ~ .. Eu n~ P~(h~\z.· Sr ... Pres1den:;e, · .. de1xa.r, Jlas•: Si't.l'.io · pa.1·a. t~erem ,Pa.gvs ao Pl'OPL:Icta.rw do 
:!\/ ~r .accu!)a.ç.~o ta<?_.~~-ave. contru. o ·EXI,ll . , :Sr. · 'mesmopreúio, Frt~ncilwu,José .de Atmetd.a.,. os 
~. bLSpo de. nunha. ci.tra . ~r e a n~.t.a.L . · sem .t~m tüu·gut=fiS C()l' responden~lls . a.os. r.ncza:;cde :s2l
. ··•·· ·protesto vehement e, .tanto ·n;ltu:J ctuanto:ella. liellliJI•o a.: dczumbr·o do ·anno ·Cl•ado, na. 1m~ 
7i· · náo~ ·tem .b_(\~e . p<J.m se ~~t~iba l' . . N~o; .e~ n?to JWrÚiit:h~ üc.S:UOU$000 . . · · · · · 
. . ·:podtl!> cala.t·-me qua.nô.o .>'líl. a.cc.ust~do IUJU.3tu."· · · ·, . · :· l. ·p •·'. ;. l 2 ··d ·· .: ·· · d·, . l90f --

' mente um pa.r<\üybano .à{tà1U~ !l >e collocado; , Ot1PL.tt\. cu.~l LL ' 13 .. e m~lo • ~ . : - .· 
.. .. o jn+m~ls .. intú pares gd clerq .catholico do Jl!. 1·~~ ra ... de Campos Saltes: 'C'~ _üomnit,sao 
~~/ meu Esta;~o, . .e cujo ci v:ismo, cujas vietudes e: de O r ç[l.mento .. · . . : . . _ . . 
. , , . .... merecimento são reconhecidos .. em todtL sua · Pr;ot~~o do.J.lresidcnte da. Camar·a. Mmll· 
/, '>. :· ~scese . '(A,Poia~os. i ~m.uito oe.m·;) ~ .. . . : • : . cipii.l dó Dom ~.im; E3tad_o.:~ ~e :~in<~;;:J G~raes, 

. _,. . .. . .·.;·· 



35 

.~ .. 

..~.,~~lJI~----~ 

FJ~ancisco Alves Moreira da Rocha, rela.ti· (le bancada,o aparte que deiao primoroso 
vamcnte ao .plait_e~federal do lo distt'icto, orador e honrado representante do Estado 

· pela vaga do coro.l'll'el _Roiolpho Aheeu, de de Minas Gerao~, o Sl'. Ga.stã.o da Cunha.~ .. 
que só .houve cleiçií0 em qu1tro sec~ões do o SR~ GAsrXo DA CuNHA _ Obrigado a · 

· mesmo municipio.~Ã' Commis3ão de Peti- v E · 
ções 'e :Poderes. · x · 

t
. O SR. CA1HILW HóLLANDA :__ ... quando 

· Req_uel:imcn ·os: s. E:c, na- sessão de 30 de maio ultimo de-
. De Alexandre Braga. negóciante no E:;tarfo fendia brilhantemente a procedencia do ca· 
·de Pernambuco, s ,ucitando credito da qttan- samentocivil ao religioso. 
tia de 21:8.21$400 para . pag<Lmento do que . sr: Presidente, já disse 'eiÍl aparte ' ào 

· lhe deve o Minis ';erio da Marinha.-A' Com- honmdo Deputado que me precedeu na tri-
missão .de Orçamento. .· .----- . . buna que provarei á. Camara, desta mesma 

Do Galdinô Francisco dos s'antos, cabo de tribuna, a veracidade do que · atfii•mci em 
esquadra do 38o ba.talhão. de infantaria. do relação ao procedimento criminoso do hon
exercito, - p3dinjlo uma pensão.-A' Com- rado· bispo da Pamllyba, que casou religio-
missã.o de ·:rensõ::Js e. Contas. _ samente um cidadão casado civilmente com 

. . - outra _mulher, () que fez conscientemente, 
De Clara Carneiro Merjdes, viuva, irmã. do com 0 fim urüco de menosprezar a lei do ca.-

fallecido almirante reformado. Manoel Car- sarnento civil. · 
. neiro d<t Rocha, pedindo seJa o .Governo .au·- Sr. _ Presidente. Comprehende V. · Ex. que _ 

to_dui.do a reconhecer o scü direito. á pei·ce-:- apanhado de sorpreza; nã.o posso de momento 
pçã.o do 'montepio e meio,soldo, deixados por exhib.ir documentos •· eomprobatorios do que 
·seu irmão; a contar da. data da publicação .a.ffirmei. -. - · · 
da letdeELde novembro de 1899 em diante. . o -SR;. MALAOUIAS GoNÇALVEs~Nã.o é obri-
-A' cõmmissão do Fazenda; · .· · · . . -. · ·.. · . gad9 a .apresenta f a prova já., 

D.os remadores e patrões da ·é<Lpita.nia do 
Pol'to da Policia da Bahia, pedindo <mgmento O SR. _CAl\nLr.o DE HoLLANDA- Apresen· 
de vencimentos . -A' comn1issão . de .· Orça- taPei quando qui?.et· o ~em cntendm•;., 
merttó. _ .. · . _ . ' · . - Ó Sn. . . JOV!NIANO DE CARVALHO - V. E:<; -
-Fica sobre Li, lVIesa, até ulter•ior deliberação, est<t obl'igado a, apresentar <Í. Cama r a a pl'OV<~ 

.o seg:~tihte . . . · .. · .. . ~ . do q_uo disse. ' 
ó Sn. CfAMILLO m: HoLLANDA- Níio pro-

. PROJr~cTo ciso que 'o hori"l'ado Deputado venha dizeL·-me 
o ([LlO <.levo fazcl', pohnci bem quaos os meus 

· Q Óóngrê~so Nacionalresol ve: •.lo veres c ai n<.ltt molhol' sei cumpl'il·os. 
Artigo unico. Fica 0 Poder Exccuti v o 1111 • St•. Prusidon ~e ... lwov:troi tt\mbem á Cu.-

t · · r1. 1 · M" · t · · 1 · · mar.·;t, 1.10 pu.iz o a todo o mundo ca.tlwtico si 
orlza o a [L H'U' ao lniS erro c a. .Justtç~:L o u.~sim f'oP }J. rociso ou cxiair·em os nohrcs 

Negocios-'Interiores o creri'ito extraord.inal'io " ~ 
de2:800$ pa,ra~ pagaiilento n; D. EugenüL·Tor- Deputadps clrwi::a.es r1ue mo apaetebm, quo · 
:reão :Corl'êà de Araujo. vhiva dos ,juiz de di: o t\ctun.l hispo do Estado da .. Pa.ru,hybn., 

·t d" ·o-rd 1 1 h 1 · 11 D. Adaueto de Mirand1t HenPiques, conver~ . 
rero·enllspo_m ·! r a,( e, xtc are Lrnlo pho ·t.cu os templos ca.tholicos de sua diocese -em~ 

'· ·Hisbello Corrê[l, de ArauJo, dos vencim~n~os verda.deh~os bttlcões, (P?·otestos dos Sn Depu
.' quo deixou de .peceber OSBU finé.Ldo w,arhlo; e lados Valois de Castt·o, Aw·eliarío dos Santos ~ . 

de. custasdo, procesi!b;·-·erlivirtüde da .srnl"' ·. oúÍ?·osS?·s.~ · Deputados) ónde .tudo so · vende; ·· 
· tenÇéL-dojuiz fede1'al' desta CÓ.J1ital, passn,'dâ 'de.sde. '.o.· fli.lso. bilhe.·te. da, confissã.o . e:dgidtt,. 
em julgadq, por não ter sido clellu. interposto ~ 1 t r · 
o. r.e.eu.rso d .. e. )LPP. ell.a.· ·ç.·ã. o.,· ~. a. .. zer.ld .. o .·I). :x. ra.· e.s.s.e. para. a ren.liz:tçao c o casa. me~ o re )gl?So, 
f · - até <is certidões -falsas de bapt1smo, mmtas 
im a.s .necessartas:operações e revogadas ~· ás <.leshs . ã t .. roco. dc.·.1)almos de __ terreno. 
disposiÇões .ori1 contrario-. · . . - . -

S'ú,Ja ~la.s sessões, ,3 . de . julll~o de·190l.- :_Q .Sn,. VA.LOIS DE CASTRO-Declaro-a pt"iot·i ·: 
Teiréei1·a de Sá. - . . · . · · q_uo v. Ex. não pro:vará isso . . -- · · · 

. O Slt . . CAr.:ÚLLÓ-DE._lÍoLLA.NDA-,-'Y .. Ex.verâ ; 
. O Sr .. camUlo de I-I~llanda- si lirovareiqunã.o, opportua~mente. . . . ·. _ .. ·. 
· Sr.Prcsidente.órcalmentedolorosa .. a .minha · õ -Stt.' CA.ssrAr-io Do NAscrMr~NTo-V. Ex. _: 

PO..;<siçã.o nesta tribunai pqrquan ~C>. ·sendo ~ílt.a ·a :tlcit' .cnipeaza.do a tr,izer as prov<ts . no espaço : 
-PL' imeil'a .vezq__ue tenho <t hqrir[!:de oc.cupa~"a., . de 'to}npo. -_de q_.ue p.ara-isso pr~m.·zar. · .. · 
é·para~l'atar deum <I:Sstnnpto gra:v.~~ o .mo: <. ÚM Stt . . DI!:PUTADO.:..:_Véremos·isso . . 
liridroso : mas, não posso deixae·de fa,zcn~o, 

1
- • . ..• · ·· •• · .•.· .• • . • . .· . . · • 

uma :. vez que vem de sor . contestadoi?olo . , O SJ.\:.CAl\Ill~Lo DEHOLT~A~DA~Hão de _vel' : 
Sr ; ) 3!iv:'u. .i.Vlal:iz; lll,f;l_U illllS.ke - cornpi~11llçil'O isso e ·mais a;lguma C.O\lSa; hao deyet• prov~r·: 

. - .. . . ·-. . - ., -· - . >· . -.. -- . ' - . - . . . - .. : . ·. • .... ·· ~ .__-!'"_:: 
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.it~f ' 't: )ti 1 
• ! . ''"z'g;,: \ -~'!\'~:ás ij'~~i;Aií'.t'~!~; .,,•;;;;;i;it] ,., ~, , > • .. "•"' . ·.· •· 

~fU;:,t~m 11ern . que a gana nela :.4essc bispO chÚiou ment~·.tntcrno. · . Pir~cc, _: •. ~ilÚetá.D.tof~ á êC1n:l- . 
:->áQ pont0 de nomea1•- l}_emfei'tores: dri. . cat.be- missão quo o cirso. sir1l xesolvide> crinveni()n~ 

:,> dral os mesmos - mã~ons que·elle hC~.via pro" temente, substituinil_o.:._rooi~pót:~<19Q2. · · 
~\. >hibido de _ servirem _como ies.tomunhlts de- 0 Conr...rr_c· "· 80 N.· __ "C.lo.n_al_ ~- 1 e.c_re.·t_ ... __ ••· 
s<': -· casamentos e lJadrinhos de crianças, CJ.,UC -~ ., "' u · "' 
~:: :~ : · ern.m lev~das __ â igreJa parre receber o sti:= _ Art .. 1> Flca inf;tft~id~-- :~)nscripçã()_ n1_l:1;; 
~t;y - crarnerltó- dó·baptismo; sacramentoesse que · ritifl.ia da .Repuhlic.:a·, feita ·-misreparticõ.és _ 
~~' .. ,/.pôr aq uelle motivo deixa v a muitas vezes. de comP,etcntes do Mi nistcr.io . da Marinha;' (fObt'i.:. ._ . 
~~N:. ·se-r-lhes ministl'ado ! · ·· · · --- ·. _ : gatorüt . p~u;n. ~orlos: ··a:;; bl'az.ilcü'ôs, natos ou , 
t?:t~· ·'--: '. Poderia ueclinar os nomes tlos cidadtLOS naturu.lizad __ . os,_ (lllC eXafcm;eill : . . · . , > ,:_:., ._ 
~~!,{ i<:maçon S tL!J~:a.dados com 0 ti tu lo de bem feitor a) q;t_i_a_ Iq1ie_ •. _r ):J_m_ p_· rc,_,_l"l'O o·u o_c_c, u_:P· .1çã_o_ a, .~b __ · o r do . 
~~;:;;;.:: ·_ . (la ca.theural, aliás cidad_?,os dos mais rcspni-i-;t· · taveis daquelle Estado.;. não o· -faço, por(m1, U.os ·na~os .qtte ~e- dcstiqarem <Ln"avcgaçã.o 
~;{: :.· .·- po1• não estar para. isso autorizado. _ . . transoceanlca; · d~· cabotagcTl1,•.o:u .nas-agt1as : 
i f'{ : . Já·· vi\ ·portanto, . V. Ex., ·sr ~ Presidente, interlorE!,S ,da República, seus portos, . ·en::.·· 
~f': ;' qtte obispo que assim procede, 6 capaz de ~.madas, rios., l~goos, etc.;·. . - __ _ .·_ .·· , .,.. ·.:: . 
~,&·· ,_ c(l~ar religio~n.rnento um cidauão casad()J::J-:- v) os _que exm•córcnn __ o. profissão ·da rmsca; · 
>_;._:':_~'-_':_ -_ - _·_·_> v ___ -u_ me ___ nte_ :··co ___ m __ o_u_·t_ r a_ mu_ lher. _ _ _. _ .. _ . - quanuonclla flieJ.'Otn uso_ ~de · mnharcaçõesuc -
····- · · · · · q __ u __ alquer e ___ sp_e_ d_e __ : _- .. .-_._ --- · __ ·_· __ -_. __ _ ____ ---__ ---· :·· .. __ _ -· _._- _·_.-- --_,_ ~f~?:;::~ ·- (OsSrs. Tosta, Silva lltfari$ ~ oukos - ~rs. · , · . · · 
1E;::.._·; ;Deputados __ dei o apartes_ a que o orad(lr __ ,·espon.cle. . . _- Ar r,;-- 2. 0 A · insàipÇãO_ o brigatqda _·~di.Yidir.if : · 
~;.~< Sqam os tympanos.) .·. . . . , : -_,. . tfn_. _-~-~--~-- r._~-- _r_}~ __ t~~~- _b_m_e_ r_a~itim __ -. o· ___ s _em_ }r_Q._.s -_-__ .c_·.la.·s· :s ___ -~--~: ___ Ai_- ~_-.~_-· -
êf,;:'/ . Sr.Presir~ente; aindabem qucv;Ex. yé que - . ·- .. - - -- · . .· 
í~{õ: ,. o~ no l;lres Deputados · p~ocm·am . interroru per- .. In~cdptos -- ptovi.çorio:i. ;--08 qi)~(.ex9rMod o 
~~~;;;- me, não .mé- dóix~ndo __ ~iquerAallar,JlOr: _ iBso q.úalqll~r . ·· . profisi.lãÇ) __ l)_.u , __ ,milprcgo : úi~1·itinio; : 
~~-~~0\1: (!oncluir; -'co~JiromettendÇ>~in~ .- r.nais. ~r.rl'a :n:fio hq11:vcrem :aind_a; .Qompletado ·-a idade tlC · 
~,, _ veza · prova;raY;Ex;- eíiCamarao· quodlS$9 J8 a11nos: -_ .. __ .··. · · - .. __ _ .· : .. _ .. , .. . _ ... -. __ · . __ .- -- - -_--__ · : 
~-:- ~: _-__ -_> __ :r __ el~Pi_ Y.al!l_ent __ cr a_9.S ___ r ~ _,bispo _ do _--niou ,_ E_i'. st_·aug. · ,,. 1,~scripto$ · norniiz@s-:-. _ Os - que •já.;· ltonvcl'ein --: 
"-''".. T h · · ' ·d_ . · - · é(;Jn:rpletàdo, à : Nàrlo do 30 ttiJrios, -os q~Ç' ex;· 

~~fiç::~;::::l;i!1~re~:,z,• tno1 : .q.,.· ;~i~!~~~i~~l.~iifjjlf~~l} 
~'i:~ ; ' "institue a insct·ipçcío mm·~tima ob?'ioatorià CJ~eio. qua.ntl ' não flzOI'OnLcornTl1Çt'cio a.IHtlf!l . 
t:~;: , _. pa;·cttCJ_dos os bmzileir_6's, 'tiátos ou .11atw·a~ :l}oseutPn.halho :ou doa pt·odnctos 'U(Üio. • · 
~~.:-: _ ·- Züados, · .. gue exerc.L!,·em. os pmrn-ego.ç. _ que :"Inscriptos llefi.n.itivos-Todo;; :f•~ ;inflivhluos • 
··~':., ' · especijlctt · . 

1 
• - que, oxerccndiJ.qualqum• pr•vfls~o mu.ritiJU3., : 

~,,~{ ---~-~o ~~a1;ic ·_ ~l~t · C9llJmisstt? ~l~. Rcdacç~fío :t~i _ffv0e;g~~.r:Pi 1 ~ ~tct~1 ~}:;)~.~~~:~: ci~~W1~~~-'; ;Ja~s~~· - : 
;~J.!~~i ' :Ilresente O,_l)l'~,\QCto n. $, l_ntcta.do ncr;{.~ ~;~~ -)\.rt. :~. 0 Os insel'iptos dnllnitivoR sóru.ó· tt-n: ·: 
~f1t'''~ -mata. ·em -_- ma19 do anno passado, : mu.s -CU.JoS _ .n ~fu.lmen to sortciados )Jru·a. n se1•vjço\'dà _ n.r.- · · 
~~~~\tf.~mités r~g~meni;aés · só - u.gora. tivera.:in o ]nada, no ciuàl_pcrma~cccrã9 :v.oi: t~·es-anóos~.>..· 
'· - -- ~td()rmo. ._. _. , . __ . _ _ _· _ _ _ . . .,< ]_)assandodepq~s para a reserva, dura;ntc·douS~' 

. ,; :. ·:·por ,; essa. cirçums-tancia, · < cni:::OIJtrà.ose. no. annqs·;- _ · -::-::: c :;, ~: -- c •• ='-·' .:;i·:" . ~, \': c:;;-~:'· ;.:Cc- ".':-,_; 

.~i ~j·t;"~::IS _. dó:.Jti<3,~mo ·pt•ojcçtou.wà'dislJ.osiçãO;: _ '·-~rt .. ~ 4.o , Os - l[Jscé;JijtóS'_·-sot;teiúdos:::Jüíoj)b- ::' 
. , _ . ~: .. c(tié,::tctu a.Ui1ente .cón travtlt ú -precói to cont;i!lO _-_ ·derão, tlt1ra.n_~o :qualqúet- 'gÇ>s ,·: rpt'éi;Jqós _'J)O- -. 
~t;(eno <ú~t. -ll!jtem 3o· _da .Oonstituiçã'l EC.d~rar . · r~~_gos, ~c r , outra ,aJ.Ypli~aç~o:Jiue :rião , -seja .:_;.ts'1';: 
' ·· · - ~.A(Çpinrn.Issao ;refe~e-He· à .. d?-tn; tqnvque, ,s~ - . __ e_9tiJ.Pal!cns _dgs. n~yic-(Ue ·: gué.rr~ ou ás. gü.<i1':'-:: 

·.g-UI\ÔO, ·o--·projocto; · ucvo • c.nectuo,:r:-~e 9 J!)'I~ : hJ_ ç:ocs~as fort..alezas _da ma,rmha . . > :· .-,, _, 
:·jrleiró; sorte.i~: -:Pa-ra. ·.··-o • f:!~rviQ.o dp.:.'fO<J{in_hai, : ·: : 1\:~'t, . 5.:o~ '() reg_i]Jlcn .·' -.,rl n:s .·. ph~·i@çõés ,.,mi lh. :.:~ 
~9.a.taq4~ .. es~~ , fixaÇa· _para. J.ft_n_o,1~9-::q~ _J.QQif . ta!'c~- ~ ,,a s~n~çap :::P~nal,· - ~os:;:r:egl11?-tn~I}tó,s •~

.. ,i(lV.a,nd.o.-a UDl(.tO é • yeda.d,o>presere:ver :,leJ$ re:-·'- Çla. a,rnutda:S(JI'ap · app~IQ,a_v:eisao •. In~cnp~oma- ,_. 
~-%'• 'trQactiyas:,:: ..... _ . -•- · ~. -. -... _.::';- .c- . ·, >;-; __ ;.· . '::, -:- ?·- -·~.·: · j·itiwo · ~lefl.i:liti:Yo; Sôrnepte.dur~ntc ·ô. pdí:·íQdcH~ 

:--:'-A- ·simlMs-· cli,roinação-d~ 'l'_cfei·idll; datii>não': ·de· su~;,~qjei_çr,iornilUa-r QU .. permaíi~ncia_. rio: .. 
:'ªMJ~ -. a d ifflculilade; ._por issq ,que::·.~ :J.n_cUsP'C:TI.~ .. -ser-vi __ Çp~_a:eiivá ;ou~nârr~servà; _ :::·~:·_•'-",:;'~~~:';> •. · :': 
:s~yel . dcterminu;rprecis~tii~I1t9 •na· lel~éppça .. · . ::, J\rt>;6.~:'Eri1i:tli~~riiío . forFsqr·f.6ii1do; ' scJ;:L ',:, 
do ,·Jrrtmeiro:sor.~eio, "o:-qúQ .-:':P.fiO '-J?C>de .fs.~~,: . ·o::inscitPt.o, u~finitiyõ : .sujeito .â '-aéc;ã:o·:_ do;· ~i:; ::· 
~~lyis_lo L~r,l)i~~~~Ja,me~te · ·::pela,'P2~m~s~ii.P~ : : _rc~t? corn!J.l;i,irp.; t~~~9: .. élrP<:.n~s' : .. ?-~;: 9J?,r_ig-aÇ9é~ :, 
c.ltfO --~ _suhm~pt9. '). O ç~so _a doh~.!~E~C::tfJ~·· ~a<O<!-~ ; Jni}It~r.cs -g.y,o_ -._l.h.~~:f~L'em ·'l!ll~o.st_é15J :pclg_..reg,u~y : 

.. Jl;t~r.a, --·• 'le -.. :~~çpxd,o _ .. :~om ·o--al't ;:·,·:·1."30 â..()Regr;.. _'laJl1ep~Q ~la, m~e.l~~P9ª-<? • mari tir!la "-' ~q ,':-: : .· · • .• ;-yj_:; ,, 
~;~f-i; _: :;-{ , .' . .. , -· ~-: . ·. ;,,_: _ _, -~.'· .. ,j .~·:_. ,._':< ,' . ' •.'·, __ ;. ' -- -~- .. ~ ... > ·" : ... ''-·· .,",:.•"" ... ·-~· ;,_- ' r·:-: ·:~ . • . ·· . .'_,..._,:.~ - ~ •,-,~';";"'_:?:t:..· -~ .' . · .. ~:_, 2.-'.- ·. : ~~-:~:: ·-··_.,;__; ;_ •· .. -~--.- - - - . ,-~--"- '--'. -,-___ ,. -; ~, 
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··· · •· -' - ':''":. :sESSÃO EM 3 ·nE . JUNHO DE fl}"(}'ft•'-"""'""""3 __ --liMilll'!"'~ll-,.. __ .... ~...._.,. ____ •. ,.•., 'll!lJ!III!J"'. 1111-•*.i 
.. - .": '·.· ·:· '~- - ; .-... : ' ·'"". _ _,.-. . .. - - ~. -, _~ - ,- ~- - · - -~,.: 

'_. ;...; ..: ;~ :. i• -~ 

-.·_Á_-_rt __ >.7_-_;é ·_. o_·' _.-t_,e.·._1n_· ._.l)o __ ··. ·a_ê --s_ e_·i~I"_ ·o_· i~_ - i_-_lÚ;a_ r. ·._ ,(n,_._ra' : ou< ó 1 . ._. -·· -·· ----•t · . .- ~ · -· -· --'-< .. . • '\.: . -·t·· . ··-·-·· · >~I.i. _ .,. r .· • < ·ª reserya,· tra.o as me~ mas< va.nâgens ·(,i 
o imicrlpto, depqis ._-do sortéioi > nã.o ·podorá c.;gara~tia~ "COncetlirl:is ··om -cóndiçõ~ iden:- ·:) : 
ser, em tempo · de . paz·, · por~ motivo alcrurn twas às das praças do corpo do m<tl'inhciros , 
proro~rn:do, · sem o·sou li~Pe e expontaneo n;:tei:macs .. · · ... · ._. .· . _ • ._.·. · · ' i ' 
consentnne~to. e só .o ,poder<k SEH' atú com- Art. 12,. · O Govct'no, de accorll·o . cÔIT1 ·. M>~.01 
:plêta.r: el fe a w·ade·mn:xima do 35 anno!'J. h ases ?:_chna, cxp~diz·[~ 6rognhnnento para.[~ ·. ·:g~ 
•· Art.· .s ,o ~ No. C[tSO ,de gucrra ,,oxtérna, o cxecuçmo da. presentecloi, esta.lJc!ecendo: : '•'/: 
Governo; .. poderíi ri:Jobil izar, no .todo· &ü em . . :at~s· rl.l3ver·es e Y<l;nta.gens .. tl'os _ inscriptof<! · ·' '· 
parte; :r clasSe' dos inscr'ipti:ls\ lcfinitivos ou ri. ma-rlt1mos · · - ·· . . · . ··. . ·_ -- ·· . . . •... · ,.. 
reserva. - - .·· • · · ~ -·· t '"' · · · · · · · v) <_>S :prc~ossos po.ru, a. Iriscripçrto · e par~ o \ 

-Art. o. o A pnssagcm dos inscriptos provi- sorteiO ·nr1vaL · . · . < .•• 

~or-iqª ::para a classe dos defini ti vos Gorá loga1: ,c) as disposlcrfes r·ela_i;i'vas á situaç;ão 'do.<; • . 
ao complcta.rem acp1elles a üb(le· de 18 annos, insceiptos definitivos e á.· sua . sujeiçãó miL i"" <':' : 
o quando, . mediante declaraçiio, adopfarem tar, tanto nn."activa como na. reserva. - , · · .• 
pro~~são . diversa d11. maPítirna. fic~rão· sn- · . Art ~ 13; O primeiro sorteio para oscrvico. :'' 

_.ieitos ·aó :softeio_ áié ·n. ·idade.dc .12_5 ànilos. Em da. m~1;rinha clGV'el':i ell'cetuar-so em. ja.nciro · 
tQIUJJ_Q.':-de.. gB:er~ra, J?Ofét:ll~ - .a ·naêsa;gem_ do -in~ - _do ann9 _rle· 190~. ___ -.----, _: _ ._ - ~ --= - ---, -· _ _ . ~ \ 
scl:ir>to~ J.ll'o:v.is~l'}o _ s~fal'_tí; ·9irr~tiva logo -_ de;. :. -· A.rt~:. )4. • - Ro\rogam-se ... n.s ~- disposições .. em 
pms .de n.t.t1ng1da aula;r1c da lcL · _: . __ . . · · contrarto. . · , .·· . ;· 
-: Art; 'lO,:'SoráJsentockf3eniéo dàttri'nada ' , s~ta:s d:ú~ c 01~~~issõ~s;} dejun.fi'o ae · lÓLZ·t~~

dopoiâAe sorteio: . -- - _- . ' .> : ", .. . -·' Guedelha,.Jifounto. -Yw.wlo Mascct?'enhas. ~~ -. ·: 
:-ar:o inscripto Ç.efiniti:v:o qno, t~ve1' defeitos · 4r~cujo OtJqs. - · · · 

_ .:phy~i~os ,_ou enfçn~midade_ , quQ .:o;_ in habilite - .. ·· ·· .. - -~ . 
parar:~t :yidll. (lo"Inàr-; · ... . ·' >.- c . · · ,. > _.-•... •. · · .. . N. r7, 1\ -~· wor · ---,:': 
• .bf'if que;alimentar ou ediica,r~orphãos; . seus · ·- - -·· · ·. · · -·· . 

~ i~mãos-; p1en.9.:res de _16 .!tnnóa/ ou·_ser:\;ir:e1n · Rêr.lacr,:t.ío fi.i1ÓJ dosubslÚuti·IJO·of!i!?'eoido ·_na. .•. _ 
deUQÍCO a.n'l.pa.1~0 . a irmã soltcii'lti, :_óu::yjuvu. 2a.discttssão ,doprofc<;to n: 206, _ d.e1900, <.;: 
q~ür--v'iyci'. óiil ~nacompaphia. · _ . ·.·- . ·· . fJue ·rnanrlneqúipw;a,·;-pa,.a o e(feitod_a. pe~:· · ·c~' 

c):o-;fUltO.uníco ·:quo v iv:c( ·ciÍLcompa,rihla cept:cró do :mdosoldo e · ·montepio, as {IJ~ui{-t: 
de: seu :l)aé-ou. mãe, -·:viu-vos : ou yalétudin ;~;; casadas. dp . o (fi Ciat . fallecido · rls ·· solteiras . oit ·_. ·._: 
l'iOS~ · _ •:, _·. _- •· . .. . .. ·. .·· . . • , .. _ . .• .r• .: .·. . ·VÍU'Ilas,'aao . .f·{illwsmenOJ·csde 21 annos, la;. · :· 
. (J) o ::viuyo ~ <[UC tivfl(:filhõ~ i11'Cnoi'es, n.ÓS [)iti1>io.~ . OU nahwac.~ lcyit(n,taclos .• . ,: 
C(Q!ter;~ oduquo oü afinionto; · ~ · ·. -· -o Congh;sso -Nác_·io_nnJ 1LÔcrcta.: 
- . e) os - ntatr"i_culados _·nit.~ ··. cscoln.s -ril'ofissio-
n(tes da -4n!trinlw.. : ~ ~ : . ' - .· _ _ ~ . Ad. l. 0 . Part~o cf!'cil;o da. pcrccpçfLo do . 
. _Ai·t >J_l. Ao~Jnsçr·iptos : definitivos · serão pleio-sohtóe mont.npio, n.s filha$ ctLStMl!tS dq 
concétli{li)S as seguintes :vantagens: official J~l.llocido fica.m equiparadas às soltei~ 

·a) ;-prefer'OJjçln. .na. <~drnls.:;ão aos ompl'ogoH l'asou viuvas o ao i fllhcs mcnot·os'cfo 2ta:n~ · 
dr~:marhih~. --p;~.vn. os quae~'3 t.i-veroin·a:noces- 1Íos, legiUrrto~ Olt m~tín:tws le~itinu.t<lof!. · .· ·. -' 

· ~ai;iit :iJlÇJnciiladó; depois'. <Jce.J1avorem ·~mrvídó Ar& . . 2; 0 :Rovogí11U-~o tts -di:-::p Ji-lit;õo::; · om ·.) 
cqmbo~s,)1otaso_nquanuo se.' invalidai·ernno contréwio.: . . - ' ,. 
$er;vic;o Ua h.i·mad<t ; : , ~· : <-': · ·,-·: -.• · · _.· · Stâ~~ - d.as Commis~õel:l, 3 de ju_gho <lc Í90i: '. : 
; .·:, b.r:1.~qllç~o --ar{tóUo - .o . servi<:;.o p.uptiéó:0st.rar ·Gucdellw llfow·cío. - YiJ·ütto ll{ascarenhas. ~- : 
nho.ánrárinha; .;'··_:·· :: ._: · ; . • ; . ··'.' : ·;-r.: .:. 'Araiôo:P9et - - ·· , 

. · , ,_ c) iise~çã.p dQ· ii:r:tpost,>.j, : taxas; , matricülas · : · · ..-, t N; 3ô..:_l!JOL· c •. . 

oü •flo qualqi.ier:outró 'onuseclativ() ;aó ·cxel·c'i~ .... ~--. · ., •·· - . . ·c 

'cio·dii ::pl·ofissão.:;,Júã.Htinüt ·; <:• _;<-· ···> -_: :: Re4aci}lró· ·flhiJJ . do ~jJ}·oJe~lo.'n: ~58, dé 1QQO;;,_. 
:-q). grtt:With.id ~ ~()'lllf.l.·~~·icuh~.ou._: d.c· coricessã.o. gúe :'. ~~üto1·i za .'o, Por!._er. Jtxacut:ivo ct çrctol~?j_at~ : 'it 
.de tLtulos .:para sf ou.."Scns ·filhos nas escolas · dct cpnsig,~açiTo ~-'ll:ftfateríi.il» rj.a /JIJo · r.livísiío '~l;t ;.::: 
.pro1fssfonaes do E~tàdo ; ~ - , . . Est1·ada .driFen·o Central rlo.Brazil do ar.:. .:~; 

': - ~ ~::ef- Çoncc:~são' uo;terrenóS _(lé 'm~rinllas; a.·• ti~ ça'21JCnlo.pjJ,?'a'1900, dJ Mi;lister-io da 'Indü~::- .: 
· '' tu,ló! ffi;á~uito, 'qü~U:.<I~. éojJ\pletu.~~'QJ~i::o tcmpp > trio., . Viaêii'o e Obras Pttblicas a ·somrna_,. 

-~ - ·,de 'ser~ viÇo o· o .. reqüOI'Ol'CITI}: .·cqm' ;direitcfde- o; dofl:1:72,8$?82 , dó áe~llit9 _Cf.<:: 2 :20():090$_;::.~ 
.. _lransferencia. ~ -(ts>:vültas •. ou;:ór·phãós; 'bórt'1 :. a:· .· ·. ou1·o, jiq._1'(J-: •.a pclrte .. cor~·esponqent~ · ; ···t: em,:~ 
.Yc1au·súiéL~de ; Iiélles ·Csta.1J0lec.círom ··rcsiuencia · papel, __ sorwrrw equivÇtlcrite ct 237:002$4 6(J ;~;

~ pu · exm•cei~ertl : qu~lqtter.in:ctustt•iá ini1rHinta; ~ ·· qtie nesta. especié foi paga a Lagr/:& [~"n~cíof_;t,~ 
-;n}í0:'J?o9~~dq'; po1:êm, _ t~li~min ;. ,':.:.::· ... : :· < ~ .. ' . -. _ Pr9~en_ipnte : de - (orn?~i1~ tento c~e .. c~r.vql':;: ." 

_ f ;)'cdu·e_lto á cal;(a ,"dc: mvc,dHio·s;/ QUO : ~e.t•tt; ' q_tta'(ld_o.dç~za .s_q,· naqt~clla. · . -- .- ·.·• _,.- : :- ::;-:;, 

C{r~\%lfJiwl\Ti~i{i~lli!~~i~t~~~,i~~%~~~®!~~f~~~~~~~~~ill 
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~:j:f:;;i,_ :~: : ~-·- - : . :· I 

~~{'>Úri~L» dâ- 4a. divisã0 da Estrada de Fêrro aririo.de Iicé~ça, com _ ord13nado ~ a 'Augusto 
:tS;; ;-CentrnJ do Bra.zn · dó .orç:uncnto 1JM'a 1900, Moreno de Alagão, amanuense·da:Seérctafia 
~::':- ;:do Ministorio da Indust··in. Vin,çiío e Obr:ts do Tl'ibunal Civil e Cl'imínal, para. tratar 
f0 Publicas. a somma: de 7! :728~232 do Cl'odito dc ·sna saude, onde lhe convier (discussão 
-' ' · de. 2.200:000$, omo, pn.t•a a pal'tc corres- unica) ;.. . _ . .· . . . . . . 

pondentc em p~pe!, somma actuella cquiva- Cot!tinuação-,da 2a discqssão do "projecto > J~ntc a 237:902.'$460. que nesta especic foi n. 87, .de 1900, mand;mdo obsel'vaevarias 
f' :~ ~. ~p;iga a Lage & Irmãos, pr·ovenicnte de for_; disposições para, :fiel e:-cect.ição daJei do casa.-
{~_\ neéimento dê- carvão, qüando devia, ser mento civil; . . · · : · 
:- · naquella··· rcvorradas as dispo si ('ões em co:ó. , _Continuação d~\ 2a discussão rio pl'ojecto 1:.: .. ;. trariio.·, ' ·· _t;' ' · ·• · ·~' ·. . ·- n. 85, cle1900,regulandoo sorteio pülitae . 
. :·· Saladas commissõcs. 3 de·jnnho de 1901.- Levanta-se a sessão <.'Ls 4 hõr.as e 15 roi: 

Guedellw Mou1'r.7o.-Vi1·iato Mascarenhas;- ni.rtos da tarde. 
-- A1~aujo Góes. 

Vae a imprimir·o seguinte 

' -- N, 37-1901 

~- ---Auto1·izct o: Poder E,;eéuti-vo a conceder seis 
mezes de liceença com todos os vencimentos 
ao capiWo de mar e gum·ra Josd F~ànoisco 

~-~ : da Conceiçtio, com.missa1·io geral. d_a . a1.·mada 
?~ · : e che(!? dd 4,asecçr.To do Q11.artel General da 
,-~~ - ,- ],farinha, pttl'a t?·atm· de sua saude, onde 

25o. SESSÃO E?>I 4 DE)UN!IO DÊ.l901 

P1:esideiwia dos . Srs. A~ gelo · .iV:eto (2° · Seo1·~
- tari'o), Carl!JÂ--de Novaes , ~ó Seg_t·etario), 
.htlio de<11!ello .(2° . Vice-pi'esidénte); : Luiz 
Gúalbel'lo · (4:0 Seo1·et_ado); ·e, A1~gelo Neto 
( 2°-:- Se c~·etar·io). .·· · · · · · .: I. · · · ~:- . julgm· conveniente .. . · · . · · 

. A' Commissi'í.o de Petições c Podores ~,j J)re- · · · · 
, . sente 0 requerimento rm qlJe o,ca.pitão de Ao meio-di<t Pt'océdo--sé (L .chamada a; que 
,__ . mar o. gun~·pn, , .ToM Fl'ancisco dn. -Conceiçã_o, respon~-em os ~t'S. ·Julio do ~ello. .carlo~ 
;'.'· .commtfi;";aT'IO tzoral da al'mn.rla e clwfe-dar de Nov~1.es, Aneel_o Neto, Agaprto dos san 
~~' 411. socçlin do Qun 1•tel Genm·al da, !v[n,rillha · -tos, Lmz .Gualbel'to, Gastãó da Cunha, Ga
~, ~ :peue seis mczc.~ do Jiconçn, com todos os vcn: briol Salgado, Arthm· Lonios; S.eriedcllo ;. 
,. .. ·m n1 u Y\' • t t 1 -1 Co_ rrêã, José _Euzcbio, C~mlla __ M<trtins, No-;;'"·' · <Cl e ;n., 1_,.nn. ,J'ft .:u• r e sua Sttll( e. 
:: · ~rat:HHlfl-so rlo llm' fnnccionario que conta trueira Accioly, Fr·edm~ico Bor-ges-. Qonça.lo 
; .. ~ 44 anno~ <)(\ so1·viçn. e{fectlvo, t-lcr· paz e, ~~e Souto, A11g-n:-:tn Severo, Gloy de SollZa, 1,a-

't 1 i t d · vares de Lyra; Tl'indade, Silv:t- Ma ri :r., El'-~um•ra,no oxer·cLo c na at•mac a,: e, n.; en .cn- . . - r , 
1 

d - · ~- 11 do t\s. infOt~mar<i>o~ IWe~tadaspe~o Governo a mll'lo C~u. t~lllo.y~ so . ~.Souza., ~r1~10 h ~o, 
,<· l'Osport.o dossa pt·ctonç·n.Q;- é a Commissüo de · _Josq Du~r te •. SetLbr a: 1\fMlOU~ C,l~tttnO, Eu
:.;,,·_. ·Jmrocm· r1uo seja rlc!bl'irlo 0 pndid.o. 'E, 11aro, gonw _1om_'Inho, P.nrtn. Gunnaraes,· Alvo~ 
:::,. isto, submette';t considemç~ão UéL C<tmara 0 Bal'b:)sa, Augus.to de Fre.1~as, .Par;t_nlfr.lS-Mon:-, 
''!iJ· .seguinte llrojecto : . · · .tene~ro, . 1-~eredra de . Sa, ·. Custod1) Coelho_, . 
~'·/ · .• l • .· · . · Pere1ra Luna; Aurelmno llos .Santos, Olt· . 
~:~;: ::, . O ,Conge~SS1 Nacwnn.l resolve : . . . . ·. veira Figueiredo, Theophilo Ottóni, Espe- ·. 
;.~:;~ . · ; Art. I.o Fica o Pollct•Ex:ecutivoaubrizado l'idião, Leonel Filho, ,;..Nece3ió · T.avareS;' ~An~ 
~;,::f:>. a _conceder seis mez~s ele •licençiJ,,_com todos tonio Zacharias,.Mayri!Jk, SUvéiraDruinruoüd, 
~\ ·;,~;':,oê·:vm:ciru~ntos· ao .· capit~o _do nuu·. e ~ueü:a Manoel Ft~l~tét:lci_o, . f.:ind~_lpl,io;· paet~-n9, · Rp: 
·(t:::< . .Josê 'f. r-ancH;>~o ,da Qoncmçao, comm1sSa1'10 dolpho .Pc11xao, Dom1ngues ele C<l,.stro,- Joa~ 
&~. }te,ral dn. atma<la e chefe. d ·L Ao.. sccQão ão quim Alvaro, X(),yie~"dc .Alme.ida, · Ovidio 
~~;:~Ql1artel .Genet~a.l da Marinha 11ara tratar de Abl'antes·; Franciséo·ToMíHilio; B'arbosa Lima, 
~;; .)ua :satúl e i~ onde julgar con venicote. · · > . ·. ·Francisco . 11onra, _·. Germano I-Ia.~slocher, VI~ .· 
W;~::~:::;:t\,;r_t. ~.~- . RevoganHO as disposições em · dodno Mon·(;eiro, Vesj_nsia'no do.· · A.lbaq uer- . 
'{;;J:\'::;.çontrarip. . . · __ · . . - · . . · . que. Canipos Cartier, Casshtno do N~s~i~ 
(E~r{:>j-':Sala das Commissões, 3 dejuniio' de '!901. monto e Diogo For~una. · · ., 
J~~;-l; . ]];spéric?ião, · Peesidgnte;~1'avm·es de.Lyra. Abre-se a sessão. 
:Jr"-:.: relator . .,-:.José Euzébio.~·1'rindade . ... : · · , . -- · -
~;;:;,-~~··t"':•-- .• . · · ·· . . ' '. . ·· ·. .•. ·. < · < .. , -;< " E' ltdt~ e sem debate aplH'OVéxda a act:.\ 
~~~;~··o~_ $r~ ·Presidénte,-Não havendo se~~ão antecedente. ., 
~~# riáaa· m~iá ~tra,tar, ,··.dhsignó•· pa1•a:· ainaniÍã -. 
tfij:;a;·seo-uinte ordeíir. .do ·dia: ·-··· .. · · ,.,._ 
~-:;~r;(vo1açãoâó ]Jrqjecto ·n. 214, · déJ900; auto
lli';J:l~izando o Podrn:~· Executivó ' at conceder.lúu · 

. O Sr: Ag~J>ito dos: S~~ios {3.0 

Secretario, ser~Jindo de .. 1") ' dcclai·a .. que ·· não 
ha expediente solJl·o a:mestt;:· · · · 

~J.1~i~~::: ~- . --- : -:_-_. ~ ~: - .. . ,- - - . ' ·, . . - . - . ~. . ' . ~ ·· ..:. 
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O Sf": Pi·esideri.te-Tcm a palavra 
o Sr. Barbosa Lima.· 

dos no>sos concidadãos, o Estadb, qne-procuea 
zelar os inte~·c>ses dos~idâ.uãos por esse lado, 
de_sprcza-os po•· este oucro. 

O Sr. · Báx bos.a Lima comeÇa O E::1tádo, qual o definem sc;nell1antes re-
dlzendo Ctue r<lo-l':t vez lllo ser<1. d<tdo occupéti' aulam_ entos_, o Gove1·no_,. caracterizado em 
a · tribuna como ne.ste instan .e, sentindo-se ~ 
a.ltamen te hont·ado •· por' ser portadur dé uma mes lllanifestêt~~õss do poder pub'Hco, sustenta 
in'ensa

0
o-e_ m ·que ll_1e·: c_onfiou a 1_ no __ cid_ àde dos que es;;as garantias para uS' i'ntero.5ses que-

lhe c:tbé zelar são sufficien&cmente daüas instituto::! do ensino.superior. E::~te documento 1 · · --
1 

· · 

não é. um PL'o:testotde .·derp.agogia. E' um -.~Í.a~n~~~~c;ao c.c esiudos eons~an.t~s dos pro-
documento ·que attesta de um modo impe-
rio3o qt~al o g:ráo de educação civica da. mo- O Est:.tdo suppõecse fundamentalmente se-
cidado, appellando para um 'dos poderes pu- guro par.<t int'ol'mar crue quem tiver detér- -
blicos, êl,lim de corrigir um conjun,;to de mi?ado ~onjuncto de ·_escudos ser<i. capaz de 
demasias e ·a retrJ_gradação do ensino. eyr ia~ l'Iscos e p .. mgo.; a.os nossos con· 

O orador couhace bem o Regimento pa,ra Cid<tdMs. - . 
não entrar. a. discutir· o codigo elo ensino, E co1no a verdade em scicncitt é nina só 0 
q~l3 ~li' {l:Jcretad~ poe vidtü!e d<.fumaauto-~ Est<tilo mo;tnt-se illogico, incongruente, l·o· 
nzn,çao dada a.o ~ovet'J10 pc~o Congt·esso 1~a Cl.)mmenuu~uo, c.dginuo, impondo não um 
.cauda do Orçamento do Interwr, e que scrm typJ de ensmo, de estuuus nms uma serie de 
mais_!Jem approveitaqa; ·si o Sr. Miilistt•o do typ.Js' e pe..>g1·amma.s dfvc;·gcnte.:J que se con· _ 
Interwr della se. servrsso- pa.t·a expmga.r d.JS ~r<.~.riam uns aus quGros. .. 
reO'ulamentos em vi()'or as inconcrmencias . , · 
dtcruq elles:es~ão chelos. .. ·o . · ,. }-or~?~sJ. qt~a~;l_uer ~0,.:1 regL~la~11ent~s, .?o· 

A_ ,mensagem de que _é pottador• aprc.cia ~.?·l.?!~~~-:.o, ~:s l~l:O':?l <L 1;,una: u? .. t,Jblt~o c _v~uii-
varws, aspectos da questao. . - .. . . t:<h :so ha ;r.ue nau"Su ont:onur a_ untl J~m~i,tde .. 

o ora.dvl' dispensa-se do lel-tt o, doponlo-a Bxempltlwando: compaPe-se <t ::;erl~tçao dos · 
sobre U, mesa, quer manitestal' sua solidar-ie- es~ud.o::! J.e unu~ o;:;cula de Jfi,Lt.lu.Hil<ttlC<L com 
dado p:trtHcivimltcaralibardado de J'roquen· n, do·?mr•a, de uma o::;cvl<L _do ·engenluu·ia,_ 
cia._ o com csGa ·novas conqni::~tas corcoatl~s. do"r~Utta~ 00m a de outL'LliO nao ~e CJ?.l:OllG_t·~rtL 
pelos mesmos rc..;ulamen;o:-3. ll!ti.lot·mubtlo ; t~llGB> nutar-se-Ju.o clt::lpostçocs 

Estc:l ragulamJnGos :;ubord.inn.m-so 1't in- tlJSlJiLI'ILCt~U.a·L . . 
torpt•ntaÇ!Ü.O do 1.!-1'~. : 72 § 4° da Cl)ll::IGi~tiir;tw e ~odL, lJOt' acaso, indiiroecnte a of'dem . em 
tdncongl'Ucncia ostit em t•ocunlL.Jeet·-so a in- quo uevom sor coUoca.cia~ a':! d.i::ICÍL>lin<ti:l, cujo 
tm'vonção imprescindível do l~stuuo pam gn- conjuncLo ô nüstr~t· sojtt larg,Ll1lün&0 conhecido 
ru.nti~· cet•tas l)['Olissõos, deixando do l:Ldo polos quo,osLudam (. 
outras igualmente li!Jet:a.cs o pttra tts quaos · gviüonGomc.mtl;!, não. 
o Çl-l)veruo manCém os in;-~ ti tu •jOS com pro- Assim, o 1!.::-;tu.tlu faz como os ·negociantes de 
gl'mum~ts ofllciu.es.. · · · fazenda::;, que teem meL'c<;~.dorias pJ.l'cL Lotlo.~ os 

Estti. ou não incluída. entro aquollas a p[·o-- pt·Úç:os, pal'a todu.~ o::; gos ;o.s~ .c: 1sso o que 
1bsão do engunlt~iro '? A alllrumtiva u ir- rusalmll.ú moJ.v inCJll:>te.smvel d.u.:l d.1 
recusavd. eorc.rue uão é e:-3ta previlegia.du., 1·egu1<1mentu.~. 
como as do nlO.licu e uo advogado'? Si Stl ·Um e.s.udante frei._lueiüa um cueso como_ 
apresent<.~r orw·e uós. utn med.ico ou um ad~ alumno o OUH'O e.stud<.tn~u cumo uuv1m~. No·· 

·vogado furmadoB pelai mais celebres univor-· fim do anuo, pão oiJstante nií.o . ter o profes-
- sidad~s do vellw mundo, não. ser(L erítr;e nós sor conseguido locciunar todtt a .mu.&erla, · . 
adinittidp a exercer sua. pr91issão ::;em prévió çodo o prog1•amma, exige~se do alumilo ou~-. , 
examede sulli,cienci(l,. • Porque se não dá.. o vinte que se s~me~ta .:t arguição de 'todQ j.,; 
mesmo corn.o engenheipo '~ Ahh3sG~í uma bee- o · _l)r•ogr<Lmmu.; omquanGo que do al~1mno ·;j 
cha aberta no.<,tr!i.72. Mas por:que e.:~ta incon~ 11l(.[,Hjculado só. se .exrge que }Jreste exame'.da .. ·: 

· gruencial pOl'yentura _us !>.errgos e os r·iscos parte en~inada _o expltca,d~t pelo lento. '"'-.. 
-·. para.a. sociedad.e só . e~i::Jmm .. em relaÇão ao •· Tem-pr•esenciauo e;sso facto em u.lgumü.s . 

ex.3rcicio da. medigiria·1 ou da. 'advoci.wia '? das· faculdade; oiiiciaes du. Republlc·a e a&ú ~· . 
Pen::;a o oi·ador, ontreta.hto.;~quc . ..lJa profissão já. _viu expcdil'-sc diploma de. compu;oncia e. 
de engenheiro cnco·ntrani...,.~e muito mais pe- approvttt;ào prer~tt em .Dleoi.to Hmnttno <t _ .•. 
l'_igoSJ.lo qu~ mt dé advogado.· . ·· alumnos que posiGlV<tlllOtHC nã.o o..;&ud.ar<tm.·-> 

Ahi estão as postul'as Inuniclpaes de toda a. matGt·ia nc;n tiveL·u.m ~p}Jot·GuniJ.<tde de o"> 
•.• p:;trte, dcC~·eti1.ildo as condições de "construcção faze~. · c"-~ 

para. não· expôr a pnrigos aquelles que .dellás Orgànrz.'l-.>o no fim do anno seis pontos,,· -
se _uti,lizâl'er.g:•. ·..•..•... : .· ~ .; .. . . · < . . seis. pillufas,_ seis capsula~ o.u cJustL quo me.!'~~ 

.E· oEstaÜoj cada vez maistn~or de. todas lhor noma tenhae.assim está fd;,a a obr:l- ,;; 
a~~l11.!1,!1~t~~:t,.açõ,es_ d~,y~cttl. .cLow.e~-tiça · e pu_bliç~· gàção. · · ... ><'é~ 
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:·::; . 

;'}r.·:·o .6rad;r mw quer na · Relmblicà. .seíllc· . Ma:ndand:i a.o Gl>ngrei~~ > !J.. .'ropresent~Ção, . 
:·':'lha. o ~cs J1L'03Cssos, que. 96 ~:}L' v c tn p.tra. àca.- os in.Jços es ;u.Jan 'cs ' nã.o. fiz·eraiiL :o bra. -,demã~> : 
:-":- ·nhar o ospil'ito da- m Jchl:do. ·- . · gogic..., a.•t.;J.9M'ií.m_. a.. !.c i ·e. 'P1'<Jinovem .. :·por. <' 
\·. · ·NJ.o n1s p ~·aci,;.."'.mo; tràuspor ta.t' á.s priscas .es;o rn;üo .t sua. · I'Jvog:J.çã. ), • pcir'- ·sJz;. m:a. e· 
:-:. erà.a em 11u·J se ex:igia quJ o prol'o.>SOl' emba.· nocLva., v::~.rJt~ii.Jiro tastelu 'mno de re trogi.'a- · 
~ " ~ rafLrS;asse . pelo .l:.ttini u:iy~ tJrio:so a do1mo, dação; com? si a; ' RepU:bllc~ p1ea pr·o·gr\)~fr 
:':_.:Para f"tzer YÜL'..l:J.d,}ll'u.> e ;c:J.v,~ç:i\)~ <1rch3o[o., Pl'oclsass·J rq~u·.~.r,,enurgiüdo· nO atra.zo, . l'e, 
' .... : gic~~, d)~:::J .'1 dl' bJlleZts in:JJ ltas, .phrJ:Ds viv.mü uma nová. éra: mo.na.I'ç.bic<l.n;): erisiao 
::;-·com, que o.rp!lilosopho; da a.ntiguiqa.'.le disra.l'· publh:o •. . (Jlfu.iló b<lm. ·Palm.as na~. gal~~·iils. ' 
; .: .. :Ça.va{U uón· iL'vnia., arclli~c~ttwa.m u ai · ~.a- O Sr.. Preside.nle ú;clq..n_ljk .aW:nçlíÕ,. e ·não : 
;:.·-'tyra. pung:,pte. se;ulo. ~tten: :titj.ó; ' suspe,n,de. os lfil~âf.lúis.}- . . ~. ·. -

::,: ;;: A ed'uc_.ç.â.o, p:.mn o o.ra.cl:;r, pr.:cisa s'et• . S;tspend0··se·a :;esslí.u ú.: l hor11. _c 2J minutos 
·,·;. ,tu.tegl'J.l, pl'l'Jcis:L abr•anger o conjuncto da.; da hl'de. . · · · ·· · 
:,;-nossas clispo.>içõas intri:n.~ecas ; c qual o espi
; _.·. rico, por m~ttos esclitrecid.J q 110 seja, q uc nii.o 
:-; ... c·omprfltmnd~ o . q uantn é ' m:io e o.bJoluta
~·.:._ l+H~LlGC. impl'Oul!Cti YO ·.CS$ .: sy.;tama. de .Pt;C
'·;~;.;4:>a.ra.r um u.lumno' par•a ex ktne "'éle c01' t tl. e 
';;J!':de't;er;nina<la mataria, tào · superlicialmen~o 

Ren.brc-se a. se~são à 1 ·hora c 2.5 n1inutos. 
da. tarde; ·. . . · · · ... ,. 

E' Üâa. e' CllViidà. á. Commi<;S5.Õ (ie I~stru- . 
cçãó Pu blíc~ a.--seJntO:te: - ·. · · · 

;:'-.que ellc, pouco tempo · dapoís, ja se não RI~Pn.Bsr::~rr~\~çi\o 

~ ·': 1~~~a rnai~ do qqe lllc M m::ttido._pn. ça- . D;.vFédei'a.çãodos · Êiit\,ldaate.s ·BllzÜêíros,. 
2,:~.::· : ~ ~'eÚo 0 -ó:x-~m.o, atêmpei'n.lut;a. ddsrieu e 0 peili.tido á. ràvoga.:;àó dás leis qü.Ç :auto riiài~anr . 
.;~;::.:~iilumrio ficou cortlo d'u.ntes·. ·· . : · . · · · . _ . ·o .P ode_r E:<:JCuti v o i1 ·re.vat\O' Codigo ':de E!l.~ 
;t~:::·., .<:r:-orá.rlor ~ JJ:l:rti..la.rio da. od'Uê~ :lo6ica. ·e siüo· e c..~pfilltl~ od rõg:üi_O.ruen't~s -~ ;peci . .:tcs ~ . ::, ·' . 
t':,:{coildernrHL . CS$13 ·methodo · de despcedi\lÍQ . d~ :· Senl'iorei Slfl'rn'Ít~u~ dô O_origràsso Na.don:Ú' 
!1i%:fi.íiç:ts1atdJ~c~u<~e3, 1nl'13lizrncnte adôp~u.d.o -A-Fd il'.~ça:o do. J~>tudo.nt;i~s Bt'a:iilei.l~o~ ,, 
~f:: : entc·é ·.OÓ$. ·c :.~. .; velha. u~tl.n~a de só · muti- cumpl'imfo o encu.rg.), t:Lli3 ·~\o~ seus honrhros-:-: 
t :'lareiu a -s • scierdas. t::s~UúiJ.-:s·.f pa.cf.C dO lUUitr tomou; d:> V Jlr.w,p~lq3 .intet':).S.3JS cl~ in:ltr.ucção .· 
~.f::sc.i.~ricüi.; a outra e compicta.moo.te · a.IJãrülo~ liacioníil, ·d·J IU 'Jtlo pJr·qt:u -môLhoi· o ·p:.~ssii _
;..;_~·!J.~a..: , . . . · ./. ' . . . . fazQ.I' el1wa.r 11o _ concJit:> .: un· todos, · ·v:enr, . 
~(=,: :.·No·. e:Stu:lo ~er~phy.~ioa, po·r· a:<omplo, ·não ia:p<.~hd<.i. r1ti. êorivlcr;ãi:> · t.~u.)•ealidiLll .l' dos . e~ul 
~---~:,-so ex1ge acu,;twa. · • · · . · du·.:~üo.:l ü ruL cct·tc;::u,·doJ SGitirn.}ntos ·'d.e jus~: · 
~~W;. i.: Pergnnr,a ;. ' um engonlr!.líro qnu tnm . do" L!Çilt!Uú i:l;;plt·<.wl os l'3pr·e~,.ut;~1Jte.:! d{.) . .Vt> I' V, . 
~,~:: .. : ·co:J,S;l'ULI' lUU ·ih.Jit,l'U p:J lo ·, [l~fLJIÚ<V C.J.)LltG- U.l,.l.\~.:i JlH<Ir. ;' a.~ l'U.Zjl),~ lJJlU.J .·l!Ui1 h .júlga jl ü ::S· 
~~ · . · .'t:iiul.lu~J:l CiJilliJlc •. os \b.>SJ. _.i.u1.tJ..>t' ~.~nLl>~L111,~ óLV11 l t\ •lu .r ~-.~ ~~ lJ Lt,; 1li·1.~\lu lJ •.nL· .. v\J.::l <V I'O· 
(";:· · ,lJJl' 1.0 .. w. :Vllystt:•~ 1 · · : · · • · 'irv;5;.,...;iü J.,t..o{ .I;Ji.> •lllÚ ..~.· •. r"J,•l:lí:.t.L'w•Ll ·u · PvtldL' 
!"::·,~: ., O u!':t..lul', ~üpoi ; uc .;e l'~l't:t•lr t:om elugio.-J· J~x.ocutÍYu <1. L'0V.!L' v ÜJ\li;;o <io J~ruirN c ex- · 

. ru .SJ.Uda.tle;t Ulll Cl!iJ!Jl'útJiSCUI':SLI j_J.'LIIHin- poliL' O~ 1\:glllJ. tnjlltO:.! Clp.:30ii.l.:lS.· . . . 
~"'···· """'v'v. pelo . . illl~~H'O CX·UO,iJUt :.t.ilo fltLll}ÍOOil~O A fJl'irll<!ll'IL CLIILSidorac;uo 'quo · ti.') flOS~Ó '1'11-

Cu.e!ho, 'p:.tl.'a!lymphc.ule uma :tut·rn11 de elo c i ni•J sal tu. ú a ÜJ81}0Uf'..>rmidt.ML.}· exis Gónte 
· d~a.nt .: dos m l.i:l u.ltos repr·e~e.)l- cnt1'0 a.s. loi$ ns. 6õ"~, ·de 23· dê riov.)mbro · .. de · 

d:o. L'06imcf). J.nss:uiJ, t~i:~~nl'.;o -cm que~. l~VO. at>t. 3" §§ IV .e. V, 74ô,>dJ ü de .. dez~m~ •· 
·. r e .um dos m<l.i:> kamendo; b.ro d.;}~19JO, àr"~ ,3°, §.~I e os:a.t•ts·~ 34-§ 3J ê:": 

IJL'l1~'-'~'·'" l'a. a. il.i.~posiçã;:>-dq n:oV.Ç>. 4j § J0 da Cons~üuiçl).·> F-~dera1. : : '. . - · ~ :-: 
«•Luv.'""''' ·(!liC.·exigC, que: O •Ól'a;dOJ,' .·es~O· : c tfaS r~f<:ll'.~da;sJeiS, O:Co'ngreSSO ajltÔl;iz!li· .·Q ·. 

. -c1lleg~s .. d-iütoear1d0s .sub.~ Podei· E1ecü!i vo a 'l'3v.'er·o códig·o, q ti~ )_ba;~~ou: ,· 
i'GO\'to dJ. cq:J.gl'.1gação o dbcuL·so comodect·c:o n:.·l ,·L5D, dé;3 de:ilez:~rnlh·u dé' •· 
. · n~jar· im cer:.i.moilia dn. c~lh);ção, ül:Ji:!., e • d-J m')sino 1üód:o' úg11iliza.i- novos:rc::·;. 

gulámen_ t~s~ p~t;a:a.s 'escólãs }Up.ieíur~s.: · -~ ;·., :·: .. 
· (), q ti e .a.tlirmàmos prG'~isameu"te é qü~- essa.S · 

.leis-üâ,:)J?J<!:ià.!ri ·sa.' ,~lab·ol'.i1U.á :il.<:m · CI. it.utv~ : 
~a.çã.o' . U·)S lllO\~S ." 9,11~ oi' i i l.çà,:,J;·CQ~(i:li':i'ia :a '.i' f>ód~r~J::·x~cúti'vó : :::~: ÚL'ó='; 

pOt'iúl'C~; OS qU~C.:l Úcl.'} U.::l.:Ütil V\~üa;•ia por:: iverf! u·e , en<}:l!~-i.'u: áS,di:Sp.)Sii%ã'S 
lll<LiS · :;u.lUt:LI'OS qxerupl.os d'\ Cüfll~ ' e:<pl'CS8a':llJC31a. .llü d.'e 2-! d.U'ôVCl'OÜ'(J; -.::·. ·· .:,. ') 

fi,o mLlda. dud sous. tlov"r·o::~ civico.3 ~ - Uonlclfc'litó,.,a fi.1!<"'1tladG i:!~ JJgi.slá( soln•e, 
iltlii a· a~.;olllblC:.r. c.on.;~ituint'.i- o ·cnsirü• supl}t'lor·. <!- ' ptiv'a.tivallliln~c ' p~lo 

. CLILUO O!OitOL'O:>' }l!1L'"i · U. u.(•t;- i:l4·, S 3J, ,ue a.lçiula.· Cl :\i ':<lU~ - G,:.~o-rtill,l'a.5;':: 
2(}Íl:l pudot·cs . . Qulz ·na.tut',,r'" ni1o p :)d..l\ltlo . eviuenlem~útó : o~ ·_repi•Jsen-

b3ru: quJ trJUX.ll:Hern ~os contln- ·ta.nto.s do p)VO, no· quo se rolet'.) ao Qodigo. dif 
estudo c collalm'açiío .pax~a. . a .to:nsiuo, disl)ot' deste seu dirtlito em favor do.· 

..,.,J.-<1.~'"'"~ "",.·, · :l "?is: .. _ .. , ... " .· , · .. ·. , < . Pode1' E~~O.L\ti" o. : . · :. : _ · ... : · ·--.·-::.' 
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· :época deanarchiét teriam de vigorar com das leis p<ú·tictilar{:ls,.serido nossa, op1mao 
justiça ein .tempos successi.v,os de ordem c que o fim mesmo da: sciBrícia é ·a forma 
de paz,. . • .. _ . . .. .. . dest<~s.conclusõcs. . · · · 

-•·.. Neste caso, as oppressões ·sQJl'ridas~ sem . Mas. o que procunLIP-OS Jitnmr éque nM 
clamor na vigéncia ao-dêspotismo sel'i{tm .Faculd(W.cs e na~ Escolas Super'ioros ó óffido 
fa.ctosnormaes em um regi'men de liberdade dos mestres ó acostum,ar<qs' discípulOs_ a. 

' _que,se lhe seguJssc. Seria., portanto, o arcar com as tl.ifficuldaclés que<as ihdàgaçõús 
- : .. niàLsanccionado pelo Sel,l cumprimentO _pas- d<~S font<:)S do sal~er é. a discrimináção -con-
. saao-e a; _Goilstitujção já não teria u. esiK~" sciericíosa tl.os p)lenomenos fazem surgil' a·-
,.bilidade que.<~ deve caracterizi~r, a tirineza cada-passo; O·CJ,Jle desejamos é'que. a. irifluen-: 

···-·--g_ue_.·a deve robu~tecer. ·• ·. . .· · · · .. c.ià lJenefica. ·dos lentes. não.- se ·revelo pela.-
. · .· Desrespeitada, sctn que doHa curc_~.ssem_._os lição '1llais_ ou ·menos eloquente, bem ou ma.l 

zéladõres · de . sua compostura, não :pódci'ia 'í~ecitaila, porántó um. auditoria entbusiasta., 
· IIJ.ais ser amparadá pelos· q ú_e llw cor~osscm mas: sim p~lo.a pego· aos livro~ pelo gosto das· · 

-· .. _; em auxilio; . · ' ._··. . . . investigações scicntificas que inspirar• aos 
_ •Entremos agora n~ aprec.iaçãq de outros estudantes ~a. quem lhes cmnprcdirigir c· 

- :' ~-·:·_-·pontos_-~e_ -~eleva:qcJ!)._--col?s~~eravel:._e mos-- ed.u~ar._ - . .::-._ :_ .- · ·.:. __ . 
-trémos· as eoJ+tradições e.· incQherenchts ·que . De nà~<:t sorve expor a.os discípulos ~muitas 

-<.pullulam no codigo analysado. ••· . · ·· •... _ .. , 'idéas, por mais gran(liosas que sejam~quando 
· _.0 primeiro'vicio-_a-iinpugnar é _o q~e .diz se lhes não ensinam • OS. processosa obse1'Vl11~ 

; . . re~peito _á ampliação fei~a a :todas as eseolas .na crlti{ia <1()8 factos qú_o pos.sam g~r~r idél1S 
·:·::-/ S1lperiõres do reghnen flO obrig<\torle<lade de Be1U\3.lhantes. . ..... · ·- . · · . ·~- .. · .•. • ••·· . • ·. 
·i·; :/frequencia áS 'aúla~. elll vigor· nas Façuldades . - -~ste desideratum; por~IÚ; ·só'ínente:. éqm a: 
· · '· dé Direito _e nã. .Ese-olade .Müias. mais ampla liberd,:.t.de .pódé ser. attíngido. A . 

- Esta innovaÇão dos'.mddifteadores das an~ 1'req'ueneia impos't;t aos alumnosde um curso. 
tigàs norruás de ensino marca úm passo vi.- q-q.alquer·;: por ser . niesrrio.mna imposição, 
sivelno rôtrocessoda·nossa vida intellectuti.l. tií·a o gosto c1ue lhes -pod9ria dar· a.lrioquen-

0 problemà, sem.duvida,é dillicil ·e <com-. cia das aulas,.t'()rcand.o-os a. comparecerem 
plcxo e ma,l po,derit ser discutido a fundo ás que lhes .. não aproveitam, sinão quo os le-; 
numa representação de estudantes, on~e, por sarn no ·tempo perdido.· . _.·. :, •. .. --. . .. _ · 
alto .são os at•gamentos adduZidos e as provas .· A razão cfu~ se dá da .nec.essi.dade dessa , 
allegadas. Fa~-se mister, por~a.n,to, que. a obrigação. ê a (1ue SIY'l'efere aos est11dantes 
a.ttenção dos membros do Congresso se dé- pouco ·escrupulosos que só miram os exames
tenha na comprehensão sin·cera <tos cónceitos e .. os diplomas e não .. a. scien.cia c. o. eleva-

-· expandidos, com a boa vontade. dos .. servi- monto da instrucção brazileira. J~' yerdatl.e 
dores leaes da nóssa. Patria. · ·· · - · q ué __ no systema de libcrda.dc est.~s aimnnos 
· "O. systema de educação superior deve abari(lona.m ·completamente a.s .aulas, não 
entender-se poi' moilo diverso do c1ue até cumprindo o seu dever nem· 1o:~e irnportandq 
lioje se tem ontend_ido. O curso das facul- com .<~s pPolecções dos profóssores. 
dades e .·das ·outras· escolas superiores nãó Mas, perguntamos, os- quê por esta lorma 
se destina; no bom s~~tid~ -~m que é Pteciso Ifão ,querem estuda_r, es~~arão · C?I~ a1exi
concebel-(); .ao mero •tn'ommo academwo ou gencu.t do ·ponto~~ Segutrao as, llçl)es . dos 

. ás infructiferas prelecçõ~'> .. oraes.dos profes- mestres, pode-se r13darguit•_, ·Todos sabemos; 
· -soressobre as generalidadesdestas ou.daqnel- porém, como se fa;zem. en\..ceJ1ós a contagem 

las, ma terias com exelusão de detalhes pre-c .ctas f'altas,..a. maioria dos lentes facilitando a 
ciosos, em cujá investigação se exercitam. os suajustiücaÇão, deixando -liv1~e a assignaiüra 
_espíritos dos alumnos, adquirindoao mesmo do diá anterior. · .•. :. ·-- ... ' ·· · . 
teinpo a scioricia·depor si sós ernprelten- .. Dem<,tis e principalmente, esses estudantes 
derem'q_ualque1• trabà.lho pessoaL E' neces" desleixados; COJA a-' obrigação de presenciar 
sario. que se chêgue á. convicção de que as as aulas; tornar"se-hão .por iSS() estudiosos ou 
lições declamatórjas voam, como as palavras .preparados na ma teria, à.dquti.'ii·ão .por isso 
que· as decoram, sendo' mini ma a ·porção>.de a paixã() pelas exca vações scientiftcas e pelos 
ldéas que por acaso ficam conservadas· :.l1a trabalhmr·originaes?. ...• . ·- • . · .... -•··.· c · 

.memoria inconstante· dos moços. O. en:sino Seria ingeni:to responder pela àtrirmâtiva. 
· - :que aproveita, o estudo c1ue v~le, qUe com~ Si ass1m e, ':r;~ão s~ póde deixar c;te çoncluir 

pensa a pena soft'rida é o da·· .pesquiza dós que mais .vale á .nàção. possuir dez ho~nêns 
· >fa.étos ·niais sim.ples, a cuja realisaçãoforçoso de se:iencia que-esmerilhem e que produzam, 
·.é:_ empregar meios i~l.liveis e seguir me- que contar com mm~os · pro'flssionaes sem 

thod9s ·Iogicos; o qúe nao se dá com o estudo meríto e sem· caracter. Pttru_ os (}Ue querem 
-_v-ago ·~a:s.súperficialidades. •. · _ . .. . estudar, os cúr,<gos livr·es são muito mais utejs 

. ; Não ·se , queira ver niSto uma conêlemna~, e van~ajosos. O :professor· não se adstringe 
· · '_ç~á.s co,nclusões.de· conjuncto que se tirai:ll, ao circulo de fel'ro do prog.~;·amma nem. ~e 

'· .··. . . . . . _ .. -·' - --- - 'f __ ,, _-- '.' • '. ~ ... ·:~~~!~tJ~~·: . 
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perde nas·· generalidades ·dá 13cicnci.a, que wis c :Uã.o -incommodaria.m os -q_uo quizes-
:pertencem á philosophia respectiva. . som nnrlar c instruir-sB. · 

· . os· d~sct}rsos, que em, um r~gimén ohr~ga.- i Totlos 9s yicío~ d.o regh1l!m obriga.torionas 
tor·1o, onde .o lente se ve ,eoa.g1do a oxpltca.r gr·andcsumverstdades européa.s não existe = 
tod()_ o : progt~à.il:!:m~t, são Q.w maior. dosva~- ~ a.hsol~t,:ünento. _ . A libe_Edado é completa. . . . . 
ü,1.gern; · .. ··. a.cab:1;m: du~de. flUe: p~ra · elle .for . · .. O: systema; d~ · co~cçao na,.._ rreq uencía po:·' 

• comJtletamante. facuptado7o dm~t~o, de .tran~~ dG~<". d.a.r. ma1~ .dtplomados; nao 'darú.1 porém; 
mítt1r . a.ús seus . d1sc1pulo~ p Que· Julgar ma1s. hom·ens ulsh'uidos o sobretudo educadO's . . ·A 
coriy~n~~9te > ·-~ - : · · _ :>·, · ... · .... ·. · . __ · -· .:, · · insf;rucçã.o consjst~~m. ' sa_ber a"-.qúe· pontos 
·. :Alérn _.d,1st9, no systema da a.~tua,treforma rocorr-or na ·rospluçao de u:m peoblema; a · 

. minister·~al, ·o :nest~·e já. ~e nã4sç11t9 . um .. di- edl].caçã.o .em co11hecor os meios,-os processo~ 
l'ec~or da. ~()~Idade, •. ·. m~s. ~m . emJ>rega_do . d~ . -~~11! . 9S . C1t.üw~ :se ·.des(}mbarace, facilmente,· o 
goyçt•nq, SUJeito a;o ponto . «) á prelec,çao de lfi(l\'Vlduo:-- . - . . . · . . · ·. · 
uma~·hora. · ·•· .. · . ... _· .. .... . . · •- -~ ·· · .• . > ·_· . Só ali~erd.ade concedida aos lentes e aos · 

Acontece qüe.inatér•ias; cujsJ. __ analyserse de- alumn;;s, • infundindo"lhes à convicção dO que _. 

~;~·~ru~r~~-~~~~~~~~!tü~~~TJ;~;o~:6t~~raâ · !~fe~draa~I>Et~r~~~ri~e;~ã1 ~6f~a~~tt8J:1~ 
SCl' sus_pcnsas;"com prejüizo ·c~e to-dos. · . . . 'pelo titulo, podet•á elevar a nossa instrucçã.o 

N.os ei.u·sos jurídicos, ·em que as rna:terias .á altura que morece .. 
~sãó rolüstlieo_ricas, á.: en~;ctider como geral-.. Não é; (3ntrotánto, apenas a questão :do : 

· merite .. cntetld<Hrt l'efú'l'mador<}s . e ·,lentes; as princípios que defendemos; verberamos tam- · · 
au~[ts Pí•itticas, q_tie .dey1ãm ser irftroduzidas, · bêrn o .. modo.·po'['que a. obrigatoriedade de 
J1ã.o ;. (l_, _ro·raTú e. ~em. q , pod~ru · : s~l,' . com . o· , frequehcia foi na óoy:.n•eforn:ia reaiizad~~ • · . 
liínite-:tegaFda:hor·:1:· c·:. , -, · .· . . · .. · ·. · ... . · o -a1;t. 112. do a.etet<Ll Codigo de Ensino dis:. 

,cin1;~:o·· i-~CQ_rt,~ententc (1() regimen' adopiiado põe:: ·. «C()m . excepç:ãõ dà Es~olb. ele Minas(/ ~ ' 
· ()•• _ó, ·qnç .. )C: :I'úf"erc.,,aos·cxarnes. :1\.M __ lw.ie do Oyrnnl:!-si?. ond~ se ?hservará o regimen· 

tem:-se cons1deratloc os exames como um ·firo de freqU<mcna obr1gatona, haverá. nos outros .. 
:.:pa.l~;tj r!u~. tér,td~rp. os:· esfbi'Qos, de :mestres· e · est~b.elccimcntos <lu~s clàs:~e:'"~ de i~himnos~os· _· 
· alü!Unos.·. < .. ' . . : · . _· · · · maf.1·wutados e os ·?uto ma.tncula(los.» Quem ; 

·-Entre .â6.=í aprenQé-se para fe1' uma ~ap~ ler : apenal:l ostn artigo o Jlü.o . percorrer, 
: .. :próvaçí),'p ~ ·· Isto, que já._ ,6 u1n del'eito gr:wc toda. a f:lm•io do disposições regula. montares 

e sem ·cuja. 'extor•sã.o o nosso . ri.vilta.mcnto .. ~crouitará sorn rcsistonc~ia. na cbn:iorvaçãO' 
intellectu~l não termina, peioi'a com u. con· elo reglmen nntigo d~t liurll'<ladc completa.~ 

· fccQão de programrna~; habito retrogt•tulo e com exclusão dos dous in~titutos menciona- . 
tlet'1111estas . consequencias o resült.ado im· ·dos no :supl':witado artigo. Ml.ts não h:t tal. 
mqdittto do o.bf'igu.t.ol'ieda.do do .ensino.· -O ll.l't. 15l l=\ 2 esta.bclece, pelo contrario, o 

).<'ita(las u.s pr·ova.sde flm ao a.nno, os two- sys~ozrw. ma.i.':l I'igoroso, . im~e<U~do o com:pn.· 
l'ossorcs ia;tLtam de a.montÕl1l' gonoL·a.lidatlos recu~tonto :ws ?X<l.mus do Pl'lm~u·u. úpoca.aos 
sobre -gencralidu.dos, o .qilo rptor dir.<n· um a~urnnos matr·Icttlados <tue t1verom }rlUta. 
cu.mulo do suporflcütlich~<hls inut.ois o os ii.I.Lta.H. . . . _ . . . . ·. . _ . 
a,luainos . so lbl'crmm . · ;Ls. nobs tomaüas ti.s Em coopor;.Lr;ao .a os to art1go, na :.tmpllaçao . 
préssa.s e os ma.rnmes ontltJ i;udo so resumo e . üo o:mcr1~ndo t·egunen, ·vem o art. )51, § 4°~ 
onde se encontt·a .tt scicnciaem ütrr•a-pos; 'quo JH'Ohtbc ;~os ~e:rn·pvv.(los_om ma1s de uma. 
!Quanto . á. investigação cJe. UQl \ ·pro-~lem,p. c~dmra n~ Pl'tzn?tra .epoc.~ de exames fazol-as-. 

· difficH,~ ·.ti. · . rc)~ólüção ··· ~0.,. urn;i ~:~estfJiÕ _ ~· dé :nacsg~~~l~bill, -~queúa fõ1lgi1. ·· cxcopção .para a. 
det~lhes,pel?s q~f1°S qs e;~t~da9-tes < prefl(j.af : Escólà _tlc · Minas c o Gymn<J.sio NacionaJ~ ... . 
a. se m?ver, .. quando · · no Cd.~nnho . enc~tu.~ 0 qú<iridp a imposição . de frequencla se f~zem.~ · 

. d.ep~rai em comum trvpeç? .~,emelha:n.t.e, ~ao . para, todos ()S' alu:mnos-, forçando-os a certos . 
se razem, com. a porspe?:tna . de . vwd?.~ros limite~ que ~antos ·J}.ão tinham na sequencia 
.exa_p1es, que , 11e_mse ex!Jcutam_ qom nbor_, dos seus estudos ? · ·.· ... . · . . .. . 
senao ~O!P; desatln?~ e ·re,laxa.J]lentos ·. . . . , _ Vêm;j>or~anto, os .· r.opreseiitantes d.o povo 

.. . ofl.1Uestres,:por .. seu_Ja.do,com._ .o regt111en a.corrtriidicção:· dos dous.artigóS .. o:ni quese 
1~ vre,Jevaclos a ecsca v a, r os .phenon,1enos·pa1'- euceirou: a inp.ova;ção . maío·t' · ·e · proclamáda 
t,~tcn1~re~ ~los ·seus_ rccoi?me.ndaÜI)S p~l~ :: vec como· & 11wis :pr<:rvettosa pelos- par.tidarios dài : · 
rerla ~os J}lyster.ws >SCI9nt1fi9o.s,· t.e~1am ~de revisã-O; . · · ,· · . · . .··.. o •· · 
QStu(iá.r: Ip:al~ •. d~dtéa:r,.se-:mm __ coll1 ])lals f:Ltl[).CO J·h~. :porérn, ttiildtt .. unta · pol'gtinta ' a ·fazel' 

· {l-O ~o_brem:Ister de encarre1yador da.s almas ao ·- luíninoso ontendi'!Uónto. elo· Congresso . 
. }twems. . . . . . .·· .·· • .. ·.· .. Brazi'leiro·, em refer~ncia,, á extensão d~ss'á; ·_-.-

. Os estudantes sem: .merecimento, . saro es;;. obrigatoriedade repugnrunto,oxisten-te a:Per,ia:s- :· 
Cl'Upu[os, seni . ambiÇões 'licitás o ~ig'nM ;se~ · n:~s •Fac'uJ~ad(!S ' (!:~; . .. .Q~l'.~ito, . pa ~; E$CI)la -..d~ '') 

_ ri~m relog<tdos -para a turma.. dos 1m presta. ~.tn.:ts e .oo .GymLJ,aSH1.. ·• ·.· 
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;:_, · 44. ANNAES DA CAlllARA 
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Poderia õ St•. M:illistro do In1al'ior applical'l outros ã.Ssu1nptos çla. cadeira·; de~de que lhes 
.:: ao~ outt·os e~tabclecímcntos de instruCÇ<1o é da.da pela lei a garantia da suppressão 

superior o r egimcn que vigorava no:rt.r~s i_g- ·dos pontos no exame, ser•á com certeza 
stitutos mencionados, em t'ar.e do que dtspoe poupa.do. · 
o a.rt. :1", n. 11, da. loi n·: 7·16, do 20 úc dezem- Admittido o habito rotrogratlo elos pro" 

- . bro do woo ? - gra.mmas, o que ue mais vantajoso _se podia 
· Porque ·o at·tigo cliz: E' o Poder Executivo e~taLelocor Qrao conhecimento gerD.I, de tocfos 
autorizado : · - ulles,pa.t•a·que a:>sim RC tiv~;;se ídé<~S assenta-

« u A i·evor o codigo . que baixou-com o das sobre_ toda. a sciencia, poi~ que a ant\lyso 
decreto n. 1. 1!19, de 3 do do7mnbro da 1892, aprofundada. destas ou daquell[l.S questões . 
.fh.zcl-o compl'eh.cnder as disposiçi)cs comm.ttns nílo é pjgsivel fazer-se com· critorio seguro 
a lodos os ostabcledmentos de ensifJ.O S1tpe,·io,· em um regimcn do coacção. 
e senmdario , etc.» . , . ,Já que ~ô ttos lta.vomos de ostrcitc.w na. es· 

Orn., disposiçõ~s communs r1uorem di7.et•! phm·a das gonerúlitlades, ao monos conheça~ 
· poto menos assun o entondomos, as t}uo .la. mol-as todas. 
existem uns div?t·sa..~ nscola.s no ~nome~lto Mas eat<L: disposição no .cocligo não é só~ 
do sat· d<~tla_ autot·1zaçao ao Potlet• l~x~cuttvo monte de lt~mcntavcis oonsequencias; 6 ainda 
c que se nao achas::;em compt•ohendldas no dupla.monte contradictol'ia. . 
cod~go t~nteri~t·. · . -· Com effoito; o a:rt. i3 r considera apenas 

A _ohrtga.tor1cdado de freq.uonc~a.-nao per- a.lumnos os ·ma.tt•iculados, excluindo, por~ 
tcncm ao gt•upo ~essas d1~pos~çoos, pol'- tanto? o~ não ma.t1•iculatlos que,pelo al'~.:. 112, 
quanto apenu.s a tmha.m o~ tnstttutos men- constttuem uma classe especial dos mesmos 
ciona.dos no a.rt. 112 e as Fa.culda.des d alumnos. . . . 
Direito. . . . Além disso dispõe o a1•t. 141 que _os profes- · 

Como1 P!?_tS, omprebeJ?tlen o M1mst.ro a. sot·es devom preOJlchor todo o programma, . 
generahzaçM desse r~g1men para _todas as ao~mesmo tompo quo fa.culta aos ma.tt·icula-

. esco!as, qu~I_ldO lhe nao dava a le1 compe- dos exame ~pena.s da. mataria ensinada., pt'C· 
tencta pa.rn. lSStJ ?. . ·.:. suppoudo assim o nãn cumpl'imento do '!la ver 

Dous nttentados,. p01:tanto, na. .fabrtca~a.o por parto dos mcstt•es e firmando a . identi-
dossa r erorma.; pr1mctro, ella é mconstttu- dal.le entre o proo-ra.mma. e a. materia eicpli-. 

. éiom1.l, porque o Congresso n'á.o podia dar a cada. t> 

··. · a:~t~riza.çã.o; segundo, é illoga~, _porque o ·oirã.o, porém, que já. a. icgislaçãorevoga.d& 
;.. . :Mtmstr_o ultt•a.pa.ssou o..s perm1ssocs da.d.as dispeusá.t•a. aos. alumnos que tivessem · fre·. 

· p el:t _lCl. · . . .. quentado os trabalho~ eacola.res_ o exame so· 
VeJamos agora. .a.J.gu,ns _pontos dependentes ure· a totalidade da. cadeit·a. · 

ta.mbem do adoptado reg1men. . convêm . no- emtn.nto efliabelecer uma· = 

::·.. O . cq:digo ostabcleceu duas cla.ssos de dístincção.' . ' -
~' ·: alum~os: a. dos matriculados e a. dos não Dantes eram os di~çipulo3 dispensados . da. .· 
... : . matncttla~os.. . .... . . . interl'ogação d~ t.odos · os póntos do pro-
. ,. Só os prJmetros po~~ra.o fazer exames etp. gra.mma, cabendo-lhes·apaaas responder aos. 
, ... , úezm~'bro, sob a cond1.;o.ao de nã.o darem ll).ats quo lhes sahiram por sorte. Agora, pelo con- ~ 

de trtnta fn.ltas. . . - tra,rio, fa.z-se .abl~ão de parte . da cadeira 
Os sügu11tl.os em março ee ~a.b1htara.o J?:tra sobre a ,qua.l nem.se pr~sume que tivessem 

pa.ssa.r p_ara. outro anno ~uper10r. Além d1sso, passado· os olb.ós vi vazas dó examinando. · . 
os Jl!-atncula.dos só farao exame da matéria. ~rmportav..a 0 'Uso . antigo em li!lla. simpll· 
lecciOnada no-cort·?r }o ~nno cu!:sado, ao ficaçã.o de. exame, qua~do o ensaia~o;~e- -
passo que o1f no..o miltuculados terao todo _o thodo moderno per:petúa uma simpliftoo.Qãó 

-::· · pr~ff:~~~~sição, sem dizer que vae de de ~stud?. ... . . . · ·· · . · 
·· encontro aos princípios . d.o instrueção e O . codig_o ellrrunou . ta.mbem os ·e~a.~~s . 
.. _- educação ·a.cademicas que .atraz firmamos, curuulator10s, sem ver .que~ proh1b1ça.o . 
· -· con-traria ta.mbem os interesses dos boris apenas retarda, sem morahzar;por forma. 

es~uda.ntcs, ·á ·,quem, longe ·de :beneficiar, al~urna., a ~btênçã.o d~ ~itulo, qua_ndo, aliás, · 
prejudfca de muito .. Isto quer significar que o q~e pt•ectSilJI!.OS é . . wstamente um PO)lco . .. 
·aos ·alumnos assidiios nas aulas dos annos ma.1s de moralidade, como to\los reconhe· _ 

~· . dá.-se o privilegio. de s_ó eatuda~m parte da cemos. · .. . . . .. . . 
·::· ... JP.a;~ria leccionada.,.·:fica.ndo isentos da obri-·· · .Não nos per~eremos na. ~dica.ção dos ár- . 
: .... g~çao de saberem a parte não explicada, seja t1gos vexa.toJ•tos que . o cod:~go · encert•a. . na ~ ~ 
·, ·.'ou nã.o de impoi·tancia. , . · · pal'l:.e das PI!Iias disciplinares, onde rigores · ·· 

.~ . < O. mal é grave,· :porque o esforço sempre ranta.sticos' foram conservados doa que ·já. . 
~ . -L salutar· que os . es~udantes . ·eram-levados a existiam . anteriormente, éom vísivel .·f~~Q·· _ 
·.~. fazer, n'o sentido de adquiriren;t nocões sol,>re otdade.é ingenua consagração. . . . . . · -
:::• .. . 
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- Ahi- fica.m os .. defeitos ma.is pa.tentes do Todos os levantamentos topog1•a.phicos e 
novo codigo de ens1n9, sobre que, estamos geodesicos sã.o uma.-ap:pllca.çao dos planos 
certos, hão da demor·ar-se a pcrspicacia e cotados, parte da. geometria. de~criptiva.. 
a reflexão dos legisladol'(lS, o de cuja deta- F~' tudo isso que o novo rogula.mento in· 
lllada apreciaclto nascerá, no c~pirito dos ro- inclue na.· segunda. cadcil'a. do pl'imeiro 
presentantes da nfl.ção, o .reconhocimonto dos anoo . 
nossos direitos e da sinceridade da nossa· .Julgou a competencia r•eformisé.'l. desneccs-
reproseritação. saria a acustica no estudo da. physica, <lo 
. Perz:ni~t.am-nos a~ora o~ sonhore~ càngrcs- modo que os ongcnheirps br•a.zileiros na co~· 

srsta.s a lgumas comuderaçucs r.specnaes sobr•o strucção de um prccho nada toem que ver · 
os regulamentos da Esr.olrt Polytcchnica e com os phenomtmos relativos ao som. ; 
sobre a.s _Faculdades de Medicina e do Di- Em oompans..1.ção puz.cw:\m optica appli
reito, pois, cfofendendo nós os interesses da cada :t engonharia, como se tossem diverMs 
instr•ucçã.o nacional, força. nos ó apresentar os .conltccimentos thcoricos das noçõc.':! a. em-
a.s g1•andes nodoas que afe lam os estatutos pregar nos habitas profl.ssiomws. · 
dasscs estabelecimentos, onde a faltt~ de · A cadeira. de C1\ll~ulo. (11 10 merecia uma mo
Iogica na seriação dos annos e na accorumo- dificação, l'oi.jtwamonte <L quo nada soJih.m. 
da.ç.ão das cadeiras far<L I'edundar, com cer~ Quom conhece gnomotri<Hwa.lyl.ica, c:tlculo 
tnza; o deposito das incon,voniencia.s do cn- di!Terencia.l c intcgrnJ ~mbc IJ!ll'loitamcnto 
sino superior. • qno não ba eslorço c:Lpa.z tle . com um anno, -

O r c3gulamonto c1ue o Govol'no lm.ix:on com desenvolver cab;~lrnonte esta ca(lcira. 
o decreto n. 3.926. do 16 de jancfro de 1901, O que tem sempre acontecido, e que fatal
veiu revog;tr o então em vigor approvado em mente .acon'tccerá, é que a pal'to refm•onte á 
1898. · integração da.s cqnaçõo:o; di O'. n•enciacs c lt in· 

Este ultimo dividia os di versus cursos dí\ tegraçr~o das formações ollipti ca ·' ~ t,t:l.l
Escol ;L Polytcchnic<l P-Ul seis l\nnos. Os monto escruocid.a .. 
alu..mno::; quo so mat['iculflrmn em 1806 olJtj- Quem algum dia, moflm o por ctn•iosidade, 
véi•am elo Congresso Naciomll uma. lei quo abl'it' um livro de mccanica, tm·:í facilmente 
lhes ga.r•a.ntiu o direito de, em qmtlqucr visto que <t integtaçã.o elas equações. ú _ ap1·o- -
tempo, continuarem os seus estudos pelo vci tatla, desde o movimento de um pon R> soli· 
regulamento de ISi4; -só om- 1897, portanto. citado por umn. !orça. im;tanta.nca a.té a.mec<~
foi posto em execução o alludido r egulamcn-· n ic:l.' dos Ou idos·. 
to . Até hoje a inda nã.o produziu um sli Si, comosealat·<leia, a. r el'ormaquiz mcllw
f.ructo . Sem dal' pro ~··~ nenhuma do sua. im· r aro ensino ahi estava um gt·andc paHso <1uo 

- pt•esta bilidadc, foi ello reformado pf.llo Poder poderia." tor dado, facilitando a ca.deira do · 
Executivo, que nada du melhor fez s inão que m ecan ica., fnnrlamento ela ongon)tari:t civil. 
de muito peiorou, como varemos em poucas Devcrh, pois, em vez de sobrecar regar a. 
palavras .... . ca.deir:t de geometl'i:J. desc1·iptiva, dividir a 

O lo a.nno, pala actual organização, ficou ca.deira. de calculo em duM, uma dedicada á 
composto do tl'es cã.deiras: .t•) geometria geomo~ria ann.lytica, destinada outra ao 
ana.Lytica, ciu.lculo diífcrencia.l o iptegral; calculo differencia.! c int egral. 
2a) geomctriu. descri'ptiva o·suas applica.çõcs; · O segundo a.nno é o mesmo do velho regu-
3") physica molecular, opticn. a.pplica.da. á. lamento, salva. a ablação operada. na. cadeira 

· engoo ba.ria, electrotechriica, meteorologia- de chimica. 
e uma aura-desenho da aguadas e suas ap- Na verdade não percebemos porque ra.zão 
plicações á.s sombras, trabalhos graphicos supprimiu o revisor jnstamonte a chimica 
de geometritJ.. descriptiva. applica.da.. geral ; nã.o ó mesmo para (lUO se louve P 

A seguric}o. cadeira. jú. oxi:::tia no regula- mã.u veso do se onsinar a parte cspe~iaL 
ménto antet•ior, apenas sorri a.qu~llas tres com esquecimento d:t geral. E nem se drga 
pn.lo.vra.s -.e suas· applícaçiJe::. · Não ê neces- que os conhecimentos do chimica. se traze~ 
slirio·:t er arandcs ounhceimento~ (la. a.rte de do curso s.ecundario,porquanto basta. r eflectn• -
Monge pa.~u. ver quo t.al _ enxerto <~ infeliz. em que São estmL'tdos conjun~ta.J?entc :1: plry-

.~ Si sómento a geometria d e:;ci·ipti va. tem sica. e a chim~ca pa.ra ver qua.o msuffic1entes 
m ateria. d e sobr•a para um longo C\Jrso, ava.- são os preparos ahi obtid~s aos saltos. . 
lie-so o que 11ã.o será. com as suas applica- A cadeira de topograplno., que bem pod~a. 
ções. ser reduzida a exercícios pr~ticos, como. em 

Sã.o elln.s tão numerosas que, fallamo!:l curi- outrus tempos o fôra , ou .a·.~~a aula, fõi 
vencidamente, não ê possivel de modo algum ~ant!da. com todos o~ se~ts -princlplOS de colo-

. dal-as em um só anno. mzaça.o e catealwse dos tndtos-. _ 
Póde-se, ~\ssim, ttizer , q u~ toda. a. a.t•te do O terceiro anno tova el}m~n~ções e ~ceras-

engenheiro nella se baseia. desde o córto de cimos sunu~a~enta J?I'OJudtCl~es . A seme- . 
pedras até o· proj~cto de estradas de fer1•o. lhanç:~. da chrmtca. tl mmeralog1a ficou sem a 
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!{:._ parto geral,sem que, pof'ém, se alleguc aqni. apcnasquo ella cst(l . . tãó. _bem· methodizada 
,. , . o -seu onsinono curso secundaria. ' - _ qüo · foi preciso r1uc o cxpCdicilto da. Escola. 
... · A' segunda cadeira--:-mecanica applicada ~s Polytcclinica.-..sc pL'olongas$e at(~ quatro horas 
· · machinas--:-juntaram mais a thcoria da .rcsis- P!H'a, que se conseguisse_ o 'funccionamQnto 

tencic.t · dos .rnateriaos e a grapho-staJica. De das aulas; -
-.-. . todas_ as applicaço,ões (la mathematica supe- 'Alü fictlm . apontad.a..s supel'fi.ciq.lmo_nte as . 
. rior, úma das mais necessa.rias c difficeis é imperfeições da reforma ·da; Esé9la,' Polyte

f·'' ... sem duvida algllma IJ. theoria da resistericia chnica., onde se vêem as incohórehCias e os 
.L--o":. dos materiaes. clcsmu.ndos a vingal'eil1 em to•.los -os n.nnós. 
·.,, .... . Pois--a · reformajun·tou-:~ ... á ~ecan.ica rLiJ!lli- -p~~sf}mos agora~~ ··Faculdade de M~dicina, 
__ cada às machhJas, que, pov si só, toem lai·go antes uo .~mtra1,nos · no estudo do regula-
-- campo ele acçã.o no prcencllüncnto do nn1 monto das Faculdades'de Dieeito. . 
•· · . .- ann o .in teit·o. - . A nossa boa vonta-de ;~c co i tai'(t som resis~ 

· '-Felizmente a -cadeira de astl·onomia -per- tencin. que a intenção dos l'Cformi'ülol'es fosse 
. ' maneceu ~al qua.l <wa. - a de impulsionar o ensino medico, s,_em o que 

Passemos. agora <t analysc do cm•.so de on- não se justificaria plCSmo a. sua intervenção 
genharia civil, gue q l'cforma~or- condensot! nesse assrirnp_to nem a .sua i nge1·encia Í1osso 
em . dous annos. c • • trabalho. . -
_ O primeiro ficou ·-constituído por quatro -·· O que nos fica; portanto, a di.i:ictitir coni a 
cadeiras e uma aula. . . . .· . . ... - boa fé qüe nos anima, se cstreltana profi·_ < _O§ }o elo art. 25 e~tal~elece quatro--lições cuidado probleinatica __ <la revisão, e qliê ert

- sema,naes d;1das em cada cadeira pólo lente traremos a · reduzir aos seus ··verdadeiros 
.• ~- e uma pelp substituto, e o § 2° tambem .orcle- termos o 1nostrandocqmg_ nü.o vae elli1 muito 
r''::_ ·na quatro aulas pratiéas por "scmáha; ·. · . . · além dê um accumula.mento de desacerto; -~ 
~ ;: . Por esta fôrma., os lentes d1:1rü.o <to. todo 1(3" Começon· a mctamorphose pela silppi'essão 
/~-'< licçõcs, os suustitutos quatrq, o pl'ofcssnr da cadeira. d_o physica, como se a:o meqico 
I} :, quatro, perf'n.zendo, portn.nto; ií. som:mn. de fosse demasiado o conhecimento dós phenó-,. 
;~ _ • 24 horas de aulas hebdoma.dal'iamcnte. . . menos üaturacs que ontr~m no .quadro'- desta 
:·:c .. Assim terão os · tünmnosdoprimeiro~nno scicncil~ . . · .· · .. . ·· ... . , ._, .. <· . . 

quatro ·horas de au_la por .dia, no minimo~e · De pequéna valia pareceu, sem duvidà, 9_ 
f ·- dizemos no minimo, porqu!3 . o <wt. 20 poro- estudo (ltts foi•ças cosmicas em s-eu -movi-. 
. ~·--:t>ozamente diz r1ne o tempo das aulas prati, merito coni;inuo, ' base· ele todas cbnstrucções · 

-, : 'cas é indeterminado. . scienti ficas que se tent<~r.em íCmnai', on , n 
. Accrosce q ne o art. .8° das (lisposições familia,ridD.dc de leis c theorias ospeéiaes, 
transi.torias creon ainda para os alumnos do como as que se referem á. electricidade, 
primeiro anuo um . curao· ,complementar de qimndo este dopart<.tmcnto da. physica vae 

· resistencia dos materiacs,·o que equivale a tendo cada vez ma.ioremprego nas praticas _-
dizer mais quatro horas por semana, o que, medicinaes: .: .· · . ·· . ·. 
sommadas com as· 24, elcvtun-se <1 cifra. de Não podend.o·. a. conscicncia refractaria dos 
28 hor11s, ou ontü.o cinco horas por dia ! ! ! al'ohitectos do novõ regulamento negar a. 

Ora, as aulâs coméçt~m ás _lO horas, é ne~ relevancüt dtt materia e o seu ensino .. .indis-
. ..-' . cessarlo, pois, quo elas 10 horas á.s ;3 (quando ponsD.vel que u. ch.rreira medic~ exige, pro~ . 

se encerra o expediente) .haja t~nl<ts sem in- curou-résponder com a falsa. ~ pueril .. ~lle- '. 
': tervallo dP. um minuto, si não deixarem que gação de ·_que basta _ti. todos a .aprendizagen;1 
·,~:;_ ':t_,. o 1E·eghul~me.Pto s.ej~t lettka morta. . . . cio. curso secundt

1
tri? fei~o- .rt

1
o Gymna_zio ~a:-( -

.
,,_ ... _:: . ', avera., porgun amos nós, cõ:m a dura cion.al .. e ilos col egiOs· <l elé . eql,liparn..r:...,os.- ·: 
_ experiencia dos factos, quem aguente cin- Mas nesteinstitutobfficin.l e Jiestescoll8gios 
· eo : horas _ de aula consecutivas~ · De duas particulal"es faz.;.sc o estudóreunidojle phy-" 
z·o : . uma: ou as disciplinas ·são estabelecidas sica e~dechimic<i; ondeapqnas ligeiras ntF' 
(-:, ,-, :pai·~ se estudarem e não . apenas pai' a setem ções podem ser adquit•idas, insufficientes para
r:.-. >leqcwnadas, e então aquellas cinco. horas são. ·o curso sup~rior de111edicina.: . 
~'. :.: _esmagadoras, ou se busca tão sómcnte exp'or Alem disso, •gi'aildc numero de nlumn0:<3/· 
~~~,;;:.,. ~s 1;naterias,.não se ligu.ndo impoet<mciá ao- que vãofrcquentar a~ cscol~s superiol'CS, 1}ão 
~L · ,· mais,_e, -:neste caso, o regulam~nto. e nm ·proveem do Gymnasw Nac.LOI1~! o estudan1 
?: :: ~- ôbstaculo ·ao progresso da, instencção. ·.· em _ collegios ou com professores particul_al'es 
~ , ~\ -· Sobre as · materias do segunrlo anno do g.s superticütlidades , da ma.teria, por não ser.' 
~-':''';: curso de engenharia ciyil observa-se a mes: possivol a ~stes como ;1quollos·, que do ensino 
~g:: ;,ma disposição de quatro cn.rleiras e umu. vivem, á moütagem de gn.hinetes custosos 
':·!>·aula. _ . . , .·.· .. · instUJntemonte recltlmltrlos pela.s nxperioncias 
~,{- • A ul~ima. part& do art. 8, das dispo~ições necessaria.s :nos apptu•ellws. O argumento 
-:<.:; • . .. ransitorias, compõe-se de tantos enxertos que se <pôde tira. r ·da. ausoncin . . tlnsta disci
~~~;§(1-u~ .... ~o~ . despens~wm_; de 08 _ ~ita~~~ :: Dire~ps J?Una ; ~as .· ~hcuWades ; estrangeiras não . 1;em 
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vigoralgum, por quanto não hasta ·p~ocurar chegado a oxpulsar .do conjuncto de ca,deiras 
neste ou nMuellc ·_pu.iz a · orga.niztj.ção sin:.. .especiaes a parte principal, onde dé únt 
certt dos cllrsos ·e grosseiramtmte irríitaJ-os golpe devista geral se abrangiam os phe-' 
em attenÇão · .. ao seu esta1lo de desenvolvi- nomenos que lhe sei·via.m de . objecto. 
mentó e aosystema de educação diverso, em · A . doutrina foi posta · á m~rgem como 
sumnia, do · nosso: . · , · ·· - . . · inutHe atordoânte : A philosophi~ dos· fàctos 

O nõs.so en_sino'primario o secundariolonge foi tida como subsidiaria, ma,is se gahtrdon· 
está çl.e alcanç;J,r'o 'gráa de perf'eiÇãó attin- a próficiencia pratica, vantajosissimamente, 
gido nos paizeséuropeos, se.ndo impossível sem duvida, para o profissional, c1uando am
esta.belecer qualquer com'paraç~o legitim:.L e pa.ra.da 'J>el:J, theori·[\ .. sci~ntifica., que escla- ~ 
séria. -·· · _ · · , rece e illumina. · 
N~ ()Studo sectin~ario de physica úesses . 0 que podiam fdzei• os pl'opugnadores dà 

povos, dá-se a ox·&en~ão precisa com , todos reforma era ti.·anspol~a para outro anno; pre
os materiaes proprips,o que se não~ faz entre cedendo-a de ontras · ma terias pa-rticulares, 
nós, onde sãq raros os gabinctoil e uetlcient~}S • segu:ndo os pt'eccitos <la logicil. e da clareza. · 
os q uc não sejam'ofllciaos. -- de distt~ihuição. ' 

Mesmo n_a Faculdade dé Paris, encontra-se Nem so pretenda oppor · á.s censuras que 
a cadeira de physica medica., apesar dá apil- daqui formulamos com o exem})lo de facul-
l'!Lçã.o com que se faz :.1ntes o estn,clo de pl1y- dacles ostrangeit'as.- · 
swa geral. - ' . · · - · • · Antes de olharmos para. o q1~e crcaram as · 

Negar. ,o valor desta sciericia no curso de aptidões de outros, falliveis, como as nossas, · 
medicina.- ê revelar pasmósa ingenuid.ade. consultemos as exigências il.o'nosso meio e a 

Como poderão os alumnos .comprehender razão s.ever:i dos· nossos habitas, essencial-· 
as theor:i~sO.e p1lysiologia ani:rn<ll epatholo~ :mente differehtcs dos de outras- nações ele · 
gia a respeito do estabilidade c inoviinento nós distancia.da.s· sob q u'nJquer ponto de vistn · 
.s.los liquidas normaes e anormaes do organis- ·quo se as onca.rrL 
1nó huni_ano sen~ a.déa.ntado preparo em hy- - Não nos a tenhamos ao quo ensinarem · 
drostattca, e hyil.rodynl1n1ica?. - · · oni;ros, de bom o1L dc1 m(w, coril o receio de 

Como set'-1h!2c;;-ha possivc;_~l ompt->egar com m·Pernc<htrmos o m•J'o e copin.1·mos as futili
scgurança os meios ne~õs~arioSl)â.ra a. olJton- d:ldes. A cri.Mil'i1lln bacteriologia: constitue 
ç:'io dos signa.óff constitutivos do exame plty- ccl'Lttmonte deploravcl ilispiração, o, segundo 
sico, -afim de ínst.ituii· o diagnostico das mo- os argumentos qno se adduzem a favot' do · 
!estias, a.tl'ecções e lesões, so1Ti. sahee l;:u•olu- novo r·cgtÜa:rnont.o, eonfundo-se a. imprescin· 
~in., acustica, i;hcl'tnologia; optici o oloctl'o- uillilidu.do <los conhocimonto~ co111 a. sua. ge
logia, partes componentes da pltysie<t, t'oenc- l)oralidado, o quo~«: .. m+n · mn.nile,i;o, eomo 
codora dqs meios,processos c n.pptLrelhos com vor,:mos depois de oncn.ra.l' a, qncstã.o pelo 
os quacs se temn de a.vit., a cada. pa~so,o elini· ladtl oconnmico. . . · 
eo o o naturalista? ·· Dado~ os proccdontcis dàs nossas doações 

O mesmo que ahi fica exposto, f\lll rofercn· or\~<~rnent<triu.s em roln.çã.o ao ensino publieo 
cia á gnppressão da. cadeira 1le · physica,, po- o o modo de procmlcr do Govm·no no mesmo 
dori11mos dizer: com relação li. chiruicn., - onde assumpto, póde-sc conclui!' com toda a Lo
xo e~tJ~dam os corpo:i que toem U.J?Plicação tt gic:L quo não estamos cap<tzes de possuir um . 
mod1mna . . Acontece q uc a.s , proprwdailos dos .I ;i:bot•atorio proprio par<t a · dita. cadeira.. 
<lomajs corpps são desprozad~.s como inuteis; Nestas condições, ou os podeees competontos 
oxplicaJ~do o. professor,em loga.r rléllas, a in· montttlh o 'exigido laborat(Jrio com o con
íluencia dasprimeira,s na cúra de molestias forto indisponsavcl, e, neste· caso, a. despeza 
cujos·:nomes qs neophitos não entendeDY, nem' para o crarionacional será. muito maior do 
cnjos.-'caracteristicos está :apta :a' avaliar 'a que1 a pedida para o melhoramento das de_ 
sua completa e natul'al ignorancia das cousas histologia, n;natoúlia e physiologia patholo-
~l.a n1edi~ina ;··aJlue _q~~r dizer' te.rnpo · ·· pei.~:.. ~ gicas, . hygieiü~ ... e m~di.cina Jegalt onde ·tâe$ ~ ' 
dido,E)m-palavras dosGonhecidas que nos exa- conhecilheiltos seriam <\1m van~agem apren
mes 11lUÍ~Ó h1í,o de a.-trapaJhar os estúdan·tes dídos, ou o não podem fundar sonvenien;te-
do primeü'o ·anno. ~ , _ ' . . :- · - mente q qúe é quasi _çerto, e entao ·o · ensmo 

A :rtédu_cção á história natural medica das desta scienciil. é improticuo, porquanto a ba
ca.deiras de botanir.a. . _e _ zoologia r_e~nt~se cteriologia _lida. nos· livros (}.penas · de nada 
~as mesrnas.ba.ldas, asserlt(!. sobre identieas absolútamente vii.le .. E', portanto, pelo menos 
1ncoherencia~L . .·. .. : extomporan(la. esta. . creação pelo lad_? eco-

Quanto á.caieirã. de patholÓgi~ "geral;· ·são nomico. · , ·· ' . · · · · 
evidentes o desequilíbrio e a desventura cau· W intuitivo,encarad~s as c~usas por outro: 
~ados pela sua -eliminação. . · _ . .. lado, qu~ ~s alumnos amd.a nao a par .das no-. · 
. Jt:m up1 curso já tio si muito·: dispersivo e çõe~ ge hyg~il~ e an,atpl!!-1a pathologiCa, ·~o~.· -. 

ltllho tle synthose não se u~tina como ~f te~ha . ~~oro:plo,: ' n':Lo conse~urra? comprehendei os .~ 
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--::~<: .. cstutlos feitos na. cadeira de b:1cteriológia, appendice que é ele scienciv.s componentes <lo 

· · ·. ·. não só no' seu alcance qua,nto á utilidade pu· curso medico. · 
.;:--. blic.."l., como n.inda. na sua signi licad ção logic~ e (' No cdurso de phar.m~cia. edntretevc-so o r e- -

. scientifica., ao passo que .com to o o provetto Lorma o r emsuppnmn• a Cíl eir:.t· de ,chlmica. 
·:- os iriam obtendo p.. medith\ que fossem cslu- analytü:a o tox.icologica., como se de nenhu

danuo as scionciaS'que com cUes te em maior ma. infiueucia. fossem essa; ma terias nO" uso 
. on met'lOI'.affinidade e de quo constituem ím- das pltarmttcias c não prestas~em sm•viço >-.mediatn. n.pplicação. rele'Vante aos phai•ma.ceuticos. 

-: . · Dissemos c1ue se ·h~ via confundido im- Aos leigos, <1uc nã.o os. representantes da 
prcscindibilida9,c d<} conhccimnntos com a na.çã.o, poderia pa.recet• .es.sa exigcncia desca~ 
sua. generalidade. bida c supcl•ftna; qunm conhece, porém, a. 

. At·gumeHI.uu-se ;ülegando quo a caúeil'a chimica sabe -~ às noções a.coborta.das c•)m 
de bactereologia. ministt·a.va elementos cuja o pl'imcir<> dacpwl.les ti lulas nada. mais .são 
ign~ra.ncia. era i ncl i ;culpa vel a medicos 0 ci- quo o estudo QSpeoi:tl dos diversos pt•ocessos c 

· rurgiõcs, qnacsqucl·quc t'o~"i!em as suas espc- mothódos de analyse ehimic.a e <1uc, as bapti-
d . sa.das com o seg-undo, o·dns p1•oprierla.des, 

ciaUda C!:I,Mnclumdo-se db;to pa.ra a scicncia condit;iícs do pl'Oducçã.o e pcsquiza. dos a.gen-
. em questão o sou ca.ractot• de genm•n.lidade. tcs tuxícos. E ninguem podcl'ú. contestar a 

.. ·· Si tomarmo~> n. · pa.hwt•a bacteriologia. na: nccéssida.do que teem os pha..rmaceuticos do 
sm~ accepç·fi.o restricta., tcr'OillOs 11ue tal es· semelh.antcs conhecimentos. 
tudo constituini. um capitulo <la. botanlca. A prova, ó que os estudante~. mesmo de 
com a.pplica<,ão á pa.thologia lnJmaná., o a. ~haz·macia, c nã.o só ellcs mas ta.mbem pro
ningucm pu;recer<í. que esta .scioocia seja do tissionao:3, la.Vl'a.l·am o seu protestO na im· 
1.ypo geral e conseguln temente com muito prensa. desta. Capital, declarando ao Governo 

. - maior l'a.z..1o uma das suas.partcs. que q_uer•iam estuda.t' mais, ·aprende!' a.l~m 
- ·. Si olhn.rmos.p vocabulo no sou significado do exigido, porque tinha-m a convicção firme 

mais la. to, concordamos quo se· trata. do es- da. insufliciencia da.s scicncia.s consideradas 
.. · . tudo dos ~icl'O-orga.nísmos e, nesta hyp - bas~n.ntes pa\'a. o seu importante curso . 

. ·thE'.se, constderal·o-hcmus. c:onw um ramo da. Bem poderia.mos alargar as nossas obser· 
bot~nica. o da zoologia c a .. -:; appa.rcncia,., de vações .sobro ost~ regulamento, mostrando · 
gonemlidado tn.mbem detmppa.rccnr;,l.o. a. falsa disposição õe muitas cadeiras no 

A entender o termo no sonttdo em que quadt•o ·ot·ga.nizado pelos revisores do. aban· 
, . . pa.r·ecc acceHa~o o rcgula.monto, cons~ituc donado l'Cgula.mcnto. 

':~ ' ... objecto da citada. cadeit•a., t~lém do estudo tlos E', porém, de solu'fL 'o que fica. dito para. · 
~ ... ~· ·: twontados fragmentos da. botanica, e da zo- que a conaciencia. dos _nossos legistadores 

ólogia c das a.ltora.ções dos e!cmcntos ann.to. meça. os· ma.l<>~<~ que sobreYirã.o â. obediencia. 
~. · micos o pt•oducr;,ão physíologic;~ do org:~- do novo regulamento. em dcsp1•estigio· · da. 
. - ili~mo hnma.no. . · classe modic:t e da. instrucçã.o nReional. 

·: Em qua.lquGl' d·os casos não póde igto ror- Vejamos u.gora. as dissona.ncias e os desfa.l-
.·. ma1· um composto acientitico gera.l, porque, ques do rcgul!l;mento das faculdades. Q.e di

-· quando se tl'ata dos micro·organismos, ·o reito,-onde não se seguiu o principio vel·da
.·~-; estudo se rofat•e a. seres vcg.3ta.es c animaes; deieo qúe a logica. dos factos. c as inducçõcs 
::·· · servindo-se os .ol.Jsel'vallores dt~s leis de biolo- da. psychologia ensinam, causando, portanto, · 
='f gia. para. discernir-lhes u. constituição anato-· gra.ve lesão no corpo do nosso ensino supe- . 
,f-'~ mica que as mais das yezcs rffi.o passa. da l'ior,j;l lla.~ta.nte desconc~rtado pela má. ori<· .... morphología. c das pl'opriedades physiolo· entação que lhe tem sido dada: .. 
' gica.s, com o fim, não sómente de contemplat Nesta ligeira. analyse· cabe-úos apenas tra.-

. . · .as suas rela.cües com os outros set•os natu- tar do que se refare i dispúsic;ão das ca.dei
:(. ·raàs c classifica.l-os, ma.~ ainda determina\'· ra.'i no curso, justamente onde a reforma al
~-_ lhes a combinacã.o de causa e effeito . ..nos tcrou do modo mais -claro o que já. di!lPU· 
~t · limites dM modifica~.õos pa.thologica::~ uo nha.m o,; estatutos de 1896, e onde, ·por nma. 
:·>: :· organismo humano. . triste coincidencia, mais prcvn.-ricou· o _tino 
; . . .A technica., adaptada. á. natureza ·dos sei·es administrativo. .~ . -
:'·.: e dos phenomenos a a.ppl'.ehendar não lhes A reforma começou dispondo no ,pritnelro 
- , · pód~ modificar a sigoifica.çã.o intima e scien- a.nno apenas duas cadeiras, que -j~ se acba~ 
'":··. titica, porque por mais vasta. que seja. não varo pela. antiga nórma <Jm vigor e subtra.-
:.:-. passa. de um despositivo experimental em hindo uma.· das tres de outr'ora. . · 
f:·.:; _qu~ s.ão . emp~ad<~s . as le"Dl da. p!Jysica, da . Con:iervou a. philosopl.lia do direito. como ·· 
~· ::;; ~ chtm1ca. e da bwlogta. · · . . introducção ao curso, o que m·a- ·uma. das 
t~· . ·.Ba.sta. o nome tle t echníca. ba.ctercologicà: nodoas do velho regula.mênto, qua.ndo todos 
~;:\para; mostrar que se refere a um assi.unpto reconhecem q~e esta scümeía devia. ser ·a 
*·.::"1ódo especial, sem cunho sc.ientiftco proprio, chave dos ensinos jqridicos, entendida como 
:~:,' :.:. . ·-- ' . 
(';· .... _ . . 
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49. 

hoje se entende geralmente a philosoplüa, as leÃs:naciona.ss o por ·onde devem cami
isto é, como uma synthese das "leis p:.~.rti· nhar as sentenç-.as e os decretos. 
culares a cortas ordens de ph:momenos que Foi m·ro pa.lpavel, pot• conseguinte, a. mu-
cada disciplina estuda c iimnula. danÇa opcl'ada neste ponto Gspecial. 

Si, pat·u. constituir-so·uma philosophia. no Mas. não parou ahi o. veso rerormista. na 
syste.mt\ e lo.borado p2la. escola. ovotucionista, SDl'io dcsanímatlora dos máos tr·1tto3 :.to on~ 
so faz neMsi!ll.t'io o conhocimonto o~p~cia.l sino supfll'ior. 
<los·fa.ctos do U11iverso na.quil.[o em que po- No apontamento perfunctol'io que vamos 
dem sct• attingidos pela. investigação dos llo- fazendo dos mais salientes defeitos do regu
mens .; si. a philosophia. ·não passa. de uma. la.mento em questão, apenas p rocuramos 
scien;éia q uc constróe a.s leis ma.is gera.cs (lo chamar a. vossa attenção para o quo <le in~ 
<loserlvolvimento cosmico, n.pl·oveita.ndu-se dispensavel houvm·. 
dos r·esultados lle cada. sci~ncia. pt\l'ticutwr, Não entral'OtnO%, po1·tanto, na. discns.'lão da 
conf9rmc as id<las 1101' tu-los u.éceit.u.'l ; si ú va.nta,gem ou desva.ntagem qne haveria. na 
a. sci~:ncia do mais alto grda rlc gctteraUdade, Cl'ea.ção de Mdeiras especin.e~ onde se miniS· 
não se pód~ comprehender como a philoso- trt\SSO o pl'epM'O, 1·edn.nmdo por todos os ju
phia do diroi~o sirva do introducção ao es- rist:H, dM leis e theo!.-in.s biologicas de que 
tudo do3 phenomenos· airi.da não conhecidos e :Partem hoje quasi todas as inducções da so~ 
dos qunes deve tirar <).S mais amplas con- ciologia c em que :>e ·e::~tuiam a:; pesquizas 
clusões. . · · :;ociaes . 
- 1\ obaervação leva-nos ao contrario, a a.do- A's scicncia.s na.turaos, a. o.nthroiJologin., a. 
pt~r o methodo oppost9. Va.c c·)m elfoi\o psyuhia.tria., não falta. quom as I'ecommondo 
muito mais do harmonia. cam o bom senso. como de summo pt•ovei'to á car•roira. du. juds
appt·enderem-se primoira.mente os <letnlhes; prudeucui o são os nossos mais conspicuos 
a s noçõas fundamenta.ns pa1•a depois enco- mestres que as peoclamam como a,uxiliares 
Jar-se o exa.mo !hLs deducções mais ou menos a que muitas Vüzes r~correm na olucidação 
vastas. de um pr•obtt:Jma controverso. 
· Procedei• do modo invm·.so é não querer A economia polWca o finanças ctue se ensi-

acompanhar os conceitos m11is - a.dmittülos navttm em duas cadeiras e em aunos diilo
pola. opinião universal e antencJcr inn ~VIl.l' l'enw.s, fm·am reduzidas a uma só, com um 
a.s cousas l>elo simples gosto tl.o :ts modificar. curso colllplementaJ', duas-vezes pot; semana. 

· E valha ainda de cücum!ltancia attenuante a A tras mazcs depois. do a.hel'tas n.s aulas pa.1•a. 
-. ~etlexão do que, · no.~te ponto, parou are- a segunda ma.tcria. 

tormí'- a sua a~tonçao transformadol'a., dei- E' clamoroso ! 
.xa.ndo ús costas do~ antigos orga.nizadores a O estado em que nos acha mos de 1am(lll-
re3ponsabitidade do cl'ime commettido. tavel penuria economica. e de adiantada crise 

O poccado do::~ modernos rcvjsoro::; foi a.pe· financeira como qno deveria inspirar :1.os 
nas o do consorvat' a primeir·•~ citdoira. no poderes competentes o desejo do a.ctiva.r os 
sm,tlog!).i' como que dirigidos pelo tinQe pro- estudos que a ellas se referem, ala.rgando 

.. posito de nenhum beneficio fazct' . nos · espíritos dos· moços, governantes do 
Oõ transftgm·adore8 regulamentares fi~e- futuro; a. comprohensão nitida. das nossas 

. ram saltar a cadeira do direito constitudo- uccc.ssl<la.dos e o conhecimento <los rcm(l(Uos 
. na.l paf-a o sogundo anno, sem razão pla.uzi- quo porventura. fossem exigidos para. do· 
· vei, com ·o sincero desa.r aos intet·esses do bellal' omorgencias vindouras. 

/ 

ensino jurídico.· _ Em voz dossa meJida de alta l'.)levaricia, 
Os estatutos tlo 1896 colloca.vam-na no pri· oorcoa-sc a familiaridade dos estudantes com 

mei'ro a.nno e nGSte ponto an(la.vam de per- os phonomonos oconomicos e financeiros o 
feita. coho~encia com os pt•incipios de gene- engloba-se, a um tempo, a. aprendizagem quo 

· ra.lisa.ção pt·ogressiva dos conhe.cimentos a só so pódo fazer em épocas divm·sil5. 
adquirir, em que se baseia a pod:~.gogia mo- como esmel'illmr os graves problemas quo 

-c der~a, secundada pelos dicta.mcs da. psycho- formam a sciencia da..-s 1inu.nças,sem as noções 
loglo. compa.rada,.que mostra a nece.~ida.d.e fund~tmenta.Ds do economia pulitica., sem a 

· de serem assimiladas a.s idéas mais simples, faculdade de discernir os f<J.ctos e .as theorias · 
o deHas pa.rtír a intelügGncia; gradMivn.- muit iplas que gyra.m em torno da :producção, 
mente, em busca das ma.ís complex.a.s. circula.çã!>, distribuição o consumn das 
- Ora., não se contestará, . de modo algum, riquezas 1 · , 
que o direito publico e constitucional tenha.In K claro que um noviço não conseguirá· 
por objecto as idéas mo.is rudimentares do entendct· os complicados th~orema.s sobro 
direi1o, p~rquanto no ostudo da organização impostos óu sobN o credito :vublico; em todos 
geral do Estado, das suas funcções do seu o~ sel\S corollu.rios o todas a.ssua.s hypotheses, 

<tirn 6 que !!e va.e a.na.lysaJ.' ·ri. nossa. 'consti- sem quo tra.g01 a. in.tclligeno.ia. a pa.t· de t odos 
tuíçã.o Federa.t, funte de onde enia.na.m todu.s'os mu'Vitnontos soe1a.® da. rl q_~eza.. 

. Camar:1. V. li . 'l 
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F_ , ~ - Além disso, qrtem sabe oque seja finanÇas o desalinhQ é palpitante .para ql1e nos d~
'.i:_:,e que cousa se cha_ri1a economia politica, n101'em:os sobre o caso que a vossa perspicacia 
:·(x póde avaliar a oxtensão · esm;1gado1'a dos seus logO:> medirá~ _ · · · .. •_ · 
::·: assumptos, a _va,stidfi.o sm·prcltendcúto rias A ca,(lcira delegislaçílo compu.rada perinw
:S:- SI}-~S leis, concluindo í'éwUmcnte tt impmsi"' neceu Gal qmtl se viu, no aútigo regulamento, 
:,~- bl11da.de de se estudarem em um só anno. sendo uma, das que mereciàni concel'to e l;e

;:_ -" ;quando, divididas em ,- duas, lirnita.do o seu paro e sobl'ú que o olhai administratiyõ pas:. 
;;~t: ·ensino ao superficial, já luctavam seriamente sou subi t o_ e ·dest~ttcnto. - · _ 
;·.,, 9s _ professores _para vencer o programma Com effei"to' estreita-se· . o ensino desta · 

:préviamente redigido. Deixemos . de pai'te irr,lportantissima disciplina do direit_o pri
·'·· outros :pontos de pequena_ importancia para vado, quando· o touvavel era que se com~ 
~; ; nos cingiemos ao lllftis: vexatol'io - que aos pi'ehen_clesse nella tambem o cUi'eito publico 
.,,_, D()ssos olhos se ostenta. · - de tão ·vivo interesse e de lucro tão reco-
~;{ No g_ue dizcom o CUl'SO áe direito civil, a nhecido. . . . " . . . 
~-- ;' reforma esqueceu precisamente o que havia · _ Onde, p_orém, o clesprestigio da revisão en
"":j:: a ap.eantar ao l'egulamento de t896, isto é, contra um dos mais fortes esteios é na elimi
(i ' .um ·artigo em .que se fi.Pmasse a ordcm. 'a riação feita da historia do .· dii·eito, alcunhada 
ti· . ·-~ obse~var· pelos lentes. pa regencia da me~ma por al~uns com ·· o epitheto ~e «inntilida,de 
::: --cadeira. · - _ - .- decorativa ». . _-_ : __ . ._ -. . . _ · 
~1:i' · A questão de cla~sificação ent1,0 J1ós, á~~ual- _ . A interp1:cta~fi,o d~ um.~ _ ~ei para. q~1e se 
~-< mente agitada em vista do ·ultimo ·projecto fMa com yrov~1to ~ sen;t r~sco de_ avJ~tar ou_ 
;!X: de Codig~ Civil, passou «Jespercebida, ·çomo d.e falsear, nao . ~?t\e yresc:ndu' do ;~co~pa.nha.~ 
i:~A; . secu:gdarlO. va_lor deixando-se ao sabor dos lP.e!_lto an~lytt~o da,s phr ases por CJ,Ue passou 
~ij{ ·_mestres comecadanio pelodireito dafal1}ilia, I desde a sua Ol'Jgem a~é ' os nosso~ dras. _·. . ; . 
;rr, oup~lo das c~usasz.como scg-uira·divisão:tt-i,. .. ?ó ..... d~ste modo, se appr(3lle_nderá , a sua 
t~ ~ · ~:p~rtrda de GalO, na o s~ attendelJ<;lo <L di ver- funcçao c~Ctl.~al, de a.ceordo .c?mc~ l:UOVnnenio,_ 
ij/.- Sidade Jas ophüõ!)::; e à nmltiplicid~de ~ele da_ no~sa ~ome~?>~e e se ~qmlajara o seu ':~l~r 
;:;;::·-_escolas, di].da aos n,lJJ 1111108 a íhculdadt) de pas- n? nustm de 1 ee. ul?-dor do~ 1.r1teresses lOdt-
;::t· sarem de.uma .para outra. . Y.Iduaes ~m ~ebat_e . . . _ ._· ..•. "'":> _ , ,_ . 
"• ·.- - . . · _ ·_ , _ Pela lustorra. sómente, é P.OS~tvel, chegar 
~z :.~ _. __ O v~rdad~1ro:-}~ é ;1~1e a re~~rm~ era n~: <'t -perc_epção J)itida do -dieeitó'-I)ó' quadro das _ 
~=<·•: c~ss~r1a,ser~a a"'uarAiaJ a ~.pprovaçaQ detim~ scumcms e do logar ·occupado pçlos pheno~ .
~~: _, ~1va do . codtgo em for~na ça9 e _ estabeJccei: _a nienos que elle tndagw np turl>ilhão ii1G.Orice- -· 
;~:~....-s~q~enma da sua clas:-;tlicaçao nos ctn•so_s JU· bivel dos factos universaes;> .·-.· · · ·. · . 
. rldlCOS. - Não possuir a, intuição. ~ .desta, verdade';· 

·-- A revisão _ inopinada e estcrH fez umâ hoje que a historia é a base . de,tú~Os os ~ra~ 
~--·~:: creação appa1>entei11ente momehtosa.mas qúe b.alhos, o fundamento de to.das as 111vestig_a~ 
>;:,, só ep.gm?drou um con t1•apeso ás suas incon- Ções scientificas; é revélal' assustadm'a indif•~ 
~:;> _:vomenclas ~ · ferença. : · - · . , _ · · _ _. 
i'f:::- - !)antes, · o diróito . internacionáL limitava-- · ·Foi pelo estudo dasua --histo!'ia que 9 di~ 
~;:,._ao P'l.fblico, · as demais assentadas theoria.s; reU~ tomou. a feição Jíóva _c1ue hoje o ~at' <t-:: 
?;?·; onde Jd. se divisam os contornos 0 as a.1·estas et@risa ; . foi pela observaçao de seu desen: 
g::· ~~ um corpo em solidifi_cacão: --. . . . volvim~nto! atrav~~.das _raça~ e dqs ~?v~s, _ 
;'";'~c :M.:as, conveiu á s:"J,lJedoria revolucionarja que ~Ue se 1mpoz <t m_te~L.tgenma dos JUUS:
"' >~:1\pr:J.IlJ.Orar a desmémbrada. cadeir - . . ddi- _tas como. mn fac.to soCl~l e se despre11deu dos 
2\Yf:·:' ccio!}a~'·Jhe 0 qireito JJ.1tem<.teiomd . ~~1;~do, . t~ntaculos da tp:~ta.ph!slca al)afadora e: ~l'uel2 ~ -', ma.t~rra ainda confusa,. -. uni ir1_extrincavel ·- . Como_. _despH~zar~ o;s e~~II,1J2los ,_e os 1 es~1l, 
~·f-c cipoal no dizer d~ provecto Jqrista, 80111 se.:.. ~ados a1~1mad?r os, como Je~?.ar _ ~~ , ~lho~ ; ~ 
;}:·;-;- gúra~çª' de principias e cujo cqnheciríHmto l,r ev,o,~uç,L~ ger ~l que a sctQncia.; da .h~st?1 ut 
f h; podeJ;':'se-]}ü1 fazel', no essenciaJ, ei11- ieD-is- S?fl!'~ actualmento d? 1n~do _m::t:s, sa~1~fa~:o~ 
~~i':·"Jação conn)aratla. . . -- . _- _· -.· - " .• r10 ~ que commumca as · outra,s sctcnCias 

~:.f, C? I'eformado~, <tinda; _reuniu mn um(), ca- a~~~;t ~oltar as costas (du-z e· caminhar ;ís 
iY::_",de1ra ~ .tl1eorra c ]:rat1ca d_o proces~p que, .tonta,g pela treva . · . .· ... __ · ·. · 
~ít · p~los etstatutos de l_l;!96,coJ1stltuw.m duí),s,.<le· Poder~so-ia e?::plicar·dizendo que se faz o 
!,;\;'•. Vldamente preenc1ndas. _ _ _ estudo da história _- do . direito nas cadeiras 
~··t/> :A exigen?ia natural _dÕ-Uma d~visão (lo especiaes, a,Q:passo que à{ forem ·os aLm:n.; 
~·-f:"i: curso theor1co e do curso pratico foi, no en" nos abordando: _ · _ , : _· -- · __ . 
k': \ tender-tninisterial, satisfeita com a~ creação _Convém, :no ,entretanto, :estabelecer ~oi:Qo 
~<: 7.;,de aulas .compleinental'es, subtrahidas a0 di- o fez uin dos-nossos mais afamail.os phlloso, 
~:\:t'J~eito commêrcial na parte referente a fai- phos-juristas, · que ·não é a mesma cp:u~a a 
~~<: l_en~ias e Iiqu!<la,ção judicial. _ : ·· histoí·ia do direito ~- a his~or~a ·o os di~eitos. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/201 5 14:42- Página 22 de 50 

Esta última é .<!,penas <v narração circnm~ áugmcntad~s d0 un'l curso complenientar ~
stancil:ida das tl'arrsfonnaçõcs opm·adasatra- funccionando . cinco _ ve:~,es hobdoma1:wia
v~z. do.s s~c'+l~s neste . ou naquellc ramo de mente, com tlcscanÇo (~s ctuintn,s-feiras. 
smenc1a JUrldiCa, sem nexo, som indueç:(íés- De modo que :.wtmtlmente os alnmnos do 

. de leis, s~~u conclnsões, ~m_mphilol:lophitt. · quarto <wno e v o quinto ver-se-ltão forçad_?S 
Não ,basta saber o que foi o dilreíto neste no 1'egimen ohrigatorio <L estar . d3 attençao 

OU ll~qnelle pOVO, nestà OJlllaq_ueiJa, l'Ogião, fh·nio Ülll'<tlltG quatro OU CÍOCO horas di;Lria.~ 
sob tal ou c1ual imp3rador, dcspota on1•ci. mente, ou 22 horas nn.smnana l t t 
· O essencial e qu!? só se far(L em uma· ca- . E' eHmagador. - · 

deira especial é que . se busquem as origcn~ . Não hn. fol'ÇiL intclloctuat ClUB suppo~'tB seo 
jurídicas na co~1sciencia, hurriana primitiva melha.nte tyrannin. duranteum .an!1o ~nte~~'o, 
e se acompanhem os pa,ssos _ da cvoltição . do durante urn mcz, duranto um so dm i:a qmzel' 
direito, para ~etcrmínar-Ll)e os seus predi- n.ssimil<Ll' o que os lentes gxpliea.m o com~ 
cados substanc1ães e o seu }mpel nas socic· peehe_n_der- o (nle dizem. 
c!ades mode~·nas, . toruando - em conjuncto as Exll<\Üre, cn.nça, nu~t<1. . . . . _ . 
1ormq,s . va_rms de que se l'evestiu e as c~us.as , o rétaxamento sobrevn'a, a negllgoncm 
que o fizel'(!.m progredir e and<).r. · - s.uhirá·c.dona nos' cerébt·os fatig<t(los. · 

. - Admittindo mesmo que a bistoria · do di- No. principio habituaiD:·se o.~ estudantes a 
reito seja omesmO. que ·a. historia dos di- folgar e ppuco n. se applumr desde que lh~s 
reitos; c:umpl'e notar , qu~ estud;:tntés ·qiie se são dadás dua.s cadeiras e duas hOl'as pol' dta 
acham .-• actualmente .no quarto anno e no n[l.s aulas; a.o passo que no fim, g.uando 
quiqto nã.o fizc:n~am seme.lhq;nte éstudõ_,]_)orq_ue se deviam pl'oporcionar cet'tas regalli~:S aos 
para e_Ue existi_a uma éadeira reservada,nem q_ue tiv~l!.:111l animo d~ yencer, _ex1g~-:_:~e 
o farão jamais, dada a àblação realizadã. ·. üm. esrorço extr<.wl;clinarto por um~ mtmçao 

O di:eeito de qpção qu!31J::tes í;lDderiaser fa-: f<tlHa, ~pueril, absurda · da nwntal1dade lm_, 
cult;tdô. e~tá .além de tudo, previamente .· an" mana. , 

· niquilado, põrquanto .haye_ndo cinco aulas .: Taôs as cmlsitl~rt~çõcs que julgamos ncces~ 
por .. dia no quin.to anno ~- não s:~.qipórtar4 a saÍ'ias ~Lpontar ao criterio jnsto~os St';{. mem
mentailida;de ~los moÇo~ mais .e.~ta sobrecarga; b1;os do Congresso Naciona.t. . . . · 
· Accrescc a,Jnda que ?' estudo . de legislaÇão . Si : os nossos· direitos sa reconhecerem aos 
comparada, que ~e ft:Lzta seg11ndo· disposição olhos sensato~ dos repr~sentantes elo povo, e · 
exp1•essa ·nas càdeiras · especiaes, e· que ·se esperamos que o se.jam! pedimos t~o· só
:.tcllá rias condições da historiado direito, tem mente a revogação d;),_s leis que autorizaram 
no entretanto uma disposição pemlia'!-'. , :.~ róí'orma ao Poder .Ex.ec\1 ti v o. 

Nãopretendemos mais que indicar a razão Mostrada .a inconstitúéionn.lidade do acto, , 
esclarecid(l. .elos dignos representan:tes da· salientados os v.icios de. que_ se resentem o ' 
Naç~oas nogpas .mp.is teias com que foi lUU.; Codigo .de Ensino e os regulamentos .das tres 
culada a brancura "ind.olev.~l da · in.strucção principaes classes .de escolas super10ros no 
nacionat. _ ._ _ ._. , _" ... _ . . Brazil, cabe-nos a -esperança alentadora_ ,de 

Mqstremos e:q1 conclusão mais.'urir vicio uiua votação fa.vo'1·avel; em que se p~·o- · 
ela reforrnlJ.; . _, · · _- , .. _ .· · , , --• clamem a .rectidão dôs l_egisla9-ores e ll. rem~ . 

' NQ pr~1Ileiro anno puze_r-4m os r_efo:rnia~ tegração dos nossos direitos conspur~ados. 
dores dll.aS catle~r_as : à de philósophii!. do di-.. [ .Q Congresso ficar~ (Los olhos da Naçao ?Onlo 
l'eito t:! 'a de direito .r6mano erp cinco auJas; ti. j_:}ersc)niiica-ção da justiça e da moralidade 
por semana Plll'a _cada:· nmteria e dua; ·para. . ~)razileira, esquecida · e de.sP.re~a.da, ~ a ~on
ocurso .con:mtmneutal' da segundá. :. __ . ·· •·· fiança que :vacilla nos espmtos dos c1dadaos, 

Ao to.dosãó ~ os-estndantes obrigados<), [l.t" voltará como um signal PJ'CGUl'SOr do resta-
te?-deretn, dnré1,nte duas horas outras, as ··ex· heleeüne:ilto de nossj~felicidade. ·- . . . . ·_ 
pliCações dos p_rofessores. , . , . . : . A F~geração dos Estudantes Brazllmros 

O ~.urtigo regulamento ao envez disto d<iva ter<t apenas que agr::tdecer a eompo~tm't~ d.as 
tres cadeivas para .o primi3il~o anno com ·tt·es c111Íla.ra~ austel'asque redimit'arn <~sllhm·da.des 
aulas . pàr(:!. · .cada disciplina ensinada, o quQ . fws~ra.das, _tomando-se uina assembléa de 
sommª9.a,§l .da vanúiove llor~~s ·.semttll~tes, quê juizes imparciaes~ veneravel c d~g-na. . . ; · . 
add,icionadas _ ~s . tlo curso . eOinplcm(3ntar de _ A · com missão -:- JosJ Rodrigues Le.tte ·e, 
<li rei t-o roma;no . perf(!.ziam . onze na· totali- Oil.icica_; .....;.Ma1·io de .f!1ourcc-8al.les. ~Jose Luiz 
daQ.e. - . ··· . '. _· _ • ·~ ' , _ . __ -. _ _ - . · Baptista, -

Mas Ç>S esta. tlltos d~J89ô da varri pará o _ _ _ _ . . . . . 
quarto p.nno. e ·pal'a o qui~to apenas qu<J.tro :o . Sr. Marcolino :MouJ"a ((par~ -
m51t~;rié:!-~, .!:L tt~s a.ul11s por semana, 911 J~- uma explieaçt}o pessopJ;....;,. Sr. prési(Lente, es~ 
horas'eomp~~tª's; ~o.·p_assõ que o aêtual, P()l' ta1a hojeinscripto coma..c.palavra e em .tem~ 
UU1a .ah_erraçã:p d~ çonscienciàimprevideütG; - po e devia · preced~r ao ·. nobre D,eputado pelo'· 
-s t~:Oeleeetl 9J!_atto c.aq.eirJI.S como da,.ntés· · lUo Grande ,dp SuJ, que <J.pa.1J.a de occup::u; ~ ·, 

~·- ' · ' ·· .. : . . • . ' ·.· ·_-··_. ·_ • __ .. _-_.· " . 
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:l\\irJbuna tão brillutnteihente, c essap1;eceden- O SR. MA.RcoL1No MouRA -Estó1I acostu
,-- c~a não -·lhe pod,ia ·ser. recusada~ não só pelos mado a ou vil, de um dos 1nais illustre3 tri

seus taJentos comopor ser elle--o poe_ta(lor de b:unos,que foi desr.a cãS:t, que os homens p·as
.úmn mensagem da mocidade das escolas, a sam como sombras sobre a superficie da 

.-·t}Ueestão confiados os destinos da pátria e o. terra e quo só oJ principjos sãoiínmutavéis 
~.::.:futuro da Repub!ica; dcs.sa mocidade cujos e· eternos. 
~)_;>_olllçs ainda, ·não venda'1ospe_los baixos in te- ú jovcn repeoscmtant.e da- Bahia vingou· 
-~ · 'rcsses offerece pot, toda a pHte exemplos de a9,~cl~a nobre -terra de tão . gloriosas tra-
S·T,i,esistencia, de va.lor o de 'Civhmo. ·(Apóia~ d1çoe.,. - _ ... .. . ~ 
.,:~r;los). __ _ · - · Não é_ á.-Bahi n:, não é ao povo 1Jahiàno -
·:·-_ E' ella que lá. n::t Russia,~alfronbruJo _ os qui? se pó do Ja.nçar o epitheto de abyssinios, -
· . cossacos, a. fomo o J gelo dos desertos, corr.. saudando o sol qttando nasce e 3.p~ºx·~jando,o 
-·-~-em defesa de seu mestre, o conde de Tolsto!, qüando: elle se põe. ·A presença do nobre 

~- e do seu ideal; ê ella que na nobre e valorosa Deputado ·em "discordancia com qs seus col~ 
Hespanha sacode_os velhos pr0conceitos his- legai;; fez-me lembrar. essa feliz imag~m de 

- toricos, causa p3rmanente dt~ suas dcs.graça.s; Ruy Barbosa sob1,e o oceano _ como escola de 
·- e não é muito que cUa venha. soh o'i.nfluxo rcsistencia. e em que 0~3 organismos forte·s se 

:da eloql!L'TI.Gia do nobt·t~ Dcpntulo pelo Rio levantam nas rochas c_se·croam no ambiente · 
____ · 'Gt•ande re1)resenta.r perante .o CõngressJ Na:- das tcmpesttLdes, _ a.o ptlsso quo õs' àmorphos · 
. · c~onalos seus dir~itos, que (.)lia jufga. pt•oju- e os invertebrados rolanLnas on(las e ·soúJ.om- · 
_·:dlCado!·~t; E como; Sr. Presidente, o que te-- se no lodg, e atravoz -das os.Purnas qw3' lhes: 

:,·nho ~<i~zer cabe melltúe em ·umà expJicaç~a.o atirao maí,_continuam indêcisos ·a espia1· a·-" 
.; ·· :pesso~l, _eu pego <i V. ,.Ex,. que·me deixecon" 11iard ?)·i.ontante._ •... Não _lancemos' á contá da 
;_ .. ·t!nUãr corri a palavra nesse sentido.: _ ·•··---•- Bahia à~ :'s~e.nas de vattdalfsrno·do q~ê foi 
- 7.-.:Sr: President~, · st a-·}_!a'nra ·e·a. :probidade ._clln, -thea~ro. ã.·ehégacladô-,eX:-governadqr: 
.. · 'dos ho_m~ns publicos não ,repre~eiltas'3em essa Tod-os ~ coüheeem :as ~sumi v,elhª-s- tradições-. 
·'. pla,ntadelica.da que· devo ter as suá'> raizes d~ hospi,tali_dado e de ·Civi~mo; _ Patria de·. 

no amor proprio, na estima o conscioncia{le Nabüco, de Rio J3rancq, de Lino Coutinho, . 
:: .-sey_s,concid~dãos; si ;ellas não rcprese1itassem de LanduJp};H,), que -:0~1 v L m'Qrrer. cóm· .. o 
;>·essajlha isolada~ qüe.j,â. me ~e(éri·-cJJe qúo ve1'oo. da_ liberdade. nos labios, na phrase 
.:. '2.filll?-. Boileau, so1n·· praias, • sem. _margens( e do inolvidav'elpatl'iota· e tribuno Fernandes 
~:~nâ quál não file pódc entrar· dcpoi-> de se tBr d~. Curiha, a quem aoexpira,r, tõmarído-llie · 
; ... ~'della, sabido, ;~eu pól' certo .não podcriá dei- mna. da<: mãos c r\a febre.· do delicio dizia . 
'"'"-~xar neste JÜbmentJ de(·rômpenilo :~ -solidarie- entre as· p·alavras patria e liberdade : «Lá 

~s-~aade de meus ·amigos de sHencio e h:incada-, óq vém-se_ os tiros.·.. Cahiu a tY.rannia .... 
, __ - acom:p;),nhar o nobre DeputtLdo .pela Bahia, Cunha , toma em con.sidcração a.<:ausa do 
: - q'llO tão brilltantemcnto cap~ivou a attcnção pt;V()» ; torra que, lia , phra.so do José Bqrii-

·da.Ca.mara, o Sr. Tourinho',' defendendo o ex~ facio, coroava os ô.estarr~dosybérço ele Souza 
:-.~- góy'tlrnadoJ, da Balüa; · o seu- Hlustt·e chefe,"-- Dan ~a_s, de: buiz .Gama., -de Saeàiva, ·ae . Cote~ 
·, :.acclamado .pai? :grrtndos-ÚJngr_üls,_como nas gipo, ,de Cà.stro • Alves, :ão 'bràvo gei1eral 
,.;·. grandes·dôrcs_ do um geandb padid_ó.' (Jr11.~,it:o. ~rgollo,- Viscorul~ de.Itàpariç_a, -_que eu ::-vi 
s;·bern.) __ -- -·_ _ ·: ._ _ ... ·· __ · - .. , - earregadb.pelo povo (le volt~t:da campanha, 
':~ -senhores,-não poss) deixar de acoinpanhar· e a quem um grande: talento de minha>terra 
;:~))'nobre . Deputado,. o va;lol·oso. mocó-:que se recolJmi c)m estas mmnora'leis palavras pa-· 
i""·ª'presenta assumindo tão -nqbee o altiva po- 'rodiando as: pala vras~de Ltüz XIV ·n. Cone~ e: 
~:::siçã~; di_gnà<do'maioros louvores, p(l,ra dizer.1 «Yindcs t~o coberto ,de;Iouros, general, que, 

:desta tribuna ,c1ue o quo se está passando na m1o·:--podms and<tt''depress-a.» terra qye eu · 
.,;rrú:nlüt,.terra.;-·cheia·'de _ glot·iosas ·traciições, vi debr~çar~s~·om·ecipitar~se.de.st;t~~--- mon-. 

·.}'âb-ate,o. espírito .. de todci .. l)omcm _de~ bem c_ Janhaspara receber "õ·gran'de O.sorio,.a que_n1····. 
~-,:: .de ~oràção c degrada:: ;1, àlma, {la.·.nação, p~l'" os velliosvinluirri ·tl\:tzer.os filhos para.' que 
h· ... quc'anaç~onada mais é do q ne ãjusGiçn, (!On- · elle :--os t')casse -~o·ny a,s n'lãos, cle'sse:lhes o ... 
;{c's~ttl.l}da,'em nome· dos graúdos interes~cs da .influxo do. p::ttri?ti~gto e. di1 glo'ria ; t~~~ra. •· 
~~;·pa"tr1a, : - _ < • _ _ •· . _ · , - _ · ' . em fim .onde o prtme_tro nauffagp que_ ap,or~ 

•_ < O nobre Deputado~ pela Baliip. Iev.antou~se touá:; nossàs plag<ts,encbntrou )1., virgem ih~· •. 
+erecto, romp?nd:o e.:s:L-solidariedade __ .ciue não diánna deqlle.fall·a.ale!lda,intérpondq <J.seu·. · 
~.ÇC>Ji.s}ria_ .9Ü!1défi.1n~r,_ne~··ab§Ol"V:ér;,-1i1~ts que ·b,elló corpo. âs·set~~~Fdos_ seuss~lya~g-'ens pátii:§;
-·;ll~e _pe3ava como a tunrca _de -NeS'iUS, pJl'· salva1,:o estrange1ro ; ; essater-ra.pap _poéha,. 
X' quanto as solidariecla:des. BÓ são··í'e.meitâdas s'Orjngrat,~ • parêt-c_pm o seü.f3x•goyernadoi',: ' 
2;}qili1ndo _se ih[ldai"n eiú peiricipios -q.uc a~snn- q rleJ?IaDtou-[tflia:ol'detnexpllrga;ndoca do.bánf 
<-Jam na'justtça. . .._ ' , .,. ... _ _ _ -• · · ditismo que. a .assolava;. desenvolv.~n a. na
i..;: OSJi. EuGEN'IQ·.romúNno-~-Rompi essa vegação de:-seus rios,·os-sons caminhosde~· 
,;:;_:;S:o!rçl.ariedade · em nóine .da lcald;:t..d(}, · ferro,,a'SSlW:Llin1l:as telegr;tp1iicas;. e sobro,· 
-::';··,·..-·- • . . - • ··- - -- ' • .. ' • .. ., . .·. ; .· . .- . - - ..• ·--._ . ,.-· -· •. . ·. • ' · .. --. '.- .•• - . ~ .• '. ' ,. - . ' - , · ... ,. :· . ,., .•. , . • . <. .• •· • , · 

~-~ .. ' . 
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tudo -tan to··conCOl'I'Clt PU.!' <L a gloria· de noss~s '. siisc~tt~r· pl'evcnçõe,;; con tr~ a mot'alfdade que 
armas mt mernoravel can}panha·.de Ca,nudos, pres1dm os aQtos do meu. governo, lanço a 
e de que é teate.rnunhaonosso glorioso exee- ~ .. ~x. um repto :do lio1)ra par·a .que. 110,. 
eito7 a quem elle, solicito, na phra~e de um mewmQs, de accordo COI'J1 as pra.xes c direito 
illusti•e general <<matou. a fome» . . (Apoiados) um tribun<ü arbitral · coú1posto de · homen~ 
O~que se es~(L passando --na .Bahiadesde .que. den·tre os 111ai8 not~vcis pelo saber e probi-

o actua1 governadol' f'ezcausa eo~nmum cplh .dad_e, para que, examinando todos os actos 
os elementos··anarchicos. : . · · · d~ min.h<t · administração e os do curto pe~ ·. 

o sR, 'i,'os;rA~Que eÍmnen.to.:; são. e33é J3 · · rwdo da de S. Ex., julg.ue "dã moralidade c 
O SR .. M_ ARCOLu~o~ M_ .·_O'U.RA_- ·-. _São_._ aqu __ eUcs probidade dJ ambos,' em discussão laro-a séria e limpa. · · . . b . ' 

· que se.fuildiram coin os nÇ>bres Dcputa(los; · ~cceitc S. gx. c- mosti~arei <1. Bahi11 e ao 
expulsos daqui 0 anno lias_sado ·e que hoje os pa1z quem é o ruaz deft'<tudallor -do thesouro 
levam de· vencida . . · · _., - · · · do Estado. · · 

O Sn.. TóS'l'A-Ondc .estãó as ·provas?~· . · .. Impossibilitado, pol· inotivode molestia ·d~ 
O SR. M:ARcorJINo Mom~A-Um goveinador <icliar .a viagem que vou enmrehender, cbm~ ' 

nessas condiç\ões nãõ 11óde, fazer o.bem; e à p~orrietto-me, sob fé c palavra de honra., 
pl'Ova està na:uecad.encia v~ivel do Estado, a. regressar logo que o -tribnnal precise' I' do 
e ab 'envez de ·procurar salval-o no meio meu compa:rccimentn, se antes não o tiver' 

·dessa ,crisé · .. que · o· ·.· as,;so)Jerba, · a~sisto ' ao . feito: 
tl'iste espectaculo de uma a~~embléa inteira,· . .Espero ·que S. Ex.;· se ü urn hómem de 
arr·ásta:dá pel<li (ien;tagogia,_ á ;esmeril!u~r .. a,-; ·honra, não .se furtará ao . repto de honra. . . 
acta~ ·do,ex-'govérnador, como se daht lhe P.a~tindo anianliã.; decl~ro- que a. êscolhá 
pudés~é :vir··a salvação: . · ·. -_ da m~nha'par_te ~ra arbitros recae nos con-

. E' pós~ivel- i,sso ~ D -.(]_ue se está p~sando; selheiros MMoeL Lopés da Cunha Vascon
o que se passou a 30 de setembro ~ o_ que se C?.ellos e Edüardo- Augusto dá"Silva, com os 
vai . ·pa~sal'.· a.ind[~,_ apesar dps esfqt~ços do qnaes não entl'etenliõ relações a não ser de 
.sr, Presidente da Republica., ha de, pot'- m'na mera cortezia, esperando que o D1;. :>êverino 
reviravolta .do ·.aestinô, ter o seu.' 4esf'eclto Vieira ·non1eiar:í os ·'seus arliiti·os com a . 
vingador: --- · ' mesma isenção de animo. - · 

Sr; >:Presidente, . · um grande · pensado1·; · ' Outrosiin·, . acceito paL·a presidente do tri- ./ 
Victor· Hugo, mostrando _que a traição .. foi bunaLD. Jeronymo Thomé da Silva:» . 
senipr;é'-_ufil ·niáo .calculô.:e inn máo. pensa· _ Si algumà duvida paii'a~se no espii·lto dos 
mento, (J qtie <\ Pr.ovidencia,ess.a acç'ão bem- nobre~ Deputado~;- contl'a a -hóúra c probi
faseja -. :de Deus ·sobre · o univera.ú, nã.o pôde dado do eX,.governador da Hahii.t; c lia ~e te e ia, 
se1; · iridill'erêrite . a sua acção - destruid.imt, dissipado ti. vista do l'epto do honr<t que 
disse, fallanclo dn -um .meeting polaco, por- acabo do ler. · . 
occasião da g'uerra da, Cl'iméa: «A justiça é O Sr. Dr. Luiz Vh~nna póde ter comn'let
um theot•ema . e O'Cl'ime é regido como em tido erros nt~ sua <tdministração ; nms incon
Euclides~A bala que na noHe de . 2 de de- te..;tavclmente foi S. Ex. no governo um 
zembro, m,aridada, pot~ Lourrq.el, (oi f';lzilai• grande cidadão, cuja vida J'oi tão digna de 
Dessoub nas oah·icadas de Mont'Ol'guell, re· ser imitada que aquello que ot'a dirige os 
volve-se · nas trevas; obedecendo a umalei destino~ ch Bahü.t dizia: · · · 
desconhecida, e V<Le fuzilal' Lourmel. na Ci'i- . . «K:;colltei O caminho e CU VO~ seguirei j 
méa: » · . .. · serhL feliz so podc:-;.)c ser o continuaclor do 

Não. amo a . yingança e não des.ejo Pl.LÍ~<.v vo~so govemo.» . -
o actual governador do moi.t Es~ado a Cl'ucl-: Entrettmto, :;ão es-;cs que neste moménto o 
dade d.o destinei. Si outra . defeza faltasse ao' atacam ! · _ · 
honrado ex-O'over•nador da Bi.díia~ bttsta, va 'l'e.mp"ora si {ite1··int nttbita solus eri.~ • •. 
para prova dos seus actos e de seus inesti- Eru í'a.Uando a vcrdaclc não temo <~ conde-
maveis 'ser•viços:.. · mnação de ninguem. S<Lhirci daqui como cn-

0 sn.. EôuARD6 RAMo_S.:_Inolvida.veis; t1·ci;saudai'ld? a livre !llanifestação do ~ens~: 
·. · . · : · .. . . • · · . . , t d mento • . Um 'lllu.stre Senador da Bahut fo1 

O Sa. 1YI~acor"INO. MouR~ 7,. · ·· ·. ~ ~.~P 0 · e censurado por. ha. ver criticado alguns actos· 
hon_ra qu~ eu passo -a l_er . ·'!" ?-:a~arae ~uo 'dQ Sr. Ministro da Fazenda, que, homem su~ 
serapl1bhcad?- em: meu4tscmso . .. . · .. . ·· . perior, deveconhecer ·qué . a opposição ~ de 

« ·~ . D.r_. LUIZ V1anD:a -: Repto de Jwnra -;-:- . todos o3 tompos e.de todos os governos, e q_ue, : 
Bah1a,J - ·o Dr. Lm~ V1anna publicou hoJB se elle prosegue no seu caminho, nãofaltam < 
pela imprensa o seguinte repto .· de honra ao logo· os aboyeu1·s dos entrélinhados .para co· 
Dr . . Severino Vieira, governador do Esta.~o: bril:o d~ apôd()s e. injurias. . . ~ : 

« .T á· quo o Pr .; S~verino yiei~a, ·se~ ~uar- .. A 5lll.C degradação p~et~n.d~:se leva. r .· ~ ~e-:
\fat• o _decoro do cargo que e;erce, YlVe a publica 1 ! Não ha IIl.al~ optmao no . pa1z-; o 
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sentimento popular não- ten~ miüs entr<:tda · É~'<t lá no l~stado que -~ nobre Deputado · 
neste recinto, e se alguem tem a coragem de devia formulat· as suas queixas, expandir 
ser ó seu interprete é· logo punido e inju- as suas magoas.· 
ria.do. _ Não -o fez, pol'ém. Peeferiu S. Ex. vie 
_ Temo muito pelo futm·o dtt Rcpublica, si fazel-o no seio da Carnara, omlo disse cl'w.o 
olla caminhar nesse terreno, e que os d~s- <rctuaJ:i"ovecnador da B<Lhia mra elevado <t 
contentamentos populares fiquem sem echo Senador, a Ministro e a Governallor peloS1·. 
0 refhmm para o paiz e que cheguemos a Luiz Vianna, asserção cgiC, proferida · nt~ 
esse estado em que se achçm Roma, em que convenção do pa.rtido, rprovocàrüt riso, por
os proprios escravos .p3diam aos bmros que quanto todos- sabem que o Sr .Severino Vieira. 
os imitassem no servilismo, . é um chefe político de alto prestigio. 

Ainda h<t pouco tempo descobriu-se, nàs ex- (Apoiados.) _· . . . 
cavações de Pompéa, em uma parede,' a ins- Não arrastarâ. a sua te1•ra a esta triste si
cripção de um escravo que so insurgia con- tuaçãG. A flecha do-J?.artho, que o Sr. con
tra um bm·ro que não qnerüt trabalhar. Es- selheiro··Luiz Vianna lançou, longo de attin~ 
tava escripto: Labm·a, azelle, qttomodo labo- gir o seu alvo .recocheteará para a propria 
mv"i, et proclerit tibi.. . mão da.pes~owiue a expelliu, sangrando-a. 

Trabalha., burro,_ como cu estou tr<tln- Respo~dendo a· um apar·t;e do Sr. Marco-
Ih ando, c isto te fará. bem. lino Moura, que qualifica de comedia are-

Tenho conclui do. (Muito b~m; 11wito bem.) sposta dó actual governador, obsm•vc.t o Ol'a
dor: não foi comedia o repto qüe o -Sr. Luiz 

o Sr. Paulá Guhuax·ães (para Vianna lançou ao go-vernador, e querem que 
urna explicação pessoal) - Aprouvc ao nobt·o o seja, a resposta quo o Sr. Severino Vieira 
Deputado Sr. Marcolino 1V~oura seguir o e_2e- deu a. e~se repto, ê.~cecitarido-o. _-. . 

. emplo,em má hora-pernutta-se a expressao O orarlor não se .julga-neni menos honrado 
. ~da.do pelo illustrc collega Sr. Engenio e nem men.)s digno do que os seus illustres 

Tourfnho, í;razendo p<tra o_ recinto da Ca- collegas, hoje afastados rht solidarietlade e 
mara q'uesf;ões que devem ser dirimidas no da. _unidade de vistas_ que .une a, liaricada. 
Estado, factos que,_lá bem conhecido::>, pó<lem bahianà; 'vindo -defendet• o honrado gover-
ser apresentadas aqui por outra face .. · -· .nador daquelle Estado. . . . 

Por mtüs respeitaveis que sejam os senti-._ Pensa que o apanagio de tpdo o homem 
mentos de piedade -.dos nobres Deputados, politico, que p["eza a su~ dignidade e a di
não pódcm olles preterir a justiça e . a ver- gnidade alheia deve .. ser _ o respeito mutuo e 
datle. · por isso repugnam ao seu espirito essas :dis-

Pensa que tts sessões não devem ser este- cussõcs estareis, sem resultauo pmtico al
rilizatlas, tr'al;ando-se nellas do assumpto que gum, qUe deviam ser resolVidas no proprio 
não interessa (1 Unifto. . · scenario onde ellas surgiram, não devendo 

" L:tmenta que us smis nobres cÓÜcgas não ser tr<tzidas ao seio · do Congresso para 
tivesscmlovado asqueixtts e recriminações gaudio das galeria.:>, avidas flC ef:lcandalos. 

d - - Precisa fixar bém. um ponto : na defeza 
que· aqui. tl.zcram, par<t. 0 seio a conveoçao leal, franca e sincera quo íàz do illustre 
do partido, :wtoridado unic:t a 11uem todos homem publico que dirige os destinos do seu· 
elevem obodicnci:L Estado,-não existe sentimento algumde suh-, 

Não é de e::>tmnlw.r que nà.o u lwuve::>se serviencla : não está amarrado <l-suá cadeir::L 
feito, o nobre Deputado Sr. .Marcolino do Deputado ; si. amanhã precizar deixal-a, 
Moura, h<t tanto tempo ausente da terra ira exercer a sua-profissão de medico mili--. 
natal.: tar c sahira destà Casa conút. .mesma liber-

O mesmo nã.o poder(t dizm· com relação du.de de acçãói e com ,a-sua estatura erecta 
ao nobre Deputado Sr. Eugenio Toui'inho, tal como nella entrou.' ,-, 
que esteve presente á convenção do partido, Pede desculpas aos seús collegas pelo 
onde não levantou protesto, queixa ou recri- tempo que lhes tomou e o que foi obrigado a 
minação e onde foi <tpprovada uma. moção fazer em vista (los ataq1.1es e das~aggressões 
em que se diziét que o actnal governador de que foi alv§ o gove:('Jl_ador do seu Estado 
seguia uma louvavel norma de moralidade e e logicamente 'os Deputados que o apQiam. 
economia dos dinheiros publicas, procurando Terminando, o orador diz: o tempo - su.:. 
cercar-se de homens de prestigio e hones- premo ,jhiz dos povos - demonstrará mais 
tidade para salvar o Estado da grande crise tarde de que lado estão a razão e a .justiça. 
que o assoberba. · . .. - . , (:Muito bem, muito bem. O m·ador e felici· 

Esse voto de pleno apolO ç comple~a sohda- tado.) · 
- riedade com a política inaugurada pelo Sr. 

Severino Vieira, foi una.nimemente_ appro- . ··O Sr. Rodrigues Doria (pela 
vado. ordem)-Sr.Presidente, osjornaes desta ma .. , 
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nhã trazem telcgr<nnmas expedidos de Ara- concerto univ(n'S<.Ll, foram aqui, por assim 
cajú-no~iciando o_int'austo .. pa~amento,. na~ dizer, invocados pam a foema(~ão do ente de 
quclla, ctdadc, do lllustre CJ.dadao, meu digno razã.o dos diversos . argumentadores. . 
amigo, o Sl'. Antonio Alvos de Gouvê<t Lima.. Cada qual no seu ponto do vista, coril <t 
1~:-:pirito inclinn.dó ás-idéas itdeantltdas,gosu.va pujança dos seus talentos e coyn a cloquen
noEstado da estima geral dos seusconcicla- cia f'a~cinadora do seu verbo convic t.o, con~ · 

' dãos c de uma influenci.iJ. cj_!le já no tempo da ctuistoh louros tmmarcessiveis; que, estou 
monarchia o fez representar diversos cargos ceet(j, jiimais serão· esquecidos mt recorda..-

. de eleição popular . Ainda neste ·regimen, ção deste~ celebres torneios que tanto dignifi
V. Ex. s<L!Je que o coronel Gouvê~t Lhna r•e- ciim o pensamento dos legisladores da Republi
pf'c.~entou o E;;·tado na lcgi:,;latura de 1,894 a cae ciuqueomaiorattricéo terminouscmpr'o · 
1896. Por isso, venho ;rcqüerer a V. Ex. que pelo abraço de admiração e pelos applausos · 
consulto á Casa. si consente que se lance na cnthusiasticos aos insignes contendores, que 
acta úm voto ue pesar pelo :fttllécin;J.ento se tecm succedido da tribuna no esforço 
desse illusteo cidadão, que, a9 lado ua sau- sublime de fazer a paz no domínio impre· 
dãde, deixa a m,emoria ·de cid<.Ldão prestante scriptivcl da consciencia publica c impor a 
c probo.(llittito bern ; níuito bem.) · lei nos strictos limites tla sua verdadeira 

concepção jurídica o snciologica.,em a Wncncia, 
O Sr. PI·esident:e-A proposta do com :t liberdadG, quo é o portnnto.~o pr·incipio 

nobroDeputado é da.ltUcllas quo :1q votam em tot•no do c•ual griwitam os nobres desi-.. 
com qualquor numero; vou, porG<tnto, iiUb- gnios elo noSSl 1lovo. 
mettel-a a votbs., .· · · Não venho, pois, discutir o projeclitJ, por-

Posta · <t. votos,é appr.ov<~:oda umtnimcmcn to. quo par<~ razel-o set'iit")>r(:ciso q no de minha; 
1· ptu•tn concorroasc e:ml · um eaberJa.l novo pari.L 

OlWEM DO JIIA 

O Sr·. I.-rcsident.c-Não ·lmvcndo 
numoro tJara a votação da matoria mencio
nada na ordom tlo dia, passa~se á materia 
em discussão. 

maior interesse do prncosso de critica, que . 
toem oxpedmonl.;tdo as idéas cstatuichts no 
OdCOI'ÇO UC lei <L f! ÜC :dludo, hem COJUO nas 
emendas a.presontadas, o essesuhsidio, máo 
grado meu, nã.odisponho. (Nüo apoiados.) 

Quero, porém, cxplical' o meu voto c jus~ 
tifiéal-o pela manch·a. que o. entendo, sem 
ofl'cns<L a ClLialllUet• dos conceitos emittidos 
pelos illustres pl'eopinantos, que tão grande 
vulto merecidamente tlcmm a, esta matcria. 

C•llllosso, Sr. Pr·csidento, quo sou !htnca ó 
irt•od uctivolmentc pu.rtidar.io do stat~t quo, 

O SF.· P1·esldente--Tcm a palavm em a vigoncia tlo disposto constit"ucinrml que . 
o St· . .fosê I ltmrto. . csJ.abelnce o eas:urwnto civil como o unico 

cnniJCeillo pelo l•:sta.do. (,lpoiados.) 

g• annunciada a continw~ção da 2" discus
são do projoeto rí. 87, . do 1_900, m:tnlla.ndo 
obsol'Vttl' vari<.ts disposições ptu':L.llol oxocuç:'í.o 
da, lei do ea.l:l<tmcntM eivil. 

o Sr .• Jol8é Duu1•1.~- St· .. Pt•c- Sá.l>ia. e prudentemente, u.s~im, a nossa lei 
si dente, assaz . esclarecido o del.mte a. · ,r·o- fundamcntalrc.~poitou a o.-;phera de todas as 
spoito _do pl'oj_ecto tle. _easa.~~wr.lt~ ~ivil, quo, Ct'eílça~ sem deixar do presct·evet· o direito · 
om longa o br•tlhantud!St~tLssa.o,uucmtla .do .~do <L todo:::; o.~ cidadãos. · ·· 
0 anno . pa~sado. ainda oceuptt a <L~tonção 1l_<t ,Nem de fórrnu. .diversa seda licito decla· 
canmra, o após a p<Lli.wm CL'udtttL dosd1- rn.r-:ieó Congres:;o Constituinte, uma vez que 
stinctod oradores, muitos dclles rcconho- os§§ 3o c 7" do art. 72, que garantem lia 
cidos o festejádos mestre~ do dit·eito, c1ue ·se maior extensão o exel'cicio de todos os cultos, 
nutrtHesta.ram sobre o assumpto, V. Ex. bem como . uma medida niveladora e justa .• para 
p6do comprohendee as g~'i~ndes . -ya.ciUaçõcs os fins do Estttdo,não podem abril· margem, 
que inflnira111 no rncu espmto ate me ro.:>ol• por maior fo.rça. de raciocínio, a que se cori- . 
ver a pedir a inclusti.o do rn~u nome ~e.~pre- sidcrem illações daquellas premissas liberaes 
tencioso e modesto na lls~1t dos que se msct•e- e amplas, rcste!cções como as que .se pre
veram p:tl'[t as pugnas· l'eforontcs a esse tende agora crear em volta dos . mesmos 

· momHntoso e vastissimo }Jroblema que é texl;os com a decretâção · premeditada da 
alvo intet•oi!sa.nte l"Ls vist:J.s de totla a, fat).ülia 'pl'ccctlcncia. obrigatoria do casamento civih . 
brazHoil!a e · uma das m<ÜOl'es c mais me · O contrtwio disso que está claro e virtual~ 
lintll'osas questõ~'l ~m.wt~s . ao. trabalho legis- me~1tc exp~·esso. na, qualidade de um r~g~stro 
lativo desta sessao. · (Mutto bem.) .· . delicado e mdefec &1 vel ·entre . a fé rcllgwsa, .. : 

Todas as leis, toütts as doutrimts, todos os que terp i~or escopo a mora~, . e o .direito,' 
costunies, todo~ eis procedentes, t~clo~ os ex- que_ ob,Jecttva a ot~de_m na, somedade, reduf;l
emplos e todas as opiniões, q~w~ !nd1~enas, : clana on1 um gr~tv-JSSimo <t&tentado (L esp~Cie 
quer provin_clos de outras c1Vll1zaçoes. do destes dous elementos cardeaes na vld<\ · 
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s:~ : __ : humn.ila, q li C, livres e h:ú·nionicos na. -sua. HÚngrin. e Trn.nsylvanln., .p3hli . PoÍ~nin.; pela 
~;:.; acção civilizadora, expandem-se e gcl'am os Pt•ussia., p~la Livonh e . paL.t Curland ia ; 
t-_ . prodígios de que se orgulha o mundo culto e, essas novas idéas.· que vier<~m · expqeirrientai· 
1\_- co_mprimidosp')r qua.lqum' podee exteanho o.~ nuüorCH'eveze.~ n'o. meio-dia., assegurada. 
;·,> ou collididos entre si, determinam dosde ·o completa victoria. ao · c<LthoUcismo, sendo 
,}~~-- c.I-i1U~ comnium pela violenci:t _clamorosa _4 victimados ·pela; auto de {id:~. - Inquisição . os 
i\" .liberdade ·illdi;Vidual .até as revoluç:õcs em sectarios daquell<.LS dout.rina.s na Hespxnha.. e . 
~~· : _.,que os povos se disputam entre ondas de· na ltalia. ;· a -reunião· do concilio de Tronto, 
~~~~ :' sangue, fázcndo deste grande delicto a epopéa crestaurarulo o& antigos dogmas e aM institUi~ 
;,~;}':;. da. _omnipotencia de suas cr·ençàs triumph,an-. ções modJevaespara qp0rae a:,renovaçiÕ' dáin~ 
~G.'·'''tesou o yehementeprote~to que a agonia -quisi<;ã.oeocstabelcdrnentodé'variasórdens, · 
'>~- , heroica dos vencidos repercute na. história _especialmente a Companh-ia de Jesus;: afim 
:_.< com a firmeza de que·m soube morreL' pelá de combat~r a . [lefm·ma ; :o ·edicto _de. Cha
': '_ ·· proclamaçã9 . de sua · consciencia livre. teaubriand, .qúe· condémna.va. · todo iridlviduo ·
{i;.--(Mttito bem.) . _ . süsp"t~ito de hee(jsia áexhibiç·ã.o de um éerti~ 
,·,:. sr o Estado não púde depender dil'ecta- ficado de catholicismo, sob pena de con,tisco 
~> :rnen'te __ da . .JJri·eja, em vis ;a dito;; .· modeen<~::; qo_s bJns e das 1~1aiorc;; akp_c'idadcs ; todos os 
::(:, <êloutrinas socLqlogicas quetürnam imper;osa horror·e.nlos governos cio HenriqueU,Fran
~i?" · à iostltuiçi'í.iJ, de um regime'n igua,Litaric;>, ·cisco IL .Carl~s IX;Iiem•ique q[. .UcoJ'iqúe r v., 
'~\. : ;não seJ)do, -p :n:ta~to, admissivel a. "selecção I1uiz XIIJ e outros ; tücb 'iss-J ; emtlm, ·que 
:-u.•: _ ou a . preponderanci~ qfficfal de ·qmüquer rapidamente lembro 'erp defesa . _de ·min-ha· .. 
f;;~; -culto, . ó que inf'alliyelmenie irnplicaria a opinião, e melhor está no conhecimento··dos 
i-~~; ·disparidade e_ a c()acção para as demais meus· · Hlustres collegas, s::>hreleva , rriuito 
~,:~: 7 ()rd53ns de crenças ~~.a communhão social, do ponderartp<tra .o.··-jnizo ex:actodo pàpel rio 
~::~.':;.mesmo . ponto a Igreja l1i'í.!i deve ficar em Estado ·e --da religião; ~wonsollínruió <"L ~ iín
~;\ ; }'elação dircctade obeclienciaao Esta.do, ·quc. pedir que ultt;apassem as ·re5pecJivas _ fi'Ón~ 
~;~,-< 'é leigo · e por i~so mesmo-iücompetérítc pa.t•a teii·as estas duas f ;i'ÇftS ·_. flUO . dominam 
.f··· ·se :firm(l.r ,em qufLlquerslogma ou cerimonia igualmente a consciencia; llipaetindo·<~ na fé ~ 
~~; ·· lithurgicn. e_ dahi constrangeL' .as religiões docrento e na ·convicçã.o do dever civico, 
:í,:: que elle fr:wc::únente · promettc garantir. ma.~ _que são · perigosa.s de . utiliz<tt' PM'<t 
f~}/ 'O s1 - ·EsnciO c. BIBRA _ v E. r· 11 . desfazer· ossa es.t.abil.ida.do, : e~sa. r·e.la.•.;:5.o ~o!ll-· _ 
~l'{:; .. - . . t.-:- < . ~ · . ,· 711 • 1. x .. .'~.-a pensadm·a quo e ho.Jo o.lUU.toL' cutdado p<tl'a 
+::;'._ ~oiP-.mmta/Joqtwncl_a, m.L::> na. _ .em t.LZMl ·<L pl'evisã.o dos publici~taH o 1lu8 quo tlir·igeni 
:\ _., .. nestlt iloutuna que cxpenrlu. os dos ' i nos sociae~. 
·i:~" - - 0 RI~. JosÉ DUAH.TE - Ag-t•adcç11 muiGo -:t 0 Stt. ANGI~Ti> Nr;:T<l.....:.Muito bem. 
, . coúsider•a.ção do apn.l'tc !lo 1)10U honl'a<lo 0 Stt. .Josrb DUAit't'l~ __: Rcspo.itemos, f:'t~. 
~:·'_ e intclligente .collegÇ). e mnigii 0 vou llo- P1·nsiclontc, a libordado do éronça,~quo osro(b, ;::.< monHtrar· com algumas impl'essõcs que con- t 1 1 ~---·:_~ :._:·'··" ·sorvo 110 espírit•; pe_liJ. leitura _ do alu_unf:! positivamon e con:mgNu :t na. lei Jasica de 
· ,. 2l rle fovoreit•o. . 

;:r,:: factos a procodencia dos conceitos que ostou Demais, que 1·Jcrigos <LC<_wrotarn·. par•a tL 
:,:· · externando. 
' Nas paginas da historia, soci<ü_r·eligiosa da vida livro, pa.ei1lca. c progeessist.a do Estado 
•'••· Eui•opa encontm-::;c o ensinamento pL'OCundo oH cmlt;os quo nelle se exercitanl? . 
:'_ .- _ 0 doloroso do qm~nto podem_ determinar esses ú ~)OVO 1S. na. sun g1•ando . nutioi~i:t, na s_mt. 
· · quast umwimida1le, essencialmente C<Ltho-
ji. ·.~· >emuatcs 1lo l<~sta.do c da Igt·oja pela conqtiista 
;ji.: ~' do · poder nacional u.bsolnto em nome do lico. ·-
::(;_T exclusivismo do direito c da te. r~- - _ . O Sn.. GoNÇALO SoU'l'o ....,Mui~o_. bem •. 
~: Rcfir.o-me á Reforma, quq assombrou e O Sn..MoREil-tA ALVES-S0h1·etudo indHl'e..,-
>- ··.., convulsionou o Velho Mundo pela rebelião rente. 
::,,~:., de Ul'o.. homeni C a pregação do cor·po de sn· 0 SR. .Jos1i · DDAR1'1~ '-- .... restando Uffi<Í 
(~r:,ç. doutripái. · . __ . . . . .. _/ ··· pequen;t _ parte, ·ciue professa il<t igreja peo
i:i;,c· . •• · A palavra dü Martinho Luthcro que levou test:mte, _além de urila• elite _ philosophica da 
;;:>·- ,Cn.rldsY, em nome do tltrono da; Allemanha, escola. poslti vista, do Con"ite; 
~;;? a agir ' desde tt. convoc<tç~ã.o do concilio de · 0 · .Sn.. MA:t'AQUIAs GoNdALv.Es _Resta. 
~;:~ . . . \V'orms para· evitarum schisrna., até a dieta ainda a classe negra, .que nãÓ é catholica, 
:<.'.:· de Augshurgo que estabeleceu a. paz religiosa 
!ff'F- em séguida aos mais temerososincidentes da O ··sn:. Jos!!: DuAR1'E- O catholi cismo foi 
~;;;,~ . . guerr<t civil; essa .propn.gandri. q·qe echoou o elemento priricipaldo nossoprogressó ' ; foi r.'. ' J)Or todo O norte,Javorecida pela. polit.ica dü'S CO·m clle que ·se fez a nossa civilização, desde . 
:;·::·· .. sobera.rios, sobrepujando todasas crenças e Nóbrega e Anchieta.· .. 
~~': 010 oriente difunditHe pelos estados heredi- , 0 SR .. GóNÇÚO SoUTO .-:- Apoiado. Muito 
;~.'.,_- , ' tarios dos Hapsburgo, -pela -Bohemia, pela bem. · -
tf.~~:~> . - - --_·· ·-. . -._ - .. . . 
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o SR. F A usro CARnoso - Ello ·foi o la'Stro 1 ~ fmnilla . br~ziloira, , até ?~.ie consti~uida 
do nossa mi.o. . sôbrc a b:tse sohda da fe rcllgwsa _e do Jnra-

. · ., . . . . ·monto sa.grado, revela a acccn~uaçao de C?S· 
O S~. J os~~ D~A~ TE .-, • · ·nos . prunmro~ tumcs que não f:?e de 3mcntem pelo exce:pcw

tempos colom,1e,s a. te o clm o ::wtual, quere nalismo posteeO'au.or desse exemplo g.pnmo
prescnt?- u,m ~a.~tor podoroso da ordem pu- radv · da no3s~ civilização e que só veem 
b~ic:t e Insttt .. uc~on;11, ~regando o se.u J~agna.- rcpcntinaT)'lente ameaçados · de uma 99acçã.o 
111~9 cvangdh~ ._de a.mor, de cortlma, de que virá. talvez csphacela.r a poderosa c 
paz c de concouh:t. _ O't•nssa corrente de quatro seculos, que abraça 

Mesmo entre nus, cJmo uma conte~t:tça? ~ prende a indissolubilidade da t'amilia c a 
solemne a ~od~ts as desconfiau_ças dos esp1- tranquillidade do la~·- (apoiados; muito b~m), 
ritos que_ se Julgam . mell1or: avtsa.dos com a fi,~ando, c;mo élos espus:Js; as convicções 
perspectiva de que ~ clel'O IJ?Ssa. embaraça; espoliadas da. solidariedade· c dit cohes~o do 
<.t march~ da Republtca ou cJnsptrar coatr_a sentir de todos, pa.1·a. dar Jogar a especiOsos 
ella., <mst'3m n~3tJ Congre~so vencravets artiticios que deponham das tra1ições de 
sa.cer(lote.B que tur;nn escolh1dos pelo povo 09ssa. honra c compromettam 0 risonho fu- ~ 

. de dívor;sos Estldos p<~l'lt seus raprcsentantes turo das nossas donzellas, que al'fam o seio 
e que sKo' seguros Jie~hores para o.bom ser· com as elfusõcs do seu amor juvenil e casto, -
viço da causa rop.ubllc:an~. . . . agüardandoa hora em-que o destino lhes as- " 

E' uma verJade1ra. Justiça e uma _d,w1da . sign:1 t~ 0 eterno companheil'o de sna.s a.le-
homenag:em que o Cong~osso .e _o ~a.1z, me gria<s e de suas desventuras. . . \ 
parece, fazem, como ~u,_ a respethbtlu~.a~e e A Constituição estabeleceu o casamento ctvtl 
sincsridad~ do patl'wtiCo clero hr:aziletro, e devia f1tzel-o para a, completa Ol'ganização 
individualtza~lo nos lnm•a,los Ses. <?aedelha. democratica c1·eada em sua contextura; 
·Mour-ã.o,'Valoi:'l de Ca.str~ c Aureliano do; mas, deixe-se, como ella deixou, Sr. Prosi
Santos ne~ta C:un:.tra. e Al mr,to Gonçalves no dente, aberta a porta por onde p1sse o nu. 
Sen~do. . . ·- . . clco da 1àmilia; abençoado por D..:us o com a 

Na.o P?S.mt~os rehgw Js. 1m~ora~1'\ seme- impressão primeira ele um acto magnificen~e 
lha.nto.:\ a de Sulon, da. antlga l hentct,t, que ele culto q_ue sJ perpetuará. c~n sua. memor1a 
pratica v~ o cult::> sensual de. Asta_t'téa, no:n cJm a f<Jrça. de um juramento irvle.:;teuctivel, 
os tris_tcs e3poctaculos do nuso~e.tsrno mo- como n. te, edillcantc, como :t mais pur~ 
ra:l al1m~n~ado pela_ Cl'en_ça re~1gws_:1, qual m<;)l'al e suJ1lim3, como a. propría ídéa. da dl
no seu lmmnoso capttnlo sobL'C tne,·ctaey,·o- vinda.de. (Mttito bem.) 
g1·esso qcserevcm Lombroso e Lac~1 na- Olhemoa para os Bst:1clos Unidos do Norte, 
sua prunorostt Qbt·a uc collahoraçao-0 a·vill'orom democracia. quo tem clespCL·taclo <L 
c1·inw politico e as ?·e~oltl~:ae~ em. 1·ela_çr.To admiração do nHtndo intcil•o, pela rapi!lez do 
ao di1·eito, á r.mth?'OJJOZ.ogt(t c1'tmMtctl c d sct~.:.n- seu tlescn vol Yimon to 0 pelo ex.plon1loL' do sctt 
cic~ elo govcnw. pt'ogres3o c ahi so osl;entarú. ninlla :t ca.n~a. 

Neste intercssa.nto csttttlo olles lembram pl'imordia.l c lbcunda. do tod:L osstL fl~ro.çn.o 
o caso j;L relcwído por Sandnr, . do «a.tts- de gt·antle?.tts sob to1los os pontos do vtsta da. 
traliano q uc, tendo pcr·ditlo a mulhet· relação htunttn~t. 
pot· ·motivo do molc.:;tia, dcclttron q_uc, se- A religião !oi tt scentollta que k:.tnsrormou· 
(l'undo o uso cons3r'vado entl'e os soa:'!, (levia. as selva.s vit•gensdtt a.nt'g:t coloni<L tngleza. 

·~1atar uma mulher de. otttt'tt· tribu. Ame:.t; .. no immonso fóco do civilização que é uma 
ça.do de :prisã•J, ficou silencioso a partir desse: dn.s mu.íore.s potencia.s do mundo. 
dia, tomado·:pela ideil. de que fa.lt.ava ao seu . Foram os crentes perseguidos pelo despo· 
dever; emfim fugiu c tempo depois volto~ tismo rJligioso nos seculos XVI e XVII . qu_e, 
satisfeito por que havia. ... cumprido sua obrt- so'bra.çando a Bibli'a, como o seu corpt_ts_Juns, 
gação sagrada>>. _ . ·· vieram constituir livrem~nte a fall?-1~1a sob 

Não maculam c degradam a nossa. "feição as inspirações ,da.~ SU:tS 1déaS .rehgwsas e . 
moral as . vergonhosa3 scenas da pt•omiscui- com o _reconheetmento da n eceils1dade d~ }O· . 
dado, da polya.ndri =~ 0 da. polyg<.tmb., tão lcrancw. par~ todas as crenças, afim de o ,J~ .,ar 
l!c m· aqu.lysados por ' $ tarke, Bachóren, U\· a.s . co~m9çoos, em ll ue ~a.nto se ha. v1a1_n 
comhe; Tiltiet' o outros que se prooccnparn.m con::lumulo, sem ~e~em obser.ya.do a creaça'J 
com a orgtmiz:tção d \ fa.milia desde os ~eus C?nclujente, de~md~ e dmadour~ 

1
de _U

0
Q.1a 

mais remotos esta.dbs com os typ)S classtcos dtrecç~o que a~::.egm.a~se dcom .r~.:>o uça e · 
tle ligação entre. o, homem e a. mulher: effica.c1a a _paz e a feh?d1da. te soCia_t . t n· 
·· o casamento n1o póde ser no pa1z ~J· : Prvcuret, Sr. Prest en e, mul _ _? In e. 
mente -uma instituição de ordem jnridtea. cwnalmente esse e~emplo d~ Uma~ Nor~e 

ara a furmação do casa.l c amparo . dos di- ,!.~.mericana, porque nes3e patz é _on. e ma~~ 
feitos da peole no ambiente mot•c.'t.l da lei. se salientam os contragolpes das uléas POSI~. 

· (Apoiar:lo~;· nwit; be,m. Apm·tes.) .tivas dos dons ultímfJS seculos e em ~ue a. 
• Camara V. 11 



tendencia dos forasteiros L>migrados de todos 
' os pont0s do globo se tt·adüz pelas mais va.~ 

riadas modalidades de costumes. · ', · 
Pois l)em,ahi a Constituição nem ao de l~ve 

·· se· occ~pa so hre casamento . civil e muit:> 
roEmos de sua pt~ecedencia obl'igatoria, quan
do . é facto que existem nessa 11ação desde o 

. ,casamento modelo até a espe'cie . polygamica 
··· .dos mormons, no territorio de Utah, para 

-· ,.onde fora.in es ;es .compellidos a loca lizar-se, 
·: fugindo de Nanvoo, na margem do Missis

sipe. Os americanos, com a. perfeita compr~
,hc:msão da insl;ituição e integridade da fa
milia, o qu~ em sua llonra nos é necessario 
affirmar; incendiaram na primeir<t esta:qcia 

• daquelle povo o templo do seu culto de cor
rupção, qú'e aindc,t l10je, mesmo escondida nas 
sombras longínquas que se projectam para 

; _além das montanhas Rochosas, é uma_nodoa 
para a civilização. , · . 
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iniciativa dos competentes, · que imcontmm 
um campo tle adjectivaÇãõ 'tão vasto quão 
digno de ser cuidado, como âté o pre3ente r 

tem pt•ocedtdo o Poder Legislalii-vo republi· 
cano com a d·ecrêtação de providencias do 
mais subido valor. · (_Apoiados:) -

Agora, .Sr. Presidente, para concluir,. re
pito a]n_da uma. vez;· respeitemos a.lib'erdade 
religiosa, consagrada na nossa ~ex.:.legum. . .. 

Com a _separação do E:3tldo c .da ·_Igreja, . a. 
religião não · .desâppar~ceu .. d J espiri to das 
massas, como aqueua· imagem bíblica da 
cstrella que guiou . os magos ao berço . do 
Salvador do mundo e que não mais voltou a 
ostentar-se no firmàmento. (Apoiados.) 

A religião está viva pelo ardor dos crentes 
de todos os matizes o solidamente garantida . 
pela Constituicão, que a cercou de t oda a Ji .. 
bêrdade. (Múito bem. O m·adm· é muito cum
primen_tado pelos _collegas presentes.) 

. Lembre ta.mbem que Jienhum constrangi
mento légal encontra· ·a seita dos " shakers, O Sr: , A.dolpho_ Gordo (pcú·a uma· 
que é a · ide ia absoluta . de <91nullação da explicaç,t"ío péssoal) -Sr. Presidente; o illus
união ,conjugal e da -formação da p1•ole pCia tt•c Deputado pela Parahyl>a do Norte, cujo 

.~ :contensão da. <loutl'ina deAnnà Lee, a illu- nome ·peço licenÇa para declinar, o -Sr. Silva. · 
_. 'rn1nn.da _das cerêanias de Mánches·ter, que Mariz, no discurso · que · h ontem . pronunciou 
c:.'; á.li trinsplant'ou no o_spirito de um grande nesta. Çasa.; e que n_ão t ive o prazer de ouvir, 
· numero de pessoas a noção tlo celibato per;, disse, segundo a. publicação feita .. no Dim·io 

J?ctuo, . como virtude fundamental _ de sua do Conjresso, ·de hoje, o seguin~c: . . _ 
exquisita moral religios:tf. cerceando a func- «Tràl•o á tribuna o imperioso dever de 
.ção hurriana da pl'ocreâção'e infringindo leis leYantar um protesto contra uma asserção 
immutaveis dil. natureza; que· aqui foi levantada e rei'Gerá.da contra o 

Um outro aspect:>, Sr. ·Presidente, pelo Sr. bispo do Estado que S. Ex. representa. O 
.qualnão acceito tambem o prójecto é porque illustre Deputado por 'S. Paulo.Sr. Adolpho 
este signifiç_a uma. das diversas interpreta- Gordo affirmou que . aqüelle illustre prelado 
ções por vezes suggeridas na Camara., im- hàvia. casado religiosamente um individuo 
plicando a reforma da Cons~ituiÇ<I.o em pon- que . com outra _'mulher se houvera casado, 
tos capltaes, transformando radicalmente civilmente. Esta a.ccusação é grave e, como 

· prindpios vcncO'dores na opinião da maioria. tem sido repetida .e confirmada por um dos 
do Congresso Constituinte. seus collegas· do bancada, é de seu dever 
· Não sou ·dos que admittem a eternidade oppôr for·inal contestação.» 

·-:Pat,a as · con~tituições e . as leis; m?-s, panso E S. Ex; concluiu o seu di:murso, dizendo: 
~ · '.que, d~corr1do apenas_ J.10uco mais de um «La1nento .o facto de trazerem-se .accusaçõcS 

dec~:.n~mo da promul_gaçao dos_nossos estatutos de:"sa natureza. sem bé.\,se c sem assento na 
poll_tJCOS e sem q~e a. CVOluçao por_ Um longo ve~dade.» . ' . . . · _ · . . 

. -peg10do de exper1enc1a tenha demonstrado _a .· · ·· . . · . . 
·Jlecessidade de de tcrmina~às altcr!lções, não O r~, Sr. Pees1d~nte, . o qu~ eu d_tsse,quand_o 
i.devemosprocedel' ~tentativas de semelhante 1m ~~~s_ .su~tente1 desta tribun.a, a -gecess1~ 
j;tez. maximé . qulindo o Congr_esso não esta.. d?-de In~echn~vel de ser Jl!antt~a _Prec~den,-

·- raunido em .funcção · especiáLconsti~~·~n~e.lt .. . _ cta obr1ga~o~~~ do . ca~~mento c~v1l _ aorc~sa- -
. _. A prevalecer um precede.J?.~lLconcebido~ menta, religiOso,. r~fermdo graves abusos. e _ 

·• •· .-nesses moldes irregulares, mal estaria pro- factos es~anda:losiSSimo~ (}Ue se teemdacJ..oem 
: :::~vida a ,deinocracia nascente,-semumá. or.imi- nosso pa1z~ fo1 o ~e~m.nte, e consta do _.re-
.:i :.~· :tação definida, segura e permanente para sumo publicado no Dtarw do Oongrçsso, que 
r:~~ ,- e-qcaminha.r-lbõ os passos na · senda d .() - agi- vou ler: . _ _.; 
;: · gantado e genm•oso pensamento que ella se ·._ ·«Para a Camara poder:bAm 'apreciar a au- . 
;,.y~ ;propõa emprehender para a elevação do dacia dos adversarios do .casainento civil, re~ 
0.:;;:: ,nosso nirel de civilização. ferirá um facto que 'lhe foi conimunicado por 
:';;t::· ::-:=.::o :_desdobramento das t~1eses que a léi f'un- um illustre representante de um -dos Estados 
;:.::.;:?(farriental dictou- no . trabalho pa.triotico e do norte; nesse Estado, o bispo, o ..í?róprio 
~t';;.;;1Iit~lligentc do .Congresso LegislativQ .. ordi-:- bispo, . fez . um individ,uo, . que já , se . achava 
1,-:;~:;(na!.'io • ·é já . }?o~· ·. si um labor afanoso .}?ara a · casado ciyilménte, . casar,se : religio~am~nte · 
i~- ' ; ·:: :->: .. -. : _._ ~ .... <' 

~;;~~;._ :· - - ' 
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com outra senhora, abandonando, assim, a 
sua legitima mulher ! · ·. 

Factos como estes s~o tão graves que dis
pens:Lm . quaesquer commentarios e recla
mam medidas efficazes, energicas e prornptas, 
afim de que não,se -repi•oduzam r (Apoiados 
geraes. )» . · ,. - · . - _ . · 

E' -evidente,S1'·. P1·esidente, em vbta; dos 
termos d'o meu .. discur.>o : 1 o - que nlfo 
affi,·mP.i-o{acto,e nem podia mesmo affirmal-o, 
por . não o conhecer de ~ciencia propria ; 
o 2°-que nem declinei o nome do bispo. 

Devo hoje, porém, declárar, que em:~ctiva~ 
mente me referi ao_ bispo da Parahyba. do 
Norte. E que o facto por--mim denunciado da 
tdbuna.. é verdadeiro, que a accusação é pro.;. 
ceilente, dil-o a circumstancia de ter um H
lustre .representante daquelle Estado, o 
·Sr. Camillo de IJoll;:tnda, tomado na sessão 
de· hontep:i; : perante a Camara; o com
promisso . solemne, · de · cxhibir, oppoi•tuna
mente, ~documenf,os que provam cabalmente 
o mesmo facto, 

Portanto, não· fiz accusaçõcs sem base e 
som assento na vcrdad.e. 

. . - . . 

.· o S.i.·<snva 1\Iar.iz (pam unwex
pticaçao pessoal)- O meu iUustre amigo e 
digno Deputado por· S . . Paulo, cujo no1ne 
peço venia -para declinar, o Sr.· Adolpho 
Gordo, tem razão na ex:plicaç~o que deu, por
quo í•oalmende eu não atfirmei que S. Ex. 
tivesse dito que o bispo da Parahyba tivesse 
casado religiosamente um individuo jít casado 
civilmente com: outra mulher. 

Ao contrario, o que ·· cu disse fo:i que o H
lustre Deputado, querendo prov<ir · a . ne
cessidade que tinhan1ós de decretar a prece
nencia obrigatorià.do casamento civil, citou 

·entre outros f,wtos esse. . · 

O SR. AnoLPHO Go~oo:-Mas comprchen
d6-se a minha explicaçãq,desde que o resumo 
do discu~i30 não está de áccordo com o ~qv.e 
Y . .- Ex~- dtsse. -. ·. · · .· · _ - · . · .. 

o SR, Sn~vA_MARiz- v. Ex. sabe que os 
orado~es nã.o ·são résponsa v eis pelos . resumos· 
dos_ seus dircuusos ; quando o meu discurso 
for pubí:iéadoj:mintegra:, V. Ex. verá que o 

- quo disse foi que entre outrosfactos, V. Ex. 
tinha reproduzid9 este :de um bispo do norte 
cujo nome ·teve .a delica~za de ,não decla
rar, ter casado religiosamente um i-ndividuo 
jã casado civilmente ~ com outra mulher~-

Essa affirmação foi ·Te iterada ·pelo nobre 
Dêputa.do por ?vHnãs, -o Sr; Gastão _da Cunha., 
·c nes~a occasião:tim illtístre-membro da ban
cada parahyba_na declarouqueeJse bispo era 
o ·~a~·Par!l-hyba. · .. Foi esta deélaração que 
magoou o .meu coração de parahybano e isso 
mesmo. declare teu> no· ···meu ... . discurso, pórw 
~uan.t<> . á.ttirmou~se : que ·o -bispo da ,Par~~yli~ 

induziu, sugge3tionou ou aconselhou a um 
in~i v: id_uo a doix:tr sua legitima -esposa pela. 
le1 ClVll para casar com 0utra, religiosa~ 
mente. 

Ainda outra versão corre sohi'e esse facto : 
diz-se que o bispo, em uma, das suas visitas 
)?a.storaes casá r a religiosamente um individuo 
casado civilme.nte com outra senhora. . 

.Ora, Sr. Presidmitc, V. Ex. sab:J que os 
bispos· nessas costumadas visita' pastor aos, 
celebram innumm·os casamentos do indivi~ 
duos amasiadof:l. 

Apparecem de facto, . às vezes, 30, 40 c a tó 
mais indivíduos amashdos que vão pedir ao 
bispo a consagração de sua união. o bispo 
facilita os proclamas, facilita os casamentos, 
porqúe nessas visitas pastoracs ha grande 
concurrencia . de povo, . de modo que com 
dous proclamas apenas elle oll'ectüa casa-
mentos em massa. · 
. Dizem então que entro esse grande nu
me;ro de casamentos elle eil'ectuou o do um 
individuo que J;i era casado civilmente -com 
outra mulher, circumstancia quo o bispo 
ignorava. . . · 

Ora, este facto é!filiito di!ferente do que 
foi articulado a·qui, isto é, que S. Ex .. sug
gestionou, sciente et consciente esse iudivi~ 
duo para casar-se rcli:?iosamcntc com outra· 
senhora,. .. · · . . •· 

. Pelas int'ot•mações quo recebi da capital 
do meu Estado, fui informado de que o vene
rando bispo da Parahylx~ nu rica praticou tal 
acto. · 

W o ·que tenho a dizm· ao men Íllustre 
amigo Deputado 11or S. Paulo. (ltfuito bem; 
mt'çfto bem .) 

Comparecem mais os Srs. .José Boiteux, 
Carlos Marcollino, AlbuquerqtÍc ScrC:jo, Luiz 
Domingues,, Rodrigues Fernandes, Christino 
Cruz, Guedelha Mourão, .Joaquim Pir'oR, 
Raymundo Arthur, Thomaz. Accioly, José 
Avellno,' João ·Lopes, Francisco Sá,. Sergio -
Sal::oya, Camillo de 'HoUanda, Lima Fllho;' 
Tei~eira, doSá;' ~alaquias . qonçalvcs; Mo· 
reira Alves, Cornclio da Fonseca, Estacio 
Coimbra, . Pedro Pernambuco, Jovinianõ de · 
Carvalho, ·Rodrigu~s Doria, Sylvio Rome1~o, 
Fausto Cardoso, Castro RàbeUo, Neiva, Mil· 
ton, Tosta, A,dalbcrto Guimarães; Tolentino . 
dos Santos, Eduardo Ramos, Galdino Loreto, 
José Marcellino, Henrique Lagdcn; AugUsto 
de Vasconcellos, Raul Ba.1·roso, Barros Franco 
Junior, Antonino .. Fialbo, Deocleciano âe 
Souza, Nilo Peçanha, Alves de Brito, Julio 
Santos, Pereira dos ·Sn,ntos, Martins Tei
xeira, Estevão LolJo, Viriato Mascarenhas/· 
José .Bonifacio; Monteiro dó Barros, Penido 
Filho, _Monteiro da Silveira, Fmncisco Saltes; 
Sabinó Barroso, Nogueira Junior, Eduardo 
Pim.~n~el, 91egario . Maciel, . Padua Rezende, · 
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Fernando Pl'cstcs, Dino · Bueno, Adolpho 
Gordo, Paulino .Carlos, Azeverlo Marques, 
Hermcnegildo de Moraes, Tcixeit·<~ Bru.ndã.o, 
Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, Xil.· 

:vier do Valle, Joã.o Candido, Cal'lol> Cav:tl· 
canti, Alencar Guima.J•ãc;,s, Lamcnh1.1. Lins, 
Soares dos Santos c Alfredo Varella. 

Deixam 1le comparecer com causo. pMLici
p':l.da os Srs. Vaz ele Mello, Ut·bano Santo.~. 

. Anizio de Abreu, Jo.'ié G;tyow, Per:eira Reis, 
· Gome> do Mattos, Franci,;co Sodt·é, Felix 
Gaspr.~r, Vergne de Abreu, Satyr•o Dias, Ro

. driguo~ Lima, Dionysio Cel'qUAit·;t, Jo::;é Mon
. jardim, Samp;üo Fer1·n.r., ·Mar~inho Campo~. 
Lourenço Btt.Ptista, Bueno de Paiva, All'•·cdCL 
Pinto, MiNL.11di1 Azevedo, au~tavo Godoy I 
Araujo Cintra. c Paul:~ Ramos . · 

E sem cl\usa., .o .; Sr;3, Sr.í PeiXoto, Pe:h;o 
Chermont, Antomo Bastos, Indio do Brazil, 
Virgilio Erigido, So:1rc:; Nci vtL, Joilo Vieira, 

· Pereira de Lyra, Bsmcraltlino Bandeit·a., El
pidio Figueit'edo, Affonso Costa,EpaminondtLs 
Graciil.do, Araujo Góc l , At•r·oxellas Ga.l vão, 
Ra.ymuodo da Miranda.,Pinhcit·o Jttnior,Celso 
dos Reis, Irincm Ma.chu.do, Nelson de Vas~on
_çellos, Osca.r Godoy, S;\....Freü·e. SHva C;~-:Jtt•o, 
Joaquim Breve~. Joã•) Luiz, Hdefonso Alvim, 

· Ci~rneiro de Rezende, Adalberto Ferraz, L'l
mounier Godofredo, Henrique Sa.lles, Lan-
dulpho tleMag:~Lhães. Arttlllr Torre;; , La.mar
tine; Moreir·a. da Silva, Malt<\ .Junior, Oli
veira Br<i.ga., Valois d~ Ca.stt•o, Co.;t~L Junior, 
Bueno de Aodt·a.da, Edmundo da Fonseca., Luiz 
Pisa, Cajaüo, Cincinato Bt·n.g:L, Alftwlu Ellis, 
Manoel Alves, Mat·çal E:;oobar, i\.ngelo Pi
nheit•o, Rivadavh\ Corrõ:L, AuT'elit~no Bar
bosa. c pinto da Rccha. 

· O Sa·. Pa·esidente-Continúa a. 2"' 
lliscussão do lH'Ojedo ll. 87, de !900, man
d<Lndo observai' val'ias disposiç:ÕlH p;wa fi el 
execução da. lei do ca~a.mcn to civil. 

·-. 
Tem a pn.l<wra o Sr. Barbosa Lima. 

. O 81"~ Barbosa Lima. :vem com
pletar as considerações sol)l'8 o projectó em 
debate, sac1•ifi.cadas hontem pelo adia.ntado 
da. hora. · . · 
. Resta.-lhe ainda: o dever de entrar· na. .app t•c
ciaçãc do pro,jl}cto em. si, o que .far<~ . dado o 

. . ensejo (ltiO se lhe . proporciona no mo
·.mento. 

Nada dlt·â, sobro o ª'rt. I" do projccto, re
lativo a medidas processuaes . .. Entra em du

:vida sobre esta. qu_estão: si cabe ao Congres
. so Federal ou si. antes, c:1borá. âs legislações 
Jocaes legislar sobre o assumpto. Pat•oce
lhe.que ellu. ha do sm· rcsnlvitla. pela cui
dadosa. a.ttcwuo !loa po~ortl.s loc:Lcs. 

Estuda as rlivm·sa.s l!ypotltosos quo podem 
, surgi r da adopçi'io do._..r.~·~j?c to, ~oclas cllu.s 

tendentes <~ infl•aeção do preceito constitu
cional que g::wante a ltbel'dude do con~cien
cia. 

O orad·n· não quor· ab.solu ';t~mcnte u. intcr
vnn(:ão do Estado em ma.tel'Ll- flc crent;ta. c 
l'c'Iigião e cnt~ndc fJ.Ile a q~os~ãg ostá. pe.~re~
ta.mcntc pt•cnstu. na. Constitmç<w c no Coch· 
go pena:!. Apont:~ a,lgllns inconvenientes da 
int.m•veuçã.o do Estado em ma.tcria. fie casa.-: 
mcnto religioso, cous<~ que o Estado de~co
nhecc pot• eompleto, uma vez que a. Consti
tuição c:riabeleeeLt c1uc só Ncon llecc o E.sta.<.lo 
o c<:~:-Ja.mcnt,o civil. Lcgislat· r~ttenc.Lci1do ti ou· 
tr·os casa.ro.en tos (i ue n ;'i. o este, é rcc<>n l1ec:cr 
que existem ou tros, o rtue ser·ia. um a.hs:.ll'ClO; 
uma i nMn>;eq ncncia.. !Ln tmndo em a.nal,rsc 
minuciosa. dos rc.s1tltados Ltessa. int(n'vcnçã.o, 
expõe gf•aves inconvenientes que p xlcmsue
" Ü' e Mlit•nia. que a. ·l'cligiã,r), sc,ja. qual fO I', 
tem garantido o seu exel'cicio B, pois, pjdc 
celcbl'ar os seus cMàmen tos s:nn preoccupa
ç:ão do esta,do civil. .· 

A uni a.par~c do St•. Teixeira doS:\, diz 
que os sacct'dotes não precis:tm exigir d03 
nuben tes cerLidão de iua.<le p3lo registl'o ci
vil; uma vez que estes lhes.cxhibam•a certi
dão de IJaptismo, que ·n. um tempo prova. a 
idade e a qualid~de- do ca 'iltolicos ; mesmo 
pon1ue exigir do sacerdote que não caso sem 
cui·tidão'uo regist ro, vale pol' exigir a subordi
nação da. Igr·eja. a.o Esta.do, contt•a. o Estatuto 
f'unua.menta.l da Republica.. Contesta. quo a 
Suiss<~ houvesse contJagc·ado a. sopa.ra.çã•> da 
Igre,jn, do Est<Ldo e para provltl-o t•ecot•du. 
preceitos constitucionaes da Confndtlt'ac;ão e 
cantonaes om que se evidencia pee'leiLa dc
p.:mdencia entro o temporal o o espirHual. 
O art. 50, por exemplo,' du. Constituiç-.ão Hel
vctica. torna dependente da autoridade tem
poral •~ creação de bisp:.r.dos. A propo'sito da 
soberania o do Esta.do o oru.llor· emitte con
ceitos com os qua.es demonstra que uma. e 
outro não são <Lbsolutos nem cstaveis, . mas 
antes a concepção c a compreherisão . scien
tifica de taes vocabulos varia de tempo a 
tempo e de povo a. povo, segundo 1.1. civiliza· 
ç.ão c o gráo de cultura. moral e intell~ctual, 
assim o ot•ador os estuda sêgundo o desenvol" 
vimento jurídico do.5 povos desde os ~:o manos 
até os nossos dias e dahi conclue que <L t.u
toll<t do E.'3ta.do sobre o poder espiritua l, <L 
sua instrucção em matcria. de consciencia de 
fé vai gt•adualmente des:ipparecendo e iicn~ 
em bt'0Ve desapparccülo completamente. 

Dos illustres Deputad.os· que se teem oc
cupu,do do assumpto eni debate, aquolle com 
cujas considerações o or<Ldor m<ds freqnenta
mentG ne achou fl G accordo foi o Sl'. Azevedo 
Ma.l'qu_es. Mas; S. Ex ., soccorrendo-se de .um 
livr·inbo vulgari;;sirno, o. do_ Sallsone, dt~e 
-ttuo o padre que. no pu!p.1to ttvc~s~ •~ ous!ldm 
de abUS<U' elo .. Sli.CCl'dOClO pal'<L lnStll'gtl'·Se 
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contl'c.~ as leis <h Republica, os podrrcs pu
hlicos. enc.ontmriam no Codi~o Penal meios 
.<la punil o, de intct·\·ir para cnsligal-o . Es::a 
theoría. não a susten~a o or·auor e antes a 
julg-a perigpsa, por colloc·ar a liberdade ele 
OjJiniã.o. a r,;ligios:t como a politiea., na. dc
pcmdPncia da censura dos podl'rrs publicas, 
l}Ue intm·vir'iu.m a titulo de pr·ovcnir. · 

Comhate11do tal theoria, o ot•a.dor não faz 
mu;is do que . su;tentm· lwje a, opinião que 
sustentou no Congresso Con.;;ti; uir.t~ : a 
Republic<t, em mater·i<.t de libenlade de p<'n
~amento c d3 con,;ciencia, deve ir· além dJ 
Spinosu. c não ficar aquem, por·quanto, ossJ 
autor já di.-tinguia, ··no seu te:np:>, entre 
actos e mani "estaç'àcs pela p:üavra e;cripta. 
ou f'alla,la, no p11lpito ou na tribuna popu
hr, na impren.<a ou nos livr·os. Os p:Jderes 
pnblieos só podem c só devem intervit· par;~ 
reprimir actos, p:.t.rtt reprimir· pcrtm·baçõe'l 
matel'iaes da ordem, c não pari1 prevenir 
uma prova.vel perturbtç-ão da ordem, bi.Lsea.
da apenas em predicas ou em discur·so ou em 
artigos. . . 

Não só neste ponto lliVet'ge o ora.dor do 
illusteo Deptitado por S. Paulo. S. Ex. re
conhece que a Constitui11te votou con ·,ra a 
pl'eccdencia obrigato;·ia do c:tsam(}nto civil, 
mas 1 lamenttt e;sa victorin, quando o que o 

''orador pcns:1. é .que a ·constituinte não.po-
deria. ter pNcedido úe outra · fóema desde 
que tinha o dever do respeitat• a.liberdade 
do conscioncia ou de l.:rcnça. 

Em apat·te entã•J prof'el'ido, o nolJre. Depu
t:1do St'. G<.iti>tão da Cunha, per·guntqu si a 
libe:·dadc religiosa gc.trant.ida pela Consti
tu iç:~.o et·a tã 1 la ta que pudesi!o permittiL· os 
ritos de cm·tas religiões !la A si a.. 

Ccrta.mcn te que a libet•dade religiosa nti.o 
vae até o ponto de consontit· quo nas ruas 
dtt cidu.do us Jhnati.~os <lo dcterlllinad.a rJli
gião asiatica se atiL·Jm. so!J as rodas do 
<<Ci1t'l'O santo», mot·rcmlo aos punhadvs, como 
é de . costumo e do rito: ahi, nesse caso, o 
dever dos poderes public.:n é o de inter·vir 
pu.ra attendce a uma perturbação da. ordem, 
cousa muito lliveraa . da intervenção para 
prevenir po;:;siveis dosordon3 quanuo, por 
exemplo, uma. procis:ã.o salte :1 rua. · 

A f'uncção do E ;tado JJãO é a de moralizc.tr; 
m<ts a-de rt;Jprimir actos do per~ur:.paç:ão ma
tol'ial da ordem publica. 

. O EsLi.Ld!f deve se prcoccutnr com a. ot'ga
nizaçã.o da Jamilia? pergunta. Mas ellc tam
bcm não tom que si occupa.r· com a ol·ga:ni
za.ç:ão do.:: s:ms poderes esseneiaes, com 0 seu 
apparclho govcmativo? NIJigucm o contes
tc.mL No emtanto, como si fo1·ma o -~ypo do 
governo temporario quo tomo$'? Pelo con
curso dos eleitores. 

Quantos são?. céntcnas de milhares. Quan
tas votam.~ Um<t fracç:ão insignificante. JÇ 

. c.t ab~t13nção, a recusa de cumprir· à lei, para 

a organização dos Podero3 da. RcpulJJica., da 
mesma fót•ma que muitos casao~ s: recusam 
a, fitwr a constituiç~.o rh fttrni' i <1 ,jul'idica. 
Pois bem, si o Est. LdJ nã0 se occupa com 
ist.o, para. que tanto zelo pelJ. organiz<~ção 
da familia legal ~ 

O orador censura que não haja ainda a 
.perfeita comprohcnsão das funcções <lu Es
tado c lemhr<t, a propo>ito, ctuc j ;i. se apt'-3-
s~mtar .. rn projcctos cstn.bclccendo .limite 
pat·a o jogo do ca,rnbio, as railts dentr·o d;~s 
quaes se polcl'ia cxet•ccr· a industria ·ba.n
C~l'ir~ c, a JH'oseguir esse modo de ver, en
tende que se chegará á perfeiçã 1 do de
cr·cta.r o Est:~do quando, como cond\c l)óue o. 
individuo t:}r armarinho, ~ ií'SO porque o 
Estado está na. J:Crsua.são de quo é omni
sc:entc c omnipobntc, quando ·nã.o é umá 
nem out1·a causa ; ao contral'io, é cada vez 
mono:::, porc1ue a cr·ise é da autorirla.de com
hatirht por tonos os paizes e por todos os 
lados. 

E' rnistér chegarmos a um typo de governo 
definitivo e ostavel que facilito ou dê. re· 
medios a males que atlligem, aqui c nó velho 
mundo; pcÍOl'CS que aquclles que a(Jiigem a; 
organização dtt i'amil~a no interior ou no 
sertão do Bt'azil. · 

O ot•ador, attenrlendo ao aviso do Sr. Pt'e
sidcnte sobt•e o ter dado a hora finn.l dos · 
trabalho~. concluo às suas observações re
cord:.t.ndo a phraso cJc Cavo:n' no parla.mento 
italiano sobre a, questão religiosa, em a. qual 
o -immor·t;il uniticador da. ltalia decla.r<wa. 
que não V<.tlia.m leis sobre <.t mot'<tl, que 
contra a mor·al ou pela moral só ella, mesma. 

(ftfttilo beíH, muito lJem. 0 Ol'ad01· d ln?~ito_ 
cumprimentado). 

Fica <~ tliscu3s:w ad~ada pela h o r<~. ' 
Vãu a imprimit• a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 9 A ---: 1901 

Redacçcio final do projeclo n. jd3, de 1900, 
yue ?'e(o1"ma a lei. das fallcncias (dec1·eto 
n. 917, (le 24 de outubro ele 1890) 

(Yidu prtijec(o n. 9 /).,do l90L) 

O CongrcSS'J Nacional decreta 

·-TITULO I 

Di~ NATUREZA E pgcLARAÇÃO DA FALLENCIA 

Art. 1. 0 O êommercütnte, sob firma i'ndi
vidnal ou social. quo, sem relovant~ razão 
de direito. deixa. de pagar no vcncuncnto 
q ualqucr obrigação morcantilliquidu. e certa 
(art . . 2°), entende-se fallido, qualquer que 
seja o estado de seus negocias. 
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ANNAES DA CAMARA 

§ l. o São razões re1eva!l ~es de direito : 
a) a f_üsidadc ; .· . . 
b) o pagamento anterio_i~ ao protesto· ou 

nos t1•es dias utcis de sua interpJsição; 
c) u. novação ; 
d) a pl'e3cl'ipção ; . 

e) os recibos dos trapicheiros (art. 88 n.lll 
do Codigo COimuercial) ; . . 

f) os cheq ties (decreto -n. 333, de 12 de 
outubro de 1864) ; ·· 

g) as notas assignada.s pelos ·corretores 
que, nas vendas a praso, :ficaram pessoal
mente obrigados, si nellas não houverem sido 
indicados os nomes do vendedor e com-

e) a m:ttel'ia do :1rt. 588 do Co:ligo Com
.. - mel'cial e. dJ art. 252 do regulamento n; 737, 

· de 25 de novembro de 1850. prador; · · . 
h) as contas não excedentes de 100.$, e as 

§ 2. o Cara.cte1•iza-se . tambem o estado de contas corrcn~es, qualquer que seja· o seu 
fullencia, einb::>ó não haja f Jta de paga- valor, mercantilmente extrahidas dos livros 
mentos, si o devedor: - do devedor por 11eritos nome_;td'Js pelo juiz. 

a) realizar pagamantos us:1ndo de meios § 1. o As contas ao:;sirn veritic:t(hs consi-. 
ruinosos ·o fraudulentos; dcram-se_:yencidas-des(le a dah do.de:;pacho 

b) transferir Óu ceder bens a. uma ou m_a.is de juiz na p::ltição em que o credor :equerer · 
pessoas, credoras ou não, com obrigação do 0 exame dos livros do devedoi'. , S1 esto -se 
sol ver di vidas vencidas e não pagas; rocus:tr ·a ap~es3nt:l.l-os seja qual fôe o mo-: 

. c) o~cultar-s::J, ausentar-se ftirtivamente, tivo, surá havido por confesso. · . . 
mudar de domicilio sem sciencia dos c1·cdo- · § 2. o Os autos do exame, depois de jul~ 

· res ou tentar fa.z3l-J, revelado esse proposito g~tn.os procedeilte.:;, serão entre-gues á. part~ 
por actos inequiv.ocos; independente . de - traslado e sem recurso 

cl) alienar, scrn sdencia dos credor.as, os algum, pxra. delles usar como e quaudolhs 
-b3ns que possue, fazendo doaçõ.Js, contrahin- Co'nvier. _ . · - . - . 

· . do dividas ex :;raordinarias ou simuladas, -Art. 3. o A falta. de pagamento das ·dividas 
pondo os bens em nome ele terceiL·os ou com- a que se refere ·o artigo antece~e~b ficará 
mettendo. algum outro artificio fl'audulento ; plena.menteprovada' com a cert1~ao de. P.ro

e) alienar os ben.:; immovei:S,hypotheca.l-os, te.s·~o in&erposto perante ·o . offimal pubhco 
, da.l-os em a-n-tichrese, ou _crn, penhor os mo- compo~ente. (Reg. Ii. 737, ~e 1850, art~_;375)~ 

veis, sem ficar com algum ou alguns equiva- § 1. o Os officiaes públicos encarregados do 
lentes ás dividas, livres e desembargados, ou serviço (le protestos são obrig~dos a ter nos 
tentar pratJcar taes actos, ro3velado esse prv- seus cartorios um livro cspsc1at, por ordem . 
posit') por actos inc~tuivocos ; alphabêtica, onde irão notando diarian_1entc ·-
. f) fachar ou a 

1
Jandonar o estabJlecimento, os nomes dos devedores, cujos titu1os ..• . f?l'em 

desvjar· todo ou'parte U.o activo; · protestados, indicando a na~ureza do tltul~, 
_ g) occult<\r bend e moveis d.a. c~s~ ;__ · quem 0 protestou, data. do ~1tulo, seu va~oi, · 
h) proceder dolosamente a hqmdaçoe3 pre- d,\ta do vencimento, mot1:vo da recusa de 

cipi~adas; - . . pagamento, . . 
. i) não p:.~.gar, quando executado pJr dtvtda E~te livro poderá. ser.exammado p~r q_ual· 
commercial, ou não nomear bens á penhora quer pessoa, e 0 _ofii?tal, que o nao t1ver 

·dentro das 2:1 horas seguintes á citação ini- escl•ipturado em dta, mcor~erá n~ multa de 
ciál da execução ; . · 1 : 0~0$000 . 
. j) recusar, como endossador, ou s::tcador, § 2 .. o Nenhuma fallencia poderá, ser reqn!)· 

· p1•estar :fianç~ no caso do ar~. 300 do codigo r ida por falta dé pàga~nent«?sem que o:c!:edor 
· . commercial; exhiba com 0 respecttvo titulo a certtdao do 

k) rião evlhr o concurso de preferencia seu lJro'!;esto. , . 
em ox3c.ução commercial (art-. 609, § 2°, do Art. 4.o E' . competente para d_ec~ac~r. a 
reg. n. 737, denovembro de 1850.) fallencia o juiz commercial ~m _cuJaJUl'IS~IC-
/ Art: 2. o Considm·a.in-so il.q uidas ê certas · ção o devedoi• tive~ sou prmclp,<!-1 . estab~le-

; · · · . · cimento ·ou ca<;a :filtal de outra §lttuada fora - a2 as Indtcadas no art. 247 .do decreto do Bra.zil, si nã.o opcr<tr por conta o sob a 
n .. ,37, de ~5 d~ novembro de 18 .• o ; . ·csponsti.bilidade do --estabelecimento · prin-

- · b) as ob~·1gaçoes ao portad_Dl~ _(debentures)-c ~ipaL . _. · . _ _. _ . . : .· . .. · _ 
ÇJS res;pe~tr~os coupons ~ara pagamento d_e A .fa.llencia- dos · negocmntes aml1ulan~es~ 
JUl'?S mmtt1do.§ pelas so01edades_ . command1- emprezarios de cir.co e espectaculos publ.Lcos 
tarms iJ?Or acçoes._(ar~s. 41 e 32 ?o d_ecreto será decla.rada pelo jtiiz commercial do .Iogp.r 
n . 1 O l, d~ 17 . de Janetro de 18\)0) , . . onde se acharem. · -

o) os bilhetes de ordem pagave1s em mer- Art 5 o A' fallencia será declarada are-
cn.doriu.s .. (a.r t.379 do decreto n.· 370, de 2 de ·~e~to .. .. - . · · 
maio do 18!JO) ; · · · quert . . · 

d) o.; warrants ((lecreto n. 1. 746, de 13 de ~) do devedor, sua vi uva ou seus bar-
outubro de 1863, U.i't. 1°, § 6) ; derros ; 



b ) do socio, 'aindà que commanditn.rio ou 
em conta de participação, exhibindo o-c•)n-

_.. tracto sociaL ; . . 
· c ) do credor chirogeaphario . ou não, 

exhibindo o titulo de divida, ainda que não 
vencida. _ · 

§· l. o · q credor hy:pothecar:o ou pignorn.
ticio só será admittido a requere1• .a fallencia 
do devedor, provando que os bens dados em 
garantia não chegam para solução da divida. 

§ 2. o O credor por titulo mercantil não 
vencido póde I'equerer a fa.llcncia do devedor 
provando, com a certidão do proi;e,;to, que 
este deixou de pagar sem razão relevante de 
dil'eito, obl<igaçio mercantil c~rta e liquida. 

Art. ô. 0 Quando a fallcncia. tiver sido.re
queridl}. com certidão d~ prote.sto ou pro
testo;; por falta de pagamento, o juiz orde-

63 

scripção, devendo apl'cscntar a relação . deUas 
em apartado com as necesgarias explicações. 

§ 2. 0 A declaração serê'L entregue pelo juiz . 
ao escrivãb a qt1em for distl'ibuida, com os 
documentos e livros, e que os encerrará im
mediatamente. 

§ 3. o Si o devedor fór uma firm:L social e 
a declara(,':ão nã~ tiver· sido feita por todos 
os socio3, inclusive os comnnndita.rios. não 
se tratando de sociedade em commandita por 
acções, pJde~·á o juiz; antes de proferida a 
sentença, · ouvir por 24 horas os que não a 
tiverem assignaclo. _ . 

Art. 9. o Praticadas as diligencies necessa
rias, o juiz, no prazo de 24 horas, proferirá. a 
sentença,declt\rando, ou não, abe~·tn. a faUen~ . 
cin, e publical-a-ha. immecliatn.mcnte ...:.m mão 
do escrivão. · · · ·· · 

nará que o devedor dê as razões de não pa.- Paragrapho unico. A sentenç::t dJclarJ.-
gamento no prazo de 24 horas; salvo si o toria de fallencia : · 
credor requerer a declaração da-fallenc1a 
independente de citação do devédor, caso em a) indicarâ a hora da abel'tura da fallon
que fica desde logu re.>ponsavel por perdas e cia, entendendo-se, no caso de omisfão, c1ue 
damnos. , -, o foi ao meio dia ; .. 

Os credores que não tiverem domicilio no · b) fixará o termo legal da fallencia a con~· 
Brazil, sq poderão requerer f'allencia sem ei- tar da data. em que se tenha caracterizado 
tação do devedor, :p1•estando caução :parare· esse estado, não podendo, porém, retrotra
paração do damno. . . hil-a a ópoca que exceda de quatcnh dias 

Art. 7. 0 Nos demais· cas')s, .ser<t declarada da data do primeiro pro·~esto por falta de pa.
a fallencia, depois de justificado com instru• gamcnto, da declaração do de'{edor ou do re- · 
méritos publicas ou particulares, ou com o querimento· para a justificação ·;. • · · 
depoimento de testemunhas, algum dos faétos c) poderá: decretar a prisão prevcnti va do 
que' a caracterizam, citado o dev.3dor, sua fallido ; 
vi uva ou seus herdeiros, quando presentes. d) ordenará as diliaencias. que 0 caso exi-

Estando aus.~ntes ou- havendo herdeiros ~ !!~. . menores, será·nomeado um curador ad hoc, ~ 
que assis~irá a justificação e r0quererá poi; Art. lO. Decl:u•ada. a. fa.Honcia., o juiz in
petição _o ~tue f'ôr a. b~m dos direitos dos cura~ terrogará. immediatamente os fallidos, inque
tellados. O juiz, quando julgai' conveniente, rindo si, além_ das dividas constantes de seus 
interrogará o devedor. . · livros comrucrciaes, teem elles outros debitos · 

Art. 8.0 O devedor, que faltar ao ·paga~ particulares, os quaes deverão ser especifica
mentõde alguma dívida cqmmereial. deverá dos, caso existam. 
no precisotermo de dez dias, contados do Art. li. Antes da. scn tença da dcela.ração 
vencimento, apresentar ao juiz do commercio da fallencia, emquanto se prq_coder ás deli~ 
declaração datada. e assignadn. por elle ou · gencjaf'. preliminares, poderá o juiz ex-otficio 
seu_ procurador, em que exponba a,s causas õu a requerim~nto (lo justifican te · d_ccr·~ jat' o 
do fallimento o estado dos seus negocios sequestro dos livros. corrc~p:mdenCia, titulas 
acompanhada:· ' ' e bens do devedor,para. Sllvaguarda

1
do activo 

ã) do balan~o exacto do seu activo e pas- nos casos do art·. lo, § 2a. . . · 
sivo, com os clocu~ento.s probatorios ou in~ · ~rt. 1.2: O d_ey;dor. podem,,~mqn.anto ~e 
s~rumentos que julgar necess(trios ; . _pio_:edet ás dllt'="encms rr a~ter1ores á.. d_ccla

b) dos livros, no estado em que se acharem; raçao ~la fallenCl!l·· alleoai • po~ pcmç~o',· o 
c) da. relação nominal dos credores com- -.provai em ~m truluo _quanto SeJa neces.:.a110 

mm·ciaes e éivis . para excltlil-a e depots de declarada om-
d) do·contractÔ social ou da indicaçãq de bargar a sentença ou ag-grava_:. . . 

todos os socios e . suas. qualidades e dos re- . § 1. a Como relevantes razoes do d1re1to 
spectivos domiciÜos, quando asociedade só serão considerados (art~ 1° § 1°) : 
existkou tiver existido do facto; -· a) · a fa,lsidade; . 

§ L 0 No a.c\ivo não serão ~ lncluidas di:.: b) o )?agamento ; 
vidas ás quaes pelo lapso de tempo, p::~ssa c) a n_ovação ; 
ser ·opposta pelo devedo: a excepção de .pre~ d) a prescripção i . 
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e) a m:üct'ia uo al't. 588 do Codigo Com- nolll.oa.rá-uma commissii.o ilscal composkl. de 
mercial e tlo art. 252 do t•cgulamcnto n . 737, dou~ mnmbros. 
de 25 de novembro de 1850. findas M 24 ltot•as, que correrão da. a.m- · 

§ 2.• O aggravo não SU;jpéndcri <\ a.rrcca.- xaçã.o do t•csurno 1.L~ SGiitençit <l por;u. d J fn.l
daçã.o dos bens, nem out ras dilig(}ncia.s asse- lido, si <.L lista dos credores não ú8~i ver. em 
curatori<~S dos dir·citos rlos cred oJ'es. cu.rtor·io, o escrivão la vra.eoi. ccr ~idàor nos 

§ 3.0 o.~.cmbu,t•gos não t?:J'i:in C\ffeito sus- autos e, indoponucu Lc de consulta. ao jt1iz ó 
pensivo : si I:in·.}m m~r-bidos ~ julg:~dog PL'O· de qw~Lquct· n!curso-intentato · pelo li.~Jlido, 
-va,los, o qu:~ t crcl. logar no'prazo improl'o~a.- pa.ssa.rá. co11 tra este ma11dado de pl'isão, que, 
vcl do 20 dias, contados du, data. do.. put)n:. assignauo pelo juiz, ·sel'á cumpr:ido irtconti
I}D.Ç10 da. scntcnçi1, será tudo roposto no an- nenti. 
terior r.s5ado, ccS3<mdo todas a.s metlid<\S AL't. 11. Na. falta de lista (ll credores, ou 
provisoria.s. uo caso d~ rec,tSJ. do m11ior cr01lore, será. no-

§ 4.0 D;.t s :mtenç:a., que ,julgar ounã.o pro- me11uo syndi-lo pr~>viso·rio o cr.;Jor quo hou
Võ1ll0s os· cmb~tr·gcs, havor<L aggi•avt', m<.Ls ~ó ver •rcr1uerido a 11bertum dO: fu.llcncia., o 
de i;lstt•umento no ].)rímciro caso. qu:~.L. no prinl~il'v caso, illllica.t·í~ os membros 

· § 5. 0 JulgM.os p;·ov<tdos oscmba.t•aos, dado .da commissã.o fiscal. ' . · 
provimrantu a.o ;~ggt·:.wo, ou não d<!cla.r;~da PMa.gra.pho unico. A. nomJação do syn
aberta a 1aUoneia., o ju~tlftcante, que houver 1lico não impc<lc a 'qualquer cecJor do ro
dolosa. ou l'a.ls;,tmente rHquerido a declaração qucl'cr c pron1ovcr o que .fór a bem da 
da, fallencla, ser·ú. na m .1sma sentença con- massa. fa.llid11.. · 
demna.do aJ pagamento de perdas e damnos, -Ar•. J 8. _A fa.llcncia abrango a. universali
que ser[o liquidados da I!Xeeuçãi:> pera.nt.e o dado ·dos h~ns, direito~. acçõel, obrigações 
juiz quo a. ti ver proferido. · do. l'allirlo, com as cxcep~õe.~ csta.belccidu.s 

- Art . 13. A :s:.:otcnça. pela. qu(\l deixar de ncst!1lei. 
see dcclarach~ a fallencüt, niio furá ca.'lo j ul- A sua. dccla.raç1o in$tituc um juizo ttni-
ga.do, c delta caberá aggl'<tvo. vcrs:~l p:1ra ond;} convergem todas as exc-

Art. 14. A morte do devedor ott a ce3sação cu1;iõas pendentes movidu,<s contr·u. o f'alliuo c 
do exercício do commot•cio, a dismluçã.o o onuc dcvct•ã.o correr toda.s a.s a.cçõcs movidas. 
liquidação de socicrlad ~ , nã.o ob3tam a. dri<:J,a.- contra. o f;tUido ou couir':L a. mas3a., excepto 
rúçfw tla.lhllencia; sendo necessa.rio, porem, aquclla.s quo por sua. natut·eza. pértcncorcm 
que algum f'acto, que a cr.ractcrizc, se tenha. ~to ful'O civil. 
verificaúo em viua do de.vcdnr ou c1ue a. 
falt-a -de pagamento se vcr·ífique depois de CAPITULO I( 
sua morto. · 

§ l. o Em todo o caso não pode e a ser rleCia.
raua. u. fallenciu. um <~nao depois do fu.llcci
mento do dcv.cdol', .nem dou., u,rmos depois da 
cessação do oxer·cicio do commorcio. 

§ 2. o A viu va c os herd.eirod do devedor 
reprcsenta.l- o·hl'io tão sómunbc para os cft'ci
tos commcrcia.cs,. antes ou depois de decla-
rada a fatlencia. . . 

Art. 15. Um resumo d~ sentença dcclal'a
toria. da fa. llencia Súrá, dentro de duas horas 
d~pois de publicada. em mão do ·escrivão, af
fb:ado .por edital á porta. do juizo commor
chl o. da casa. de negocio do faUido, do que 
se lavrará certidão pa.r11 ser junto. aos au :os 

·e publlcada pela. imprensa, onde houver-
No resumo scrãó omittidas todas o.s dcJi: 

gencias, <tue foretp. do segredo de jus&iça.: o 
quo o juiz docla.ra.r;L na seu(.cnçn. 

Paragra.pho unico. O escrivão. que.dcixa.r 
de cumprir o rlisposto ·neste artigo, será. sus-
penso pot· ;-;eis mezos. . 

Art. 16. 0 fallido é our·igado a apresentar 
em juizC>; no prazo de 24-horas, sob pena. de 
prisão, a. lista dos cinco maiores credores. 

. O juiz nomeará o maior destes syndico 
provisorio da ~allcncia., c,.dentre os mttros, 

Dos eft'eitos da declaração da fa.llencia. 

SECÇÃO I 

Quanto ti pessoa do fallido 

. Art. 19. O nome e cognome- do fallidà sorào 
publicauos pala impren.5a., na. junta. ou na 
rnspectoria Uommorcial, ClUC f'ará:as tlevidas 
an notações no registro · do com murcio c cC>m
muuicO.l'<i. o facte ás Alfandega.s e Mesas de 
Rendus, ao pt•esidentc da Camara. Sy,n(lictd 
dos Col'r<;ctore.>, á adminis~t·ação ou aguncia 
do Cort·oio ou rJo 'T'nlog!'apho'. . · · 

Al't . 20 _·O faJlid c1 nã.o poder(~ afastar-se do 
seu rl.omicilio. sém licença do juír., ouv.idos o 
symlico c a eommi!lsã.o fiscal ; dcvet•á. assisti!• 
a t odos o~a.ctos e rcuDiõca, fo.zcndo-so l'O:

prescntar. _por p!'Qcurador• 'quando occot·rcr 
justo mo&ivo .e obtivel' liccnÇ(l. do juiz, e prc
sta.r todas o.s in formações ao juiz, ao syndico 
e :!. commis~ã.o fioicil.L, au:dliando-os d'eligent~
mentc . . . · . ·. . · 

Art. 21. A c'orrcspondencia~dó fu.Hid.o será 
pelos agentes do Cor•rCJ'iü o do Telcg1'apho cri
treguc ao syndico, {It~e abrir·ú. em pt•csenl}a. 



-do faJJido ou de pesson. por elle autol'izada,n. 
, quem en tregari <L que se referir a assum11to 
~Llhcio à fallencia. 

Art .. 22. O f.lllido poderá. ser preso si faltar 
n.o cumprimento dos seus deveres, opp:mdo 

, embaraços ús funcçõés do syndico e da com
missão fiscal, OQcultantlo-se ou de qualquer 
. out1•o modo encobrindo a cxistencia de bens, 
demorando a arrecadação, não cxhibindo os 

i.livros, recebendo riuaesqucr quantin,s por di
v~d.as ttetivas, praticando ~lgum ~cto prcju
·dtCial á massa ou que mot1ve n,cçao de nulli
. dru:lc, subtrahindo cloct1mcntosou desviimdo a. 
correspondencia, que dever ser entregue a.o 

·syndico. . . 
Art. 2~i. O fallido tlcarú. privado elo excr

·Cicio dcdil>eitos politicos, segundo n. Consti
·tuição da; Re:tmblimt: e sujeito ú.s restrições 
estabelemdos nas lets fiscn.es c ad.uaneiras, 
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b) os vestuarios do fallido e de sua família,. 
e a mobilia e utensiiios necessa.rios aos usos 
da. vida; 

. c). o dote da mulher estima~o, c1uer '!Jendi
twms causa, ffliCr' taxationis, c os bens pro-· 
prios della ; 

d) o peculio doa fillws, salvo o lJJ·ofecticio; 
e) os rendimentos dos bens dos filhos me-

nores; · 
Ar~·. 25. S.i o fa.llido fizer parte de alguma 

sociedade como socio solidario 011 comman
ditaeio em commandita. simples, ella. se repu
tarà tlissolvichL (art. 3:35 n. II Cod. Com.); 
cm..su::t. liquidação intet•virão o syndico c a 
commissão fiscal com os podcecs do art. 335 
do Codigo Commerci<Ll. 

Art.· 26. 0.~ mandatarios, commissarios e 
procuradores do fa.Uído exercerão, ainda de-. 
vois de declarada a fallencia, scns poderes 
até revogação expressa pelo syndico c com~ • não podendo : 

a) votar nem ser votado nas ·eleic{ões dos mi.ssão fiscal, a quem p1•estarão contas. 
memln•os das Juntas Commerciacs; Parag1•apho unico. Para o (;1llido cessa o 

b) éxcrcer as funcções de corretor, a~ent..c exercicio do mandato, com missão ou pro
. de leilões c trapicheit•o, interprete do 

0

com~ curação. 
mcrcio avaliador, perito on arbitrador em Art. 27. As contas c01·rentes com o fallido 

, assumpto:-.; commerciaes.· . _. consideram-se fechadas no ditL da declaração 
§ 1°. Em caso alguin ficará privado do ex- da quobra,, prevalece11do de pleno dir0ito a. · 

·orcicio do U.ireHo de habeas-corpú:r. respcctiv,L comp:msação. 
§ 2°. A fallencia não ·a.ffeta-Pá 0 cxcrcici'o Art. 28. A fa.llcncitL não resolv~ os con-

. rlo poder mtn'ital e do. pa.trio poder; nem a tl'actos cuja . execução o syndico e a com
administração dos bens proprios e partícula- 'missão fiscal promoverão, si os julgarem 
res (la mulher ou dos filhos. ' convenientes á massa. · 

§ 3°. O exercíCio da capacidade de U.ireito é § . Lo Nas vendtts a entrega1' em prazo 
. garantido ao fa.llido em tudo quanto nã.o se certo-, tendo por o hjccto valores ou merca
referir directa. ou indircctamentc aos inter- dol'ia.s , cuja. cotação, curso ou preç.os cor
·esses, direitos c obrigações da massa fal- rentes possam se1• annota.dos. (a.l't. 33 do Cod. 
ilida. · : ·· Com. o decr'eto n. 6~l32, de 4 de marçJ de 

§4°. Os conteactos quo celebrar c as obri- 1876, tlecrcto n. G, de 2ô de ;julho de 1877), it 
gações que assumir ficarão inteiramente opcra<}Ü.O se rosol verti. no direi to ao paga

. alheios t'L massa c não potLcrão ser . anulla- monto dG dirr'erença, segundo o valor no dia 
·dos, si, por occasião de celebrai-o<; ou assu- cntreg<L . 
. mil-as, tiver· sido denunci,ado pelo fà.llido 0 § 2.o Os conl;1•a,ctos não íntcit•amentc ex
seu estado ou delle tiver co.nllecimen~o a ecútados dao dit·eito a perdas c da.mnos .. 

e-:Jutra.:_parte contractanda. . contra a. massa. ' 

SECÇAO li 

r,Quanto··acs bens e contractos 

.ArG. 29. A declaração da fallencia torna, 
,,. · ex:igjveis todas as divid.as passivas tlo fallido, 

. conímerciaesou civi3, observadas asregras do 
desconto pela hn legal, qun.ntlo outra. não 
ti ver sido estipulada. · · · 

§ 1.0 As obrigações :10 portador (delJentu-
Ar"t. 24~ O fallido fica de pleno dil'cito pl'i- 1·es). cmittidas cJm peomcss.as d.c premio de 

-vn.do da administ~ação de seus bens e dos que reembolso, senllo 11 ma taxa dt~ emissão e 
:adquirir durante a..'f;dlencia.. olltra o mtpit<tl nominalreembolsavcl a longo 

Paragra:pho uoico. Nã.o serão arr·ccadados: pea~o e á soi'tc. conco1·rerão c.í J'allcncia pelo 
'a) os bens quo o fallido tiver adqUirido c:tpital d.o cmis3ão at:lCt'o>cetl.tado d:t ditrc

•com a clausula de nã.o poderem ser obriga- rença entre os juros va;gos e a. taxa. ele o o; .. , . 
·dos por dividas, as pensões, Ot!denados ou 'quando o juroe3tipulado tor in!'erior, desde 
{)Utras quantias a que·ttver dh•eito a titulo aemissão·até a data da fttHencia; e sGbre ess:t . 
de alimentos, aposentadoria, reforma, jubi~ qllantia se contarão os juros legacs até final 
lação, .ou que~ esses iorem equiparados po1· embolso. ' . ... . · .. · 
lei; salvo o consentim~nto do f'allido e da ·· §.2. 0 A exigibilidade não comprehende as 

:Sua mtilhet• ; . . obrigações condic_ionae.~ ;·estas ·entrarão · em • 
Camara 'V •. JI . 
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. l'ateio, sendo, porém, o. :pagnmonto · defet'ido 
.até. que se vctifiquc a condição. . 

§ 3.0 Não serão t•ttcndidas as claú.suln.s 
•}'OOO.CS , . . 

§ 4.0 A prescripçJo ficar{t interrompida; sú 
a quitação ou a renuncia cxonera.rá. á massa 
a:ó fa.llülo. . 

~. ~ 5.0 Osco-obrigado:~ com o fallido em di· 
Tid<t não vencida a.o tempo da. l'allencia da.rão 
fiançt~ ao pagamento no vencimento, nã.o pre

.. ferimlo vaga.l-a -ímmediatamente. · 
EsttL disposição procede súmente no ClSO 

dos co-obr igados simultanea, mas JJão, su.c-:. 
ccssiYamente. Sendo a. obrigação successi "·a, 
como nos endossos. a fa.llencia do · endossado 
posterior n'io .. dá direito a. acciona.r os endos-

. sa.ta.rios anteriore;; antes do vencimento. 

§ 2 . 0 O dü·eito de retenção não so pód& 
exercer tlc modo contrario <ls instrucções do 
devedo~', nm:n contl'a a est ipulação sobre uso 
determinado da cousa~ · · · . 

· § 3. o Si o devedor en tpegou Ct)mCJ · proprin. 
ao credor coust.t. pertencenf;o a terceiro, o 
dil'ei.todo I'etençio póde set• opposto · ao ter· 
ceiro, provada n. bo:t fé do· c redor: s:~.lvo 1!. 
reivínt'licacãó no caso de :perda. ou fnrto . 
~ 4. 0 Si a masa~ não r emiL• a cousa retida, 

o credor, com o o pignol'a.ticio, a executará, . 
ficando eqttiparatlo a este para · os · d evidos 
e.ffeitos. · · , 

SEC0ÃO lll · 

Dos actos tntUn.ç e. annttU<I"'ei s 

Art. BO . Contra. a m<1ssa não correm jti- Art. 3L Sm·ão nullos de pleno !lirei t(), in-
- ros, si clla não chegar pa.t><l o pagamento do dependentemente de a.cção de nullidade. 
·Pl'incipal, sa.lvo os' das obrigações ao por- a) os actos, opnrações c pagamentos feitos 
-to-dor emittidas pchts sociedu.des comma~(li· pelo devedor <lepois do decreta~.ão do :se
ta.rias P·)l' acçõcs c das dividas garantidas questt>o ou. da declaração da. fa.llencia publi-

. _por hypothcca., anticht•eso ou penh~r. até éo.do. nos termos do art . 9, uma. vez quo 
. . . onde chegar o produeto dos bons dados em tenham t•claÇ<"i.o lllt•ecta com a massa ou se 
, · · hypothoca., :tnticht>ese ou penhor, incluido o r-ciftt•a.nt::l.os bens que devam ser arrecadados, 

a.gricola. · . · . · b) os pagamentos feitos ao commercia.nte 
Art. 31. Todàs ~1s ac<;õos pendentes contra. fallido, depois de· publicadc'l. a sentença da.· 

o devedot' e a.~ que ltouverentde ser inten- decla r ação da fa.Uencia . ·. · · 
ta das postorio1·mcnte (L fa llencia, só .potlerão . § I. 0 O pagamento d a lcttra. de camblo ou 
ser continuadas ou intent<ulas contr·.:~. o syn- bilhete á ordem n'Ko serâ. rcp:ltido . contra. 
dico; que <ttiás não pudeni intentai', seguir quem o recebeu, q uando este , S()gundo o di· 
o u detender aeçii.o alguma om JUme da rei to cambial, pudesse perder seus d ireitos, 
mas.;;a sem aut·Jrização da commissão fiscal. contra os CIJ·obeigados pornão ·haver roce-

O fallido poderã. intervir como assistente e bido o pa.g amonto. . 
cqnstituir ú. ·sua custa ad,·og:tdo e procu- § 2.0 A restituição do va.lor cambial. po-
dores. · derá. ser exigida do ultimo obrigado, na. o r· 

.Art . 32. As exccuçücs de sent enças pl'ofc- dcm do direito rogec~ivo (art. 4m do Codigo 
ridal!l em acç.J.o po;;.~oal. que ao tempo da. Comrnereial) ou llo tarceit•o p~t· co:~ta. dc
decl<Wação da fallenei<t se movet'om Cl)ntt•a o quem o va.lo1• foi crcado, qua.ndcr o ultimo 

·fa.Uido, fi:la.l"d.o sm;pNlSas at!\ a. verifica.ç."io ohrig.1do ou esse terceiro, no momonto da, 
tlos ct•ed.ir.os. nã.o cxcetlcndo' de 30 dín.s, sem emissão do titulo, tinha. conhecimento de· 
prejuízo de quaescrner m editla.s a.s:;ecm'.t· que estava. dect·et1do o sequestt·o ou declu.· 
t ol'ia.s já v.erificadas . , ratln. a fa.llencia..' · . · · 

§ L o Si a e;.cecuç[') dcsccndet• de rei vincli- Ar~. 35. Consideram-s.) nullos dB pleno-
cação, pt•oseguirú. sem susp~osã.o com o syn- direito, mas sóme!lte a beneficio da massa, 
dico. • tenho. ou não o contrac~ante eonhecítnento 

. · § 2.0 Aehando-scj;i em P.l'ãça com dla defi- do estado do devedor, seja. ou não' intenção. 
nitivo p:tra arL·cmahção. fixa1::L p.::>t• cdlta.es, dcst3 defraudar os credores. · . .· 

· f<u;-se-ln at·ee:nahQãiJ dos bens; entt•a,ndo, a) todos os actos e a lienações a ti tulo g rá.-
:pol'ém, para. :1 lll'lSS:L O pt•oducto. . tuito, salvo obadiencia á lei, OU Si refel'ir.gc 
· Art. 33 . E' ga.eantitlo, no caso do .nrt. Hl8 a. objectos de valor até 360$, desde dous ~rinog; 
do Codigó Commercb.L o uieciti <~e l'etcnçlo ante~ do tel'IDO legal da. fallenoia, façam ·ou 
salvo a r esolução do c•)Ilt L·acto, . bem como não parte de con~a'àctos onerosos: 

' . nc;>~ d~ln~is ca.sos .l)l'evi:;:t:;§ na legislação ?) os pagamentos d e divida.'J nli.o vencidas, 
: 'comil1crcla.L .,. . · · . fettós dentro do tet•mo legal da. fa.Uencia., 

. - · § 1 . o O cl·edot'g~Jn <L:> diL•.Jito de retençã~, 'qu.el' em .dinheiro, qm•r por meio de cessãG, 
· -sobee os bens moveise titulas, que se acha.~· tr.a.ns,torencia, endo.3So, vC!ida, coropensaçiLo 

· -rem :L sua. disp::>siçã.o por . conse ntiment() .do· (menos u. queso opera por e1feito do contracto 
. · :dev~or, émbara. nã.o e.~te_j;t ven:!ida. a;·divida.; de conta corrente,on outro· q ua.Lqucr rn3io do 

sempra quê h'.tja connexid:t.d~ · entra e.>t.a: e a _.soluÇão de ol>i'ig:\\)Ões ; . . . 
· cousa retida . . Entce. commerciante3, tal con· .c) a.s hypotheca.<> em garantias d~ dividas. 

noxidatb rcsul&~ de stns i·alações de negooio. oontrahid.l<> ao ~crio1'monto ao termo· legal da. 



fallencia ou outra qualquer garantia real , in
c.Iusive a retenção, si forem celebradas dentro 
do termo legal da fallen~ia 
. d) a 1•enuncia á successã.o; legado ou uso
fructo ; feita·até dons annos antes do t ermo 
legal da fallencia., si a esse tempo o de
vedor não exercia o commercio ; -

e) a restituição· antecipada de dote ou a sua 
entrega antes do prazo estipulado no eontra
cto ante-nupcial; ··· 

f) as inscripções de hypothecas, onus reaes 
e penhor . n.gricola, e as transcri pções de 
transmissões · i~tm· 'Di vos po~· ti&ulo oneroso ou 
gratuito de immoveis susceptíveis de hypo
theca, feitas após a decretação do sequestro 
on a declal'ação da fallencia. 

§ 1.0 A falta de transcripção ou inscripção 
de acção 'pessoal ao- comprador pa1•a ver o 
preço até onde chegar o producto do immo
vel, e ao credor para set• admittido á niassa 
como chirographico. · · . 

. § 2. ~ A nullidadcserá dec1•etada, em.bo1•a 
para a celebr~ção do acto tenb.a peecedido 
sentença executaria, ou ella seja consequen
cia dâ mediq_a, assecura.toria para garantir da 

. divida ou seu pagamento. 
§ 3. o Annullando o acto, fica de pleno direito 

rescindida a sentença que motivotfe a. con
seq uente execu~.ão. . 

Art. 3G. São annullavei~ sômente en1 bene
ficio da massa : 

a) os acto.3 a _titulo oncl'oso en~re o fa.llido 
e o conjuge, antes ou depois do caso.inento, 
ou entre o fallido e seus parentes affins na 
linha recéa e m.t collatera.l até o 2° grão, 
sempre que rasultar ou tiver resultado pro
juizo aos credores, e se provar qu(} o contra
cta.nte · não ignorava na da. ta do acto o 
designio do fa.llido ou seu estado de f<.l.l-
lcncia; -

b)'todos o quaesquor . actos, seja qual fól' 
a época, em que tenham sido feitos, sem 
que s3 possa. allegar prescripçã.o, provando-se 
fl'aude de uma. e outra parto do contrilocto. 

Ar~. 37. Podem ser annullados. 08 actos ou 
contractos, om que se der omissão de forma
lidade, que, · segundo a lei, for necessaria 
para adquirir; con~ervar ,ou fazer ~alar di
rQito, ou cujo cumpriment~ deveria ter logar 
.pol' ordem judicial em prazo dehrminado, 
.provando-se om qualquer -dos casos quo 
houve proposito de prejudicai' credores. 

Art. 3~. A .nullidade ou annullação pôde 
ser requerida : · . . · . 
. a) contra todos àquellcs qu:} ftgu_ra.r<.\tO no 
acb como contractantes, ou que por eft'eito 
do actó foram pagos, garantidos ou bene-

. :ficiados; · . . . .· .. · . 
b) . contra. os succeasoros causa mortis das 

pessoas acima indicadas, até (tt concurre;1cla 
da. .quota here.ditaria, . do delega~lo ou. usu
.. fructo ; 
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. c) contra. seus successores : 
1. Si tiverem conhecimento, no mom.énto 

em que se creou o seu dii'eito da intenção do 
fallido de prejudicar os credo~es. 

li. Si o direito se originou de acto nullo 
nos termos dos ;u~ts. 3! e 35. 

III. Si esHverem nas condições do art. 37. 
cl). contra os · successores causa r1M1·tis das 

pessoas. indicadas na aline:t c d'ests a.rti o-o 
ns. I, II em, até a concurrencia da quota. 
hereditaria, legado.ou usufructo. · · 
· Art. 39. Os bens deverão ser restituídos 

em especio com todos os accessorios · . ma!i. · 
não_ sendo po.s;_;ivel, t3rá logar a indemni~ -
zaçao. 

Art. 40. A restituiçã-o dos fructos incluídos 
os que se dettaram de . perceber, é devida., 
no Cfl.SO de m{~ t~, · connivencia, fraude ou · 
conhecimento do estado do devedor, em todo 
o caso sel-o-ha desde a propositura da acçã.o 
c CoJ?.:p~hendcrá os pendentes ao tempo da. 
acqms1çao. . · 

§ 1 o O donabrio de bo:1 fé restituirá. só
mente na proporção da.quillo com que se · 
ac.hal' augme!)tado o seu patrimonio'"por ef-
fmto da. doaçu.o. · · . 

§ 2 , 0 A masst\ rcsiituirá. o que tiver sido 
prestado pelo contl'<tctante, salvo si do ·con• . 
trn.cto ou act.o nõ.o auliÚ'iu vantagem; e neste • 
caso o contract<mb sorti. ad,mittido como cre-
dol' chil'ograpllat•io. .. ·. 

§ 3.0 No caso lle restituição tlo pagamento, · 
o credor reassumÍl'(t o seu estado anterior · 
de direito, e participartt dos ·dividendo.,, si 
chirogmphal'io. · · 

§ 4. o Fica salvo aos terceiros· de boa ré 
acção de perdas e tla.mnos a todo o tempo 
contra o ft\Uido. . 

Art. _4_1. A nullidade póde sm· allega.da. 
pot' acçao ou embargos na execução. · · 
· § 1. 0 A acção (le nullidatlo e quaesquer ou~. , 
tras intellta.dn.s contra a massa serão sempre · 
summarias e·, processadts. : · 

a) perante o jlliz da fa.llencia.; 
b) a appellação SCl'(t recebida em ambos os ·. 

efi'eitos; · . . .. 
c) qualquer crador poder<t- intervir como·" 

assis~ente. · · · - > 
§ 2. 0 A' acçiio de riullidade nã.!> p:>der<t ·s(li . 

opposta. compensação ou reconvenção; • . . · 
§ :~.o 1~' permittido o uso do.interdicto 

fi·attdatorium, que C.)flSÍ$.te em fazer entrar 
a massa na posse dos bens alienados. 

§ 4~ 0 - Nas qnestõé~ d~ fraude ou d~ iná fé, · 
o juiz não ser<.t adstricto ·ás regras de direib 
quanto ã ·prova., mas decidira confo1•íne sua 
livr·e c intima conv-icção~ fundamentando, 
com tudo, a scn tença com os .· facto3 e rti.zõea 
que motivem a dccii!ãó. · 
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~:;o . TITULO IIl . 1• sa;~~8r;~~~e~~~'c~~~~~eide~~~~~~~;:s. nece~ 
7;r:: ]mS. .A:CTOS CONSECUTIVOS A DECLARAÇÃO DA § l. 0 AS quantias. prQVenientes da .. venda 
. . FALLENCIA E DA CONCORDATA d~ bens e merca.dorlaS, · da CO~'rança de, di-

. _ vtd~s ou d~ qualquer ou-tra procedencia; 
· Art. 42 .. DGntrode dez dias da. publicação ser~o recolhulas a um estabelecimento ban:

sentença declara to ria da íttllencia, oscre- ·-car10, da. ~o o fiança elo syndico· _e sob sua 
., •• • ·~ · ·"'""''. ' 01 . apl'esentarão os seus ti tu los ao syn- respo~sa_Ellldade, , despendendo o syndico; e ·ª' 
,..,.._:-- .uJ.t:v; que é obrigado a dar recib::> sempre comm1ssao fisca:l sómente __ o.q.ue_ fo~ estl'Icta-

lhe for exigido. mcmt~necessa.rwao preenchime·nto de sua~r 

'Ar-t. 43. O syncii~o, c?~ assistencia- _da -fu§c~~~Qsyndico· ~ acomil.Ússão .'fisca.lfic~rão 
. . , fi~cal, arr,~c~da.nt os, he~s do fal- responsaveis por\ dolo e .falta, devendo em-

. 1.do, lavr an~o ~ escu~ao e~ cart_orw termo pregar toda a diligencia como_ si fõra. em 
. fiel depos1ta:.10, quv. ser a . ass1~na.do por ~cus proprios negocios .- . . . . _ 
a~uelle, cumpundo-lhe · . § 3. o Divergindo o syndico e a .commissão 

-~- a) dar toda a publicidade á declaração da fiscal __ desempatari"L o juiz, que resolverá 
fa·llencia pelos meios que julgar convenien- como entenrler e sem 1,.ecurso algum. . 
tas ·; - . i . · -- - Art. 44. Feita a a1:recadação, o syndico e 

o) por si ou por _pessoa · que designar;ter_ a commissão fiscal, por si ou por peritos de. 
boa . _ os bens, papeis e documentos -sua confiança, farão . a avaliação ·do activo· 

uv· . .L(h.l-Ullv, podendo incumbir a este aguarda do ·fallido ; si este não concordar com; it 
tr>:dlos :innrnLo.v·cís e·mercádorias; · . _ . avaliação, poderá requerer. que ella seja · 

arrecadar os bcnsparticula1'es, que es- feita ::_por cor-n.merciantes. designados pela. 
~s~'telj~In. ~<h do gyro commercial do fallido, Jun-ta .Commeecial, on por peritos de no

reouer'i3nclo ao juiz o que para esse fim for meação do jui~ nos loga.res onde não houver 
· · ·junta. . · , ·_ 

... ... d)Jvende~' ein luista p1~blica, por interme- · ·Art ; 45. _A ré'querimentodo faUido, · sõõ 
· dio..de leiloeieo, ou, onde rião o Inja, do por- informação da commissão fiscal e do syndico-, 

i'i:'·••··- t,eir•o.,áos auditorias ou de quem suas vezes p()derá ser autorizada pelo juiz a . coniii- ._ 
respeitadas as leis ·_· aduaneiras, . os ge- nuação do. negocio do fallido sob a. dirocção de 

;;:.;r·õ,·" :.. ........ ," e. mercadorias de fil.cil deterioração pessoa .por elle indicada e directa fiscalização . 
não se possam guardar sem: ri:'!co ou do.syndico, que cleyerá nomear os prepostos 

~~fc}:~~a.nElle despeza, ouvida -a commissã.o fis.cal e encarregados (lo esc:riptorio. · _· 
-· u·JL<~>ll.LUlJ··•ij, no caso de opposição, precedendo . § I, o As corrip~as e vendas serão -feitas a 

do ~ . · _ · dinheiro de contado, ·salvo autorizaç-.ão espe-
,díll,qenCla.r o àcceite de lettras e a co- cial do syndico _e . da commissão fiscà,l p_ara 

:Jlr'an.ça. quaesquer · dividas activas, no~ que po!õsam ser e.trectuadas a prazo,IJão exce- -
:;:~·.· ;c;-:Elea;ndo cobi·ado-res·, aclvogados, l)l'ocurado- deti.te ·cte trinta dias, e serão eacripturadas 
~~-:i'r·e~;· .com salai"ios . préviamente ajustados, e em livros especiaes, abertos, numerado~, ru~ 

·as respectivas quitações ; · · . . : bt'ieados e encerrados. polo sy'ndico ou por 
. ticar todos . os actos .• consei·va~orios· um. dos membros da commissã.ó fiscal. · .. , _. 

dii~ei1Gos .e · a.cçõcs do ·fallido (arts. 277, 387 § 2;o Essa autorização pódetá ser cas3ada ·· 
Cod. · comm~)'; . ·· . _ · · pelo juiz' sob fepresehtação da één!lmissão 

l'AJI.Il~'lfl .l' às entradas de acções de com- fiscal ou-do syndico. _· . . · _ :: . . • · : : ·· 
;1f~' i:~~~~l~~~~~ie ·que o fallido for subscriptor -ou "§ _3.

0 As dividas e obrigaçõ~ :por · effeito 
fi] .·· . . . . . · .·. - .:. dessa autorização · serão ' consideradas ~ da 

Pl'I:HlE~der · ao levantamento· d-o balanço; .massa e' Úã() da fallenci<_\.. . . . 
· J11V(~ntarilos, exame de livros ou verificai-os ···Art. 46. O syndico ·e a commissão nscai~ 

~'?~>- qua11do :apresentados p~lo falhdü a~ixiliado _pela escfipturação e pelos tituJos que. lhe 
to de sua confiança e sob" sua respon- íorem exhibidós organizarão :a relação .. dos 

';sa,bilida.de- • .credor~s, classificando seuseredito1. : _. · ·-. 
áhtorização· do juiz, ramir pénho- '· ArL '47: Den.~ro ·de yinte diàs, contadoinUt 

. . ántichi'eses·; : ·. ·_ . · - · . . ·. · . puQlicaç:ão da sentênça, de .declaração da fal~ 
·praticar iodos os · actos . de · admt~istr~, lencia,: reunir·se-hã0-os .credores ªob· . a -pre" 

- -· ··· · ·· ··· ·. - '- sid~ncia dojuiz_, presentes, pelo men·os, ·um 
todas a.s acÇões tendentes a dos111embros:da cómmissão fiscal, . osyndicó 

?jJ?~~i~J~~o~~~i~_~ndcmilizar a massa: · . . ·_ .. · .e o curador das massa~; que será. _ para · .isso r: o exame dos livros dofallido notificado pelo escrivã·o-, · . - · _ .. · .· · 
do ··mesmo, ')?qr ,'peritos. no.~ ·' Si, dentro destep~azó, não tiycr Jogar _a. .:· 

;-~j~~~~~ii~~J~·lu~z, e em . sua p_~esença para se reunião, o syndico e á comri:lissão fiscalserão ·, · 
:;: caúsas. da falle~cif:• · destituídos pelo'juiz ex."offioio : ou a re~ueri";-

' . . ~ -_: - ;i \' 

' . 
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mentó do _f~ll}.do ou de,. qualêitlei' credor, 1) . excess? de despezas no tratamen,te pes.::::. 
íic~n~o solidariamente resp::msaveis pelas soal·do falhdo; _venda por menos do preço ·· 
det:3r10raçoes q qe soífrer a massa. · corrente de e!fertos comprados nos seis mezes " 

§ 1.0 Os credores por -dividas commerciaes ánteriores á época legal da faUencia, e ainda ··_ 
ou civis.serão citados ·por edital publicado não pagos~ com intenção de retardar a dMla· ~. 
pelo menos tres vezes no jornâl official e em ração da fallencia ; abusos de acceites, e:m.:. · 
outro de · mator circulação, jü.dicad"o p3lo dossos e responsabilidades· de mero favor; si 
juiz . .... -.• · ·-·. . · _ · ·- . deixou decorrerem dez dias do protesto,. sem _ 

§ 2. 0 Os credores ausentes em lo..,.ar sabido requerer fallencia; • 
e ~om o qual ·· ha~a · commun.icaçã~ telegra- -. II~ · des.P;ezas ou perdas. íicticia.s.; fa;l~a de 
ph1~a ou telephon~ca serão avisados por esse JUSGificaç_ao do emp1·ego-detodas as recmtas; 
~ew ou, Qonforme a q.istancia,_ p::>r carh re- O?cul~açao, no_bn.laD;ço,de qualqu~rsomJ?a de ._-: 
g1strada com o l'ecibo de volta. - dmhen·o, de quaesCluer bens ou tttulos; mcl1i'- :; 

§ 3.0 Os credores ausentes poderão consti- são de dividas activas pagas ou pres.criptas; · 
tuir pvocurador por telegramma, cuja mi- desvio_ou a.ppl_icaç~o de fundos ou vatores· de 
nuta, authenticada. ·oulea-alizada-deverá. ser que SeJ~ depmntarw ou mn.ndatario; vendas, . 
apres~ntadaao oxpeclitor~qüe na h·ans.missão neg9_ciações ou_doaçõ~s feitas o"':l dividas con" 
menCionará esta circumstancia. _ . tra.h1das com simulaç!Lo ou fingimento ; com-

§ 4.? E' licito a um só ·individilo ser pro· pra. · de bens ·em nome de terceira pessoa, 
curador de diversos credores: ·· . ah1da que parente;· falsificação 011 trunca- ~~ 

A pt•ocm'_(1ção póde . ser feita por instru~ mento ~o Diario.oi.I .Copiaclo?·; J?Brdas aV1llta'-_ '' 
niento pa.rtwular, sendo a firma. reconhecida das em Jog-o de qualquer especte e sob qual· 

_por tabellião, ou peloescdvão da fallencla, q ue~·es;r>~ci~,_incltlsive os chamados de Bolsa ; 
ou por. douscreO.ores~ommerciantes conhe· eÇambw~ - · . . · 
cid:ospelo balanço. - · . ' . · .. · . .. - Paragi•apho u_nico . O fallido ou seu repre~ 

§ 5-. o Quaesquêr que saj:~.m os ·termos do senta.nte poder~ o:ppor as r:e~exõas que julga_1• 
telegrammci. OU: da l>l'OCUração; entende-Se a bem do seu_ dlretto,e O JUIZ 011; outro qual· :. 
que o procurador' ficará._ 1u1.bilitado . p:tra to~ quer crador m ter1·ogal~o. .. · -· ._ · . ·. ~ :. 
~ar J)_a.r_tc · em toiM e quaesquer delibera,. . Ar~. 5L. 9ualquer ~lU~ SeJa o· pa_re?er:do . · 
çoes; srt1ver• sido ·feita menç:w da ftrma do synd1co, ouüa commtssa.o fiscal, o f<.tll1da ou 
fallido. ' · seu repre.::;entante poder.á apresentar ]Ira- -·· 

§ 6 ;o Serão consiclcraclos · rJp.resenta.ntes posta do concordata~ apoiada ou não~anterier~ · 
legaes dos creiol'0.3, p:1.1'a. todo3 os efi'eitos ' mente pelos credores. _ _ . 

a' . . • · ~- , ..,. . . , . N . - Pa.rageapho unico . . Não póde. ser _acceita-
Y, os p~epo~~os,,fljlto.res, ,erente;::; e quae:s- proposta de concordata com pol'centagem·iR· .. 

luer _-~out1os ~;pres.cnt:l.nt~s!, ~r~a yc~ que rerior a 50 o/o nem por prazo excedente a 
~~!um poder vS P~I a a.dm_t,n~:stru.~: amd.t q u~ dous amus. sal v o si for concedidtt pela to ta-

careçam da faculdade de .Jtena.t , _ . lidade dos cradorcs. 
b t) q~'tesque~ procu_ra_dores c:cl ne;r;otu~. em- Art. 52. Concedida ou negada a C0DC0r-
ao _a na~_esteJ,"tnl espec1ficados poderes para clat<t, 0 escrivão enviará, no prazo maximo _ 

fallenCia. • de dez dias, ao curador das massas fallidas; 
Art. 48. Reunülos os c'redb1~es, proceder~ cópi<1 de toio o processado, pas3a.ndo disSG>a_: 

se-h~ á chamada por. l!sta. o:rg<LTJ.izada pelo devicla certidão ·e cOÕl'c:tndo reei bo. · • · ... ·· 
synd1co e p31a commts3ao . :fiscttl. Contra -a Art . . 53. A concordMa consistirá na. ma.• · 
inclusão ou omissão ~e nunca .con:tra a classi- nutenção do devedor na posse da massa .pelo ·· 
:ficaç·a,o, poderá reclamar qualquer credor ou tempo accorda.do para pagamento dos cr.e-
0 fallido. . ·. . · -·. · . . dores, nos termos propostos e acceitos. .. . _ .·. 

O juiz admittirá ou :llã:) oa credore3 con- - Não-libera o devedor dos efi'Eütos crlminaes .:~ 
testados. _ , . · ._ . ,... da fallcncia e só"depois de cumprida é que o ~ 

Ar~. 49. Os credores por títulos ou obri- desonerados soús e1feitos civis e conímer,;. 
gações ao portador. deposi-tal-os~hão em poder. ciaes. . . . 
do syndico, dous dias antes da t•eunião,~sob Emquan·co não estiver cumprida a concor.-
pe~ade ~ão tt?l!!-arem pa1'te nas ~iscussõas e data; o de:v:edo~· concordatario seeá consi~e~ 
dellb!}raçoes, na9: sendo a.ttendtdos .. pn.ra o rado _deposltarlO dos bens da massa compo~ 
calculo de maioria.. .. . . . .. . deres de disposição e administração. · -. : 

Art. 50. ,Decididas . as reclamações sobre . Art. 54. Para ser valida a concordata tle;; _; 
os creditos, o syndico e -a .comniissão fiscal verá ser concedida por credores que' rej)re~ -· -; 

. ~presentarão o balançq, o inventa.rio, a ava- sentem, no mínimo, 3/4datota.lidade des cre:- . '~; 
· Lação do activo e o exu.me de livros. .• · ditos. reconhe'cidos verdadeiros e admitci<ios ::· 

Em s.eguida o syridico leráorelatorió das no pa.~sivo, com exclusão· dos credpres da 
causas da fallencia, em que declarí1l"á si. massa. e de domínio ·(reivindicant~s, separa.~· :: 
houve: - · " tistas, . priv~legiados- e h!pothe_car1os). · ,· 
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"'.' .. § 1.0 A proposta de concordata poderá ser Art. 60. A concordata definithra,mento 

apresentada com declaração escripta e as- acceita induz: _ .• 
f·signada pelos credores, devidamente authen- a) á entrega da massa ao devedor para 
.- ticada, concedendo-a; nesse caso a imlJortan- liquidai-a, como cntendet•, sob a fiscalização 
_cia dos creditas por. elles apresentada será da cómmissão de qu_e trata o art.- 57 ; 

. ··apurada para a formação de 3/4. da totali- b) á prestação de contas dos syndicos . 
. c- dade dos creditas, nos te1•mos deste artigo. Art. 61. As contas -dos syndicos serão pre-
:'~ ,z § 2. 0 _ Si os credores, cujos creditos não fo- stadas por petição document:tda,, da· qual o 
jf:r.em contados pai>a a 'formaç:ão dos 3/4, qui- juiz dará vista 't?O fallido e :t comn1i~são fis
:,_-'5 zerem tomar parte· na deliberação da con· cal para nélla responderem. Com a resposta 
·· eordata, acceitando-a, ou ·rejeitando-a, :fica- 0 juiz julga,rá, dando aggravo para o supe-

. rão equiparados aos chirographarios. rio r competente. 
· § 3. 0 Os credores contesta(los, quando em Paragrapho unico. O julgamento das con-

•···· acç>io regular forem julgados legitimas, noo tas não isenta os syndicos das responsabili
:_,, :ficarão sujeitos aos e1Ieitos da concordata. dades provenientes da administração da 
>.·. ~ § 4. o Os credores por títulos não me-rcan- massa. . 

- tis, .. si não se tratar de fallencia de sociedade, Art. 62 .. o devedor, que, para a obtenção 
ftca1]1 sujeBos aos effei~os da concordata. da. concorda.tà, tiver occultado ou desviado 

Art. 55. A concorda~a se~;<.'L ácceita ou re· bens, simulado passivo, feito conluio com 
· · jeit,a.da na mesma reunHio. . algum ou alguns credores ou, por qualquer 

Paragrapho unico. Não havendo credores modo,viciado o consentimento dos credores, 
:·:; Jlissidentes, a concordata, qm1,ndo acceita, poderá; a todo tempo, ser condemnado, em 
,_--. considera-sehomologada para produzir todus acÇão orclinaria, ao l)jgamento integral da 
.: os ~:ffeitosjuridicos ; si, porém, houver cre- divida e seus juros, e, não ~stando a~nda 

dorea dissidentes, o juiz assignae-lhcs-ha o cumprida, a concorda.ta. será rescindida,. 
prazo·do cinco dias para, fo1•mularem seus Paragrapho unicO: O· credor, que nas de
ombargos e!ll<:mto.apartado, observando-se o liberações sobre a concordata transigir com 
seguinté: · 0 seu voto, para obte1• vantagens para si, 

a) dos embargos o fallirlo tcr(t vista por 48 perderá, em beneficio da ma.-5sa, a impot'
horas ; · - ' tancia de seu credito, bem como quaesquer 
_ b) conclusos os autos ao jYiz, mu24 horas, vantagens que lhe possam provir de seme-
assignará dez dias para a prom ; lha11te transacçã.o. · · . · 

c) finda :t dilação, que correrá da publi- Art. 63 . A concordata, embora negada, 
cação do despacho em cartorio ou em âudi· póde ~er proposta em todo e qualquer estado 
encia, serão, som mais allegações, conclusos da fallencia, ainda quando já esteja formado 
os autes para sentença ? . o conteacto de união, fazendo o devedor, á 

d) a appellação commum a ambas as p::n•tes d à - d 
serà recebida só no cffeito devolutivo. sua custa, as espezas a convocaçao. os 
. Art. 56. A concordata cumprida importa credores. 
quitação <~.o fallido e consequente rohabilita- § 1.0 Para .ser decretada pelo juiz a re
ção, salvo;quanto a esta, si no juizo crimi- união dos credores, deverá o fallfdo apre-
nal houver elle sido condemnado. · sentar, com a petição, a proposta. 

-Art. 57. A concordata poder[t ser rescin- -§ 2.0 Os credores ·serão convocados po1• 
, , . dida: · editaes, na fórma_dto adr~ . .47, § 1~, publica~os _ 
r:A·-·, , a) por má fé do devedor concordatario ; pela imprensa 01 ·o ms, no mtmrno, an ~es 
CJc:: b) si, por culpa ou negligencia do devedor -da reünião, indicando-se em resumo os ter-
'tf'}.ou por caso fortuito, o activo da massa se mos da prop.osta~ . . - . 
::;:·,·.deteriorar, de sorte que não possa satisfazer § 3.0 Observar-se:.ha,quanto fõr applivavel, 
•?.<;, o accordo celebrado. o disposto neste titulo. . 
\;"? :' ~ Art. 58. Para o effeito da rescisão da con- Art. 64. Rescindida a concordata, a massa 
'\f}i•ortada, nomeará o juiz, de entre os credo- passiva compor-se-h~ dos c~·~dores da .fal~en
~:':, ~):•es, dous_ que fiscalizem o seu cümprimcnto. cia pelo que lhes for d~v'ldo dq . .prmmpal 
t-:_ _.Paragrapho unico.Essaeommissãô poder[L primitivo e dos que t1verem contractado 
~' / ·t•equerer; em qualquer dos casos do artigo com o fallido depois da entrega da massa. 
~,-', .. precedente, a rescisão da concordata. Da. § 1.0 Os credores da soguí1da ser~e-_serão 
!:.:f:} petição te_rá vista, para nella responder, o pagos pelo producto __ _Q.os bens adqu1r1d~s a. 
fi'~,~: .concordatario, por 48 horas, c com a res- titulo oneroso, depo1s da entrega da massa, 
~~'- posta o juiz julgai'á, dando ag'gravo para o com recursos estranhos a. esta, concorrendo 
·:> superior competente. com os da. primeira nos demais bens. ·· 
;_< Art. 59. Rescindida a concordata, prose- § 2. o_ Fóra desse caso, os. cred~res chiro-
:"r-guirá a fallencia nos termos ~a >liquidação grapharios de ambas as sertes serao tratados 
~,,:;~do activo e passivo. '' em pé de igualdade. 
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SESSÃO J:::M 4 ·DE JUNHO D~ 1901 • . 

§ 3. o ... E' licito aos cre<lores da segun<h serie 
pôr á. disposição dos da pl'ilncira asomma 
necessaria ao pagamento dét conco1•data. para 
c;xcluil-os do concurso. · · . 

Art. 65. De . todas as reuniões. se Ia, v r ará 
?.cta ci'::_cumstancia~la, .que _será sujeita á ap
provaçao dos credores, ass1gnarla. pelo ,juiz, 
~omniissão fi~çal, syndico, credores ( que-
rondo) Q pelo fallid.o. ' 

TITULO IV 

Do contracto de união 

71 

Art. 69. Dentro do prazo improrogavel de 
15 dias, contados da data da reunião, inde
pendente de convocação por edital, ·os. cre
doi•os que não se cbnformarem com a relaÇão 
e classificação dos creditas apresentados pelo 
syndico provisorio, poderão reclamar e pro
var·o que for ·a bem do seudireito. 

§ 1.0 Os syndicos definitivos são· obrigados . 
a mostrar os livros c papeis, á sua guarda, 
a Cl ualq uer credor q ne os queira. examinar, 
independente de manclà(lo do juíz. 

§ 2.° Findos os 15 dias, os syndicos e a 
commissão fiscal darão o seu parecer sobre 
as reclamações, no prazo ele cinco dias, e o 

Da liqui,.daç(ío do activo e passivo juiz, ordenadas as diligencias c1ue entender 
' necesso.rias, p~·oferirá sentença classificando 

Art. 66. Não se apresenta.ndo proposta, de os creditas, da. qual sprão intimàdos os cre
eoncordata; sendo re.jeita.J.a. ou não havendo dores pOl' um edital com o prazo <le lO dias. 
nu~-:Jero p:trw votal-a, ficar<:'t constituído o § 3.0 .Oa. sentença c1ue classifica os creditos 
\:ontracto ~e uniã!Jdos credore:~, que elegerão cabe apenas o recurso de a~gravo de petição 
un~ ot~ ~a_:s syndt_c~s. credores ou nãt para para o superior competente. Podem aggra.~ 
a liqmdaçao dofimt1va da mass1 e uma com- var os syndicos ou qun.lc1uer credor. 
missão fiscal, composta dc . .clousmembros. Art. 70. Os syndicoa apresenta.rão todos os . 

1Iarcarã.o ao syndico ou syndicos eleitos mezcs, com in formação . da commissão fiscal, 
um prazo para a liquidação do <tctivo cht conta demonstrat( .. ·•'l. do. estado du. liquidação 
massa c a commissão a quo os mesmos terão e das qun.ntias em caixa. · 
1lireito, finda a liquidação. § [.o Os syndicos sã.o obrfga.dos a 'distri.o 

Si _os ~reclOl'CS entP;n<!_orom que o syndico buir dividendos scmpl'C quo o rateio seja 
prov1sor10 e a comm1ssao fiscal toem dil'oito supel'iur a 5 °/ ~ . . notando-se as quantias 
<~ remuneração pelo seu tmbuJho, 11oder·ão pagas noi! rJspectivos títulos ou crcditos e 
arbitrar-lhes uma. comm~ssão quo, em caso l<tnçadas em umn, folha que os credores ::tssi-
t:lgum, poderá cxcodct• do 3 % da a Ví.1liaçã.o gnarã.o. · . 
an. massa. § 2.o Osahto Jinal, afavorda m::tSila,depois 

Paragrapho unico. Estas vesoluçõos sorão do dcduzidai! as eustas e mais rlcspezas_o 
ion!adas po1• vota~;:[:) nominal que t•cproscnte <lo paga aos syndicos a. porcentagem que 
ma.B de metade do valor du p<tsstvo. Nã.o lhes tivot• :si1lo al'lJltl'ada c os adcanta
havondo maioria. absoluta em segun<lo oscL'u- mcntos quo honvcrmn l'eilio, de~crminará. o 
tinio provalocot•tt a rotativa.. u~timo rateio. ' 

Art. 67. Os syndicos n.ssu:nirão a admi- § :to Si dos livt'.JS <lo. fa.llido, ou por do
:n_istração da mass<:J, o roput<tr-so~hã.o inves- cumento atteLHlivel, constar quo existem 
LJdos de plenos poderes par<1 todas o quaes- credores ausen tos, o juiz, sob infurmaçá.o dos 
quer operações c actos da. liquidação, para. syndicos e da commis:;ão fiscal, poder(L or
tlemandar eser demandados. · ., denar se re~crvem os dividendos que lhes 

·Art. 68. Os syndicos, com autorizaÇão da tocarem. 
commissão fiscal : · § 4.0 Os diviclen(los não reclamados serão 

a) procederão (L venda de todos e quaesquer tlepositados !los cofres dos depositos publ.icos 
bens, :inoveis. sembve.ntesl direitoil. e acções por conta de c1uem pel'tencerem. 
:pela fórnm indicada no ar-t. 43 cl) ; § 5. 0 Si acontecer quo,pagos hltegr().lmentc, 

b) puderã.ó tr,ansigir sobre as dividas e ne~ de capital e juros, os credores, fiqttem sobras, 
gocio3 da m_assa ; . se1•ão 1 ostituidas ao í'allido ou a seus legiti-

c) vender toda a .massa activa. a qualquer mos representantes, observado o disposto no 
;pessoa; aind~ que seja o proprio fallido. · paragrapho anterior. . 

§ 1.0 Recusada essa ·.autorização, os syn- § 9.0 Si o fa.llido fôr soCia9-ade, o juiz no
.dicos poderão recorrer ~ aojuiz, que decidirá meará umlic1uida.í1te pn.ra pr9ceder (L distri-
sem·recnr.:;o, ouvindo ou nã.o o -fallido. buição das 'Sóbras. ~ . ' . 

§ 2. o Além dos modos acima indicados, todo Art. 71. Finda a liquidaçao os syndiCos 
o9 qualqueroutro de liquidação doactiv'o será prestarão as contas, de conformidade com o 
:permittido aos syndicos com autorizaÇão da dispgsto no art. 61 .. - . _ . _ 
commissão fiscal. . · · . ·Art. 72. Si a. massa na o chegar .para paga.;. 

§ a:o A venda. dos bens immoveis indepen-· ménto integra_! d_os credores, .estes terão a 
de ele ,. intervenção ou outorga da. mulher todo tempo d1re1to de e~ecutar o. deve~OJ:, . 
do fallido. . . · · pelo saldo de seus crC(htos, 4'c:;erv1ndo de,t1-
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tulo executorio a sontenç:a fJUC ,julgou a elas-- títulos a eúes equiparados, endossados seiu; 
si:ficação do cr·editos. . . transferencia de propriedade, • ainda não.-· 

Art. 73. Os syndicos e os membros da pa.gos ou em poder de terceiro, em nome do· 
commissão :fiscal poderão ser destituídos éL 1'allido na época da fa.Uencia; 
requerimento dos credores, representando e) o dono Llc eousa furtada • . roubada, ex;:. 

maioria. dos creditos, sem allcgarem torquüla ou obtida por falsidade, ostellionato· 
ou outras fraudes ; 

: . § 1.0 Dando-se cauS<t justificada, a dcsti-
. tuição poderá ser !lcct·etaua e!l:-o/ficio, a re
querimento de qualquer credor ou da com
missão fiscal e dos syndicos. · 

f) ·o dono. dé títulos ao portad01~, que forem: 
perdidos, furtauos, roubaclos, extorquidos ou 
obtidos por falsidade, estellionato ou outra_s. 
fraudes, si o fallido 1or quem os achou ou' 
obteve por esses meios ou os recebeu.sabendo1 · . § . 2. o Do dcspactw que decreta ou não a 

destituição, ha aggra.vo d.e instl'un1ento. 
§ 3.0 A destituição importa. a·perda do di

reito á porcentagem. 
§ 4. 0 A substituição 1lo symlico e da com

. missão fiscal ser·ú. feita provisoriamente por 
. norneaçãó do juiz e definitivamente pelos 
-credores ou, em reunião, pela fôrma do u.rk65 
paragrapho unico~ ou pór declaração authen_. 
tica de voto, ·escripta e assignwla. 

Art. 74. E' prohibido ao ,juiz, aos syndicos, 
. á eommü:são fiscal, peritos, av<tliadorcs e 

. . mais.officiacs-da justiça; comprar por si ou 
· por Interposta pessoa, quacsquer bens da 

massa, sob as penas do art. 146 do Codigo 
Criminal (art. 232 do novo Codigo Penal, de
creto n. 8.471 de ll de outubro de 1890). 

TiTULO V 

Dos credores da massa e dos· da fallencia 

a Ol'igem viciosâ. da. posse ; · . . . 
g) o vendedor de bens· immovcis, ·embora 

feita a tradição, ainda não pago do p1'eço da 
venda, salvo si o tiver creditado ao com,. 
prado~· ; 

h) o vendedor antes, da entrega -da . cousa,. . 
vendida a creuito, si reservou a .propriedade· 
até o p~gamcniio ou si, á. venda.~ a credito,. 
foi intluzhlo poe dolo do compraclor ; . .· 

i) o vendedor de cousa expedida ao fallido,. 
si a este não foi eüi;reguc o conhecimento· 
ante·s de d()chirada a fallencia; ··· · · . ·· · · . 

j) a. mulltcr ct\S<.td<t pelos bens: ~ · . 
I. Dôtaes estimaL!os para r1ualquei' circita •. 
H. Paraphcrnaçs. · · 
IU. IneorilnlunicaVeis solJ . 9 rà'gimcn da 

communhão. ' • ·· . . 
IV. Quo não respondam por dividas ante-

riores ao casamento. . _ 
V. Pelas n.nbas. e (loaçõcs anto-nÜpciaes,• 

Art. 75. São credores da. massn. 0 serão feitas polo futut·o marido, quando insinuadas; 
pagos de prol'eroncia a todos e quaesquor lt.) os filhüs mcnorcs,lcgitimps. legitimttdoH. 
outros : ou reconhecidos; pelos bens ca.strenscs quas1 . 

c;~strenscs c·tu.lventicios ; 
· a) os de despezas, salarios, custas, hono

l'arios, commis:~õcs, fornecimentos l'elbrentos 
(L arrecadação, adminiskaçã.o o di~tl'ibuição 
da massa lh.llida o :'t sutt segu·ranç~t, gtmrdtt, 
conservação · e defesa. 

b) os !lo dcspezas com molcstia c funeraes 
do fallido,. depois de dccla.rada a fi1llencia ; 

c) os de alimentos do í'allido~ quando au
, torizados. 

Paragrapho unico. Si o activo f o e insÚlli
ciente, os syndicos não terão dit'cito á repe
tição de qualquer pagamento ellcctnado·. 

.. . Art. 76. São credores reivindicantes, quer 
.. -· tenham acção reàl ou· rep.crsceutoria quer 

nio, propriedade nlena ou ,jus in ?'e : 
a) o. dono de comn adiluirid.a!Jclo fallido de 

· .. ,quem não era o proprictario ; · . .··. .. 
. • b) ·o dono de·. cousa el'n poder do fa.llido por. 
titulo de dep.osito, penhor., antichrese, admi
nistração, arrendamento, eommodu.to, .uso
fructo, uso c habi·tação; · . . 

c) os donos de mercadoria em commissãó 
tlc . cornp1·a on · -venda, transito ou. entrega ; 

rl) odono de cousa, cmboraJ'ungivcl, em 
poder do l'alliuo Jlor ell'eito de manda.to, in~ 
clusi v o dinheiro, . cl~citos de commercio ou 

l) os tutollados e éura.tellatlos pelos bens. 
qno llt3S portonecPcm ; c qut~nto ás c:olist~s. 
adquiridas pelo tutor ou curador em sou 
pr·oprio nome com bens ouproducto de bens. 
dos mesmos ·t.utellí].tlos ou curatolla.dos ;-· 

?li) os he i·doit·os o legatarios pelos bens da 
her::mça úu legado ; 

n) osqn!'l tivel'em feito remessas P<~ra um 
fim determinado. . . . . . · . 

§ 1. 0 Não se eot~sidera deposito, o de dr
nheh·o, .cgtantlo ao tleposHario é permittido 
ilLzer u:so delle ou empl'egal-o em opera9ões 
c i vis ou commerciaes, vença ou não .lucros, . 
seu do ·sómente tal quando tomttr o caractm~
de-côusa não fungível. · 

§ 2~ 0 . O producto da venda de 1nercadorias· 
cn1 ·commissão <.l.o compr,a ou venda, que por 
autorizução do dono for.creditado ·em c·onta 
corrente, constituil'á ·. Cl'edito chirogro.phico~ 

§ 3.0 A eou§Ja, não se olrcrecendo . duvida 
ou · contestação, será pelôs · syn!licos, ·com 
autorização da. comm1ssãô 'fiscal,_ entregue ao ·. 
dono dJ1 mesma espccie em que houver sido 
recebida pelo fállido, ou naqnella em quo 
existi,., tendo siclo subrogada ; na falta da. 
especie ser·á pttgo o seu valor. 
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. § 4.0 O reivindicante pa.gárá ú. massi:t as . rl) na cousa salvada, quemsalvou-a, pelas' ; 
despezas a que a cousa'reivindicada ou seu despezas com que a fez salvar (art. 738; eo- ·: 
producto tiver dado Jogar. · - digo Co.!Umercial); . · · 

§ 5. 0 A rocl_amação ou acção de reivin9.i- e) no· navio e fretes da ultima viagem, a . ~ 
cação obsta · a venda. da couaa ·reclamada, tripulação (art. 564, Cod. CommerciaL); ·. 
mas nã.0 annulla a .anterior alíemição. · · f) no núvio; os que ·· concorreram com di- ,,., 

§ 6. 0 A reivindicação do vt:Llor _ da cousa, nhoiro para a _sua compra, concerto, apres..:..·.7!j 
quando esta não existia mais na massa, não tos ou provisões (art. 475, Cod. Commer,--:- ·, 
a.utoriia a repetição dos dividendos distrl- cia.l); . . . .. . . · .. ·. 
l~uidos aos credores; . . g) nas fazendas carregadas, _- o aluguel ou~ . :;. 

Art. 77. São credores separatistas (éxjttre fr·eie, as despczas e avaria grossa (arts. 117_, .. :~ 
crediti): ·.. . . · .. . . . · ·. ·- 626 c627, Cod. Commercial); . :,_: 

a) a Fazenda l)ublica, os Estados <LOS Mu- h) no objccto sobre <1ue cahiu o cmprestt'- ::i:f 
nicipios, pelos impostos devidos; . · · · mo mn,ritimo, o dador de dinheiro · a risco .. / 

~) os que estiverem com o fallid.o em rola- (arts. 633 o 662, Cod. Commercial); · .. , 
ções de c0-propr,iedade ou em sociedade, _ i) . os que poss<~m irw-ocar em seu favor", :é 
para qnc, pelos lJens c1ue formam a .co- qualquee dos arGs. 108, 156, 189, 537, 565 o·:,: . 
_propriedade ou . a sociedade, s~jttnl pagos dos 632 do Codigo Commercia.l; 
seus creditas ; . . . . . . j) os hoteleiros, . pelas dcspezas .do hotel;.··:: 
··· c) ·os credores c os legatarios da pessoa de sobre os objectos do devedor que estivereiU'• · 
quem o ti.Lilido é <herdeiro sobre os bens 'da; i•etidos·; · , · . ,
herança, para_que por ellessejampa.go3 com h) os credores, por bemfei·torias, sol)re o::: ~·~ 
exclusão llos credores <lo fallido, sa;lvo si augmeüto de va,lor <'1ue com e lias deram M· ; 
cbnviera}m por qu:ilquer modo, no juizo do ob,jecto ·airttla ()m seu pnder. · · .. ~: 
inventario ou fóra dPlle, para que·lhesfossem § 1. o o pri vÚegio prevalece a respeito do
adjudiadqs bens com ó encargo de pagar as preço dosimmovois hypothccados anterior- ·:·0 
dividas do de cujus. · mente, depois ele pagas í1S ui vidas hypotlle .... :) 

Art. 78. São credores da f<Lllencia: cariás ·e' · os creditos . provenientes das des-:io .. j~ 
L' Oôm privilegio sobretodo ·o ·acth'o~ salvo ·pezas 0 · custas judlciaes feitas para cxecussão •;;~, 

hypotheca deyidamenteinscrlpta e anterior do immovol hypo&hecatlo c que serão dedn~::::F 
.á, emissão ou em garantia do pagamento .do zido.:~ precipuamente do prouueto llo mesmo /c_:,· 
preço .do immovel a.dqüirido ·depois· dellà: irnmovel. · 

a) os por~adores de obrigações (debentures) § 2.o Os hcns dados em penhor. ou anthi~ .. :; 
en;uttidas . pelas sociedádes· commanditarias crcse e objecto do direito de retenção po- . } ! 
por acçõcs; dem ser remidos a beneficio da massa c, ·não , . · 

b) os do salarios óu soldadas do feitores, sendo possivclremircm-se, os cr·cüore~ serão--_,' :\ 
gua1'da-1ivros, caixeir•os, agentes ·edomes- intimados para os trazerem a leilão, nos ter- >·. 
tico.-:~ do faLLido, vencidos no anno immeuiata- mos llo ar•t. 4 ld)~ A sobra, ha.vcndo~a, e_!l· .' ·t 

. mente ánteriot~ á- datn. · da declaração . do fM- t.rt~rá. na massa; mas si, pelo contrariO, nao,<':':: 
loncüt, tenham ·ou não registrados os titulo.:; bastar· 0 seu producto, a dHI'cr·ença c:ntrará :/,1, 
de nomeação; · .. ·· .. · · . .· om rateio entre esses credores e os clurogra~7 :,,,, 

c) os sa.ta.rios.e soldadas de ecruipagem que pha.ries. . . . . · .. . ·.·· : .. : ... '--.·_;:.:.'.· 
não esti~er·em prescx:_iptos nos termos do ·. 
art.Atl9·n.IVdo Codigo do commcrcio.- ~ 3.0

• Os privileg'iado~só podcr~o ser pag~S-_ ',~~ 
II. Com privilegio sobro deécr'minadmim- pelo producto dos bens em que tivcrclll: prl- ::,, ~~ 

moveis e moveis, salvo hypothoca anterior- ;!i~f~~ · até onclc chegar somente e po1' VJade:· .. ;.·] 
mente inscripta ; . .. . . . · . , 

. a)q pr·opdetarioe o §UlJlocador, nos mo- nr. Os que tivcrern hypothecas legal .otô·;l~ 
veis de uso pessottLquo se ·acharem dentro convencional'inscripta. . . · . · .-~ 
da casa, para pagamento dos a.lugueis ven- Pa.ra.gra.pho uõ.ico. Os decretos n. 169A, · - '~~ 
cidos, e nos fructos pendentes a respeito da de 19 de janeir·o de 1900, : n. 370, ~{\.· 2 ·di · ·~i! 
·vendá ou fôro dos prediosrttsticos; . _ , maio de l890,regularão as pre!_ere~Cias. .. . ')!i 

b) os operarios, artistas, fabricantes e em- I V. Todo .~ os mais credores sa.os1mples OlJ:J:):~~ 
preiteirus, sobre os objectos que fabricaram cliirographarlos, _compreliendidos: . . ··; :;,;:;;1 
.ou concertaram . c dos qüaes ·estã.o _de .posse, a) a mulher, pelos bons dotaes lp.estl- :'·~~ 
para pa.gamento de seus salarios, forneci-:- 1nados ; . · . ·· · . · .. ·. . .· :.. . '-' ,:-.:::1-t 
mérito$ de · mat,erial c mwi.s vantagens esti~ . b) os credores, 'por llypotheea legalnao C$~Sf~ 
puladas; _. __ _ _ . . _p~ciali~lad.a - ; . _ . . .. - ~ _:-.- ·· ·-- . . __ .. _ . -·~. -·~~~~ 

c) os credores pignoral,icios o antic~l'~sis- . c) os crcdol'es. pr1vl'~~g1ados . e hypothe~ªr::.~~ 
tas o o~ que teem llireito de retenoao na rws, pelos saldos ; .· ·• ·• .. ·.· . . . .. . . .. · ... · ... .. ·.·. <:· :~3:t 
co usa dada em pcnho:ç ou antichrese, c ,i1a ' d) os depositan.;~s de ,dmheu•o com oca,~~~:;(;:~ 
cousa z:é~ida; ctar de cousn. funcrvel. --·'·''"'"'' 

~at!lzu~a V. II , . ···.·· · >.· << ,· 10 .>;):~ 
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•. · '' § 1.0 Os credo1•es C!'.;etiverem garantias por 
:fianças sm·ão contemplados entre . os chil'o

.· graphu.rios, dednzindo-sc as quantias que ti
.. , ve1•em recebido do fiador ; e este simLta.m-a 
·. :bem como t<~l considerado por tudo qu nto ti-

. ·• . -:ror pago. em dascarga·do fallidó. . 
§ 2; 0 No caso tio fall.cncia simultanea de 

muitos có""obrigados solidarios, o credor será 
admittido pela totalidade de seus creditas 

;f~$ :': eJm todas as massas fallidas e os dividendos 
· .. recebidos de lima das massas descarregarão 
~s outras c os co-obrigados solventes, até in· 
· tcgral pagamento. . -

. , § 3. o Os co-devedores · solida.rios· <lo fallido 

dos socios, de modo q_üe não se confundam 
nas operações de administração o licp.tidação 
do activo e passivo. ' 

§ 2.0 Os · credores particulal.'CS dos &ocios 
não serão pn.gos pelos bens sociacs, nem con~ 
correrão com os credores da sociedade ; e só 
o serão pelos . bens do sociQ. devedor e pelas 
sobras do que tiver na sociedade.,, dcp'ois,de 
pagos os credores socíaes. · 

§ i.J.o Os cre<lores da sociedade só serão 
pagos pelos bens particulares dos socios e em 
concurso com os credores dos tcs, não lia vendo 
mais bens sociaes c apenas pelos. salllOs das 
dividas. • ; ,,aorão ad_mittidos na massa pela importancia 

· •do que ttverem pago, ol)set•van<lo-se, porém,- § 4.o Quando uma mesma_ pessoa í'or mem
.:,as ~·eg'r~s do direito .civil sobre as obrigações bro de diverst~s sociedades com diversos 
: soll~a.rm;;. socios; faUindo nma, os credores della só 

poderão executar a quota.liqui~ que o socio 
Art. 79. Não serão consiclerados credores : commum ti ver nas sociedades solventes, 

•· . ~) o chirographa.rio que se apresentitr ha- depois <le pagos os credores desta. 
·· b1htado com sentença meramente do pre· § 5.o Est<1 disposição tem logar si a~ 

isto é, não fundada. em títulos lic1ui- mesmas pessoas formarem diversas soéie<la
certos e definidos no art. Jo, obtida dos fallindo uma, os credores da. rríassa fal-

~:!'{,::,mteri'or:mcntc á doclaraç·ãoda fallencia; · lida só terão direito sobre as massas sol-
b)os credoros, pelas d_espoz:ts que fizerem ventos, depois de P.agos os credores <àsta.. 

eom o procJ~so ou reconhecimento de seus § G.o Só os credores sociaes· tomarão r)arto 
creditas; · . 

c) os credores por titulo ·de simples lih~-- nas deliberações rererontes ao patrimenio 
· .. i'alidade, não incluídas [~S doações romunc- social; mas concorrerão com os credores 
· . .l·atoria~, in/e;· v(vos 011 causa mm·tis, particulal'es dos socios nas que a.llectarem o 

patrimonio individun.l de cad<t um dos ft~l-
TITULO VI lidos. · 

§ 7. o No cn.so de f<~llir o soei o gerente da 
Disposições relativas ãs sociedades sociedatto em conta de participaçfi.o, O licito 

Art. 80. A fallenciu. de sociedade em nome ao terceiro com quem houver tr<d;ado saldar 
col~cctivo, ·ue capital 0 industria, e em com- ~odas _ a,s ,?~?tas que .c_um ~li~ ti_ver, ~ost<?_qt.IO 
manditt~ simples ou por a.cç1õeí:!, n.carreta a a~erta.s ~OJ~'l.Iyt deba1xo. tlc d1sttnctas (~Cstgn.~: 

' 0 !õ:Oliüariamonte çoes com os íundos pe1 tr;nce11tcs a qu.\osquer 
··· .. ··. savms. " , J ; du.s_ mesmas contas, amda quo os outros 

; _ § I.o A do qHalquer ou de todos os soCios somos mostrem_ que, ~_::;scs fundos ll~os p~r
:pessoàl 0 solida.eh\mente rcsponsa.veis não tence}~t, UI?a ;ez _flUL ~l.ao provem. ~uc o d~to 
. :produz a da sociedade om nome eollccUyo, terc~no t.~J_lh._\. ?unhc:L:tmwto. nnt~~; un. f~\l~ 
·de capital c industria c em commandita. l~ncm de exiSti~ a soc1edade (a.rt. 3 ... 8 rlo Co-

.... ,.:· .. ·.· "'"" es· ou por acções si não se acharem dtgo Commor~ml) ·- . . 
em estado de fallcncia conside- § 8- o Os socws nao ost cnstvos . da socteda.1le 

íllt~:~·.•. : ' :raJtldi)-SI~. porém dissolvidas para ~ntrar em em con ·~a de participação, serão admittidos 
' ao passivo pela parto dos fundos com c1ue · 

. ~ Os socios commanditarios que, nos contribuiram,si provarem que não foi absor-
.. .. do ar&. 3l4 do Codigo Commercial, se vidrt pelas perdas,conf'0rme a quota de cada. 

: tornarem solídarios, não · inci<lirão nos cf- um . 
. feitos da falloncia, mas responderão in so/.i'" Art. 82. Os socios de responsa.bilidade li-

.,;c-.--·, .• "''"'""por todas as. obrigações sociaes. mitaQ,a , deverão preencher as quotas com 
§ 3. 0 Na sociedade em conta. de pa.rtici- que se obrigaram a contribuir, quaMq1,1er 

. . sómente· os soctos ostensivos c geron- que sejam as disposições do con~l'acto social. 
tcs poderão ser decl<u•ados fallidos. · Paragrapho unico. b socio que se despedir 

Art. 81. Os bens d<t sociedade e os parti- antes de dissolvida a sociedade ficar(~ res.; 
culares dos socios pessoal e solidariamente ponsavel pelas obrigações ·· contrahidas e 

· nsavois serKo arrecadados c entregues perdas havidas até o momento da despedida 
nistração dos synclicos da falloncia.. que sorá o da data da respecti.va averbação 

§ 1.0 Procedér-se-ha scrJar.'J.da.mento ao in- no registro do eommercio (arls. 338 e 330 do 
ta.rio dos bens sociaes c ·uos de cada um Codigo Gommcrcial). · 



- Art. 83. Aconcord<~ta póde scl'prop.osti 
-por qualquer dos socios, e cada qual tem o 
direito dediscutil-a c apresentar substitutiva. 

§ l . o Sal v o declaração ·express:L, ·uma vez 
acceita, desonera os co-obrigados com os fa.l
lidos c a estes em todo caso.-

§ .2. 0 Aceeita a propost::l, e hoúJ.ologad_a, ao 
socio q ué a fez ser1i. en.tregue a mass.t para 
licgüdal:a.. como entender, fazendo seus todos 
os comrriodos e incommoclos, guardado 'o dis-
posto no nr_t. 60. .. 

§ 3. o E' licito a qualc;,uer dGs socios oppor 
embargos 'á concordata,nos termos do art. 55, 
observando-se o mmano peoccsso. 
.. § 4.\!l A rescisão da concordata · não affec
tar:t sinão o sacio concorda.tario a quem a 
massa. foi entregt1e. 

TITUJ,O VII 

75 

fiscal c o prmnotor pu1Jiico cmittirão pétrecct' 
sobre <t qualificação <la fa11eneio:. ' 

§ 8. o Conclusos o~ autos ao jtüz,cste podcr;'i, 
Ol'(lcnar as diligencias que julgar necessarias, 
e, cumpeidas, qüalific<trá. a. fallencb c:tsual; 
ou culposa, .011 f"mudulen-ta; nos dous ultimas 
caso~ pronunciará os indiciados, d-ando-lhes 
recurso par .i . o superior- competente. 

At't. SG. A f<.tllencia ser<."L qtudífieada: 
a) ·casual, quant1o proceder de accidentes, 

casos fortuitos ou força maior, ou não con
correr circumstanciá pela: c1ual deva ser 
qualificada culposa ou fraudulenta; 

u) culposa, quando occorrc.r· algum dos 
seguintes factos : 

I. Excesso de despezas no tratamento pes
soal do fa.llido em relação ao seu cabedal, 
numero de pessoas de família c cspccic do 
negocio. ~ 

!L Venda por menos do preço corrente do 
Da classificaçito da falle;tcia e elos CI'Í?nes que efl'eitos comprallos nos SCÍd mezes anteriores, 

. deUa decorreií~ _,. á época legal da falleilcia e ainda nã,o pagos, 
si foi feita com intenção do r<Hardar a de-

Art. 84~ O processo criminal contra o fa.l- claravão da. ütllenc.ia. 
lido correl'i.í. em auto apartado, distincto e III. Emprego do meios ruinosos para. obter 
independente do commercial; não poderá, recursos e retardar n. decla.ração da. fal-
porém, ser iniciado ant~s de declarada a lencia; ·· . 
fa.llencia. · IV. Almso de acceites, e:ndossos e respon-

Art. 85. E' compJtcnte par<t qualilicat• a sabilidades de mero favor. 
fallencia o juiz que a dechtrou. · v. Quando o· activo do ialliclo no dia da. 

§ 1. o O curad.or 1Lts massa::; fltllidas pr·o· declaração da faUcncia não reprcsent<tr crre
mover·<i. pcr·<Lnto este o processo contra 0 ctivamente 25 % do passivo. 
i';tllido, seus cumplicc.':l· c mais pessoas cul- VI. Atrazo de cscriptumçã;o. 
padas com relação (~ fhllench~. . · c) f~·audulenta, quando occorree : 

§ 2. o Quando o syndico provi::m·io e a com- r. Despezas ou perdas fictieias, !'alta. de 
missü.o fiscal om sou rolu.torio mencionarem justificaç~ã.o do emprego de ·tollu.s as re
<lttalquel' dos f'actos cnumm•ado:'l nos al'tigos eeitas. 
ns. 1 o 2, o syndico dofin.itivo é ohl'iga.do, sob H. Occultaç~ii.o no lHtla.nço de cln;Llctuc-L' 
ponn. do do:-~tituição, a ]H'omovm· o peocosso sommu. de dinhoir·o, do qmtesquer lmns oa 
contt·a. o i'allhlo, nos tot'illOS do p<tragm})llO titulos, inclusito do dividas aetiva.s paga.s Olt 
~m tcce<lentc, si o não fizer o cul'au.m· ·11sca.l. prescript;Ls. 

§ :L 0 A petição inicial . pl'cencherá, ",todos 11[. Desvio ou applicaçã.o de l'rlndos ou 
os requisitos cxigiuos pelas leis do ·.(n•ocosi!o valores de que sej<L depositaria ou m<m-
criminal, sct•áinstruida com a. côpiiJ. de todo da.tario. , ' 
o processado até a concessão ou denegação . IV. Vendas, negociações ou doa.ç~ões ~eitas 
tla concor<lata,e apresentada deiltro do prazo ou dividas contl'ahidas com simulaç:ão ou . 
de 15 dias, a co:q.tar do recebimento dessa fingimento. 
cupia.. . - . V ;· Compra de bens em nome de terceira 

§ 4. o Autuadas essas peças; o processo será, pessoa, ainda que conjugo, ascendentes c des-
o da formação da culpa nos crimcscommuns, · cendentes e irmãos. . · · 
com todos os recursos e garantias individuaes VI. Falta pelo menos do Dia1·io,· a.inda sem 
estabelecidos no Codigo do P1•oeesso Crimi- as f'oemalidades leg<Les, uma, vez . que G<.tl 
nal c ·mais leis. . . omissão não induza. fraudo ou · intuito de 

' § 5. 0 Qualquer credor pJder;:t,c o promotor prejudicar ·os credores ; . .• 
:publico deve1·ú. requcrct• o que for . a. bem da VII. Falsificação ou truncamento elo Dia1'io 
ju.stiça. . . . . . . . ou do Copiador. 

§ 6: o As autoridadespolidaes I.·ei.netterão . VIII. Falta . de arch~va.mento c lançamen~ 
ao juiz processante os .inq.vcritos tt que pro- to no registro do commercio, dentro de . 1!5 
cederem. durante o summario. . dias subsequentes á celebração do casamento : 

§ .7. o Findo o intcrrogatorio do fallido c (art. 31 do Cocligo Commcrcia.l), do contra
produzida a defes<t . no . summario, o curador . c to ante-nupcial, sendo ·o marido comme~·-
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ANNAES DA· C AMARA 

~-·· ·-~: 

, . éiâ'nte ao tempo do casamento ; 9-esse con- ocçultar ou desyiar bens, seja qual for a sua, 
· · tracto e dos titulos. dos l)ens iucommüni- especie, quer antes quer depoi~ da- declara-
-- caveis da mulher, dentro de 15 dias sub- ção da faUencia. · · 

~equentes ao com,eço do exercício· do com- IV. Qualquer pessoa- (_fue se apresentar· 
meréio~ qua,nto aô cont1•acto ante-nupcial, e, com credito simtlladà• · · •. 
dentro de .30 dias subsequentea á acquisição, , V._ Qualquer pessoa que occultãr ou re-· 
quanto aos. referidos bens; e. dos titulos de c_usar aos syndicos ou á. co1mnissão fiscal a 
acquisição de bens que não possam ser obri" entrega dos bens, ereditos ou. títulos que· 
gados por dividas nos prazos aqui indicados. tenha do fallido ; admittil', depois de publi-

IX. Perdas_ avultadas em jogos .. de qual- cada a declat'ação da fallenci<;t, cessão ou en-. 
q,uer especie e sob qü.alquer fôrma, inclu- dosso do fallido ou com elle celebrar algum . 
.S1ve os chai~ados da Bolsa. . contracto ou _transacção ; 
_X. O offi.mo de _cm•retor ou. agent~ de lei- VI. O credor legitimo que fizer concerto· 

loes, embora tenha o fallldo . dmxado de I com o devedor em prejuízo da· massa ou trans-· 
·exercer taes funcções, uma vez que a faJlen- igir com o seu voto para obter vantagens
cia proceda do tempo em que as tiver exer- para si nas deliberações e actos de concor"' 
cido.. . . _ · . data,,preventiya ou não, cessão _de bi3ns, mo· 

. XI. O exercício do commercio sob firma ratoria, quitação e rehabilitação ; 
· ou. razão commercial que não :pudesse ser es- VIL O corretor que intervier el.n qualquer 

crrpta no registro. . _ .• operação mercantil do fallido depois de. ·de--
. Paragraphounico. 4-s regras da cumpli- clarada e publicàda a fallEmcia. 
cidade estabelecidas no Codigo Penal preva· Art. 89. Os crimes de que tratam- os
lecerão em bda a sua-extensão e effeitos no arts. 86 b até.88 serão julgados· :p3lo jujz de· 

.caso de fallenc_ia fraudulenta. direito criininal do districto da séde do esta~· 
·_ ·· Art~ 87. Incorrerá nas penàs de fallencía belecirnento do fallido. . . 
culposa, S<tlv'o a fraude, caso em que serão Art. 90. A fôrma do processo do julgamerito
applicadc:ís as da ft•auduli:mia: será. a do decreto n. 707, de 9de outubro: 

I. O :fallido quo,. depois da declaração da. de 1850. · · - . . . . . . . _ . . _ 
fàllencia ou do sequ~stro, prãticar algüm . Parag,rapho, umco. Da· sentença·.-poderao· 
acto nullo ou <\nnullavel; <W,P~llai- o reo e o promotor publico, :p.os. 

IL O fallido que tiVer os livros. escriptu- e1Ie1tos regulares. · . . _ . .. _ .. ·. 
1•ados de fÕl'ma a ditficultar ou tornar ob" ~rt. 91. ·A s~ntença er1mmal condelll:na-

. . SJ3ura a verificação ou a liquidação, quer do torm em fg.llencm fr~udulenta ou.~or crime-
activo quer do pà_ssivo ; -'' a ~11:1 eqmpar!ldo, alem dos ef!eltos estaba-

III. O devedor, que, no prazo legal, não_se lec1dos nu Çod1go Penal, ~rod~ztrá: 
declarar fa.llido, si d:1 omissão. resultar que . a) o de annullar a qmtaçao dada ao fal~:. 
tique fóra da. intluencia dtt época .legal rla lldo ; . . 
fatencia algum acto c1ue, dentro . dessa b) o. d~ 1:csCind1r a concordata ou accordo· 

_ época, seria n'ullo ou anuullavnl; extraJUdiCial; . .. . 
IV. o fallido que, occultando-se, ausen- . c) o. de annullar, li~.dependente d_e ~en

tando-se, não comparecendo, 11egando infor- wnça c1vel o_u co}Umer~tal_, ~s artos prlmma
mações ou esquivando-se de auxiliar os syn- dos e de. oht'Igar á rest1tu1çao dos bens a que-
dicos e a co'tnmissão :fiscal, cl'ear.· embaraços se referiram. - . 

-- · de qualquer especie ao andamenio do processo . Art.. 9~. Os syndiCQS e .o~ m~mbros da. 
' c-ommerCial. · · . . ·• · ·.· C?f!liDissa<;> f!.scal !1-c~rao sug1.tos a responsa-· 

' V. O concordatario, si por negligencia, b_Illdade e1vll e Cl'l!D}_nal pel?s actos que pra-· 
déscuidooualgumoutro acto de culpa, éon- trcarem .emopp~s1çao aos mteresses ~o seu.. 
corr.er para a deterioração da massa e oonse- cargo? sendo eqmparados para ~s effeltos da, . 
qu~nt-e rescisão da c_oncordata e declaração penalidade aos empregados publlcos. 
de fé111lencia, - , 

·:"t_· Art.· 88; I1rcorrerá nas penas de fallencia 
>~-- <~~rraJ.Idulenta : -' 

L· O deyedor que,· pôr meio de fraude ou 
simulação, obtiver de. seus credores accordo 

.• _preveut;ivo da fallencia. · · 
··• •• II. O devedor que obtiver .o dito accordo, 

-_preva.lecendo-se de algum.facto que cgmlifi.ca 
d~ fraudulencia a faUencia. · · 

Iii. Qualquer pessoa, iri.'clúsivo guarda-li
'Vl.'os, que se mancommuUD.l' com o devedor 
nara frnudaJ' wLcredoresou o_auxiliar_uara 

TIT1JLO VIII 
, __ 

Da rehabilitaçúo _do fallido 

Art.· 93. Cumprida a· concordata ou obtida: .. 
dos credores a quitação plena, poderá o de-, 
vedol', cuja fallencia; tiver . sido qualificada. 
casual ou absolvida deaccusação por fallen~, 
c ia culposa, fraudulenta ou por, acto a. ella~
oq~iJ!ara.do, raq_uorer, com ~olha corri~'!'' . 
Ml JUlZ commerCial da fallenma a rehablll-
t~ 
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. :~ ·.1.0 · ()--faüido ~cónÍlemriado . que for decla...: estrangeiras ·que abt•irem _ f~llencia a nego- · · 
rrado 'innocente, nos termos do art, 85, do qo- ciantes que .tenham domiéilio no p·aiz onrlc· 
-digo Penal(decreto. n. 847, de 11 de outubro foram proferidas. ·· . · · 
~de ' l890), poderá -tambem reque1~i' a _rehabi- Art. lOLAs ditas sentenças;depois derc.:. 
=litação. · . ·· ·· . . . cebarem o cump;·a-se dos juizes lwazileiros e 

· § 2. o O cumprimento -da; pena por eifeito da publicação do curnp1·a-se, produzirão na. · 
.da fallencia;culposa ou de actô a ·ella equi- Republica os effei.tos que, por direito, são . 
!parado não impedirá a rehabilitação,si o inherentes <."Ls .sentenças de declaração de 
fallido-se mostràr digno de obtel-a. faJtencia, salto a.s restricções ri.deante decla:-

, § 3.0 . O fallido condemnado P()I' -fallencia radas. . , . 
,fraudulenta ou .. ·acto:- a ella· equiparado, só Art .. 10.2. ·Independentemente do ctintp~·a-se 
-depois de cinco annoS: de cumprimento da e só. com a exhibição da s~ntença e do acto . 
. pena poderá requerer e obter rella.bilitaçã,o, da nomeação, em fôrma autltentica, os syn
_,si prova~_ ter pago effec~ivamente · de prin- dicos, adminis&ru(lores, curadores ou oútros 
.cipate juros tod.os-os credores. . . · representantás legaes da mássa tcrã.o (lUali~ 

·Art. 94·. o· requerimento par~ rehabilita~ .dades para, como mandatarios, requererem 
. ção será publicado por edital duranté trinta n~ Republica (liligencias consel'Vlttorias dos 
diàs e pela imprensa, onde a houver, devendo dü'eitos da massa, cobrar dividas, tr•ansigir, 

:ser ouvid:) ô curador fiscaL · .. -. · si para. isso tiverem poderes, e intentar . 
Paragrapho .unico. · Qúalquer ~Zredor ou ac_ções; sem·obrigaçãodeprestar cauçãojudi

prejudicado poderá, dentro dos 30 dias, op- caturri solvi (fiança ás custas); · · . 
mor--se, porpa ~iÇão, á. rehabilit:ição. . § 1.6 9 pro.curadorque illtentar a acção ou · 

Art. 95. Dá sentençà que não conceder a pro~over os actos judiarias ficará oorígado 
rehabilitação ha-verá appellação em · um só ás custas. ··. ' · . 
-e.ffeito·. · . . · · ~ · . . .· ·. . . § 2. o Todos. os a c tos que impôrtâ'reni ex:-

§ l. o. O fa.llido-, nas ~ condições . do art. 93, ecução da sentença, taes como a _. arrecadação 
'principio,: será_ declarado rehallilitado ; nos e arrematação dos bens elo fcillido, não pode~. 
:demais . casos-ficará . ao. prudente a]:'bitrio do: rão .ser praticados sinã9depois que a sentença · . 
. juiz concedel' .. a rehabilitação. ·. . ·· . se tornar executaria ,:pelo cump1~a-se e me:. 

§ 2. 0 A sentença. que)J.ógar u: rehabilità.çã.o diante _ autorização do juiz brazileiro, guar-
.não fiu;á .casojulgado. , . -·· · · - .· :. . • -. ·· · dando..,.sc·as formulas do direito patrio . . 
. Art. 96. Declarado rchabilitado o fallido, · Art. -103. Não olJstante haver sido .uecla- .. 
será publicada a sentenQa. ].lehtme!:lma fórma rada -exec~ltorhi. _a sentença estra.ngeiea de · 
por que o houver- sido a ueclaração da .f,tl- abertura da. f<tllencia, os· credores domiciia
lencia e cómmunicadas á,s mesinasinstitui- dos na Repuhlica, que _tiverem llypotheca 
-ções. . ._ ·· ... . . · · . sobre bens aq_uisitüados não ftcr~m inhibidos 

Paragrapllo unico. No,regis~ro das :tl.rmas de dcmand<ir ·os seus creditos e excutir os 
-ou razões ·_ commerciacs far-se-lm ·,a, devida bens hypotheca.dos. · · . · 
.averbação ex~officiá. . .. Art. 104. A disposiçã.o do a.rtigo anterior · 

Art. 97. A rehabilitaçii.o faz cessar todas é applica v~laos credores chirog1~aphicgs, do
as incapacida(les c interdicçõcs produzidas micili_ados na Republica, qúe; na .. data .do 
wela declaração da fallencia. cump;·a-se, tenham acções ajuizadas contra o 

. ' . :,; 'fallido. Se1··lhes-ha licito proseguh' nos ter-
TI'J,'ULO IX In OS ultcr ~ores · do Pl'OCeSSO e e~ecutar OS 'bens 

. - · do fallido sitos na· R.e!mblica.; . . · 
.Das faltencias ilecla_mda.s {ó1·a da Re1';ubtica • . Art. 105. A sentença estrangeira que abrir · 

· · · ·· · · · fa:llencia_ a conim~rciantes que tenha1n dous 
Ar.t. 98. E' ,compete~te p#a · declarar • a e3tabelecim81ltos, um no paiz do seu domicilio 

l1'ri.llenéia o tribttnaldodomicilio commer.cial e euti·o distincto e. separado ·na Republica, 
-do devedõr; ainda que· tenha praticado;:;}.c~i- nãocomp1•ehenderá em seus . em~itos o estã.~ -;~. 
dentalmente actos• ··de' ._ comiil.ercio 'eni ~utra belecimento existente ·na . Republica.. ·. · . . ·· . :· ._-é 
.naçã.o, .. ón ~ nena· ntàntenha _· agencias ftiiaes · '§ ·1. o Poderão; porém, . t01'nar•se- effectivas · 
que ·operempor-conta .e . sob responsabilidade medidas assecuratorias sobre -bens _ .. existentes · 
·do està.helic,imento_- prinéipal. - . · ·- · _ · . .. ' .Íla : ·Republica, mediant~ cartas ;i_>oga-toriás ·. 

Art~ 99. --Tendo o:fallido do~ oü mais es- que; uma ·.v,e~ · c,umprida.s; • serão - publicad~s ' 
tabeleci)llentos independentes ·em - diverSQS por editàes.copi::prazo de··6o dias ...•.. _· . .• _ > 
J>aizes ·serão. compatei:J.tes os ·tr<ibunaes dos ·§ 2• 0 ·Por essefactõ; ()S credores. lecae~ po-:i _. 
·,réspec.tivoª doroicilios~ .. :• .·_: , • '-.·_· ·_ ·-: · ~ ·- : .-- , - -: derãó.- l·~que:rer a declaração da falllencia,d~ 
.. Art-; ) ()O·. Serão exeq_ui'yêis• rio . Brazu,·.liaja .estaoele_cüneilto situado naRep~blica; e.: se~ : 
ou. riãó reciprocidade : >l~gislati:va - ou~ '_ (qpló;. ·rã~ pagos ·. pel~ · resp·ectiva inassa. de prefe
•ma tié'a, -. II).Mian te as for,rnalidades do' tlem·eto · •1•eilcia aos credores do · · es ta.be lec.imen to · exis~ 
.n.<9;9$2;:de 27-de:julhe de 1878;< as se11téi1Ças tente do esti~angeirq.·. · · ·, · · '-

--~:- -:>-.:_-... ;_. _: ~-:-- ·_·_.'· .,_ '-;,.·--_ .. -,_-· · . - ~ :---·-c , . __ ~ . .. ·.·:._ .. ~ ---~- :'"::_..... . - . - - ' . - -· > :-_:_' ;: 
-: '-: -~ . -.· ·... ..: : 
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.,..... ___________ · ,..,.· -...... -. .·O ~ ---,··~-----------------....;.,-----

· . § :3.o . Cl'édore3 locaes são aquelles cujos nhada da. rcl<tção naminal dos credores, índl.
_·creditos devm·ão sgr pagos na Repúh!ica. cados o domicHio, a natureza dos títulos e Q 

Art. l06~.,_Havetldo pluralidade de çoncur· importe de cada credito; · 
sos de ceedorcs, _as sobras que- resultarem a Art. 1-17. Distdbuida a petição, publicar<ÍI
f~wor do faUido na Rcpublica serão postas á 0 esc~ivão edit<1;es nos jorna:e-~ de maior cir'
disposição dos credores dos outros concursos. c~laçao ~nnuncmndo o pedulo _de homologa
. Art. 107. No càso do art. 98, os credores çao, maicando 0 praz~ _de 20 dtas, d~ntro do· 
locaes concorrerão com os não locacs, que ~qual.,. os credo~Js poderao ·fazer as suas · re~la-· 
farão valer seus direitos perante o juiz da maçoes contra. o accor(lo e dar a. resp3ctl v'a 
fa.llencia. prova· .- . _ 

Art. lOS. A.Íeilocal reg-ulará. a classifica- Art. 118. Sao causas de reJlamaçao: 
· çJ.o dos cl'editos. - 1°, dólo, fl'aude, má fé do devedor; · .· · 
· 1~rt. 109. As concordatas ~ os modos .de 2~, falta. de capacidade de algum dos sigda-
prevenir e obstar a. dec.!araçao da fallenCJa, tarws do accordo; . , _ 
homologados ·por trilmnaes sstrangeiros, só . 3o, conluio com um . ou mais credores si" 
serão obrigatorios para os credores residentes gnatarios do accordo; -
n<.t Republica que houverem sido citadospat•a .· ~", simulaç:ão do credores para fol'mar o.~ 
nella tomarem parte, e depois de receberem tres quartos do.p~tssivo. · · 
o-cwnp1·a-se. · . . • Art. ' 11_?. Fi~~os os _20 !lias, si nã.o houver-. 

• \r. llO. De~larada mais de uma fallencw. recl~maçao, o JUIZ homologar<.'t o accordo. · 
as incap:widades e iní;eed icções do failido se~ Havendo, p(!rém, . reclamações o juiz man
.rão regula.dc.\S pela lei do paiz onde tiver do- dará pro_ceder ás d~ligencias que entcndee 
micilio pessoa.l. . necessar1as e profer1rá a sull. sentençi1. 

Art. Ul. A rehabilitação do fallido só Art. 120. l)::t. sentença proferida pelo ,juiz. 
prvduzü•á. effeito quando tivet; sido declarada qualquer que .ella seja, . havet•(t recurso de 
por todos os tribunaes perante os quaes; se aggravo para o superior compctcnt'.J. 
processarazn as fallencias. ' . _ ArLJ2L Nega~a, a hoii1ologil.ção, . seP<.\ 

Art. 112. Havendo · trat,ado ou convençao declarada a fallencm. . · . --
com alguma 'naç1o regulanclo esta ma teria, Art. 122. ·~o · accord<;~ hcnnologado podem 
:-.;o observará o que ahi estiYer.estipulado: . a requerimento de qualquer credor ser re-

Art. ll:J. Não são . suscaptiv~is de .e~e::ução scindido, declarando-se a fallencia: · .. · 
na. Repuhlica as s0ntenças estrangeiras que a) por m~ ~do devedo1:, anto3 ou depoi.~ 
declararem -a; .fallencia."do commercia.nte squi d h 1 . a ~ omo ogaçao; · . . ·. _ 
domiciliado, sendo brazileiro · · b) si por culpa ou por negligencia do de-

TITÓ. o ·'x vedor oactivó da. massa se deteriorar, de 
sorte que não possa sati:Jfazer o accordo_ ce
lebrado. 
· Art. 123. A honiologJ.ção do accordo pro.: 

.Art. 114. O devedor com fienia inscripta duz~r(~ o effeito de oln•igar a todos os credo-
· no rcgis·~ro 'do commcrcio .que, antes de d3- reachirographarios, .e obstará · a declaração 
COL'l'ÍdOS 10 diaS do prote.3t<f por falta. de pa.- de falleUCÜt, Sll.lVO pOl' -f'alta de pagamento
gamento de obL'igaçü.b certa e liqu~da; tiver de divida conteahida depois dellà, ou si rii1o 
.feito_ extrajudicialmente alg-uín accordo com fo1• CUI1}prido o ~Geordo. · 
os seus ct~edore.~.- repre;;ent:tndo pelo menos · Art ~ 124. Durante o processo da homolo-

:',. ~tro.s quartos· da io:jalidade dO pasaivo, deverá gação, não ]:ioderá o devedor alienar ou hy
. requ~rei:, . s~m . d~mpr\\, a homologação . pelo potP,ecar .. seus bens, ném contrahit• novas . 
. juiz commer<!iaL com jurisdicção na . s'éde do _obrigaçõês sem · ;;tutorização do ·juiz; que 
:se:1principtü estabelecimento e, obtida ella, pro0eder<.'t a infoi·mações necessa.ria.s. · 
nãO poderá s?r declarado fallido. . . . . · 

· · ·~ · · _~ -~ . Par~~-r~pl~o. - unico ..-. _ 0 - requet~mer,.to p~ra· ~ 
:; ~ honiologaçã'J d.werâ se.r àpresentado antes 

TITULO XI 
- .. 

•,: , de req_uerida a fallcncia. . . . _· . · Disposições g_e1·0:es 
, _,~ ' .:: Ar:L lÚ. Não SJl'cl a.dmitthlo <.'t homologa- , 
~ · . . ção accordo em que o devedor se obi'igue a Art. 125. Aos corratores; a"entcs de. lei.:. 
. pagal'· aos SBU3 c•·edore.s m:mosde 5') 0/~ de .lões, trapicheiros e commissario3 dé trans· . 

seus creditas; nem por prazo excedente O.e portes são applicaveis as disposiÇões· dcst:.~ 
,:> , um ·anno, sal v o si tiver sid'J concedid·o pala lei com a éxcepÇã.o do art. 113.. . . _ 
·- · totalidáde dqs credores. .. • . _ . .·. A..rt. 12o. 06 credçirâs, a requerimento do 

· _ J\.rt • . lJp. O . accordo ex traJUdlqtal será a~~ fallido ou. por propostlí dos syndicos, poderão
·signado pelo3CL'Jdore.l e apresentado ao juiz, autorizir apee.,tação de alimenbs a0 fttlliclo,. 
rccmhe:!id~<; ·as firm:ts, p·n· petiç_ã.o acomp:t- (t su:\ viuva o filhos menores. · · 
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. Art. 127. Todos Ós pr.izos Ill<trcados neste accordo com a lei n. 3.169, de i4 dejullio •. · · 
· decreto co1'rerão em: c:trtorio, independtmte- de 1883, e se~·ão-facult::ttivas-ta.nto parao 
mt:.nte de ac.;mação 9 lançamento em au-· corpo de engenheit•os como para o do estado;.. . . .. 
diencia, -e serão fataes e impi'orogavcis. . maior do exercito. .. · · · 

Art. 128. Só por motivo extraofdinario e Art. ~- 0 Revôgam-se as~ disposições 
convindo os credore3, poderá ser adiadá. a contrario. · · 
reuni~o convocada; fl.lnc.cionará qualquer 'S.tla das Conmiissõós, 4 de junho de 1901. 
qne seja o·uumero dos presentes, e, salvo os -Alves Bm·bosa, presidente.-R. PaixcTó.~ 
casos expressos, . D.. decisão da maioria dos Soa1·es dos Santos.-Albuque1·que se1·ejo. .. · 
presentes obrigará os auseútes. , . 

Art'.l29. De tod<'. .. ~ qualquer reuniã,() .de 
credores lD..vrará o escrivão acta circumstan
ciada., ·. que S(}rá· assignada pelo juiz, pelo 
faJlido e pelos credores quo.. e quizerem. 

Art . . 130. O prOcesso das· fallencias pre- · 
fere, na ordem dos feitos, a todos os outros· 
do juizo commercial, não tem férias, salvo 
os domingos e os dias do festa . nacional con
sagrados á Républica. 

·N. 38 - 1901 

Redacçt!o~pa1"a . a 3 _a discHSSt.To d~ . p1·oj~clo 1t • . -_ ,~·t2; 
164 de 1900, q~te aútm·iza o gove1·no a cmi:.- · _:, : 
firf}ZCtl·_, ~.ttcndendo ás nccesscwias vagas, 11-0 .. 

p1·1-mct1·o posto de official elo ca;t.n·cito, os al-
. {c1·es graduados que tirercm 9btido as app1·o,. 
vações plenas de que tmta o art. 95, do 1·e- >'-· 
gHlamcnto de !8 de ab1·it ele 1898. . 

Art. ·1:31. O e_scr:ivão o o juiz não terão . 
custas. Pel'ceb3rão no fim da llqnidação uma O Congr0ssoNacional decreta: ._, __ ,: 
cotnmissão de' 4 % sobre o liquido apurado, Art. ·r o E' o Governo a{ltorlzado a~onfir~-
sendo3:.% p:tra o primeieo , e l % para o mar, attende:1do ás necessa1·ias vagas; . no· · _,. 
segund.o. . . . .. · . . . primeiro posto de official do exercito, os ai- ·· 

Art.- 1:32. O curadór das mas3as fallidas, fin•es graduados que tiverem obtido as appro
cujo C~:U:go é m:tn~ido, _e a com missão fiscal vaçqes plenas de; que trata o ar;. 95. do re- .,, 
eleita. pelos credores, não terão direito a por- g)llamento que fJ~l.ixoü com o doc1'eto n. 2:881, ··-
centagem alguma. · ·· _ . de 18 de abril de 1898. · -'·''< 

· · · Art.· 133. A massa não pagar<t oommissão Art. 2°_ Revoga1u~se as dísposiçpes em:5~i~ 
·a agentes de leilões pelas vendas que ell'e- contrario. _ 
ctua.rem. - · Saia das,commissões, 4 de junho de 1901.-''A. 
: : Art. 134. Os J!Yndicos provisorios e ~o Atves Barbo.za, Presülente.,-Rodolpho Paixcio.. ;: 

·definitivos poderão · conteactar advogados, -Soá1·cs dos · Santos.-Càrlos Cavalcanti.- : )::~ 
por con~a _da massa, mediante autorização Albuquerque Se1·ejo. ·- · · . -: ~::.;; 
express:~. da commissão fiscal, approvada pelo - · . - , -.~ 
juiz. . _ _ __ _ ' . · · . · >.~-~::: 

Art.· 135. Revogam-se as. disposições em O Sr. Presidente-Estando adian- ;~ 2 
contrario. . tada a hora, designo para ama,nhã, a se-. . .·. 

. ··guinte ordem do dia. · . _ · : . , 
Sala d·as Corrimissõc~; 4de.junho de 1001. VotaÇão dop1:ojecto 'n~-214,.(.le 1900, auto- :~~; 

~_Guedelhà 1vioiirão.~ _ViriátoM~scarenhas~ rizando o Po(ler . Executivo a conceder um }:·:;-; 
'~i\o - 3.: - jil:ll>l~fiilir ··o~ .. ~eguintcs ! -. ãnn·o-· dé._IiC_enQa_, Com orderiado, a Augusto_ .... ·~ 

Moreno de Alagão, . amanuense da Secretaria. .;:_;~;. 
doTribunalCJvi! e ·crirninál;_parà tratar de : +!~ PRO.TECTO 

N 3l A 1901 sua saude,onde-lile ~onvier (diacussilo unica)'; :;~:~ 
' . ·. - ·. Contin~à.çã.o da 2n. .. d,i_scus.,ão . ·do -prqj_ecto - , ~'); 

Redac~ão pm·a· 3a. àis~?isstío do p1·Gjecto ~- 81, n. 87~ de 1900, .. mandando. observai' ·varias. ~,;~t' 
. deste ' an.n"', dete1'minando que ._ as transfe- disposições pi1ra fie}'exocução dá lei do casa-cc "\'~; 

1-encias de officiaes m·regimentàdôs. legal- mento civil; ·. '. ' ·.. ·.. . . _ ·•. . :)s 
,. mente habilitados_,_ ds. quaes se 1·e{e1~e . o ContinuaÇão da 2.n. discussão __ do . projéctó 6r~ 

deéreto n. 716; de 1.'3- de nove11tb1•o-de 1900, n. 85, da19JO, ·regulando o/ sorteio militar ;_ . :{ª~ 
devem _ sm·. feitas .. de _accm·do com a lei 2a. discussão do projecto n.: 34; de 1901.~:-·;t-M 
n._ 3.169, de .14 de jJ.,tlho de 1883, e seri'ío, autoriz!.tndo o Governo a dispensar· Tlte Leo: ·;, _f:~ 
.facúltativ_as~tanto . para ~ o :coi'JJO de enge._ ·poldina.Railiõai; Company da , obrig·aÇão · d~ ;;;~~ 
n;heirQs como. para_ ·-~ de estado-?_naior do coristruü· o trecho entre Glycerio e Serra .!l_o~:: ,~t~ 
e~ercito. · · · Fràde, da Estrada, de Ferro Central de · M~-:- .f:r~ 

·caM;_ ftéancJ.o H!uitad? o éapital s~bra q~~ . re~.> ~;j0~ 
~ O Congresso Nacionair~solvc : · cahe a garantm de .Juros de 6 o;~ ao Ja ík .:~:.:~:-:G 

. Al:t;-,1;:-o,As 'trànsfel'eucias' de. pfficiaesa.r- )Cado para a linha em trafego~ . .. . . . . .. ; ,:'~:* 
regimentados, , J13galinon~o haJ>ilitadQ.!3, .. ás · Levanta-s3a 'sessi~ ás 4 horas e _5 mfmú;~~:;W~ 

· quacs so'refere o decreto n .. 7l.6.-d.~13-: do da tarde. _ · · . . · ····-- -----·-······ .... _,,_··.· .... -.. - .· . ··-·· · -··.'.:_:'.;.~_'_:; - JilOYembro de 1900, devem sc.r: f~j~~~: de ___ _ _ 
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,~ ~ , · ·. 26a. SESSAO EM 5 n~ JUNHO DE 1901 O Sr. Au~nst() de Frei ta• 
5'· ·_. " . . ·· · (Movimento de attenção)~Sr. Presidente, si . 
'/;)~.)'~esidencia ·· dos Srs:- Vaz . de 111ello (P1·esiden- de alegl'ias e desvanecimentos foi ·· o · estado 
~'F , :te). Urbano Santos (1. 0 Vice-Presidente) e An- de espirito do illush;ereprescntante rlo . Rio · 
::_ -gelo Neto (2° Sec,:eta,·io). · Grande uo·snl, quando hontem annuncia.va a 

~t: ,·'_ Ao ,nleio . dia procede~se á chamada, ~ que ~1!;a~aà~ar~~ 1~1;~rf~dÓ~3~~~à r~~~e~~: 
t!Jl'espondem os Srs . Vaz :de Mello, Carlos tação da Confederação Academica· para.esta. 
;t;::de Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, Casa do Congresso Nacional, é de tristeza 
~~;;tLuiz Gualberto, Gabriel Salgado, Sá Peixoto, profunda;, e,, de apprehcnsõcs serias ' o estadq 
~t,r.;: ;J()sé Euzcbio, .Christino Cruz, Cunha Martins, do meu· espírito ne_ste momento; ·.' .. 
~,(,:::iRaymundo Arthur, Thomaz Accioly,Nogueira Do . tristeza profunda, Sr. Presidente, porque;.... 
~3:;~ Accioly, Frederico Borges, Sergio Saboya, tenho a ventura ou a desdita; si quizere1n, de 
·· :JEloy de Souza,_ Tàvat•es de Lyra, Soares não senti e o antmo tocado pela scentellüt do 
': :Noiva, Trindade, Silva Mariz, Celso·.âe Soúza, · anarchismo qno inflaním<t o5 que se levantam 
~~;;,;: ,B_ricio Filho, José Duarte, Epaminondas Gra- contra todas as instituições ; p:~rque · .. é este 
i)·>"cindo; Araujo Góes, Fausto Cardoso, Sea.bra, o sep.timento dos . que . só na ordem descor
i~>.:Milton; . Manoel Caetano, Eugenio . Tourinho, tinam a garantia :dos 1H'inciplos libera.e;s, .. no 
~: /AlveS: Barbosa, Augusto de Freitas, Para.nhos i·espeito aos·Pode1'es Publicas a sàberánia do 
fL:'Monténegro; GaldiuoLoreto,Pinheiro Junior, direito,·· nas instituições·' conservadoras o ' 
. José Marcellioo; :Héredia, de Sá, Celso do~ e~teio da Republica. · .. · · . . . .. , : 

,.c,:: ··· r< .. P.ls, ~Henrique Lagden, Deocleciano de Souza, · De tristeza, disse cu, e tambem de appre.,. 
.Julio Santos, Custodio Coelho, hensões sérias: po~·que, quando, correndo a . 

S Martins Teixeira, Vi- vista pelo, paiz e __ d9P.ara.ndo as tençlencias _ 
Mo~SC;f.l.rfmi:JlaS. . teü·o . c da silveira, dosorganiza.doras ' ha, - ord~m . espi_r l tual, ' os .. 

:;.;·.' ,Esp13ridi2Lo, Ft~ancisco Sallesi NecesioTava- exemplos de desorientação dentro e ·fõra do · 
• . .L .. , _UVlLU~. Z:wharias, . Manoel · Fulgencio; Parlamento, :.\·indos dehoine~~ :1li~s respei~ 

Lutdolpnlo Caetano, ·Rodolpho Paixão; ~Padua tadospela_ cultura de-sua intelligencia, _ par~ - ·· 
Fernando Prestes,·. Domingues de tindo ·. dos· meatres ·e se reflectiüdo _-üos · disci- · 
rro ·.Bueno, -Joaquim Alvat'b ~, .Pan- pulos,·· aquelles que ·-)lãof'a,zém _da pÓlitica·, 

n LJ,UU " _VC;I>lJ.U"• ·: Xavier· de ALmeida!, . Teixeira uma profissão, 'que não sa1J3m lJJ,'andit~ arm?. . 
l Alves, J.Oão Candido, Carlos tão perigosa. contr.aas.m_csm~s ~I,lstituiçõ(3S. u ,: 

aula Ramos; Francisco Tolen... . o Sa. 13 . .\.RriosA í.i~rA~Não ·âjióiado;- não , 
Bal'bllsà Lima, Francisco_- Mourâ,· Ger- ha guel'ra nenhunia contra ·as instituições; ~ 

,,..,0 ... ,_,-c.,----- ll~as!>lO~~. t 1er, VespàsiaD.o de 'AlbU:quer~ cOmo V. Ex--. está dizendo. ·· · . ·--
;:y_:u<:>, ·.n.aJ.<:;u.u··. arena, Campos Gartier, Cas- :o 'Sl>, ·AUGU- ~T·o . · · DE .·F· l!~IT .. As-V .. Ex. 'me' . . 

do Nasciínento e Diogo Fortuna; · · - ' " _,, 

_acta da 
perdoe~.. · 

0 SR. BARBQSA-LIMA_...:_V, Ex. vem .vindo 
_dà' an·archia àté a. guerra. Tem razão _o meu·- · 
não a,poiàdo. · · · · · · · · 

O Sn-. AuGusTo· oh FRgfTAs~ V. ·EX:. · me. 
s~-; . Ca••los .·de· N~,V~es (io ~ aiitenda:com a.mespla~ gentileza com. ~ que eu-• 

~:t0~JS_,ecr~t~_r..to. )'procede á.leitu~~ p.q seguinte hontem o·ouvi.c ; . - · 

.• EXPEDIE~TK : {), Sli. BARnos:t LnÜ~~ão 11osso. t~r· gen:-· 
:tHezas; .ouyindq affi:rmações que. ••· (Sussu'rra · -
nas galm·ias._ T·J·o'éií.m-seapo,_rtes; -·soani · os tym

·1-l(mc>ri'o. Gu1\gel do ·Aniiiral, ~::ilmoxarife. panos·. · O Sr • Pl·esideittlú··eclama •· attenÇüo .) · .. _. 
f~~;~_";(~~~~~!~~~;~ ... ~~d· Labor'atorio · Pyro~echniêo .do . ·_ 0 SR. PRESIDENTE -( di1·iginclo~s~-~o (n-ddm·): 
~ pedírldO r~leyação da presqz:ipção ~V • . Ex. póde continuar. . . . : ·.-

lD(~Qrrell,·•· . . _ contribuir 'para o. - · · · . . . · -
~~!~:~~~~~(fs~~ô funcl:üonal'ios p~~Jico.s.~ A' :: O ' S.R • . AuouST9 DE FREITA.s_:'-c..Nünca, . . 
~ Sr. presidente, .n,1e. seduzira1U appla:usgs; -

nunca.temi:alilea._ças. .. . · - ·... .-.,', .·. ·· 
:- Ul\r ·sR. nE:J?l;'i'.ú>p ·:---" Não·'. poda ·· .. hav:~r · 
ameaças a V. Ex. ;- si isso se verificasse, · o 

A• -Parlamento todo seria solidario com o nobre · 
, . ·Deputado.: _(Apoi~tdo~.} ,. :·· 
. . '· 0 Srt. H~REDI;~,, DE. 'Sk Ênt[o · . Si~f~ifi~~~ ·. 

sr-·; -- Pr~~idenie- !~ma - palavra : ameaça _o. ta.cto de .seda.r üm·. apar:te, ··. ãliás -
. o;:Au~11~~o dE) Ffeit(\s; - · delicado, principalmente qulip.Çl~~ (). orador é _ · 
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respeitado e digno de toda a estima. por Ea> p<tfxãopor modotâ.los subjuga e cega~ / 
·pa}:te dos· seus. CQllegas? ! · . ..- que, no espirito desse mesn1o homen1,"notavel >~7~ 

o SR. AuGUSTO DE FREI'rAs- Pcrdõe-mc 0 pelo saber, os acontecimentos se adulteram, 
nobre Deputado; não me refiro a y. Ex. os factos se desnaturam, e vemo l-o arrancar-· 

A attitudc franca que deliberei assumir da sua cadeira no collegio de França ao hn- -.:.;.. 
neste ass_ umpto, revela a V. Ex. Sl'. Pref;\i- mortal Claudc Bernard·, pa,ra. investil~o de .... 

lente na Sorbonna. 
dente, _(L Camara e a quantos me ouvem, que Cita-se· esse nome illustre 11:1 h isto ria; 
nem n1e preoccupam as manifestaç:ões lle t · 
apreço, nem me intimidam, na carreira, as dos . empos modernos, como o daquelle 

_ameaças possíveis. - que, pela vastidão incommensuravel do seu 
saber, forçava, com a admiração, a frequen-

0 SR. FAUSTO CARDOSO--;-'-Muito bem. cia dos alumnbs independente do regimen da 

A \ d frec1u~ncia obrigatoria. 
O SR. UGUSTO DE FREITAS (di?·igin o-se Sim, senhores, elle impunha essa assidui-

ao Sr. lleredia de Sá) - Não me referi ao dade, não dos alumnos, sim dos mestres que 
no1Jre Deputado, quando proferi aquellas se queriam illustrar ( mttito bem); elle dou
palavras. - ~ - trinava a sabios,não a moços, elle' dirigia 

Do apprehensoes serias-'-dizia eu, Sr. Pre- aquelles que transpuzeram- j<L a quadra 
sidente, é no actual momento 0 estado de fallaz da_ vida, aquelles cujo espírito não 
meu espírito. . _ achava fôra da·sciencia e do seu culto dcli~ 

Si:rri, Srs. Deputados, quando se veem ao cias nem seducções. (:Muito bem, muito bem.) 
serviço de uma falsa causa. talentos de :pri- Quando, Sr.-Presidente,-fóra do parlamento 
mcira grandeza; quando se' contempla a vejo.interes>es politicos arrasta'rem homem~ 
adulteração do~ factos,_o deslust~e- da ver-, eminentes a estes extr.emos, vejo tambem 
dade pela_ SU_?.lf!lmo~açao ás p~uxoes . arr~- professores respeita v eis dos institutos _de 
hatadás, com_ o mtmto de nu~Ir. um mov_!- ~nsino-superior, esqueciclos dos deveres de' 
me(!. to, que nao t_raduz a. acça.o .. de c9nsc1-:. sua· posicão, presidindo reuniões de alumnos~ 
encta~_ convenc1~a~, . porque, a, moc1dado, incitando~ os a actos menos regulares em; 
nestes_ assumptos, nao · possue o . acervo de desrespeito das leL-:~. 
conhecimentos precisos para julgar; quàndo · - . . ,_. . __ 
se vê, S1•. Presidente,· um illustre . filho do ·:_O SR. I-~E_REDIA . DB SA -:-As. representa.çoes 
meu Estado, que h a pouco occupoú e;rninente sao. perfe1tagmnte legaes. - -
logar na alta magistratura do_ paiz, . pro- · O S1~~: AUGUSTO DE FRElTA.S-Que se espera 
fessor da. Faculdade de Medicina da Bahia, de tudo isto? E' a anarchi<L nos institutos, é 
corifundir-so na corrente' agitadora, hóbili- o sacrificio de toctos os devere.~ ... 
tando essa causa pelo prestigio da sna pa- o Sn; GERMANO '1-IAssLocnER- w a digni-
lavra e a sympathia do seu nome, para m.: dado, é. a honra da mocidade. _ 
sinuar que o Governo;adoptando,nareforma 
do ensino, as idéas que lá estão, tiver.::L o - O SR: AuGusTo DE FREITAS- . . . coni a 
pensamento de escravizar a. mocidade,.chum- sOlidariedade dos professores: _ 
lJando-a â calceta-de um numero, éomo si 0 E' o eminente profcdsor Dr. CltapotPrcvost, 
alumno fôra.um: réo, ello que-ta.mbemestú- que· ha bem pouco no estrangeiro tão alto 
dou so_b o regimen da frequencia obrigatoria, elevou o nome do Brazil, que se vê .desre
que jámais sentiu na sua educação·. medica speitado por seus proprios disçipulos, 'a1umnos 
o vírus do regulamento que consagrãva es~ do 2o anno medico! · · ·, 
regimen, que hoje se lhe afigura de· servidão O sn: FAusTo ·ÓARDoso ___::E' isto mesmo; 
c menospreço, elle que durante o seu tiro- hoje homenagens-; amanhã vaias. 
cinio não erguera siquer11ma.- palavra para · O SR. AuGUSTO Dg FREITAS:- Um illustre 
a conquista das s~as idéas de agorá.; o espi- professor da Faculdade da· Bahia, mago~do 
rito ê victima de.apprehensões~ perde-se na pela reform<L do ensino que o collo_cou na · 
duvidá, sentindo a. falta de crenças sincerg.s cóndição de lente em disponibilidade, preside.· 
no que vê e no que ouve. a reuniões subversivas de alumnos! As con-

Não, senhores, não os move uma religião . sequencias n'ã.o demo1~am 'em casos taes. . .. 
de prlncipios, sinão · um fanatismo de mo· . Ao amanhecer de hoje, . Sr. Presidente,·_ 
mento ; é um pretexto escolhido p_ara a 1~ecebi um telegramma · que revela situação 
guerra pequenina a que ha pouco me re- grãve; a indisciplina penetrou tambemii.a 
feri... Faculdade de-Medicina da'-Bahia . . A' chegada. 

. · do emissario _que veiu a esta Capital, come;.; 
O S:& •. BARBOSA LIMA dá uniaparte~ .. . çaramas perturbações da ordem c corrcellas 
O SR.-. AUGUSTO DE FREITAS-.~.- ás insti- -as-ameaças aos que querem cumprir o seu:, 

tuições republicanas, nas pessoas daquelles dever, segundo denuncia o illustre directo1• 
que estão investidos do poder. . dessa faculdade, 

C amar!' V. II i:!. 
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ANNAES. DA CÀl\IARA 

- . -:-~ ~ 0 -_ SR. f!EttEDIA. DR_SA-Isto 
, -exacto. 

não ~údc ser 

0 SR~ AUGUSTO DE FH.El1'As-Não (j r-;ó isto, 
Sr. Prêsidente, não são súmcnte as ameaeas 
aos lentes, mnpregado:,; da üwuldadc e <~o.:; 

, .. a,lumnos que querem frequentar iL:i aulas. 
< · .._ E' a mocidade escolar da Bahia que se di
:'!-_ ;·; rige _ao Sr. Ministro do Interior, i quem ha 
>:.·: po~~o procurei para. me in1brmar dos u.con
.. , ieClmcntos, com o seguinte tolegramma: 
, . : «_IncapU:cidade_ cli1·ec:to1· a(/lige cadct vez 

ma~s nwc~dade. Pedimos SU(t dc·m.issíio como 
providencia. >> - · 

ms, senhores, a trlstc situaç~ão! A mod
... dad~ se (t!lligo com c1 cu1nprimcnto da. lBl ! 
: . · · Nao é só a mocilladc da Escoln do iVIo
' <dicina (lUO ,compat·eccu <L este rccini,Ó. hon
. : ~om, elevando cQm seus grandes applaüsos o 
· -·• 1Hustrc roprescntn.nto do Rio GJ'll.THlc-do Sul 
:: qu? prc:t<:mdc substituir aosleglslarlorcs dcst~ 
.if' Pfl-1?,;_~ . Não; .ella -<lll~ busca instru.cção, ~ · quer 
t>.::d~ctar>a l.e1 . <lP ensmo, pretende tu.mbem·-· in
:,t::.4.lca.r ao Governo os que dev~rá r;ei·.; üivos
~;; ·~ildos das fupcções t~dministra·tivas . ! ~ . · 
2 · :~ O SR; BAiiriosÁLrllr,(-Não; .es-ta;não;queria 
· ... ; tal cousa; _ cst~- exercü~ o direito ,dô' petição 
~ - •.. naf?rma por que o seu prolator aprcsen tou-a 
,·,. ~qtn. (Trocam~sc muitos apar:tes.) · 
· O SR. AúausTo m~ Fn.1~I'l'AS-0 diróctor da 

~: ... ~ faculdade da Bahia, ' profe;-,sor clistincto, ccn·
; _-regado de. annos.? s~_t·viços _(apoiados da bn~
;;. · , cad.a bahwna) J<t nao agradtL . <."t . mocidaclo, 
'···: atnigc-a, porqu,o executa <L lei. E o Governo 
, . s~ ~eve subrnettel' e o Congresso deve as
··'i. SlStlr a esses actos. sem rotlcUl' 6 Governo do 
· :n_c~essario pr~stigio par:• .. nmntor o pl:in

.. _ Cl-{HO de au torldttdc! ( Apoiacfos, ) · _ . 
.•_. 0 . Bit . .. BARBOSA LIMA. - Ningucin . acon:. 
~olha ao Governo quo accct1a a esse appello 

.. _mcorrocto o inconveniente. · · 
. , O Srt. AuauS'l'o m~ Fn.Bl'l'AS-V. Ex. disso 

~- ' , hontem que o procodimoúto <la; mocidade 
:(' de~a ~e respeito .e ... ordem, ql_lcella exercia o 

· I~e~to do po.;Içao garam1do pela Consti-
tulça,o. ·.· ·· • . 

. , . Si •aquella I;epresentação, dé quo ·.· f'oi pot;
tu.çlog Q no?ro Deputado., fosse o · acto ·uni co 

. ,Jl_essa m.oc1dado, ainda . .hem. : · . 
~: ' ' • Mas tal ropresentação é a resultante de 
!,::, actos anteriores, o preludio de novos a.ctos. 

Das scenas que realmente subvcr·tóm <L or~ 
: ~ . dem ningue~ lhes poder<i tl'açar o fim.. . ~
::·.· O ~R. · HElUmiADE Sk-~Niío . :tpo:iado_, é 
~~·~ , premso não .levar a questã,o par <i ·esse ter.: 
;_~;::· reno. · · · · · .· · ·.. · · 

oM o si~ AUGU~1'0 m~ .: FREITAS~Nã~ arrasto 
; > a quest~o •. para o terreno, em qíie ~mpera a 
t:,_.;. ph~nta.:na; denuncio . :i. C_ttm~r<L, çom a?so
: luta franrJUeza, a sltuaçao _qual ·a VCJO /e 
.. -· todos a sentem~ · · · · ·- ·· · 

Assistimos hon ttm1 no recinto dest'a Casa <L . 
uma. manifestação escolar ao illustre . IÍ'e~ 
pl'escntan1;e llo IUo Grande elo Sul, digno 
sem cluvid<~ de todas as provas de étprcço, 
mas na.quellc momento sern ;jüs -· a preitos 
dcBsc genero. S. Nx., pm·lamentar corl·eef;o, 
adepto d;t ' orLlc~ni que · viza a sua seita, nã.o 
devia da.r a nós e ao p~Liz o exemplo . que 
deu, tmnsfol'lltando a. janella do CongL'esso 
Nacional em trilmn<L pari.t fMLar á mocidade 
acadomicu.. ·. 

Aqni impem uni poÔ!)!' superior'. Deant.e 
deHc emmudccem os cof'ações agt·a<lecülos. 

0 Sl't-. BAIWOSA LTlllA d;.í. um aparte. 
Ó Sn. AuGlJS'l'O IH: Fru·:rr'AS-,.- V. Ex. nào 

podia, como representante da. Naçã.o ..• · 
· O 81t. RouoLPJW PAIXÃo -:-Apoiado, par~ 
fcitamc[lte. . · · - · _-

0 Su.s. BAltBi)S~ LI.ilú. 1~. Hr~rmlnA DE; SA' 
dü.o apadcs. · 

. ' ~ -

0 SR. FAUSTO C"ÜWOSO 
mónto. · 

Aqui ú o p~rla~ 

-o Su.;J3ARBOSA_Ll11Ii\_ - , o · ~ec~der do ' par:- . 
-ttdo que sustentou o Governo transâcto 'fallou. 
d:.tqucllas jancllas; a qúestão é sú.ber de quo 
naturezà i'úÍ'ani ossos discu~sos. ' ' 

O SR;~ F"~USTO , CARDoso~ E a Caníara 
fuoccionava '? (llc~ ou{?·os itpartcs, ~'ocam os . 
tympanos .) · · · 

. O SR. Auousrro mo: FRlÚTAS- E' possiver 
Sr. Pre::liden·tc, r1uc o aiiraio ·rte minha edu~ 
caçã.o política, não me tenlm pormitticlo che
gar ,-a:té <"L condesecml.encia, c .. U. tolerancü~ 
com osfactos que ltontcm 'presenciei ·nesta 
Ca.~a. . ··. . · .. · . · · · 

E' possivel, . Sr. Pre~idcnte, que·os parlá-: 
montas se convcetam de ora om dêante om : 
palanques pará. os tribunos poptthtres.;. 

Ó ·sn:. BArÚ!OSA LrMA- Eli darei a devida · 
resposta ao lu:inraU,o ·orador . . 
· O SR. AuGUSTo DI~ FÚ.lnTAS ___, Ct·olo n~i.o 
tor rrmgoado me11 nobre collcga. . 

..f.> Sn.. BAIWOSA Lll\lA - Aponl;~~~me lÍ opi~ 
IH:W como dom;~go~~· porque pedi o cumpri~ 
menta da Constrtmçao no exercício do (!irei to 
d~ pet.i~:ão rp1c ~lliL garante. V. J~x .. sabe qüe · 
n.ao sou:sol!darw _com m<Lnilcstaçõcs subver~ · 
stvas que visem coa.ectar a palavra aosmcus 
collegas, i10 lado elos quaes, . neste caso, esta-
rciincon dicionalmen·l;e. (Apo,iados.) ... ··· .. ·. · . 
· O Sr... Auaus·í~o 1m FltEITAS~Lamento, Si· •. 

Presidente, .. que oillústre · représentântc do 
Rio Grandedo Sul :tão som razão se dôesso 
dàsminhas pa.lavras:· 

OS a .. BARDO~A LIMA d4 u.nr aparte; 
O SR. -0--UGUSTO m~ lfREI1'AS~Ha· pol' acaso 

neste reCinto algum _representante da Nação 
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(1UO mais SC clesvancça de m:tnifestar pullli
camente o apreço em que tom os. ·talentos 
no nobre Dopntarlõ pelo lUo Gritndn à.o Sul? 
Alguem lu~ q_uc renda. :i, sua competencü~ 
provada,, ao sou s:~hce peol'unrl.o, tcstcmunlto 
mais sincorJ rlo rp1c o llnmilrle rcprescntanto 
<la Bn.llüJ, '? _ 

O Sa. BA TtBOSA LDIA - Agradecido. 
0 Sa. AUGUS'l'O n.B J?Rgrr:ü; - Dô-mc ÜW1-

bm1;1 S. Ex. · <t liberdade de censura para, os 
seus actos. ·. 

s. Ex. ' ao r oco b3r os ;q)pllwsos, v i u q uc 
logo múmanit'ostci nesta Casa, procisrnncnl;o 
no momonto om fJUC o cnthusia~mo do noht·o 
Doputatlo mais se :wcenrli;~ na. · (illt'csa Ú.i1S 
ül.é;~s elo que er . .t. por•tador, deixando sentir· 
aos pn,rtülarios <lcssa.s mosma.s .itié<ts rpw 
a.lgucnt corria prossur·oso ;w cneontro d.eUas 
partt condemnal-n;s, e S. J•~x. sa.1)[) que cu o 
fazia. 01nn• ,1e de um pass<Ldo que não rc
pmlio, em nome do~ dit•citos dest11 lllüSIWL 
_rnocida.de para tt qui.~L qnoro o ensino· fecun
do o tantbom a car·r·oeç:ão legitima dos dos
vios natnru.ns do sun. irln.d.c. 

Porque, s3nhorcs, <~ quc\11 il.ssim so J'cvola 
nã.o é dadó doLepdcr· os düoHos dcstn. Ca.sn., 
lcvant<tnilo simplos protesto eontm aq uell:.t 
sccna . a que tristomonto <.I.S:-Jisl;imos todos 
nôs ? Devemo~ acitso deixar• em .sile.ncio a 
converSão ··do parhtmento em estrado rm· 
blicó, de onde os OJ'a.dorcs ftdlom aos que os 
saudan:t1 · · 

gu c penso quo müitos outros, proferida 
"· cxprossã.o •lUe proí'cri, jil.míLi:~ inclui.ria.mos 
o nome do nobr·e Dopui;<I'Jo. S. Ex. tom id.êas 
proprlas, tem o soLt ·~teocio.io tr-n.ç<tdo, tem 
ll~rmQni<t nos seus ~wtos, cpw não autorií:a.m 
a qtwm qnflr (illO seja. a.-üdl<tl' em seu nome. 

0 Sa. GERMANO liASSr.ocnER-V. Ex. cst<t 
mui~o cnganarlo, si prmsa: orrcnder-mc com 
essas ob:;ervaçiíos. Eu pertcnç:o <L Camara c 
V. l~x., l'alliwdo em nome dn C~lm:tra, fnlla. 
om meu norno. Estou no meu direito em pr•o
tostu.r o ·(;;tmlwm mo ltõnro muito em níl.o 
fallar em nome de V. Ex. 

O SR. AuGus·ro DB Fn.BITAS- Cerremos o 
inc.ident~ e ent't·enl;ernos o assumpto q_no tanto 
a todos wtercsS<t. Lancemos n, vista sobro o 
Congresso Nacional, deixemos o nosso , olhar · 
l;ra.nspor o,; reposteiros do Senado o t.ransi
tr:mos por• aquolla Ca.sa do Congresso. O Se
nado Bl'<~ziloiro, que, no fim da sessão 
pa.s.~ad1t, eliminava, d<~ lei do orçamento a. 
restricÇão imposta peln Cama. eu. :1 autoriZitção 
d_ada. rw Govccno, · rqstricçU.o pela qual a rc
fot'nut, porvcntut'a feita., seria. subrncttidü. a.o 
voto do qgngr•csso, esse mesmo .Senado con
some dir~s na discu~sã.o de um reqtlcrimcnto" 
C!TI .r1ue um ilLustrc representante do Dis
trict.o Fod.cral pcrgunt.u ao Governo em qtLO 
Lei se runrlou pa.ra decreta.t• a reforma ! 

Como si náo uasl;a.ssc esse exemplo do 
incohcrcncin nos autos, o illustrc rcpre
senta.nto. do Esta.do de Alagoas apresenta 
LHJ1 j)l'O,JCCto pat·u. (jlltl fl([LLO SltSp:mso O Co
digo de l•:nsino. ·o SR. BARUOSA Llli1A-Não í'allei do l'O

llÍJl to. Fui convidado IlClu St•. ~ccr·otario a. 
di~ol' .à niocida{lc que nstavn lli.t r·ua. qtlf! O Senado, mt sessü.o pa.ssa.da, seguindo os 
eonfiasse no pal'la;menl;o. passos !.ht Cama r· a, roconlwcou a. necossi-

0 81~. Auous1•o Dt:: FRI!:l'l'Al:l-l~oi" c:Ónvidado rü~do d~L rcrot·m;t; i~, rolot•ma 11 docrota.da. e 
por r1ucm? ( ~~·.-Presidr~n~e, 0 ra.cto tem no r·u.ur_nl:o rloy.~·opt·t.o Son.<t~o sn i~prosoutu. 
g-r<:LVidado mawr! . _ . _ ltun )HOJecto l),tJ.,t suspcndcl·.t,! . 

O Sn.. 1-IgrWJJIA pg SA-V. Ex. e~~d. -- snndo : .. 0 Sn .. !IJm~~lii'~ .m~SA - PorClUO~Ssa, .1'0·, 
muito ri .... oroso. · "· wt.•rnt~ mw tollcLta polo Pudct' LcgLsla.tlvo, 

O Sn..
0 ANGJ~Lo N1~TO- PotU ao illusl;!'e comp?tonto PiU't1. isso. .. · 

Deputu.do pelo Rio Grande do )~ul par<L a.t· .. o .~rt. Ronr~r.Ptto. PAlXAO - A. l'oforma. 
tendol' á mocidtLdo fíUC O chamava á varand11 lpl ~e1ta. pelo hx~euttvo eom tmtot•tz<wao flo 
c convidéi-o a ir· ao gttb,incte do Secrei;ai·io Lcglslal;tvo · . 
ra.llal'·lhe. _ Nã.Q foi o See.r.ctu.río que 0 con~ (1'·rocam-s_c veh~7Jwntes apa1·tes ent1·e os 
vidon, foi o Deputado Angelo Noto. . · Srs . . H~N~!lta df 8a, Fausto Ca~doso e nodot~ 

o Sr At:JCUS'l'o· lll" FJU''l'l'AS _ Ponlnmol:l Ji(w Patxuo. Soam os tympetnos. O ,":h·. P1·e~ 
t.. ' · · . •. · ' · · . ' ' s~denle 1·eclarna atlenr.c'fo ) 

1 et·mo a osto incidente, la v roi um protesto ' ., -- · 
eom tt severidade que a.. minha convieç1ão . O Sn.. A~JGUS'l'O m: FREI'l'~S - Ao. lado 
a.conselllava., em nome dtL- Ca.mttt·a .. , · ·desses specunons do pl.'ocedtmento 1ncoq~ 

O S 
·a·~ .·. . rr , :, - ;; . _ .• ,,. · . ~ · gruente do Senado, surgo (L uHima hora o ., 

• rt. _ I.RMA,.NO · As:sr.~c~~ 1:h ; .L:Jrn. m?u emincn1;o" eopt'csont<mfic do Pu. r á., ' requc-
t~o~e, nao~ Na.o por~cn .-o. aos J1t!-0 · PIO· rondo <:lo po1ncação do uma commissã.o que 
testam· eoceba do denteo e de f'óra do paiz, de todos 

O Stt. RonorJr11o PAJixo·.:.... Eu.· pertenço. os institutos c .de. todas as classos o:s elo~ 
O SR. AuouS'l'O IH~ PREJI'l'AS __,. O iUustre mentos precisos par11 a elàb9ração de uma. 

r.eprese.nt.ante do_IUo Gt'andc do. Suh:wred.i ta reforma. ~ 
que eu ou outro algum rept~esentante da. Scnllot•es, ncrn elevemos tanto o Poder 
Nação, ouse faUar em nome de S .l~x. 't- Legisfa,tivo (llle ~heg~tJ i.~ cdJSÓl'VCr o E:x;G~ 
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cutiTo, nem o rebaixemos tanto <Lfa~ da Na- O SR. FAus·ro CARDoso- Multo bem~ Ni.n"'
Ção, denunciando u. nossa incompctenciu. para gucm sabe quu.es form11 .os banqúeiros <h 

.· os labores de uma reforma do ensino. época de Slt<:~.kespcare; mas todos conhecem 
0 SR. FAUSTO CAUDOSO -Quem se tem l'C- ShakCSlJCare. (Apoiados.) 

baixado é o proprio Legislativo, por sua O Sn .. AuGUSTO m; FREITAS- ... quando, 
vontade. (Apctrles.) . Sr. Pt'esideni;e,·<~ mocidade das escolas_, trans-

a SR. AuGUSTO DE FREITAS_ Si hontem vlada no seu crlterio por iltls<:~s. noticias, que 
o nohre representante elo Rio Gra.nde do Sul lhes dão ; quando essa mocidade assiste á 
se tivesse limitado <t <tprcsentar <l :Mesa a solução das questões mais vitaes p'ar<.t eUa;, 
mensagem de queJôra cmissario, com cer- nem o riso tem calJimento, nem a pilheri<t é 
teza a minha pal;nr'ra nã.o se faria. ouvir arm<v Cl}Jrópl'iad<t. 
neste momento; S .. Ex., :porém, não se de- O Stt. BARBOSA LLMA d<i. um aparte. 

· teve ahi. como lhe cumpria, perdôe-me O Su .. Auaus'fo DI~ FRIUTA.S- Ao nobre 
dizel-o, lançou sobre <t l'C1orma do ensino rep1'esenta.ntc do Rio Grande do Sul corria o 
todo o rigor do ridículo, de que é capaz o dever imperioso, e o tmil, de vir {t tribLtna. 
seu talento brilhante, o, ~-entindo faltarem- ·desta. Casa, .. cleva.ndo-a ainda mais do que o 
lhe forças p_ara derrocar o cdificio, crivou-o tem feito, p<u·a mostl'ar que a reform<t 
de pilherias... do ensino foi uma rctrogradaç:ã.o nas con-

0 Sli. BARnosÁ LIIIIA- A ironia foi sem- quistas lilJeraes; S. Ex. está no devm· <lc 
:pr~ uma cxccllente arma na. dialectica. mostrar que esta mocidade que se apresentou 

como presa a um circulo de escravidão tl'~L-
0 SR. AUGUSTo DE FREITAS -. · · e a re- çado pelo Governo, não recebeu em troca dos 

- forma de ensino, este systema de regras limites{~ licença, em c1ue viviam, beneficios · 
. codificadas com que o Uoverno procurou incalculaveis trazidos pela propria - re-
servir ao -:paiz cahiu no a _preço de . todos de- -f' · 

t d . . - d b D t l . ' iorma. . -an c os graceJOS . o no re epu ruo· · Emfim, S.Ex. dcrvüt ter provado que o Go-
- -Sr. Presidente, creia V. Ex., com sinccc vcrno não attendcu com o neccssario zelo <t 
rjdade o confesso, quando hontem vi o nobre todas as cxigci1cias do ensino superior· . 

. represen·tante do l'Uo Gra.nde do Sul fugir cumprc-nrc, Sr. Presidente, abrir um pa-
ao campo que a honr<t lhe dicta,va,. ~ · renthcsis P<tra lavrar uma declaração lle-

0 SR. BARBÜSA LIMA- Oh! !'ante a Camara. .. _ 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS_ V. Ex. .-Nã.o defendo O Govorno, não tenho auto"-

. tenha a bondade de -ouvir-me. ridittle nesta Casa para fazcl"u (neTo apoiados), 
.Dizüt eu, quando hontem vi S. Ex. fugir defendo idéas. · 

ás difficuldades, para conquistar falsas adhe- O SR. FAUSTO CARDoso- V. Ex. tem o 
sõel!, por entre risos, aos quaes se succcde- mand<tto e tem por isso comr,ctcncia. pa.r•a . 
raro palmas, eu, Sr. Presidente, desanimei tudo que se tratar no p::u·lamcnto. 
das minhas força:-;. . o SR. PAULA RAMOs-1~ nli<l.s é porfoita-

0 SR. BARBOSA LIMA-- O meu discmso mentcdefensavel, quando o pl'imeil·o culpado 
não continha um amontoado de facecias ; é o Congt·esso Nacional. (Apoiados e ncío 
ataquei a fundo . varias partes da reforma, azJoiados .) . 
discuti -vuria.s . organizàções do ensino e a O Sn.. AUGUSTo DE FREITAS-:-Não defendo 

_pro___posito s<1.lpir1uei esta ou aquella facccia 0 Govm;no, Sr. Presiçlente, dizia eu, não te
_quc o humorismo, no momento, me podia. nho auior'idé\_de para fazcl-o nesta Casa; de
. dictar. V. Ex. comprelwntle que esta. é uma fendo idéas e eis pol'quc 1ne sinto bem neste 
él,l~_ma como qualquer outr<t. debate. · . 

·.· . O SR. AUGUSTO DE FREITÚ- Quando se As idéas que o Governo consubstanciou 
discutem pro:blémas da ordem deste... nesta reforma são as mesmas trazidas ao 

.__ o SR. BA-ltBOSA LIMA_ Fallei na se~·iação ]_)al'lamento peló i•cpresentante d<i Bahia; 
de varias ma. terias, no seu encàdeamento t'oram essas, que 'depois de largos arinos de 

· · 1 ·1 d d decadencia progressiva. do ensino, tentei e 
logico, nas vantagens que 0 · egis a or eve consegui, . vencend_o difficnldades detodr;> o 
ter em vista, quando trata de semellw.nte porte, insel'Ir rias leis doensino jurídico. 

· assum:pto~ . · Eis porque, senhores, e~t dizia que· me sinto 
O SR. AuGUSTO DE FREITAS - Quando se bem neste debate. . ·- . 

discute no:. seio da representação , de ,uin paiz Fechado o par•ontl1esis, prosigamos. 
um problema da ordem deste; quando se de- Si nós outros, os anachronicos, que vimos . 
ereta o· futuro .de um paiz, porque muit<;> do ensino ofllcial e da frequencia obrigato~ 
mais vale ser grande pela sciencia; que ser ria, prosperando cada qual na medida dos. 
mmenso pela riqueza... / se~IS esforços e talentos, si nós, os apontados 

·:- ··. 
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pelos pregoeiros da liberdade .. republicana, Perdoe agora V .Ex. e nie releve a Camara 
como retrogrados, quizessemos retaliar, rememorar neste momento a historia triste 
que arena vasta para isso o.!Iorecia o e desanimadora dos institutos de ensino, na 
discurso do nobre_ Deputado i vjgencia da legislação que nos regia .. 

O SR. BARBOSA LIMA- J<t retaliou cha.- Dominava no paiz o ensino livre, com 
mandq-nps do demagogos. todas as suas larguozrLs, arrancado á. con

descendoncia'do imperante. As consequencias 0 SR. AUGUSTO DE FREITAS-Si quizesse- f t l d · Q b D 
mos fazol-o, n.ão iria mos certamente buscar . unes as ogo a vwram. uer o no re epu-

tado do Rio Grande do Sul saber o quo foi a 
na. pilheria a ·força para o combato. i'requencia livre, 0 que f'ora.m 08 exames 
_ Era no pt·op~'i? re~into,das idéa.s do noh_re cumulativos~ Dirija.-St) ao illustre represen-. 
Depl!~:~do, ~o sew r~~ esco~; a que se fi lia, tanto do Rio de Janeiro, 0 s. Ex., 0 mestt'e 
~ue ~rl,tnl?S des~oh~u os arb~m~.n~~s e,.. en- querülo ela mocid<1de, c1uc tanto a seduzia 
~on~1 ar o::; po~trflces ~~c enft cnt,L~w.m v~m .pela sua palavra. elocpwnte, como pelo seu 
S. Lx;., embor,t com ,~ssonto no Senado Fe- solido saber, ua.r<~ 0 testimunho leí1l e sincero 
doral. . • do \tbanclono das a.ulas. 

O SR. FAUSTo CArwoso-I-Ia muitos pon
, tifices nesta escola .. 

O _SH .. AUGl.JSTO Dg FREITAS- Ha tant:::s, 

O SR. MARTINS Tr~rxEmA- Nunca~ me 
faltou um. Ti.ve mais do que os ClllC ma.n
duva a lei. 

quantos os homens de y<.tlgr. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- As congre

O Su .. BAn.nosA LrMA-Ptwderia seu tempo; ga.ç~õcs das faculdn.ues recla.mavam insta.n~e
porquc S. Ex. não pcl'tonce <~mesma escola. mente a restauração do regimen de fre-
que eu. Clnencia obrigatot·iu.. O Governo recebia. da 

O SR. AuGUSTO DE FRBI'l'AS-Viu hontem Faculdade de S. Paulo duas representações 
a Camara com surpreza admirar-se o nobre succcssivas. A Faculdade da Bahia se mani
Deputa.do de não haver <t reforma mandado J'est,wa e <t commissão eleita pela Faculdade 
ensinn.r acustieu. ao engenheiro, conheei- do Rio de Ja.nGito unanimemente exigia o 
monto tão necessaeio par~t os mistóres de restabelecimento do regimen. 
sua. profissão. S. l<~x. gra·cejava. entre o os- Quem l~ o competente para dar ao legis
panto de muitos o o riso · de alguns ; e, no la.dor testemunho verdadeiro dos factos tlUC 
em tanto no Sena.do, <~ mesm<.L hora., um illus- succedorn no recinto drLs faculdades 1 
tre rept'escntante do Parti., adversario tam- Em 1895 a C<tmara decretava. a reforma 
bem da reforma, dizia : uma. cousa ou louvo do ensino, restabelecendo a froquencia obri
no acto do Governo, (Í a. determinação do gatoria e abolindo os exames cumulativos. 
e::~tudo u.mplo rl;.t physica. no ensino socnn- Como por encanto o ensino do direito reer
tl;n•io. . · guia-se d,o abatimento em que desappare-

0 Stt. i\fAH.'l'INS Tt~IXlnRA- Ne;;to pohto, cia ... 
nã.n apoiado. 0 SR. BARBOSA LIMA-Não apohdo. 

O St-t. Auous-ro DE Frtm'l',\s~Eu bem com- O SR. AuousTo DF. ·FREITAS- ... os hacha-
prellendo o que devoin tel' determinado as reis, elles propl'ios denominados- electl'icos 
observaç:õos do i Ilustre representante dtt -pela presteza com que se diplomavàm,ver
Naçã.o. dttdeiros curand.eiros do uireito, envergonha-

. Si o nobre Deputado pelo Rio Grande tlo elos, sepulta.mm no esquecimento· a historia. 
Sul me désse libcrdade.de uma. pergunta qe- do seu sabor. 
cessaria a.o traçado das minhas obsJrvações, 0 SR. BARBOSA LIMA~·Como os pt'ofesso-
cm .lh'a íltria.. res approvavam taes alumnos? EQtão a 

O SR. BARBOSA LIMA-Com muito gosto. questão não é só de velocidade, mas de mo
O Sr~. AUGUS'rO m~'Fm~ITAS- S. Ex. 1bi ru.lidttdo. 

portador consciente da mons:.tgom entregue o Sn.. AuousTo DE Fn.EI'l'A.s-Ha, Sr. Pre
a esta Casa ; ou a tr·ouxe para ter o destino sidonte, um systema infeliz e perigoso de. 
legal, se111 responsabilidade das icléas arcrumentação em a.ssumptos de instrucção. 
nella contidas? o nobre Deputa.oo repetindo a phrase ha 

O SR .. EARBOSA LIMA-Sem commungar·na· muito di tu. pPlos pttrtidarios do re~imen da 
maioria das idêas"" relativas a questões de de- frequencia. livre e exames cumulattvos, pei'
talhê contidas na mensagem, conforme disse, i.runta : mas como é que approvaram ~ 
mas fazendo questão do assumpto capital-da b Senlwres, a funcção de legisladol'.é, mais 
liberdade de -frecgiencia. do qJ.le nenhum<L, difficil e delicad~/E!la re-. 

O SR. AuousTo DE FRgiTAS·-~J(t ê muito quer, sobl'etudo, o longo estudo e· o conhe
conseguir do illustre. Deputa.do a restricção cimento oxa.cto da natureza humana. 
do seu campo de propaganda. (Apoiaàos.) 
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Quando se colhem nas necessidades soci::tes monto trato de um assumpto de alevantado 
os fundamentos par·tt a prcscripção de regras interesse rJara o pa.iz- e não tmího explicação 
legislativas, cumpre ttntes de mais mL(ÜL es- 'pes>3oal quo dar. V. Ex. mo co!loca nesta 

- tuclar n<L conüiç:ão hlHI1<1Tii'1 toda.s as :·mas contingcnci.a. 
contingencias· c falhas. o Sn.. PrmswENTl·~- Nãó <~ a. Mesa que 

Fiar o problema da instr·riCç·[o s6mente da colloca. o nobre Deputado nesta. situação; (l o 
Justiça dos homens <~ desconhecer até onde as Regimento, e não faço sinão cu.mpril-o. 

,'fi'<.tqnozas naturaes capitulam com o ra.vor, 0 Sn.. AL"GUSTo J)J~ FRI~ITAS _ Neste caso 
. expondo-se a docepç:õcs tr·istos e il'r0me- peç.o <._L v. Ex. c1u_c consulte ;i. casn, f-li rriecon-
dü.weis. · · · 

O nobre Deputado (dirigindo-se ao Sr. Bar" c·~cl.e uma. proroga:ç·ão. · 
.bosa Lim.a), ·justo 0 severo em seus actos, Comparecem m;Lis os Sr·s. Urbano Santos, 
julgar-se-hia acaso extreme (lc condcscen- .Tosé Boitcax, Gastão da Cunlm, Albuqueequc 

- dencias em momentos desses? Scrt~jo, Aethut• Lemo.s, Sei'zedeno Corrêa, 
, Rodrigues Fernandes, Gnedell1a Mourão, .José 

O SR. BARDOSA LIMA-Não acredito que o A velino, Francisco S;.L, Gonçalo Souto, Au-
l'emedio SÍl'Va. gusto Sevct·o, Gamillo de Holl.anda, Ermirio .. 
. 08n.. Auc:usTo 1m FREITAs-E,;ses proJ'cs- Coutinho, Teixeira de Sá., MaJaquia.s Gori-

.. sores que cederam t'Ls circnmstancias do mo- çalves, Moreira Alves, Esmeraldino Ban- · 
·monto o se acharam em frente de ~olicita- deiL·a, Cornelio da Fonseca, Estacio Coimbra, 
ções incommodil.s qnc os sHiavam, dosvianclo- Pedro Pcmmnbuco, Joviniano de Carvalho, 
se da; linha. ríspida. r lo dever, cahir:un, pol'ven- Rodrigues Dorüt, Tosta, Paula Guimn,rães, 
tura, no apreço do;;; homcn:-:, porque vio- Sa;tyl'o Dia,s, Adalberto Guimarães, .Marco
la.ram n, sua, consciencia, sacrificanrlo a, lei c lino Moma, Nelson de Vasconcellos, Osc:ar 
d,esservindo <.'L mocidu.(lo ? Continuaram, se- Godoy, Augusto Q.e Vasconcellos, Raul Bar-

.· nhores, os mesmo.~. mostres, ·o.~ mo~mos ci- roso, S<l Freire, Antonino Fia;lho, Nilo Peça
üadãos dignos, em:bora perdesse o paiz, em- nha, Pereira Lima, Pereira dos Sa,ntos, Es;;: 
_bora perdesse u. mocidade, qt~ m:üs tarde, n<:1 ·tevão Lobo, J_osé B"'onifacio. Monteil'o- de. 
penuria de seus col'lhecimcntos, la.mcntnra, o · Barrosr«Pcuido Filho, Leonel Filho, Mayrink, · 
resultado dtts conduscendoncias fa.taes. · Sabino Barroso, Nogl.leira Junio~,. Eduardo 

., O SR. BARBOSA LIMA _Envolve todos os Pilnentel, Olegario :Maciel, Lamártine, AZO" 
d' 1 d d 1879 • vedo Marques, .Hermencgildo de Moraes, . 1J? orna 08 e · para ca. · Benedicto de Souza, Lfndolpho Serra,· Alen-

0 Sn.. AuGusTo DE FRg1TAs -Vede, sonho- car Guimarães, Lmncnllà Lins e Soares dos 
: res, que quem assim se manifesta quer mais Santos. · 

ú. mocidade quo os J?Orta-bandcira.s de suas Dcixain de comparecer com cawm p::trtlci
idéas. C,\uor·o p:wn. clla fL restricção na liber- pada os s1·s . .Julio de Mello,- Anizio de Ab~cu. 
dado de vadiação (apoiados e apw·tes),.; qucJ•o João Gayoso, Pereira Reis, Gomes deMattos,. 
a lei rigot·oga. na u.puraçfLo, d;L capacidu.de do Feancisco Sodré, Felix Gasp:u, Vergne de 
mestre; quero a sujeição do professor ao Abt·eu, H.odrigues Lima,, pionysio Cerc1u~ira,t 
cumprimento do seu dcvcl' ; quero du, moci- .ToM Monjardnn, Sampaio Ferraz, Marti.nho. 
dade o respeii;o <.'L ordem e· ao mestre, a sub- campos, Lourenço Baptista, Bueno de P1uva~ 
missão <L lei c ao regimen escolar. Alfredo Pinto, Silveim Drummond, Miranda.. 

O SR. PRESIDENTE- Lembt•o ao nobre Azevedo, Gustavo, Godóy, Kraujo Cintra C:'; 

Deputacio que está fincli1 a hora do expe- Xavier do Valle. 
-- diente. E sem causa os Srs. Pedro Chcrmont, An

:;_._ 0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Si pl.lder tonio Bastos, Indio do Brazíl, Joaquim Pires,. 
" V. Ex. conceder-me uma prorogaç:ão, agra- Virgil!o· Erigido, Lima Filho, João Vieira,. 
::' decorei. J~lpidio Figueiredó, Afl'onso Costa, Raymu~do. 

de Müanda, Irineu Machado, Alves do Bnto,. 
·O SR. PRESIDENTE O nobre Deput:tdo Joaquim Breves, Theophilo ottoni, João· 

f;..: ainda tem um minuto. Luiz, Ll.defortso Alvim, carneü·o de Rezende,. 
· , , ô Sn.. AuctUSTd DE FRI':ITAS- Si V. ·Ex. Adalbêrto Ferraz,· Lamounier Godofredo,; 
... me pm•mitto consl1ltar a Camara~.. Henrique Sallés, Landulpho d~ Maga~hã~s, 

o Moreira da Silva, Malta Jumor, Q.J.rv~1ra, 
. · · . SR. PRESIDENTE-A hora do expediente. Br~1ga, Valois de casteo,·• _costa Jumor, · 

... estâ. finda. ·· . . Bueno de Andrada,-Adolpho Gordo, Edmundo~ 
•-• • O SR. AuG-usTo DE' r~nErTAs-Neste.. caso, da Foilsec<L, Luiz Plza, Cajado, Cincinato· 

.:; Sr. Presidente, serei obrigado a falsear a Bracra Alfredo Ellis, Ovidio Abrantes,Mar
Jei por fórrna que tenho v1sto se Jazer, mas çal 

0

Escobar, Angelo Pinheiro, Ri_vadavia
. que não acho correctá;. pedir a palavra ,Corrêa, Aur~li~no ·Barbosa e Pmto da 

~·- · .·pa',ra l,!D;J.~, _explicação pessoal, qua.pd.o uo mo- Rocha. 
r.·;.: 



REQTJÉRIMÉNTO 

Requeil;o ctue se consulte á. Cu.ma.ra. si 
concede meia hora de urgencia. para con
cluir as olJsceva.ções soht'e u. reforma do 
ensino: · 

Saht das sessões, 5 do Junho (le lOOl.
Attgusto de F1·eitas-. 
. Consultada· do novo si a. urgoncia é ele na
ttn'eza. tal que deva. interromper a ordem do 
rlia de hoje, n. Camara decide affirmativn
inento. 
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conceit?s ?ll rcf;ra.tam a ignorancia da, lei 
o~t a nm fo nos seus commontarios. Que fez 0 Governo nesta roformn. 1 

~<'~lhorcs, ctuando ltontcm i10nra-va êl dis
cussao o nobyo representante do Rio Grande 
do Sul, cu di~se <1: S. I~x. em aparte: « P:tra. . 
que f;~llar :~s~un <.t_ mocr<!_ade? P<tra. que dizer -
deste moõ~ <L N<I.Ç<W ? Nao lta paiz civiÍizado . · 
on~le o e:::smo seja tii.o Une quanto no Brazil» 
afhl'maçao .ous().da, cahida · no seio do Con
gre~so Na;aonal,'"'p'l:radox~ talvez que ·não 
mor. oceu r efut?-çao I~nmcd111ta, mas que pro
duzm n~ plly;;wnornw, do nobre Depui;ado a. 
expressao d;.~ sua surprcs<t. 
· Senhores, s~ .esttt mocidade que ahi esU't 
son!)or e sc?-tu' q\te n~o ~H\ paiz em que o 

Compn.recem ainda os ~ys. Ca.l'los Marc.el- et~stno supePIO_I' _scJn. tagllvre quanto entre 
lino, Luiz Domingues, .Jo3w Lop~s, Permra. nos, . clla salum deste recinto· affirrnando 
de Lyra., Arroxolla..s Galva.o, ~ylvw Romoro, c~ue os pregoeiros da sua. liberdade são os de
Castro Rebello, Nmva., Tolentmo elos Sani;os; · iensorcs <la __ dccttdencia, c que os defensores 
Eduardo . Ramos, parr?s Franco. Junior, d•J progresso. no ensino silo estes que querern 
Arthnr Torres e VICtormo Montmro,' o fu_tmo gn.rantido pol' instituições sérias ; _ . .. . . . I os outros,. condescendcn(lo com a.s suas na-' 
. O $r. Presidente - Tem a. pa- tmaes levumdadcs de moços;· transigindo 

lavra o Sr Augusto qe Freitas. .-· - · ~om os · arrebatamentos impensados do sua 
Jd;ule, estes nem sorvem ao paiz nem ser-

o Sr. Augusto dê Freitas 
(éontin_tutndo)--'Agra.cleço á.Ca.mara a. a.tten· 
ção . com que me honrou, concedendo alguns 
momentos mais para a conclusil.o ,cla.s minlm.s 
o hseua.ç'Çíes. 

vem á mocidade; ' __ _ 
. O no bro Dep1liiado tem a. illustraçãopr·e- ·< 

Cli!a para salJer o quo vae pelo velho mundo · 
~m m:tteeia de _9nsino ~uperior c secundario. ·
S. Ex. s?-bo. e nao }>romsa que eu lhe recorde, • · 
o c1un v1gom na Allom<Lilha, e na Franç::t. 

o ~a. DAJu:o~A. LIMA- E o ,que so passa 
nos hstn.dos Ulndos. . 

cheguei, Si'. Presidente, )>or entro as dif
ficuldades inhm•cntes a esta tribuna, a ft.UC 
u.scendo sempre cheio de rnecios, ao ])onto 
capit.al do rninha.s considerações. 

Quem, Sr .. Presidente, nestes nltimos O Sn .. AUGUSTO llE l"RErTAs- Do que vae 
tmnpos houvel' segnido a. discussão tlrL im- pelos l~stadc,s Unidos, ü1mbcm <lil'ei. 
t>rensn. o onvitlo quantf) so disso no Par-la.- Quo fez o Govrwno, codificando o eu-
monto a respeito da. reforma do ensino, n.crc- sinn '? 
dita.r•(t que as instituições ost,ão perdidas, quo Quo fez o Governo clabora.ndo os regilla· 
os autores da .. rofoem:L esêJuocer:tm ou tra.- mr.ntos especia.us, rostl'ingindo-os ao que era 
lliram os seus sentimentos republicanos, que peculiar :tos institutos de ensino superior~ 
o ensino rctt·ogra.dou, substii;uindo-o a. dcsor- Regia. o paiz, Se. Presidente, o codigo do 
ganizaçãoda~ disciplinas; que <tS idéas con- 18D2, decretado pelo Governo, em virtude 
sagradas nas institui_ções libera.es · deS,~r-::;n1~ de igual n.utorizaçtio concedida pelo Pal'la
receram, que a ntoc1dadc_ está. sacl'ificada, mento, que hoje so eriça todo, deante do 
qüé a Republiéa estit cmvespera.s de r·uina. L crimo tantas vezes commettido, que, sub-

Senhores, .. si o . nobre representante pelo serviente ~~.s solicitaç:ões dos governos... . 
Rio Grande · do Sul· iiffirmü.sse não I !lo oflen- b · Sr.. BARBOSA L mA - Apoiado; nesse-·· 
·dermh <ts miúhas palavea.s... : ponto -<Lpoütdo, de inteiro · accordo _ co1rl. · 
_ O SR. BARBOSA LIMA-Do fôt~UUI. ]]onhmila,: V. gx. Protestei m occasião opportuna. · 

·• Ó Sa~ AUGUSTO m~ •:FREI'fAS- •• , OU diria 0 SR . . FAUSTO 0ARDOS0-1In.s nós fazemo~ . 
<rue esses que a$sim ·se .levantam, fóra do em tudo a. rnesmá. cousa. Sempre subservi- · 

.:.parlamento ou -dentro delle, ou não conhe.: entós. ao Governo: em finanças, em política,~~ 
c~m•a reforma; ot1 não teem i\,. palavra un- em reC'onheciménto do poderes, em reformas .
,gtdad!t boa fé que deve ter,· o legislador: rlo ensino; em tudo, a mesma subservicncia: ·: 
9u~ndo, ~enhores, se er·gue ilo Senado um 0 SR. P_AULA. RAMOS _:. _Quailt_o a mini. 
Illustre representante do . Districto. Federal ' 
paraa.s~everar qué a instrucção do pü.iz foi não apoiado._ . _. • . . . _ .. . 

·mal ferida pela reforma, perdendo-se tudo ·OSR. FAUSTO CAunoso-Ha excepçoes.qu.e . 
qu_a:nto · tinhanios ·bom, sente-se que ta.e~ - eu não posso det1~* ~ ,(IJa outros a~artes q ~\ 
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f. j§~'!RJ •... R . _ffijfiQ\iifj~(WSf~ãil%\i$!Eiii!~\J~1t'trttit%~lMt~~2~1l'%l~liml\1~~ 

.. .,._ .,, __ .-..... ------"-----~-----"--------~~--------

,s,.,-Presidente; fa.-::endo r;oar os tympanos, rc-lcomplexida,de dos estudos é tal que quasi 
clama allenp7o.) impossível é a.dqLlÍl'Ü' os conhecimentos per

O Sn. PAULA R:uros-Fni nm flttqnclles 
- que lavrou o scn pl'o';csto cúntl'a a auto

rizaç·.ft:o ._ 
O SR. FAus·rn CAH.noso-0 que sei dizer ü 

{}LH~ a. Cmna.r:t 6 a figura da subscrvicncia 
política.. 

feitos deste ramo da sclcncia e na Escola 
Polytechn ica a rcstricçãb tia liberdade Jlo 
alumno não. era necess:tria., a frequencia el'a. 
livre em quasi todas as aulas, o e:xa.me cumu
lativo era permíttído ! 
. Que motivo de ordem publica, senhores, 

l"ll'escrevia ess~t diveesidade de rcgimen nas 
O Sn.. ;\.unusTo DE FREITAS-- ... cllc, snh- Fa.culdades e em um mesmo instituto nas 

serviente ;i,s solicitaç·iios, :isvezos impol'tunas suas divcrsa,s disciplinas 't 
dos govcr·nos, cllo o applawlidor constante Fa,zendo a Faculdàde de Medicina e a Escola 
das reformas dccr·;~hd:v, oHe o confessor Polytcchnica cntra1•em no regimcn das de

, continno c patente da Slt:L pr·opria incompc" mais escolas, o Governo não creotí douteina. 
tencia,, se revolta :1 nltim:L hoea, om um mo- nova; restringindo a liberdade dos alumnos, 
vimento 1le dignida.de, que m:\l se concebe pela i'l'equencia obrigatorh\, deu-lhes em 
e ousa ct·iminar o Governo por ha\·er· feito troca como fa.vor unico o direito 1le fazerem 
o que lhe m<Lnda.ram fazer 1! · exame ll<L l" época, mantendo todavia o ensi-
. ·o ~ IJOiiv1·e em amplitude tal como elle el'a. 

·· - Su. G . .U.Dli'\O Lmm'l'o-E 0 quo n;(.o lhe Eliminando os exames cumulativos das dif-
. - mandaram razcr tam1JC111. ·. · fercntes series, medida. da, qual destoavam 

O Sn.. A:causTo DE Fn.gJTAs=-Peço ·ao nobre apenas "esses dons institutos, o honrado roi-
Deputado que me desvie deste ponto, porque nistl'o aboliu uma excepção quo tanto tinha 

:--_ . si :f'ossemos arras:;ados a discutír, a de irrisoria quanto de injustificavel e_ pe· 
~:!. - apreciar e ponderar . o que- S3 tem dito a rigosa. . · 
~t -proposito de delegação de poderes, talvez, O ensino livre, esse, nâda.soifl;eu. 
f>: Sr. Pre."idente, os estudantes ·de direito mal Ao lado dos àlumnos matriculados, ahi 
t:·jnlgassem da competoncia dos legisladores. estão os de cut•so livro com os mesmos di-
;~;.' Evitemos este . ponto delicado de doutrina ·r·eitos o n.s me.uun.s garantias. · 
c~, constitucional; não me faça o nobre Depu- Ao lado do professor offi.cial, ahi está. o 
i\< ta.do pôr em relevo a e:xqnisita doutrina das professor livre dispondo dos mesmos estabe
:~-· . delegações lícitas no regimen monarchico lecimentos do Estado, dos mesmos ln.borato
;;;, ·constitucional representativo e 1llicitas no rios o gn.binctes,scm se .lhes inquirie de onde 
:J· -regimen representativo republicano; nã0 me voem. 

levem para a, analyse (leste assump~o, e tor
nemos áquclle que ó o objoctivo das nossas 

~ · attençõos. . 
'"' -. Regia, dizht eu, Sr. Prc-;idcnte, o Codigo 

de 1892, decretauo pelo Poder Executivo, 
:, regia ns faculdade.~ do medicina. o regula

mento de 1~94, expeditlo pulo me uno poder, 
;""~· regulatucnto <iliO crcou (~ ~'Ul>pritniu en1-

pt·ogo . .; publico .~, e contt·a o qual nem hoje, 
i'. nq momento da. revoltu. da.~ eon:::cicnciai-:, se 

lovn.ntaram o.~ clct'cn~oro~ dt.L Con::;tituição, . 
-~ , ignorantes ainda deste~ factos co1no das pe
;io~. Ili1S disciplinare . .; transferidê"'.~ par<~ O llOVO 
\F. Codigo de regulaml:'ntos que vigoravam, ha-.. 
~:::_~-~,--_,-~via.· já 18 anno::;, e apontadas, entretanto , 
(: _ coniô novidade., deprimente.,; da época ... 
·;~- - ~ . . . . 

;,;'~·:· ,, · 0 SR. BARBOSA LBIA-I:::to não -tlel'efer.e a 
f{~·-~ ~nüll. . 
',~ .. ::{' c Q SR. AUGUSTO DI~ FREITAS- .•. e no:; di
I~:~, yersO.'l'ÍllStitutos divce.;o era. o regimen c3-
(::;~ , colar. _ 
;:\ , Admire-se a Camn.ra da situação do ensino 
~it}.:J1o _ paiz. Nas Faculdades de Direito era obt'i
~~·;gatoria a fr~quencia para os alumnos ma
~!i,i':.iricul~dos ; na Escola de Minas como nós es
:~Ç?iitabélecimentos de ensino swmndario tambem 
~;y() : era; na Faculdade de Medicina, onde · a 
~á:; 

0 Sn.. RODRIGUES DORIA-E' um mal. 

0 SR. AucruSTO DE FREITAS -=- A !ti est<t a 
extensão da liuer,lado do ensino entro nós, 
facultando-se no:; cstttholoeimontos officüLes, 
os ga.binctes c labot>n.tol'ios a. quem quer que 
quoir<L ensinar c pelo methodo que lhe a.p
pt•onver ! Pensa ser o nobre·Deputado por 
Sorgipe,Jüi'ensor das idéas adeantadas om ma
teria. de ensino, umgrande mal. 

Pois bem ; ao lado desse ihvorexcepcional, 
dcs:3a, homenn.gem a liberdade do ensino, o 
Governo não se preoccupou com o ensino 
dado particularmente por quem quer que 
seja. 

Aos a.lumnos que requerem exames nos es
tabelecimentos officiaes, com intuito de olJ
tercm o diploma que os hn.bílite ao exercido 
de uma profissão, não se lhes pergunta onde 
aprender~m, com quem a.prenueram, llUanto 
tempo ayrenderam. . . . 

Ha homenagem maiot' ao ensino livre_ do 
C!UC esta, 't ! . . _ · . 

Eu disse, Sr. Presidente que nao . hn. pa1z 
onclc o ensino seja tão livre como no Brazil. 
Na. Allemanha, a patria da liberdade <lo en• 
sino, onde notn.vel é o engrandecimento das 
universidades, não se permitte exame ao 
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alumno que não exhibe documento com que 
prove havet• frequentad() um curso parti
cular. 

Entre nós não so inquire disto; inquire-se 
lla sua aptidão, dos scms conhecimentos só
mente no acto do exame. Onde maior liber
dade? No Brazil ou na Allemanha ~ 

Na França, onde a licença havia invadido 
os dominios da instrucção ... 

0 SR.· BARBOSA. LÚ.1A - E a instabilidade, 
é a regra, porque não ha refo1•ma que dure 
um anno. 

nar obrigatorin. a frequencia das clinicas, 
laboratorios e exercicios praticos, no Brazil 
nada disso se Qx.igia. O a.lumno, no momento 
proprio, na época consigna,da em lei, requer 
exame do que entender, sem ohdgação de 
dizer de onde vem, o que estudou c onde es
tudou. 

0 Sr:t. BARBOSA LDIA-0 alumno não 1110.
triculado. 

0 SR. AUGUSTO JJE FREITAS- Onde maiS 
liberdade? (Ha di-versos apm·tes. Soam os 
tympanos.) 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS....,... •.. onde a Sr. Presidente, quandQ a.dversarios desta 
instabilillade ê n. regra, usando as palavras ordem se refugiam em argumentos deste 
do nobre Deputado, na França, em 1878, a quilate, a. batalha está ganha e a mocidade 
congregação d·a Faculdade de Modicina, re- que noa ouve, daqui sahirá crente de que os 
presentada pelo que ha de illustrc na scien- seus direitos c interesses foram attendidos 
cia medica, exigira a intervenção da autori- ·na refo1'ma, que teem sido até hoje illudidos, 
dade administrativa para, estabelecer ore- que os moços J.o Brazil teem mais liberdade 
gimen da frequencia obrigatol'ia em todas as na cultura do seu espírito e acqtüsiçã.o de 
clinicas, labor<~torios e gabinetes. No Brazil, conhecimentos do que os filhos da Allema
senhorer, não se exige do alumno a fre- nha livre e da França republicana. (Apar
quencia dos labor<~torios, a assistencia das les.) 
clinicas geraes ou especiaes, o trabalho nos Esses, no momento em que pedem a apura
exercícios praticas; colha elle a instrucçã.o ção da sua capacidade, teem contas a dar do 
onde lhe approuver e basta que nas provas seu passado, de onde vieram, onde estuda
de exame revele o ,seu saber. Onde mais mm e ctue tempo aprenderam ; os outros, os 
liberdade: na Frn.nça ou no Bl'azil? - que vivem sou o nosso regimen pedem o 

O SR. BARBOSA LIMA_ E' assim nos re- tribunal Julgador de. sua capac~dade, d~spen· 
gulamentos ~ Nã.o !la pontos em todas· as sad?s outros testemunhos da mstrucçao rc-
clinicas. ceb1da. . . 

Onde ma1s llberda.de, senhores, de novo 
0 SR. AUGUSTO DE FRBITAS- Estou ana

lysando o ensino livre entre nós e compa
J'ando-o. com o desses paizes. 

vos pergunto, no Br•azil, na Allemanha ou 
na F1•ança? 

0 SR. BARBOSA LU.fA-Nio me consolo, 
porque o nwdeto é lJeCluenino. O esta.lão 
nii.o me ítgrada. 

0 SH,. AUGUSTO llE F'I{.EITAS-0 estalã,o não 
agratla. a V. Ex. ! A Allemanba j:t não agrn.da 

O SR. BARBO.-JA LmA- Não conheço tão n. ao nobre Deputado para 0 estudo compara
fundo como um professor official, mas bas- tivo das instituiçõo.:J de ensino ! Ainda bem, 
tante P<U'a ·discutir, conforme mo3trarei. Sr. Presidente, que se ouve esttt expressão de 

Bem razão tinha ha pouco, <1nando pedindo 
pcrmissio ao nobre Deputado, deixei' ver 
ctue S. Ex. nã.oconhecin. a. fundo o mecanismo 
da. refot·ma do ensino. 

O SR. AUGUSTo DE FREITAS -.,.-S. Ex. ·rni'.d- um illustrado representante, como é o nobre 
trará ma.is tarde, depois que corn o seu hri- Deputado. A França não agrada ta,mbem ao 
lhante tatonto percorrer as paginas do co- nobt'e Deputado.? . 
digo para nellas colher e~emen~od <le discu:J- 0 SR. FAUSTO CARDOSo- Elle não quer 
sao ; neste momento, J?Orem, nao conhece o titulas. (Apa1·tes. Sor;.m os tympanos.) 
cod.igo. · . . , . - o St{., AuGUSTO DE FREITAS- Ella, St' ~ 

O. SR. B~RB?SA LT~I.A - V. Ex .. o q ne nao -·Presidente, a França, 0 centro da cultura. 
conl10ce pois dl%'0, 101 o que ouvr, que na;; h m na 
clinica,;: não Jmvia pontos. u a '· · · . _ 

, , , , ·,, 0 SR. BARBOSA LIMA-Amda nao chegou 
O SR. AuGUSTO DJ~ FRbiTAS-. O c1.ue db::;C, ·stn.liza.r um typo de ensino em cousa.. 

e valho-me do ommente proíe,;sot• dêt E.;- a cn .. ~ 
cola de Medicina, o Sr. Martind Teixeim, defi.nltLva. 
1~ quo ao lado da slllnnissão do alumno nn. O Sn.. AuausTo DE ~<n.giTAS ... ella tamlJe~ 
Alie manha a um curso particular, onde não agrada a.o nobre D~putado · i\ caso term. 
quer que seja dado, pu.ra. c1uc possa ser ad- eu .a ventura. de sa~1sfazer a. S. Ex . t~~
mittirlo a exame; quo q_uando na França a ze11do para e~se coteJo . a I~alla, a. patu.t 
congregação da faculdade pedia. a interven- <lo- desenvolv~men~o sctenttfico, esta q~o 
ção da autorid::ule ad~ninistrativa para tor- disputa a pr1maz1a com os centros ma1~ 

• Oamara V, Il . 1~ 
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·adiantados, que reclama a. va1Íguardti. no 
progresso tnedico como no jurídico ? Agra-
daria. voryen tura a. Ita.lia '? . 

0 SR. BARBOSA LmA- Eu direi que ne
nhum me agrad<t . . Não nivelari1os a Consti
itliçã.o Bra.zileira por nenhuma constituiÇã.o. 

. 0 SR. AUGUSTO DE FREITAS ...:___ 0 nobJ'C 
·:Deputado é cheiollc cautelas. 

0 SR: FAUSTO CARDOSO - Si nós nã.o te
mos originalidade para faztn' leis, c1n::tnto 
mais para fazer consti-tuiQões ! 

0 Sn.. AUGUSTO J)g Fi::.l~l'l'AS - S . Ex. tal
VOZ não tenha de memoria o· rcgimcn de 
ensino 1~a. Italia, ta)vez ní'í.o saiba. si pôde 

• alli colher elementos pa1'a a sua defesa, ou si 
irá lá encontrar. a sentença condeinnatoria 
do suas idéas. . -

O Sn.: BARBOSA, LnrA dá um a. parte. 
O Sn.. AuausTo n:E FREITAS - Faz hem 

o nobre Deputado em repellir com medo o 
cotejo com <t Italia. . . · · -

0 SR. BARBOSA LBIA- Não tenho medo, 
màs não acceito o cotejo ... 
. 0 SR. -·Auç;ÚSTO Di~ FREITAS-.; .porque 
ella é mais severa que a Allermnhai que 
a França. s. Ex. foi cauteloso, repellindo-a 
desd«3 logo. · 

O SR.. BARBOSA LDIA- Fui coherehtc. 
0 SR. AUGUSTO DE FREITAS- Sa,be V. Ex: 

o .q)le se estabeleceu na, ltalia livr·e, onde o 
descnYolvimento scientitico --rivaliza com o 
da Allemanha, essa Allerç.anha quo o nobre 
Deputado pelo Rio Ora nd'B do Sul rcpello? 

:-. O SR. FAUSTO C.-tRooso ~ Entreta.nto é 
_ on(le nasce o sol der pens~.mento modorno. 

0 Sn.. BARBOSA LIMA-0 Sol do marechal 
Waidersee. 

0 SR. AUGUS1'0 DE FREITAS ~Na ltU.liil., 
- pãra o a.lumno fazer exame do adíilissão, 

,"!::~... p~eCi~a c~ll~hir provt~ de frcqueilci<:t do Cl_!rso, 
~.~·C .- - . p_ara ó é'Xame de pro111oção _ti. -n1esma_ pl1ova 
o·>.,, . rle feequencia, para ·o exame final, ainda a 
·:·.r,. ·· prova de .. ~requencia.. 
~- Vede, se~ho_res, o que _existe··- no rcghnen 
,.: ·: . _-__ -~niv;ersit?Lrio d~ Italia, _ . naqu:c~le c~nt·ro . ~ci-
~ ~ entifico onde sé cura do· ·rutui")o dtt Pàtriü,, 
,.~ preparando ~ a sua mocidade. E . nós, IIi.oder-
~~>'_·. nos daRepublicil.; que no dizer do nobre de
%ir.·.·_< putado; sahimos hontem do esci:avismo da 
- . monarchia, fomos . além; deserivol vendo o 
~/2;· · ensino liv.re em toda a sua plenitude. 
.,. ,~ a ~sto chama o. nobra · Deput<i,do ;retro-

~~i-:~;: gr~~b~1~h~~~!~etpc~t~f~~~i;~ng~~ue presc1~e~ 
~f: véu o codigo do ensino em relação aos regi
·'·· ' · .. méhs. dos concursos ~ Si v. Ex-. sabe, com a 
2. bôa· fê qtie il~e inspií·a todos o~ actos, eleve 

render homenagens ào Governo, que p1{estou 
aos moços esse grande serviço, cerceando a 
bonhomia no julga.mento dos ·ca.ndidatos, am
p1iando as pl'ovasexigidas p·ara apuraçfl.qda 
ca.pu.cidade tlo nJ,estl'e c supprlrniri.do uma 
proya condomnada, já na França,c1ual<1 aprr.
seutaçãodathese, cuja a.ntol'ia era semprn 
-:.nn poiltu de suspeitas e-duvidas. · 

Vali<~ acaso ess·a prova -pelas ideias consüh
stanciadns, pela doutrina. ex pendida, pela sys
tematiza.çào dos princípios T Quem o autor 
dciln.? Era um ponto constante ele intei·roga
ção. Quanto á. defesa,, c1ue valia elln.~ Sabem 
todos quanto vence nas discussões 'o poder 
dos palradores ousados. 

O SR. Rumos).: LnrA-Entií.o supprima-se 
a. prova or:tl. 

O Sa. Auo i:JsTo nE FRF.ITAS_:_Delí.e-mc, 
V. Ex. concluir o meu raciocinio. 

Sa.he a Camá i·a quanto \ 'U.le o poder .diJs 
palradores ousa_dos, dos ignoi·antes atrevidos 
e quanto ü timida a verdadeira sciencin.; 
quanto é modedt.o quem tem solidos conhe
ciinentos para deante de um al'rójoignoi·au,... . 
te sentir entibütr-se-llH~ o passo, par~lysa.r
se-lhe a palavra, . e êeder a victoria aos au-
dazes. · . 

O Governo seguiu o exernplo d:t França, 
que, depoii de tantos anrtos do experiencia, 
aboliu essa prova, ampliandí>, porem, ªs <;>u
tras, e eliminando .da legislação do ensino 
úmponto em que se confiava a.oa.caso da 
sorte à designaçãO da cadeira sóbre que o 
candidato devia exhibir provas . üe capacidá
tle, ellc que, logo após, serht investido das 
fnneçõcs de professol' de varias outras ,fisei-
plinu.s. .. 

Como si fôra para. indicar ao lcgisl:tdOJ· :t 
urgencin. dessa medida, hn. pouco. mn con
curso realizado om uma. das-J'aculda~lcs offi
cincs, a sorte clesignou pa.ra. tO(las as pl'ovas 
uma sô das disciplinas da secção. 

0 S
1

R. Ronu.rc:t.JBS DoRIA-Qucm vu.e :w 
concurso va.e pt•epaí•arlo pa.rn, todas n.s clisci.: 
plinas da secção. -

0 SR .. AUGUSTO DE FimiTÀS- Mas não 
hâ.sta a pi·esumpção.!.preciso é exhibir~·ovas 
do capacidade . Na,o ha demonstraçao d_e 
sàbei• 110 meto materii.tl da. inscripçãó para o · 
conéursó . . . 

Agora, 81'; Presidente, . o candid<tto tem 
de realizar, ;).lém da. prova, escripta sobre 
uma das· "disciplinas, tantas provas ot·aes 
quantas as discipli!las dá ' se~çãq,_ e tantas 
pr.:>vas praticas quantas as mater1as ·que as 
comportarem. · . .. . . 
· Onde Sr. Presidente, ·maior r1gor na 

apmaC;ã.o da capac!dade ·.do m~stre : no re:.: 
gimen que pa~soq, Ql,l,. no · ~·eg1men que v~-
gora? · 
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Compor um professorado por til forma., Sr. Presidente, on o lwm·ado Deputado .h a 
f<tzendoco passar por e~:3u.s repetidas provas de <:~dnüttir que o ensino ll<LS lliscipiinas de 
de ca.pacida.de, não é, seí1hores, servir 11 um curso em cada scrie nã,o póde sc1· dado de 
mocidade, não é servir ao paiz, angrànde- modo cornplc~o no per·i~<~do lle um anuo, e re
cendo-llw as instituições? - formemos entã,o a reforma, no sentí.do de 

E este Chveeno llUC dest'arte cuida do fu- ampliar o numero de annos de cada, curso, 
tura dos moços, é apontado como um Go- pa.l'lt que os progr<tmm.1.s possLLm ser pcrcor
vcrno.retrog<td<J, secfario da cscra.vidã.o 110 ridos no tempo nccessa.rio partt o ensino 
ensino ! ! comi) loto, ddles, un S. Ex. h:.i. de adnü-ttil.~ 

Não, senllore§, sejn.mos justos, rendendo que o tempo loctivo official l~ suffi.ciente 
a.oshomens a homenagem a, <1nc tiverem dl- p<ím o ensino intog1·al das disciplinus. · 
reito.. - Si' admitl;ir que esse prazo é suftlciente 

Sabe o nobre Deputado pelo Rio Gt'ande a.s para o percurso regular tla materia do pro
modificações por que passaram os processos gramma, forçosamente ser(t arrn.~tado á 
ele exame nos- insjitutos de ensinG> superior? conclusão ele que no fim lle cada anno lectivo 

Saborêl em poucos dias, quàndo S, Ex. com~ o 1wofessor terá percorrido o progra,mma. 
pulsar a. rcí'orma partt honrar o compro- de sua cadeira. 
misso tomado. E vor<t então <1uã.o rigoroso O nobre Deputado pretenclerii, acaso argu
se tornou o.proccsso do apuração da c<.tpaci- mentn.r c.om cs,es proCt'ssorês que são o 
dade do alumno, salutar medida, pois que e~candnJo do ensino, o l'egalo dos m:íos 
não é servir ao paiz condescender com a estuda.ntes '? -
nogligencüt dos moços, dos t{uaes·lla lJouco Nem 11ar,wlles pôde mais o nobre Dcpu-
clisse,que ma.is tarde,c1uand.o scientes dosseus. tado appella.r. 
poucos eorihecimontos e victimas da incapa.- Senhores, oli sei, como sn.lJo a Camara, 
cidade com que os diplomaram, renegarão tressos pro1ess.wes,r1uc, por desleixo natural, 
0!3 seus defensores de hbje, que não soubnram por pouco amor á profissão, por motivos de 
1lesvial-os da, .cal'l'eira que bvavam. tJcht a onlem, clemoran~ o ensino, em pro~ 

Sabe s. Ex. quanto se fez 1 O processo de juizo sobretudo d.os alumnos. 
exame do alumno é o mesmo, scjà ellc ma,~ ,Era este um ütcto, Sr. Presidente, que se 
triculado ou não.. ·· observa v a nos institutos superiores e contra. 

Eis, Sr. Presidente, a escravizn.ção do en.:: o qual prompta c effi.caz medida se impunha.. 
sino, o privilegio dá frequencia obrigatoria! Lettra morta era. mt legislação. anterior a, 

O Sú. ·BARBOSA LBu-E' 0 mesmo·? Nft.o rcpl·essão · des~e~ act~ pelos dirMtores,~lele-
apoiLLdo. _ gados ~a adp.Jmstraçao,e o Governo, S_9Iente 

o SR. RomucuEs DoRIA d;;L um aparte. dess<t sltllLLÇtW, c_onverteu a congregaçao em 

O S A · . . F . A fiscttl tla lWOeetlJmcnto de ca.da. nm do sons 
R. UGUS'l'O Dl~ 'RE11'AS- l11'0Vl.t memlll'OS 

oral é vaga para. o alumilo livre, como o é .· · · . 
para o alumno matricuhtdd. · · J?est';trtc, cadtt professor sente natura.l 

Não ha absolutamerite difl'erençc.t alguma. estnnulo em mostrar aos seus pares oyro-
0 professor é o arbitro ntt escolha do gr~sso alcançado 1~0 desempenho do cnsmo : 

ponto sobre .que deve ser arguido 0 alumno; e SJ acaso se desvmr _da_ hnha dos seus de:.. 
não ha pontos previanlente oro·anizados.. veres, ou <t congrega.çao wtervem,ordenan1lo , .. . . ;o . . . . . -, os cursos complementares, para q_ue todo o 

O Sr •.. BARBO:;A LDIA- MttS lttt lumtttÇM programma seja percorrido, ou adverte o 
de materms · protessor em tempo, ou :finalmente, senhores, 

O SR. Àuc;us1'0 IiE Fn.mTAs-Ha, Sl'. Pre- e na hypotllese peior, ella, silencia sobre o 
sidente, o arbítrio illimit~do do professor facto, e, nesse proprio silencio, vae a censura 
na. escolha do ponto paf<.t a prova oral, quer eloq_ucnte ao professei' relapso. -
p_ara o alumno matriculado, quer pam o Si 0 Govcmo cercou 0 ensino official de 
não matriculado; o ponto será buscado na regalias taes, do medidas tão efficazes, po,. 
matêria sobro q_ue é requerido o exame. demos a.s:-mgm'tll' que 0· progra.mma da ca-

Diz, por~m, o honr<.ulo Deputado quo unuL do ira senL todo ollo percoreidó no per iodo 
difléreuça ha, e consisto ella em r1uo o aln- loctivo. 
mno matriculado faz o_xamo sobl'c a pttl·t.e 
doprogramma cxpl.icadu · no curso, e o ttlu
nmo não matricuhtdo não tem tt rega,lia desse 
limite no can1po da. materia,. . .. 

Eis, Sr. Prqsidente, o Rubicon da reforma; 
. eis o ponto em torno elo qual gyram. disfar-

çadas as accusações. . . · 
Ouça a Camara, entretanto, ao que se re

duz tm1ta grita. 

Aqni esl:;t, snllhuros, tL qllo se rotluz n. 
grande colounu~ lnvantadn · pelos que não 
querom medittLJ' soi.Jt•o n, loit polml que sn en
tregam aos azaros rlo:i l1lliL os! 

O nobre DepuGt1.1lo pelo lHo lh'tl.nlln do Sul 
conhece as rnodlllcacões lovrulns polo Go
verno aos novos regulamcn~os das insl.ll.tl!· 
ções de ensino superior ·~ 



Câmara dos Deputados -Im presso em 20/05/2015 14:43 - Página 13 de 21 

Sabe S. Ex. qual a systematização das Não foi tambem favor, senhores; foi a 
disciplinas ? necessidade imperiosa, a consciencia do 

Conhece S. Ex. os motivos que determi- dever, o proposito de um:~. reforma superior, 
nara.m a suppre.~são de algumas cadeiras?. a comprelu&nsão perfeita das regt•as que 

-O SR. BARBOSA LBIA-Para deixar alguns devem guiar o administrador nos trabalhos 
lentes em disponibilidade, percebendo todos de· uma reforma. scientifica do ensino. 
os vencimentos. . . Foi inspirando-se nessas regras hon:tem 
. O SR. AuGusTo nE FREITAS- Sr. p 1·esi- aqui tão prcconizadrts pelo nobre Deputado, 
dente, muito acâ.nhado seria. 0 circulo da.s preceitos do ensino integral, foi para pro
ambições de um Ministro de Estado, que porcionar aos moços, que buscam o ensino 
tentasse uma reforma da· na.tureza des~a. só superiot•, noções j<i. completa.s da physica, da 
para deixa.r m11 .dispJnibilichtde dous ou tres chimica mincral,da clüinica organie<:t, da bo
professores ! Seda. C'tstigo ou fa.vor 1 tanica, que o Governo taxou no ensino sê-

Como castigo, o illusteado Ministru do In- cundario o estudo tf~o necessario dessas 
terior nã.o teri:t. posto em clisp<mibilidade 0 disciplinas: . preparando-lhes a ·intelligencia 
honrado representante do Rio de Janeit•o. n:t primeira phase dos seus estudos~ meio 

Como castigo 0 Governo . não il'i:t tiral-o ~egut·o de comprehensão de todos os pro
da ~osição de mestre que tanto elevou. blemas da. instrucção superior. - · 
(Apouulos. B1·avos. Pat1~ws nas gdlerias. 0 Eis porque foi deslocado <las escolas supe-
S1·. Presidente r eclama attençr"ío.) riores o ensino das sciencias naturaes, para 

. Como ca.st~go, sabe bem 0 nobl'o Deputado, ser dado OI) ensino sncundario tão completo 
que um Muustro de Esta.d') não ousnria tocar cgutnto possivol. · 
nesse repr.esentLtntc da Nação, porque si 0 Succedia, porém, que o conhecimento dessas 
Governo t 1vesse palmas lh'as daria si ti- disciplinas em alguns · institutos superiores 
vesse posições lh'as ofl'erecet•ia, si ti~esse de ele ensino precisava_scr mais completo que 
entregar a educação civlca desta mocidade a em outros. 
alguem, confia.rh~ ao ca.racter immaculado 0 E' assim que na Faculda.de de Medicina. o 
ao saber profundo do l);}ptltado pelo Rio de .desenvolvimento do alumno requeria. conhe-

, Janeiro. (l3
1
·avos.) cimento prof1mdo ue physica., c o Governo, 

Como castigo, 0 Governo não iria colloca.r para attender com solicitude a tal exigen-
.- em .disponibilidade 0 meu honrt.Ldo compa- cia., creava / neasa. faculdade um cut•so de 

n~1mro de representação, sr. Dr. Rodrigues pltysica, medica, para applica.ção dos prin
Llma, 11rofessor distincto P 11111 dos ami o-os cipios geraes do physica, já adquiridos no 
mais dedicados da. situação. o ensino soeundario. -

Como c~tstigo, o Governo não iria. colloca.r O SR. BARBOSA LIMA.- Nesse ensino in-
emdisponihilida.r.lc <J.lguns lentos da. Facnl- tegral a mecanica entrava. como elemento 
d<t~le de Dirn)t:.J 1lc S. Pmüo, entre os llLLacs indispensavel'? ("Vozes nas gale"l'icts: lt:fttitobem 
o Sr. Dt•. Joa.o Montcit•o, nome dos mais no- B)'ltvos. O S1·. P1·esiclente {a:; soar ostympanos 
ta v eis na scienci;Ljul'idica. _ . · G ~·eclmna attenç,ro,farendo ve1·.que as galerias 

Con~o C<tstigo, senhores, nã.o podia ser. ?u"ío se podem mani{estar.) · 
Seria como favor ? Com semelhantes appla.usos, venlw.m de 
Ç> no.brn Deputado pelo Rio de Ja.neiro ollde quer que seja, não intor'i•omperei mais 

. detxa. alllda hoJn col't'erem lagt•imas de sttn· o discmso de V. Ex., porque elles me ma· 
. -.da<le da cadeira c1ue t ;tnto honrou. go <tm. 

. 0 SR. BARBOSA. LIMA - Não attrilma a 0 SR. AUGUSTO DE FH.EITAS- Não faz · 
mim este sentimentalismo. nial, Sr. Presidente; é muito natural essa 

O Sn.. AuGUSTO m~ FREITAS- Affeito a manifesta.çã.o. Qual o melo peloqua.l a mo
estas ín.a.n~festaçõcs da mocidade que o sau- cidade das csc;)las aqui presente póde vir . 
d;wa dutl'lamcnte l)Or entre a.pplausos; o em auxilio do nobre Deputado sinão est3 ~ 

- nohre representrtnte do Rio de ,Janeiro nri.o .E' por meio de a.pplausos-embora essa mos-
se despediria sern deixar com essa. mocidü.rlc ma mocidatle nã.n entelldtt, nem saiba o c1ue 
u:rtla :fibra do seu cor·:tç:ão. Não foi, pois, um o noiJr·e Deputa.(lo disse. 
favor, qué S. Ex. dispensai" ia. Eü vos diZia, senhores, CiUC a -reforma. 

A quem entã.o prestou favor o Governo ? depois de haver da.do o ensino completo da. 
A_os illustres repré.csentantes do magiste- physica no curso secundaria, creara o curso 
r~o nas Faculdades do S. Paulo, Bahia e Re- especial de physica medica; depois de haver 
Cife? . . ministrado o ensino . completo de botanica., 

Todos ell~s, St• . Presidente, lamentall! o creara o curso de lüstoria. natural medica; 
abandono daquelles reeintos <tugustos, onde .depois do estudo de chimica mineral e orga~ 
floresceu a sua intelligcncia. e se patentcQu o nica, cre11ra o de chimica medica. Parece-me 
seu saber. (Apoiados .) que nli.o houve prejuizo para os alumnos na 
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<tequisiçao dos conheciniontos uteis, com 
essa mudança no momento de ensino ·das 
matel'ia.s. 

0 SH.. BARBOSA LDIA -E 
miram a lUec<wica?. 

Onde, Senhores, devemos presumir maior 
com:petencia, no honrado Senador, cuja natu- .· 
reza é prnp msa a toda-a sorte de opposições, i 

por ClJ.lC snppri- no iUustt·o professor de clínica. de crianças, 
ou no voto unanimc dn. Congregação da Fa
culdade d<~ Bahia o da, Commissão eleita. pela 
Faculdade. do Rio '? O SR. AuGusTo - DI~ Fm~ITAS-'-Hoútem o 

nobre Deputado lamenta v a a, dc.ficienciu, do 
ensino aos a.lumnos da Escola Polyteclmica, 
mas hoje, que S. Ex. teve úppot·tunidadc de 
ver que o estudo (LO physicn, 6 dado do modo 
completo .. . · 

0 SR. BARBOSA LIMA-Não e tal. 

Ahi tendes, scnltot·o::;, os vnliosos, fun(la,.,. 
mcntos do aet,o do Governo. (Pausa.) 

Gomprchendo, Sr. Presidente, c1ue devera 
estender as minhas ol;servaçõcs muito além 
(lestas singelas palavras, dcspretcnciosamcn.te 
pr·oferidas; comprcltendo que Q assumpto me . 

o SR. Aun_USTO nF; FREITAS:_ .... como po· · traçava a obrigação de pcrconeras pagina.<:l 
(lOS ui.tferentcsregulamentos, pondo em l'ClOVO 

dcrei demonstrar, si S. Ex. quizcr ver o pro- os beneficios da reforma que mais util considc-
gramma. oJficlal do Gymnasio Nacion<Ll, lm roa umpaiz, desdobrando-as doantc dessa mo
de·convir em que os a.lumnos da, Escola Po- cidade, que, para sél'acspcrança, das institui
ly~echnte<~ trazem jà todos esses ·conheci- !;ões, deve cultivar a sciencia antes de tudo. 
111entos nceessarios ao curso de engenharia: Senhores, cu quero mais a mocidado do que 
g agor;L, Sr · Pr_osidcntc, que tive a.satisfaçã.O os falsos defensores dos seus direitos; mas etl 
do Pl'OV<Ll' que o ensino do physica, ao envez ri: qum·o entregue aos seus livros, honeando •~ . 
!lo ser retirado aos alumnos dos institutos l · fi 
sup· criares, lhe,~ é p·rorJorciotÚdo com maior Patl'ia po as Investigações scienti cas, nobili-

. ~ tando o seu nome por um pl'oce(limento digno 
uesenvolvümmto, pergunto ao honrado Depu- de respeito ,~ ordem 0 ouodiencia ü, lei, .fn-
tado pelo Rio Grande doSul o a quantos por- gindo aos desvarios, cujo t~rmo ninguem ~t~ 
ventura contr~rios X reforma,, que direitos ca.nça. 
temos nós de suppor que só nos estrtbcleci- Lembre-se ell<t de que quando amanhã., en· 
mentos superiores o mestre ó bom e o ensino volta nesse l<thyeinl.ho; volta,r atrás c1l1 htisca -· 
é util? dos seus coryphcus, esses se terão recolhido · 

Quo legitimaria essa prosumpÇão ~ aos aposentos commodos, rencgàndo os canse· 
O SR. RODRIGUES Do RIA dá um aparte. lhos que deram, esquecidos dos actos c1uc pra-

ticaram. · 
O SR. AuGUSTO DE FREITAs-Si, Se. Presi- Eu não quero · a mocidade arrastada 

dmlfic, estas considel'açõcs impunham a snp- pelas seducções do mesGrc a a.ppla.mlir das 
pressão de uma cadeira inutil... galerias um Senador c pwfqssor tam· 

O SR. RoDRIGUES DoRrA-A 11hysica não bem, quo aconselha o desrespeito ;:i, lei por 
era inutil~ Porque não se conservou o todos os meios (apoiados), porctue agitações 
curso? desta ordem nunc<t ilol'<tm conquistas de li· · 

0 SR. AUGUSTO Dl'.: l"HmTAS-., .inutil COIU berdade. 
As granclcs l'Oformas, senhores. se alcanavastidão que tinha .... çam no seio dos parlamentos ao embate das 

O St~. RoDRIGUES, DomA-0 mesmo pro- discussões serenas. 
fessor que ficasse dando o curso. ' . As minhas idéas ahi estão; fui o fundador, 

O SR. AUGUSTO DE FREITAs-Isto é ja ·.::.Iria ao laçlo de illustrados companheiros, de um 
questão pessoal. · instituto de ensino livre na Bahia, e tanto 

o SR. PRESIDJ~NTE _ Lembro ao nobre basta para que essas idéas sejam conhecidas • . 
t l. d (Apoiados.) . . . . -

Deputado qüe a hora es á c a a. Devo concluir, Sr. Peesitl.entc, que a hora . 
O SR. AuGUSTO DE l"REI'l'AS- V. Ex. mo vaemuito excedida e a, Camara está fatigada. 

permítta. alguns momentos c eu re8tringirei Si coubesse neste momento dirigir um 
as minhas observações: appello <í Camara, cu o faria sem outra, au-

Sí houve suppressão do outra cadeira, toridado que a (las minhas convicções liuc
con tra o que se levantou no Senado um il- racs; h a. actualidades na vida das instituiç:ões . 
lustre prot'e:::sor da Paculdade do Rio, tra- em que não é dado transigiL·; ha erros, 
zendo-a, como pedra de escandalo da reform~, porventura commetti~os no entendimento 
lavrando uma sentença, contra a. ignora.ncia de alguns, que prec1sam ser sepultados 
si não 0 crime do Governo, a suppressão immediatamente c em torno delles . s_e 
dessa cadeira, à de pathologia geral, foj. sJli- cercarem aquelles que. teem ,..responsablli:
citada. por voto unanime da congr·egaçao da dade . de uma :parcella do pocler; ~eante 
Faculdade da Bahia e da Commissão eleita I dessa agitação que . ahi está, frem_ ent·. e, . 
pelo. Faculdade do Rio. . .. - deante dessas ameaças nos recintos · dos ~ est_a .. 
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heleéimr,ntos, onde deviam imperar a ordem, 
. a disciplin ; ~ c o eespGito, só ha um eaminl1o 
. que seguir : - o Congl'esso Nacional IJI'ecif3<L 
dar ao Governo toda :1 :wfm·i,l<ttlc, prccis::L 

. rodeai-o de todo o :Lpoio pa1•a, o indc!'ndi vcl 
cumprimento da Jei. · 
- Demof!' 1ircguíLS, senhores, a JH'eocc:upa<,:ües 
de ordem potiticü,, a rcscnt.inwntos de ordem 
pessoal c cscudemos a. a.utor•ül.r~dc na. stm 
obr<t da~ resistGncií1 :LOs ÜJ.~tirwf;o.~ dos ágU;:~,
dorcs e :ws impotos d:tju \'cntude teansvia.da. 

Eis o que espor·o do Congresso NacionaJ. 
Em prol dessa- bati1llt:t, empenlJ:Lt'ci, !louco; 
mas. irá nesse poueo o melhor das minlms 

· . forças .. (Muito úem.; rnuito bem. Palmas no 1'e
cinto. O o1·adm· é muito t;um.p1·im.entarlo.) 

-.. O Sr. Ba.rhosa Liiiu.t ,-Peço a 

.o ol':tdor, c1ue se preza de ser um repu
bl~c:LJIO_consorvador, não traria !)ara esi;a 
tr·Ibpna um documento que tivesse de lon(J'o, 
shtw:no, a .. appawncia de n1n: ~ manifcsta,c;'ã.o 
dnmagogiCa : o que o tJ'I)UXO li tribuna f'oi 
um appell? !la.mocir1<1dc :1. Camara dos D1.r(m- · 
ta.r~os, ~olJcÜ<.tndo, nos iicl'rnos m:Lis respei:.. 
tosos, dtg.nos ~ <:lovttuos, ml!a. soluç~ã-o para 
alguns rhsposltJvos da uHw1a reforma. de 
ensino dos insf;itu l;os superiores da Rcpublica, 
que reputam coutrarios aos seus interesses c · 
a. direitos que leis anteriorc:; ltws garantiam. 

(NÚsa occasia:o ouvem-se applausos e mani
(esllt('ües das ffC!lel·ias, pelo que o 81·. P1·esi-
1.lente mcmda le_J" o ai't. 185 do Regimento, 
tendfJ a~ües cmwulado o o1·ador a inte1·romper 
o seu rltscurso). -

:palavra para um explicação pessoal. O Sr. Dai•bosa I.Ahna (continuem-
. o Sn.. Pm~siDEN'rE- Tom a palavrél, pat·a do)- I~Ji;tá persuadido uc que <L mocidade sa~ 

uma explicação pesso:Ll o Sr. Barbosa Lima. bcrá da,r mais unut.nv.Lnife.':!bLçã.o de sou 
res11eito á lei, provtmdo sim.ultane<únente 

í O Sr. Barboli!la Lilua (pa_ra uma q_uu.r!to de. veneração e . acatamento syste~ 
explicação pessqal diz que não e niais ·de nw,ti_co trtlmtu. aos poderes constituii:los da 

a.legC'ia:;nem d,e desvanecimentos o Qstí1do Republica. '" . · 
d'almàcom _que iorna á tribuna, :x-isso for- ' O 01'adol' não lJrovo_cou nenhuma manifes
çado pela oração fervida elo nobre Deputado t.a.ç:ãodc explosão generosa, porventtma in
·pela Bahia; _não é ma.is., como fôt•:t hontem cor~·ncta ela, rilochlá.de, nã2 _ desp~.l't<iu neste 

_ quando submettel'a il. apreciação da C;tma1•11 rec:r 11 f;o appl<msos -porventura .· prohibidos · 
._ a mensagem d;J, mocidade, do . a.lcgl'ias 0 es· pelo ltogimonj;o, muito embora já os tenha 

~:·; _,·tado de espírito tornàndo a abusar· da atton- visto muitas vnzes PU.l'ti!l<?S (los proprio~ Srs. 
/ ção. de seus collegas para oceupar-se de um Deputados, t.tuc . coJJhoccm melhormente o · 

· assumpto que havia. promettido discutir· nm ~~~gimento elo (lUHm·quer 'l''ese,ja., em occa~-
. momento opportuno. . . s1ao em que o enthusiasmo, por um<~ causa. 

- Não quiz o nobre Ueputiülo: que o oradoL' Clllí11<gter, faz translnr·da.r este scntimen-
pormanecessn neste estado o eoncitou o Con- to· · · 
gresso Nacional na sua formosa pm·oraçã,o a Nilo nos emocionnmos de que so.melJíanLcs . 
que cerrasse fi loiras em ~ornl)_~podcr con- ma~ü.lcsta<;ões represcn tem um precursor do 
stitucio1Íal, como si as autoriõa.ilcs da Rc- cspH'Ito de l'evolt<L, lJOt•vcn &ut•a ca.pê1zcs eb . 
publica estivessem porventura ameaçadas · chegar .•L manH'c~stu.ções suhver!tivas. 
na. smt estabili1iade c corno se pudesse, com . Causou ao ora.doi· vm·dadeira snl'preza o 

·: -. justiça elealdactc,empl'CStár •l ·mocida.dc per- pronunci~mcr:to eloqu~nte do . SL·. :Deputatlo 
·-::·:Tersos intuitos de machinarem a dernol.ição V,el~ I3a~Lta, nao que n.ao devesse esperar que

.,: .. , ilos poder·es publicos. S. Ex:. VIesse a ostu. tr1bur1a para defender as 
c"· E' de appretlerisõcs o cs.tado de seu espi- 'suas idéas consullsf;anciadí1snoprojectovence-

.rito, repete ; sim de í1pprehcnsõcs, mas por dor, quando em l8951oram rcol'ga.nisado::; os 
· motivos diversos dos de s. J~;x. ins~itutos do el1$ínr> judd.ico, mas nunca. po-

-- O que magôa ao orador nã.o sã.o os eslos derlê1 suppor que holtVC$Semos chegado<~ i;al 
_de _demagogia que porventul'a vics.:;em pe.r- sitnaç~ão politica, · qHe houvossemos descido 

~· turbar as dolilJerações do Poder Legislativo. a t1Ll attitude moral, no conju.ncto de nossa 
,?_·c:E' gutro o sentimento, é a convicção que lhe vida publica, que o e:<<wcicio do dii.•oito de 
;.;_::- g_()rou n'alma, o pronunciamento ealoroso do petição, pela formu. po1· que está consnbsta.u
~ ;: nobre Deputado, do ver (!UC chog:Lmos, em cia.do nc.<Jta mensagem, pudesse sol' vestido 
S: mate ria de - mn.ni!estaçã.o ·publica., em ma- com as cores r1tlm1s do. demonio das díscor
:·; 'i· teria d.e defef!a de nossos direif;os, a uma tal dias civis, do genio llií,t.bolico ela demagogia. 
: ·- .suscepfiibilrd.adc, qun parece que estamos !w.s Si ? ?ra~or :r:mdesse ser levado a , praticaP· 
~;: ~ :vesp'eras deforrnidavcl P!'Onuuciamento 1·e- c~sí1 rn,)usttça, .d.e suppor que a moci(lade das 
:.::. volucionario, que dir-se-hia que estamos em aea.denüa.s .da ~tepublica.p~·~t~n<le por qm~l
. 1,1m estado de equilíbrio social e polW.co tão quer mane1~·a ~mpor~ma del!beraçQ.o aos po~ 
., instavel que não h<L mais nada que esperar do deres eoustlttildos, nao estarJa com esta mo- ' 
t' Juncciona.mento da machint:L !')ocial. · · cidade, estaria a,o lado 4u, ordorn, ··. _ 
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Dirá, no emtanto, a. S. Ex. qu_c o Orador 
nã,o é daquelles a rp1em se possa f<.tzer ;~ !_n
.iustiça de suppor q_uc estú. no caso ele ser 
interrogado como orn s:tb.bu.l;irm, a vodlica.r 
:~té ond.e foi com :.~ libm·th~ue, apl'csontando 
um requcJ·inHmto. · · 

Tem dado-·pr-ovas úo ·que nào · disc:utc 
a.ssurniJto :.dgum .sem er-!tn<hü-o cota:.~ m:üor 
:.;ince r idade CLLW se póuc !lcsejal' ern . urn r·o

. publicano tão amigo da. oedcrn, como do süc-
cosso d.ó tod.as _<ts suas m<ttül'cstttçõcs. . 

PóUo as!:icvcrar a V. Ex. ; :1,1" ti go 1xn· <LL'
I;igo, ca-pitulo 110L' capitulo llnst.c J•cgult.t
mcnto. eomo dos •mtm·iores, ha. do :),nal.ys<tr, 
ecrto ·dc ·r1uo pl'ost:~ um se1·viço tL .Rcpublica. 

'Nunca. foi <J,rgurnonto nas assembléas que 
:'lC proz<tJn aprosent.ar, a titulo do preJi-' 
mínM, o conjuncto · philosophieo o do dou-• 
tdnas a qUe catla Deputado obcdocc. 

E C!ll<ttiflo, porvontur<~, se puuc!)se alJntlie a. 
cll•~~. pod.nr-se-hia. rotot·q_tür ClllC é n:lOlltot· 
que se doem manifcst<t(,:ões de cohet·encia 11:.~ 
vida publica ~como n11 prl va.<!_a, obedecendo a 
um dado. systmmi, tlo que nao obedecendo _a 
systcmu. de especio alguma, cedendo unica
mente aos oxcossos üo momento. 

D:~ndo por si e l)Ol' tlDlegttçã.o du. mocidade 
que obedece conscientcmcnte:t~l~is d~ Rcp_u
. bl ica o exemplo de subol'dtnaçao . as Iets, 
cntrea.s c1uaes estiL () Rcgimeüto desta Ca.
nml'a, pl'Otosta o oradot· ·que nn. occasm.o 
opportumi responder;1 ponto por ponto t~ 
to<la a.rgumcntaç\ã.o d.o nobre Dcputu.tlo pola 
Bahla, parn. provar que um<t rc(ot•rna quq o 
Oovorno · f'oi autol'izado ;J, l'azcr no ensino, 
Jlat'<t q_ue tivesse de alal'ga.l-o, no sentido <htl'l 
conquistas já cornpenúiadas ~ n:t ·Jcgi_sl;tç:ão 
existente, J'oi feito em rúoldes peqUeninos 
o estreitos q uc u.ll'cdam gt•osseü·amcu te :.t 
Vl~l'tíl.B p~t·tes de:-Jt;~ leg.islaç:ão. (M'IJ,ito bmn; 
nwilo bem.) 

OIWI~M DO DIA 

O Sr. 'Presidente-Pcoo aosuQht;cs 
Deputàdo.':! quC' occuporn suas cadeiras. 

V ao se proceder ás votações das ma.tePias 
const:mi;cs da ordem d.o din .. (Pa·usa.) 

Evidcntomento nfí.n lia. Jlumnro 110 J:f:cinto 
PM'a se lH'qcedot• á::~ vota.~~·ücs. (Paw;a.) 

Pu.ssn.-so ti. ma.tcl'iu. om discussão. 
.E' annunciatla a con1;inHa.çito da 2a discus

são do projecto n. 87, tlc 1900, m<tndan<lo 
observar .varias disposições paL'a fiel cxccuçi.i.o 
da lei do casamento civil. · · 

Entra. ~m discussão o ;ú•t. 1 o. 

O Sr. Prcsi((~_9-t:~-'l'em <L l)<LJÚ.vr:t 
o Sr. Galuino Lo reto, · 

O St•. · G:.tldino Lot•et.o diz que 
ni1o JH'c·tcwlia. occupar m:.ds a tribuna. éL 
pPnposito deste projccto. Demuvcu-o <leste 
propn:lito o discurso do Sr.· Barbos<.t Lim•~ 
em q_uo . a.ttribue . aos partid<J,rios ~a. prccc
dencin. obl'ig:Liioria do C<Ul<Unento civil a.llc- · 
gaçl'ies soplüstictJ.s, o q~e ind.uz mú. fé. Si 
n;i.o {'ôra isso nü.o voltíl.r"ÜL (L trilmna, apezal' 
Jtwsmo do 8. Ex. tc1· trazido ao dobt~tc 
novos <1I'gurneo tos colhidos nos Annaes da 
Constituinte, em rel:J,(,:ão an clomontn histo
l'ieo tln § .f" do at·t. 72. Esl;eanht.t que 8. Ex:. 
at·gumcnte que não se votou a. emenda. (h~ 
Commissã.o dc>s 2l e sim uma. !lu Se. Amphi
Jophio, porque verificrL-sc do discurso do S1•. 
Assis Bruzil u.poiado por 8~ Bx. que a Consth 
t.uintc não vo.tntl :t emcndn. dn. Commissão 
}Jor uma questão de ordem ; c porquo não 
vê (lilfeL"cnçt.t csscntia.l entl'n as duas emendas 
ll'ln em Stunmt~ l'cuuzi;un o t;cxto const.Hu
t:iona.l ás mesmlr;;simas palav1·as. Qmmto t.tv 
segundo argumento de S. l~x., declara que 
nenhum dos que Clucrom a prccedencia olJr-t
gn.toria rlo C<LSamento sustQnt:.~ quo ess<t 
obrig;ttor·ie<latle esteja estabelecida na 
.Constituição,ao contríloeío; o c1ue dizem é quH . 
a Cr>nstituição d,oixou iw Congresso ordina
rio a a.ttribui~:ão·dc manter ou revogar apre~ 
.cedcnci<~ obriga.toria. Quanto ao tcl'cciro tLr
gumcn to, que s~ fund:t na. rejeição da emenda, . 
li'ilguciras, decl<\l'il q uc iii alguma. cous;~ 
pt'OVU. estQ ;~t·gumcnto,prova <le ma.is, por<lUil 
provarilt q uu o Congr·osso ordinario não 
podePüt regula1· a. Ç!c[ebr•ttção úr1 ca.Sl~mentu 
fJiVil, a sua força. c validado. 

Declara que, Jlartidariu úu. pr•eccdoncia üo 
c<tSa~onto civil, votarht al~da hoje, si 
se . désse o ca.so, contea. <~ emend<~ FU- · 
gueiras. O con fron1;o du texto constitucional 
com a e me nua . toJ'na.. p~tlptL vel a superiori
dade daq_uello. A e'mcnda come~;a flizendo · 
c('uó «o casamento é um contracto civil», 
·definição intolor;.~.nto e impropria de uma 
Constituiçã.o qrio n~i.o · podia ünpol-a a um 
geando numero' d~ fleis que vcem nello um 
saçrarJlellto·. O resto da emenda ora super-· 
fluo, pois que ninguom contesta ao Legisla." 
tiv:o · orLllnario o diL'I3ito de regular ·a · 
cclcbraçã.o fló casarnento civil, a sua. fol'Qa' e 
vt~liúttde. · · 
. Lê o que disse o St-. Chagas Lobat~, cit~do 
pnlo S1•. Barbosa Lima, o uccl'csceuta. que () 
texto constitucional corrcsponde melhor . ao 
portst1mento externado por aq_uellcdo quo~ 
o monda Filguoiras,. rtuo impunha uma defl~ 
niÇão U,o casu.mento. · 

Dcclar:1 q~e nã.o vê na preccdenciaobri· 
gatoria slm[!lCS n:wteria procOdSUal, IJ,~ffi lh~ 
p~i'?ce que 4 Uonstitqin.tc fosse con. vid<!.dít . a 
vel-a assim, como diz .o nobL'e Deputado IJClQ 
Rio Grande do Sul. .· 

, __ ·, .: 
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Pelo processo de argumentar do nobre 
Deputado, a Constituição poderia ter intelli
gencias di:trercntes e igualmente verdadeiras, 
o que evidencia o defeito da argumentação. 
Lê parte do discurso do Sr. Coi•rêa Rabello, 
invocado pelo nohre DeJmtado pelo Rio 
Grande do Sul, c mostra como nelle se 
acham muitos ::l.})a.rte~ do Sr. Gonçalves 
Chaves, cuja coml)Ctencia. e saber são gera.l
menée reconhecidos, nos quaes esse illustre 

Ninguem mais pedinào a palavra, é encer
rado em 2a. discussão o art. 1° do projecto 
n. 87, de 1900. 

EntP:i em discussã.o o art. 2°. 
v.ccm á Mesa, são lidas, apoiadas e postas 

conJunctamente em discussão, as seguintes 

EMENDAS 

Ao JWO} ecto n. 87, rle 1900 
.. jurisconsulto declarava em plena Constituinte 

e sem contestação que o texto coi1-Stituciona.l 
nã.o embaraçava o legislador ordinario par<t 
dMretar a precedencia. obrigatoria do casa-
mento civil. Lô a parte do discurso do Ao al't. 2.o-Substitua-se pela seguinte: 
Sr. Epitacio Pessôa, na qual nã.o vê nada que As formalidades e ceremonias de qualquer 
sntfmgue a opiniií.o do nobre Deputado pelo cul~o, confissão- ou seita, não eximen da pe
Rio Grande do Sul. O que nesse discurso vê naltdade - do art. 288 do Codigo Pena.l, eni 
é o ospirito l'eaccionario que vac até a que inéorrerã.. aquelle que depois de tol-as 
pl'oClamar a necessiuadc d<t precedencia ol!serv~~o par<t apparentar como legitima a 
obl'igatorin. uo registro civil às cortmonias sua umao com mulher solteira ou viuva, ue 
religiosas do bil.ptismo e da encommendaçã.o maior ou menor idade, deixar de contrahir 
(los defuntos. o casamento civil. 

Nã.o comprehcnde em summa como o no- § 1. o . Neste caso lmver<i. procedimento 
bre Deputado pelo Rio Grande do Sul, que official da justiça: 
nesta materia tambem ioi um vencido na. a) Sempl'e que a otrendida fôr menor de 
Constituinte, increp<t aos que pensam como o· 21 annos. · 
orn.dor de vencidos que quol'om continuat· n·o b' Mcdiaóto representação si fôi· de maior 
sophisma. Com o mesmo <lireito o ot·aclor. / 
poderia retribuir ;~ inct·epaç~ão. idade. 

Um Codigo Penal, como o nosso que con· §~.o Não terá log;:u· i~nposiçã.o de pena se 
tom disposições como a do <trt. 1. 170- que segmr-so o casamento civil. . 
pune a. quem pcr:mguir ;~lgucm por motivo Sala das sessões, 5 de junho de 1901.-Al-
religioso e que c~ntém um c:Lpitulo int.itn- (1·edo Pixto. 
lado «dos crimes conl;t'a. o li,vre exercicio dos 
cultos» (arts. 185 a 188) nã.o' conteria col'ta- ~ubstitua~sc o art. 2" do ]Jt•ojocto }JOio se
mente uma disposição r1ue visasse :t pnrse- gumtc: Os cas;~mentos celebrados, segundo 
guiç~ã.o de alguom por mo•i.vo de funcçã.o reli- os P"Cceitos de quaesquor· seitas ou confis
gioS<t. - sõcs l'eligiosa.s niio isenta.m a quem os con· 

o que 0 art . 284 de Codigo Penal pune é tl'ahir da responsauilidade . criminal que _ 
a. _omissão da _cautella sem a qu_al a. funcçã.o couber nos casos dos arts. 267~ 270, 271, 272 r · 1 t ffi e 273 do· Codigo Penal, emqu<Lnto não se 
re Jg10sa ( 0 cas::unen ° 0 eroce perigos. re:tlizar o casamento civil,de accordo com a.s 

E' tão verdadeiro dizer-se que os que que- leis que o regulam. 
rem a _precedE)ncia ohri&atol'ia do casamento § l. o Além dos casos do art. 274 do mos
civil c1uer•cm a punição aa funcçã.o religiosa, 
como seria affirmar que o nosso Codigo Pe- mo codigo, terá log<~r o procedimento offi-
nal pune a quem se casar mais de uma vez, cial da justiça quando houvér representação 
omittindo o elemento conceitual do art. 20:3, da propria offendida ou de · seus legitimos 

: que exige um ca.samento anterior não dissol- repPesentantes. · · 
vido. § 2. ~ O direito de queixa privada ou de 
. Diz que-os argumentos tirados do ·n. 2, do representação só presc~~everá, quando os cri
art. 11 e dos §§ 3° e 7° da Constituição não mes forem commettidos sob o pretextó de 

· .teem o valor que se lhes quer dar, pois, .que casamentos religiosos, depois de realizado o 
essas disposições coexistiam no projecto de casamento civil. · 

_ constituição apresen'tado pelo Governo . ao Sala das sessões, 5 de junho de 1901.-
· .. · · lado do§ 4°que estatuiaaprecedencia obriga- Azevedo Ma,rques. _ 
· -.d oria do casamento civil. _ A modificação feita 

· no§ ·3o não foi de molde a diminuir a força do· ~. Ninguem p_edindo a palavra, é encerrado 
argumento que oraapre~enta. Estando d~da em 2a. discussão o art. 2° e successivamente 
a. hora, o orador conclue o seu discurso. os demais artigos do projeeto n. 87·, de 1000, 
(Muito bem). · · ficando adiada avotaçãQ, _ 
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SESSÃO -EM 5 DE JUNHO -DE 1901 97 

Vão -~ ímprimil' as seguintes 

RgDAC(Õl~::; 

1 Benja.min Franklin de Ari:-u(b. 
CainaJ'<1 .••••.•.....•......• . 

Max Fleus~ ......•. ~- ........ . 
N. 1 ~~ A-1901 José Henrique Aderne ......... . 

Francisco Xavier Paes de Mello 
Redctcção final do _p_rojecto n. 13, deste anno, - Barreto .................. ~ .. 

gtteautOI·izno Porle1· Executivo a abri~· ao Anf;onio dcSotiza Guedc.;; ...... ; 
1lfiniste1·io da Gteen·a o c1·edito e,;;tmordinà- Miguel Jacintho Noronha Feital 
·J·-io de 837$412, pa?·a pagamento do onle- Tibcrio Burlama.qui Castcllo 
nado ,elo fiel aposentado do extincto A1·senal Branco .... · ... · ........ · ... . 

6:75?8416 
10$370 

5:862$926 

4:709$676 
4: II0$000 
l :393$547 

l :006$448 
de Guerm do Estado de P ernambuco Jo ,ío Pcdt'O Affonso de Oliveil'.:L Mon-
Leopoldino do Rego tauey' ............. ,......... 5:165$015 

Joaquim Bento Rodrigues S.tnt~s 
O Congeesso Nacionalrcsol.ve: Mai~t ....... -...•......•. , •... 

-Artigo unic:> .. Fica o Poder Exeeutivo au- Ft'<tncisco Lin'l dos Santos ..... . 
l :632$677 
4:477$838 
5:327$771. 
2:397$218 

torizado a abril' ao l\Unistcrio da Guerra 0 Procopio José Lorena da Silv<t. 
credito cxtraordina.rio .de 837$472, para pá.- J9a.quim Xa.vier Baptista Junioe 
gamcnto do ordenado do fiel aposentado do Francisco Felipp3 Nory de 
extincb ArseMl de Gnerri1 do Estado de Per- Araujo..................... . 2:730$819 
nambuco João Loopoldino do Rego, <t contar .Toã.o Baptista VaJlois... .. . . . .. 1:035$482 
de 19 de janeiro de 1899 a 5 tlc fevereiro· de Deodato Pinto dos Santos...... 6:415$59l 
1900, visto nü.o haver sido contem11lado nos Sa.la. das commissõcs, 5 de ]unho de 1901. 
respectivos orç:amentos ; fazendo as no cessa.- . -Gu.edelha Mow·ao. -Aravjo Ooes. - Vi1··iato 
rias operaçõe.s e revogadas as disposições em )1fascarenhas. 
co_n trari o. . · 

Sala das commissões, 5 de junho <le HJOl.,- Redacçiío final do projecto n. 15, deste anno~ 
(;uedelha Motm.To. -.Arm~jo Góes. - Vil··iato que fixa a força ?W'I)(tl pm·a o ert:ercici& 
Jl:útscm·enlws. de 1902. 

N. 1,1 A-l!JOl 

Redac:çlio final do p1·o}eclo n. 14, do co1·rente 
anno,qttc Ulltol'iza o Pode1· Executivo a ab1·i1· 
no lliinisle1·io ·ela Inclust1·ia, Y-iaça:o e 
Obras Publicas o c1·eclito extt·ao1·r.linm·io r.le 
120:473$521, de~ti1iado ao pagamento de 
_ 1'encimentos aos funccioncwios ela Repal'liçtio 

· Geral doi; Col'l'eios, aposenlar.los e demittidos 
tle 189:1 a 1895, em vi1't1.rdc de aclos do 
Poder EJxxutivo e postm·t:onnente ?·einle
g1·ados 

O Congresso Nacional deceettt : 
Ar&. Lo A forç[t naval, no anno de 1902, 

constartt : 
§ 1.0 Dos o:nc~'les -da. armada o ch~sscij 

anncxas, conforme os 1'espocti vos quadros. · 
§ 2.0 De 130, no maximo, aspir:mtes e 

guard<J,s-marinhas. _ 
§ 3. 0 De 4.090 1)raças do c.orpo de mari

nlwiros nacionacs, Inclusive :300 praças para 
as companhias de foguistas c 190 para a com-
panhia do Estado de Matto Grosso. . -·· 

§ 4.0 De 700-foguistas contract.allos <lc con-
0 Oongrcsso Nacional resolve: formidade com 0 regulamento prornulgad@ 
Artigo íülico. Fica o Poder. Executivo '·au- pa.1·~ · os foguistas cxtl'aorüinarios. 

torizado a tLbrü• ao Ministerio da Industriá, · § 5.o De !.500 aprendizes marinheiros. 
Viação e - Obra-s Pt(blicas o credito extraor- s .G.o .De 4::;o pr··acas (lo corpo de infaritari.a. 
clinario de 120:473$521, . destinado ao paga- ._, " • 
mento de vencimentos aos funccionarios da de marinha· 
Repartição Geral dos Correios, abaixo men- § 7. o Em tempo de gum'l'a, do dobro _ do 
cionados, durante o tempo que estiveram pessoal dos_ §§ 3°, 4°, 5° e ô

0
• - . 

privados deseus cargos por acto do Podet• Art. 2.o As praças e ex-praças que se ~n-. 
Executi-vo, entre o mez .de setembro de 1893 rràjarem por mais de tr·es annos e em segutda. 
e o. de agosto de 1895, fazendo as necessttrias por dous, pelo menos, t3rão ~ir@oito 01:n ca:da 

· op~rações e revogáda.s as - disposições em engajamento ao valot' receb1d~ em dmhe~ro 
contrario. ·· - .. das .peças de fardamento gratmtamon'te dts-
A1fonso Henrique de Oliveit'ri. tribuidas aos recrutas. · · · 

Montaury .. . .... • · • • • · · ~ ·• ~ · 3:898$925 Art. 3;o Bão revogadas a.s dispo3ições em 
José--Bernardino Ribeiro Guima~ contrado. · · · · - · 

rães ................ ~ .. . . .. .. 2:l: 564$516 . - . . . ,v, . 
Aureliano Martins de Azambu,jl.t Saht das commissões, 5 tle junho de .luvl. 

M · ll · 1 998M'·994 -G· 'tedelha · ltlow·t.To.- Amu'io Góes. - Vi-Cll'O es ... -•. · .. _........ . .. . . • ' : ., ~. • " 
L·uiz Nunes Pires ... -...•...•.. , :3,1: 973. · . 32 -,·i ato · llfasca1·enhas. 

Cnmara V. II 

.-..... .. 
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N. 24 A-1901 ctor de contabilidade · da Secretari~ · da · Via"'. -
- ção e Industria, engenheiro 'José de Napoh~s 

-:Redacçlto firba~ doprojectà n: 24, clestc anno, Telles de Menezes; . tpdo o tmupo que o 
que a1-;toriza o. Podêi' E:>;ewtivo a concedm· mesmo serviu em varias commissões dos Mi
seis ·mezes de licença, com o ordenado a que nisterios da Guerra, Agl'icultura e Viação e 

.o-. t-iver direito, ao · conduct01· flOral do abaste- Industria. __ . . .· . · . · . 
: .. · · dmento de _u(Jua á _cc~pital Federal, Alceo Art. 2. 0 Revogam-se <1S disposições em 
.\;', _ ]tfctrio ele Sá Fn3iTo contrario. · · - . _ . · - . . 
~' :::: O-Congresso Na.cionalrt?solve: . Sala das commissões, 5 de Junho deJ90l. 
- ~ :- · Art. 1.° Fica o Podm• Executivo au.torizado - Gtteclelha: llfow·,To.-A?·aHjo Góes.~ Viriato 
. a· conceder seis mezes de licença, com o or- Mascarenhas. -- ·. - · · · 
· denado a q_ue tiver direito, ao Sr. Alceo Vão a imprimü~ os· seguintes 

:Mai'io dé Sá. Freire, conductor geral do abas
- tecimento de agua <1 Capital Federal, para 

c,-:tratar de SU.\1. , saude onde ,julgar COnYe-
PARECERES I 

'·' niente. . . 
N. 1:3 ..;.. 1-001 . 

f>h Art . . 2. 0 Revogam-se as disposiç~ões em Concede ao Sr. Deptttado .Tose A.ntonio da SU-
_contrario. · . .· veira D?·ummoncl, licença 11am deixar de· 

Sala das commissõos, 5 de junho de 1901. .compa1·ecer âs sessões ela Oamm·ci d.umnte o · 
-Gucdelhci 21Iuur(Ta.-Aràujo Góes._:_Viriato cmTente amw · 
Mascare-nhas. 

A Commis:;ão ue Petições e Poderes, to
mando em consideração o · requeriluento em 

s;<~ecZàcçtio final do projecto n. 104, de 1895, que o Sr. José Antonio da .Silveira Druni
: : · - qtte auto1·iza o · Govemo a -mandar pagar mond, Deputado pelo Estaclo de Minas Ge1•aes, 

. pela tabella annexa ao decreto n. 113 A, de allegando motivo' de molestia, pede licença 
31 de de:;e~nbro . de 1889, desde o morte de para deixar 4e. comparecer r~s sessões da.Ca-c · 
seu rnraTido, 'o meio soldo a qwJ tem direito mará durante o corrente anno, é de pa-recer: 

N. 39-'-1901 

D. Rosa Joscpha ·· da Cu.nha e Cnu, 'Di~õva Que lhe seja concedidã,_ a rêferi<la_-Hcenç~a; · 
·do c(!pittlo do exe1·cito Lt~i:: da Cunha e Sala das Commissõos, 5de junho de. 1901. 
OrtL:: '- -Esparidiiio, presidente.~Tãva1·es .de Ly1·a, 

~relato r. -Jose Eu:;ebio. ~ 'l'l'inda~lc. · O Co11gresso Nàcional ·resolve: _ 
Art. I . o Fica o Governo autorizado a. man

dar pagar pela tabella . annexà. ao _decreto 
~ . . n. 113 A, ··de ~1 de ·~dezembro · de 1889, desde 
<._: _:a morte do seu inarido, o meig soldo a que 
>t:>Jem direito D .. Rosa Josepha<· da· Cunha e 
{;~ ,~: Gl'UZ, viuva -do .capitão do exerctto Luiz da. 
, ,, . ·cunha e Cruz, morto em . có~nhàte por occa: 

Opina ._ no . sentido de sere1i~acceitus r'.> ç1ne&das 
offe,·ecida.s na 3a. cliscitsslio do pi·ojecto _ 
n •. 99B, de 19QO, qtte 1'corga1iizà a .'J.ustiça 
iZo Dfst·l·ieto Fede1·ar · ·· -- · 

F i siãodaretomada. _da praça de Corumbá: , 
~~ ' ,' .. __ -Art. · 2. o -. :Revoga.m"se .. as ·· .. disposições_ em A . ·commissãó . ·-d-e _. Or~rneÍl to; •- ;depóii! ·_de· · 
;-;:;:; -contrário. · · .. · -· . .c - : - devidámente examinar o projectoil~ - 99 B, do 
:2?· '~ -sàla das Commissões,' 8 dejunhode 1901; .. anno pâssado; que. re()i'ganiza· a •· Justiça'd_o . 
~ :: ·~ .,.,.: .. ,:GHeilelha 011-Ioúrteó. -,-A1·aujo Goes .-Yiriató· ·Distr"icto Federal,_com as emendas· oíferecidas 
;,:~:::::Jrütscm·enhas. · - ·- 'em . _ 3~o ·· discús~o. - · tendQ ·-de •· .se pronunciar ·• 
·'·. ' N. 40- 1901 sobrea parte relativa a augmento de des~·"· 
'~'{,' . :·· · , _ __ . -_ -· ___ -:peza, é de parecer.que.seja o me~mo projecto 
:~·,:·. Redacçtio final do p1·ojecto n. 2$5, de 1900, adaptado, com as modificações que a Camara-
1'~::: • qtte auto1·iza o Pode1· Executivo a computar, julgar convenientes.; P()l~<:J.Y:anto, ·ernb.ora_ re
;;s"~-: - :)c.J>ara a~_aposentadoria _ · clo . director. de co~ :sult~ de sua approvaçã,p·um pequeno accre~-

·. ;>tabil§:dade fla Sec1·etaria da -ViaÇci'o e . In-_ .cimo -na . :resp_ectiva . rubricà .do 'orÇamento 
,., ... ;} · : au~tria, engenheiro Jose de Napoles -. Telle_s_ act:ua.~, q 1;1e talvez ·_ .não .vá .. · ~lé'ríl de 3Q:DOO$; · 

!;:.,:,~:•~; ·:. ele ';:M'emqz~s;. _ tod() - te-mpo ; em . que este, todana 1S3o será. -Ja_.pg~mente .COIUPCn!31),do _ 
[.f:C:'A:~ ·serviu .• e"~ iári~s -_ commis_~ões dos Minis- pelas ~:grandes v~ntage!ls que · ,fórçôsa ~ !la· 
;~~::F ;,. r·• terios ·_ dq_ : Guen·a, Agricttltw·(!. __ e · Viaçii'o e -turahnente -hão de- provir. do · systema ju~ 
t~ '-, :J'nd._ustr_ià _ · . < : > ;,:, ,- · _._ . . diciário que· a medida pr_ójectada est~belece_~ -
,_:_:_-. :_.~_: __ ·_- . - ~ ··o· >c· o. ·n- g. r· e· s;s· o -N··. a'"c·r·o· __ n·._ ·al:,_ _.d._e_ cr.et·a. , .. : - - d- Btastca c~nt slid,e~~rt: 9-ue;-; inipllantadla~ J?-Oít.i ô~o.' 

. .. .•.. ·. · • . ·.· ·. ' ._ ' "' . . ' _.· .· , . .. . - . CS a . apl a a JUS IÇa SqlgU ar na w.•lnS ano; 
(;i\" ; _Art. ·- . 1~ 0 <'E· ·o .Poder. Ex~cútivo autorizado . c ia., ·a marcha, dos processos será muito _ màis 
[~i.~;.~ .C()ll1put~r, pa~~ - .a. apO§ç_Ilt.~doria d.o : ·di r~- r v. pida, c~·e~cer(~ ~onsequen ten1ente. · o ~?V:h 
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mC~to do§ -'cartorios . dos div~rsos juizo.:;, e, AGommissão de Marinha c Guerra consl- · 
portan:to, mais avultará a . rendn. da taxa de~·ando · ent,rchnto que, para 0 pr~enclli
j ucliciaria, ea de oútros impo3tos, có_mo de .me-nto dessas vagas, di~punha 0 Governo do 
seUos e ~ansmiosão ··de })t'opriedade, cuja p1•azo de um anno, . segundo a. lei 1i. 585, ·de_· 
<trrecadaçao tambem mais _importante se 6 des~tembro de 1850; , _ ~ 
tornará, .si maior . qwY aetualmonte fór o ConsJd~ranclo que o supplkante não p1·o
numero de feitos que se processar-em no Dis- y<:n~ ter s1do este prazo excedido, 0 que seria 
•tdcto Fedm·a.l. ·· · mdJSpensavel pal'a a justiftcacão do seu di-

S.t\la d<\S Commi~sõ~s, SQ de'maio de 1901. rei to ; " · 
____.. Paúléi Gtti1ita1·aei, presidente.-· Nilo Pe.:. , ~onsidorando que, quando tivesse sido vc
ç<~ttha, relator. - Se1·zr3dello Cm·,•êit.- May- nticu.~a . osta hypothese, o .. mesmo direito __ 
,·mh . ....;.Cctssiano do Nascimento.'- 1S. Ban·oso deen,lnu, em face · 'do (!UC ·detcr•mina. a lei 
Jtmio1·--:- Fmncisco Sá. -':-Comelio da Fonsecá, n. 221 '· de 20 de novel.n bro do .1884 ; · ,1 

com restricçõllls. Cons1élerando, finàlmente, que nenhuma. · 

N:J5- 1901 . 
allega~,:ã.o. <~e s~t·viços apres_enta, o suppli
cante pa.l'a JUStificar o recebmwnto de uma, 
graça especial ; e 

Jndefe·,.e o 1·egueri;nento ern qtteo. tenente do · 0tJ.r:is1derando flUO o n1elhorJ.mento de rc-
4..0 ·regimento de artillta1·ia .AugHslo .· da forma, vindo revogar dispo13içã.o antiga, es- · 
,~ilva e$d pede permis'sa:o pMa matricHlar- tn,belecm•á um m<to pi·ececlente, porque dar<L. 
se,po1· mais tnn anno, na Escola 1lBlitar elo logar a novas e m<üs bem funr1adas recla-
Bra~it, afim de poder mellúrra1· nptas que mações ; . 

,-obteve, de ·approvações simples" no Joanno; ê por isso a Com missão de. pn.recer que 
e na ta. cadeira do 3? ann'o elo ~~tl•so geral. seja, indeferido o requel'imento do padeo José 

M <WÜ1 'rüdeschi. · 
N Com missão .. de . Marinha é . Gue1•ra foi 

presente o. requerimento . que àô :Congresso 
Naciomtl dii'ige o_to ·tenente do.4° .regimento 
de . artilharia. . ~e · ctunpanhá. Augudto •· da 

. . Sala da.s Commissões, 5 tle junho do 1901 • ·. 

.:-~1Z-vesBarbosa, presidente. -R. Pairr.tto.- • 
So~res elos 8a'ntos, l'elator .-Ai-lmq1.~e1'qHe Sc
?'IJJO; _ 

N. 11- wm 
. Silva e Sá, pedindo lhe seja -pemüttido . fi·e
·{LUehtar, _por mais um.anilo, a Escola Militar· 
üo l~raii~ com ~ o fim de melhorar as aPpl'O~ 
vacoes stmples que obteve na aula do 1° anno . . . 
•C na la cadeira do .. So anno .· do curao geral Int.le{ere o Yequerwwnt~ em que ~ ganm·al . de 
pelo Regulamento <le 12 de abril de 1890 .. ·.· , lmgada t·e[orn.zaclo do . E-ccrc1to Franczsco 
. ACommissão, tendo .· em • vista 0 que iri- ·· tlePaula. P_e1:eL1:(t Fol·tes pede s~a r_eve,·sao 

forro:.~. o comma.ndante da. referida Escola;. . .::. ao quctdro effcclt1JO do ?1tcsmo1~xc1·c~to 
<tuo a melhoria~ qe approvações, como tem · . · . - · . . 
em vista ci snpplicante, não. Of!tlJ, dopendci.ndo. · A' · Go~UJnlSS(l.O . \lo . Marinha_ c Guerra foi 
-do matriculá naquelle estabelecfmanto--:-é de preSeJ?-tÇ () requerimento mn .que o general _ . . 
,iParecer que sejfl, ,'indeferida . a prose:iito pe- d.e b~,1gada .I'~formad9 Fr~nc1sco de ·Paula ~-- ::·, 

·.·· tição; . . _, ·_:, .. ·_ - .. :,_ ·. . : - · · c_:. : 'Peretra,Fo_Etes pede aoCOJ_lgr~sso Nacion<!-1 a'· 
· - Sala. :··das .. • ÚOiúrilissõe3,~ , 5 . dJjurlhó . d~· s~~:fev~~s~o ~o qua_d:o ~1Iect1vo do Exerclt<>: 
l90L~.A_z,e8--Ba1·vosa. presiderite.-:-RoclÓZph~ ·· .... A Oom1:ms~.ao, con~der11ndo -que a.:preten," 

· . - I?aixao.--7:~oãres--· do_s $_,antos; . rela'jot·.~C,wlos ; c~e ~o. sup:J?h~a~te n~o . s~ f~~~a em ~e~h?m 
· .oa,alcanti . ...o...Al-bu~'~um·qtte Be1'e1o,- . dneüo e <111.~ · so, ~Ol1l'J uma. 0 rtl:ça e:.p..,ctal, , ·' 

· .. · · · ·. · · :t ·· · 'J · p_óderâ ser concedida ; - -· .·_ · ._ . · ~ ·-- . : 
- N~ lu_ .~ 1901 · qondsiddera;ndoqutéde~sa ''cl'eve1t·são,alétndisso,: ~;~} 

·. _. . . . .·· .. .... ·... ... .· _ .• .· , .. ·.·.· . . . serJa·: a. <t ' Jloposo e co~·one , que qccupava; :> 
Indefere a jJetiç~!ó_:em. g~te o capellao. o teriente o S~lpplicante_ q,uand~ fó1 _reformll:<to vo~un~, . ·: · 

re{ô1·n1a4o do eO;m~cito padre JQsê Maria Te- ~ tar1a1n:~nte. em 2 do JUnho de189~ ; , ,· : 
desch(pede , 1JÍelhor'alite1ito de .. sua ,·éforma . ·. Con&ldera.[lc~o . que emJalcaso, a 1d,ade ~van · __ .... 

·-. •• . · : . . . . . > ~ > . . . . ,. .. .... - · 9~da do: . ~uppllg(.tnt!3; que. na.sce11 _.<irn , . ~-~4(),. >:>. 
• No. presente requ<mrp.e11to -pçde o capeUao ;s.f3.1'á u_m·:unpadul,rento _á contmuaçao .d~ :seus·~ : ;~; 
te~ente .ré.f.ormàdO. cl.? · · exerc_ito _José, _M!J,l:ia s~rviços; ·,porquaJí.t.o cm19.92 · .. se1;á~.o supj_)l_i..: ~ 1 6 
Tedescht ao. Congresso NacionaL ,melhora- cante novamente: refurm.\do,· tolhido_ pela.'leL/ :' 
-wentõ de ·sua . l~efor1n:.t,.nllega.ildo_h~ve~ : an;: · .da/ conípu:lsoria ;- ·.· :. · . .. _ 5. : _: : :. ,,: " "- .. ·· ~ /
tertox'rnepte ao de·crcton/ ,·39, ~de -30 <Ie.Ja/ -•-- o_onsiderando_ quc,si: ~to se r~aUz~sse,seri~_;: : ··:~ 
neiro de 189~, ·q~e extingtiiu ·o.· cori).o. éccle~ o Estadó prejl}dicado, por_qu~·-_teria de sup\\ 21 

. siasticó, ·vagas· sutllcientes neste . corpo . pà;r.<i portar.o:·onus proveniente do melhorainen~O / ~.; 
- .s~r..:o ,supplicantc pr:omovidp ::w post?cl~ c~?c ;dâ 1•ef9tfuit"; ,assill1 : sen:~o. , é •. !L . pqn~~i,ssAo :: ::: 

• _Pl~a,oi '_ > •. · • , . · .. · :< ·.·· _.· ··· qe :Marmh1\ c Gucrra. ~de: pareceJ' .que seJ&:lnO> -:/ 
- __ ;: .: -- - -~•;. -. ·· :-.- · . _·- .. · .· ·., _- _ ..... -:. · ·.· . · ..•. ·, ·:··c .... . -- - ... : ;· .-:. ·:,··. -.·· .-. · ... ·· .• . · .. .. . ··, .• ~ _:: ·- - ~ - -~'. 
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deferido o . requcrimo~to do general Fran- pa1;a . ô preen-chimento . dos chú•os do ex e r~ . 
cisco de :raula Pereira Fortes. cito e da armada. . .:. . . . . . .· _ ,_ ... 

Saladas Commissõos, 2 de junho d~ 1901. Gomo se vê de var~os rel~to~'i?s do dep!lr-
~Alves IJa1·bosa, presidente.-Ror.?olpho Pai- _t~mento da g~e:ra, a1nda nao fol con.se.guldo: 
xüo~~oares dos Santos, relator. - Cm·los Slquer um allsta:r:nent?_capaz de servtr de 

Cavalcanti.--'-Albuque1·que se1·ejo. · base par~o so:r:tew m.Jlltar,. na fórma das.de-· 
· · · · . · termmaçoes v1gentes: Dah1 a grande dlflii. 

Vão a imprimir os seguintes culdàde com · que luta o Governo paréJJ. 
preencher os .claros do exercHo com homens 

PROJ gCTOS 

N. 4l - 1901 

Redacçiío para :Ja. discussão ela emenda otfe
. 1·ecida ao p1·ojecto n. 62 A, ele 1900, autot'i

:mnd o o· Governo a applicar, exchtsivamen'te 
com o serviço de abastecimento ele água d_a 
Capitétl ·-Fedeátl, a 1·encla liquüla 1·esültante 

· dignos d.e vêsth· <~ farda · de soldado brazi
leiro e a dura necessidade, convém dizel-o; -
de consentir que sB.alistem nos batalhões e 
regimentos indivíduos viciosos, sem estí
mulos; faltos de pundonor e rebeldes á. dis-· 
ciplina. catados. ordinariamente na lia da. 
sociedade. · -

da cobrança de pennas _de agiw . · 
Estas considerações evidenciam a neces

sidade urgente ,de dotar-se o paiz· com leis: 
reguladoras do alistamento militar e sorteio,. 

O Congresso Nacionall'esolve: em virtude das quaes todo Q. cid~tflão seja 
Art. 1. o Fica o Governo a.utorizado a· ap- obrigado, na pi1Z e na guerra, · ao serviço -das. 

. plica.r,exélusivamente com o serviço de a.bas- armas, que a Commissão.reputa como dever 
tecimcnto de aguada Capital Federal, a sagrado e tambemcomo direi'to assás pre

;:, · renda liquidà resultante da cobt·ança de cioso, porqttanto nenhum varão i·obusto, 
·pennas deagua. .. em cujo pei~ovaloroso .·'jmlse o coraÇão de· 

· Art. · 2. o H.evógam.,-se . a.s disposições em vm•dadeiro • patriota, menospreza a ·fa.cul-· . 
contrario. · dade .de servir ao Estado, « exp1·esscío stt-
. Sala das Commissões, 5 dejunhodê 1901.- prema da J.Yaçcío, » na phrase concisa de: 

Paula Guiman7es, presidente - Serzedello Leroy Beanlieu, e a gloria de derramar,. 
Uo?Têa-,-Sabino Ban·oso- Cassiano elo Nasci- si misteí: fôr' 0 san~ue generoso • em defesa 
manto ·-May,·inh. · · · da honra é integriaade de sua estremecida. 

N. 42- 1901 
/ 

Ji'-io;a as forças de te1·rr.J, lJm'(t o cxei·cicio · 
de 1902 . -

A Commisstl.o d.e Marinlla e Gtiet;r·a, tendo 
·examinado a proposta do . Poder Exccuti v o 
que __ . fixa as forças· de terra para· o exer·cicio 
de 1902, limita=Se a offerec-er .io estudo e 
. elevada. consideração da .. Ca.marao projectó. 

·<· Jde.Jet infra-scripto, que reproduz a referida 
::<> \>r-oposta. · ._. _ · . _ · .. _·· . _ . . . _· 
2i~. ·, ·. ~Todavia; - a Commissãó repete . os segúintes 
._ /c_onceitos por ella emittidos o . . anno passado 

~:~: -·sob1•a a mesmo assumpto, visto·· permanece· 
~ 1'(31l:Los mo.tLvos que ,_J>S _dictaram : _· .• . 
. _ <( A Con;nnissão est<'t plenamente convenF ._. ~idta 8dad in~fficticia do dispdosto • no § 4o do 

,.,_.:_ar . 7 a·.; Constituição Fe eral, porquanto 
./- - ~ o '!JOlttnta,-ictdo sew~: premio · falhl:!r em · um· paiz 
\~1_:- como o nósso, çuja população já.ma.is 'foi bel
··:.'· ·. li cosa é onde. a penosa carreii'<t das armas 
~ -': · ·11ãci- ·offercce -fortes __ attractivos. Não Crê, 
{: >: outrosim, - qun, ·e.~~i dalei 1 n. 2;556, de2C:i 
:- .~,· < ~ de setémbro de 1874; modificada pelos arts: 80. 
~ · ~ .é 4° ·dn.Iei·n. 39 A, do 30 de janeit·o de 189~, 
~~· :: · .. _- c --as -. _ · ciisp~sições ·- cons~--~~tes -~ do ~ parag_r_apho 
t'.; ;'' uíJ.ico a:o' .art . . 20 c art >3~, da lei 11·. 394~ de 
~+;( 9 d.e outubro de 1896; forneÇam <os· Estados 
;0)~3· di1 União e-óDistricto Fede'ràl p:cssoal idoneo 
~:.{~:./ ' : .. - • - - - - . . ' . . ' . . .. . 

patl'ia.» · 

PROJECTO 

O Congresso Nacionaldecreétt : 
Art.l" e §§ 1 o, 2° e :3';- Como na pro·· 

·. posta. < 

Art. 2. 0
-;- Como IHt proposta. 

- Art. 3. 0
- Como na. proposta . . 

Art. 4. o,_...;. Comona proposta . 
Art. 5. o~ Como na nronosta. 

· ArÚ 6 :o.,.:... Óo~o -na pr;po~ta. 
Art. 7 .• 0 - Como · na proposta;· · 
Art ~ .~8. o 7 Como na proposta. · 

· Art. 9. 0 -~ Có~o na proposta. . .. ·.. .· 
SaladasCommissões, 6 de junho de 1901 . ...::.... · 

Alves Bw·bosa,-:- Rodolplw PaixaO;.relà.tor.- ::
Albüque1~quc Se1·ejo. -'-Carlos Cavalcanti, êom . 
l;estricç~q.-Soares dos Santos. . .·. -.. 

PROPOSTA, 

· Art 1.0 .As ,·forças de· teri;a para · ôc é~ei~ -
cicto deJ902 constar~o : ~ :.· < • • • ': ; • '. o/ 

§ l.~. ·nos -ofitéiaés. das diff~renfes ~h1sses 
do ex_qrcito .. - . . · < .. · . . · · · · · · · .: ... ·· -

. § 2. 0 Dos .alnrimos das escolas . militares: 
até 800 praçàs . . 
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§ 3 ~0 De28.l6Q- pra.ç.as de pret, distrilmidas O Sr.President,e___;EstandÓ adcan~
·de áecordo com a. Ol'ganização em vigor, as tada a hora., designo par<t _amanhã. a se-
·Cluaes podcrã.o ser elevadas ao dobro ou mais guinte·ordern do düt : - - · -
em circumsta11cias extraordiuarit~s. ·Votação do projccto n. 21 ,1, do 1900, auto- . 

__ _ Art. 2.0 Estas _ praças serão , obtidas pela rizando o Poder Executivo a conceder um · 
:fórma expre.;;sa no <~,rt. 87 § 4° _ cl~ Consti- anno de -liccn\:a; êom ordenado; a Augusto · : 
tuição e na lei -n-. 2,556, _ de 26 de s_eten:tbro Moreno de Alag-ão, amanuensc da Secretaria.' 
·de 1874, com a.s modificações estLtbelec;das do Tribunal Civil e Crimimtl. para tratat' de 
nos arts. ªo e_ 4~ da lei n. 39 A, d9 30 de sua. saudc, onclelhe convier (discussão unica); 
janeiro .de 1892, cof1'.inua.ndo (}tn vigor o Votação do projccto n. 87, de 1900, man-
: paragrapho uniço do a.rt. 2° c o. art. 3° rla dando Obser-var var-ias disposições para fiel 
Jei n: ·394, de 9 úe outubro de 1890. execução di1 lei do cas:tmen to c i vil (2a dis- . 

Art.-3.0 Emouanto nã.o fôr executado o cussão) ; · 
:sorteio militar: o tempo de se1·viço para os Continuaç·ão da. 2" discuf:lsã.o do projcct!) 
voluntal'ios . será. de tr·cs annos, podemlo o n · 85, de 1900, regulando o sorteio _militar; 
cngi1jamcn_to dos c(ue tiverem conclnido esse 2a discussão do projecto n. 34, de 1901, 
tempo ue ·serviço te1: logar por mais de um<t a.utorizando o Governo a. dispensar a TheLeo
·vez e por tempo nunca. . menor de tres annos 1Joldina Rail-way Company da obrigação de 
,de cada vez. - construi~· o trecho entre GJycerio c Serra. do 

· Fr·adc, da. Estrada de Ferro Ceo.1iral de Ma-
Art. 4.o As pra.ças que, findo a sau ten:ipo· cahé, fici1ndo linü·tado 9 capital sobre que 

·de serviço, continuarem scmjnterrupçã.o nas recalte a garantia. de juros de() o /o ao já. ft-
·fileira.s.com engajamento de tres annos, pelo d r 1 t (' · 

. menos, terão .dil'eito tL import:1ncia em , di· xa 0 1nu·a a m la. em ·ra ego· · · - ... · · 
mhéiro das peças do farda.mento que se alJo- Levanta-se a sessão ás 4 hol'a.s c l5 minu-
.nam _gratuitamente·aós-recru.tas no ensino e tos da. tarde. 
bem . assim <t gratificação diaria; de 250 réis 
·estipulado. na lei n. 2<17, ele 15 de dezembro 
-do 1894 .. 

. AC'l'A DE 6 DE .JÚNHO DE '1001 

P?~esidencia do Sr. Ya.; de 1ltfelto 

I . 

Art. 5; 0 As :êx-praças :quede novo so.alis· 
tarem com engaja.ri1ento ou . rcenga,jamento, 
IJor tres annos, ·terão ·· dit·eito á. importancia. 
om dinhoir·o das peças do fardamento que se 
abonam aos recrutas, gratuitamente, no en
sino, o (t gratificação diaria de 125 réis. 

Art. 6. o O Governo providcncin.rá par~L Ao me-i. o dia procede· se á. clw.mada, á quo 
.que nas cplonias milib1rcs sejam convcnion- r~spondom os· Srs. Va.z de Mello, Carlos do 
tomento localizadas as JH'a.ças-que ô deseja- Nova.es, Angelo Neto, Ag:tpito dos S<mtos, 
rem, qua.ndo forem cxcus:ts do :s_orv~ço por Luiz Gua.lber.to, Gabriel Salgado, Christino 
.conclusf~ode tempo, g<trantindo-as na posse C~·~z,'l~redorico Borges, ~oares No!va., ;IJ1·icio ·-
dos I'espect.ivos lotes; · . . . · - · .· ·F1_lho, José Duarte, Rodrigues Dorra, Scabra, . 

\. ·t - o 0 wfi · ·t . ,. 1 -G· , , t •. · ~ · · Milton, Alves Barbos:t, Par;~.nhos . Montene- -- c: -'.r.'· r mso~lOta ueua _ e~,t .. um o-1·o . CelsodosRois NelsoildeVasconcellos 
regtstro dos volu~tarws, ~egundo .?s Estados; Deo6Jecb.no de Sou~a, Alves de Brito, Silvt~ .. 
·,Onde ~enha1~ vcr1ftead? praça, ~ara 0 fim üe castro, Oliveira - Figueit·~edo, Viria. to :Masca- , _. 
-deduzir-se _an1,1uall!le~~e ~do contl~1-~~~~t~ a ser -1;cnlms,Francisco Salles,Leónel Filho, Neeesio 
·s?rteado em · cada Estado -(Constitmçao, ar- Tavares AntonioZa.charin.s Sabino Barroso · · ~''• 
tigo 87e seu~ p~ragraphos) 0 numero :da- Ma._noel 'Fulgencio, Lindolpho Caetano, Din~ < 
-quelles voluntanos. · - - · .. . Bueno Xavier de Almeida Teixeira .Brandão · ' 
. . :Art. ~·o O G~ve~·no_ animará. <!· creação .c~o Ovidi~- Abrantes·, João Candido, Lamenh~ ,:::~ 

·.t1ro .nacwnal, .wstttumdo prenuos · pecuma- Lins Pauh1.·Ramos Frttncisco Tõlentino, Jos6 
rios -~ ~edalhas -(le·: distincção para .serem Boiteux; · Gêi·ma.iw' :J·Ia.sslocher, . VQspasiano . >'l

-conferidas annualmente, '.em ·· concurso . ~~~ de ·. Albuquerque, Alfredo Varella, · cài~pos · :! ?~ 
,lemne, 'aos · melhores atu·adores, ded~zp· cartier e Diogo Fo1;t.una (44). .. .. · -.;:; 
·d~~e opportunamente da v.erba:-~nstr•!-lcçao. -· Deixam de comparccee com ca.usa partiCl':",; _:· 

_ Mtlltar ~.do · orç,am~nto do. :tvrJ.msterJ~ d~ 'pa.da os Srs. Ui•banó Santos2 .Julio _de Mell?,, : _ j;~ 
,•Gae~ra, ·~ m:~:portanct~ que for· . neces~at'la a Elpidio de Figu~ü:cdo, Gastao da C~nha, . _(,m~ ,::'i~~ 
irealizaçao desse SC1'VIÇO. . . . ::. . _ Domingue.~. Amzto de Abreu, Joao Gay()SO_~ . : ~:;: 

-Art. 9. 0 Revogàm-se -as d1spos1çoes · em P~rcira Reis, Gomes <).e Mattos, Moreil'a 4:.!:-:\.:;#} 
contrario. . . . . · · ves, Noiva, . Francisco So(lré,Feli;<c · Qaspª'r~ ·)i:.~ 
· Capital -Federal, 4·.de -mn.io· de 190l.~M. Paú!a Guimar'ães,Ve~gJ1c de A.bl'3u, Sa~~r<:l, (;.-;-J;~ 
)!erra:: de Campos Salles. · Dias, AugustoAe r;-re1tas, RodrJgU(3S !..Ul).~;'- '-4_~) 

. ' ;'. • ~; 7: '. 
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27~ SESSÃO El\I7 DE JUNHO DE l90I 

__ , .. ··.-..· .. 
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.SESSÃO M4'.7.''D~:JpNHO('DE:lOOl . 

"';O. s.::: _3.:g~1:.it-o :·d.os Santo~ (3° 
,secretarzo, serNndo d.e. 1°) procede á. leittwa 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Reç1ucrimcntos ; 
Do sargento reformado ~Januario d;t Rosa 

Franco, pedindo .·melhoria, da · refol'ma no. 
primeiroposto . ....:..A' Com.rriissão de Marinha 
e Guerra; · 

·neA'ntonio Ferreit\1. Noln·e--e outro, ser
ventes da p~tegacia 'Fiscal no Rio Grande do 
Norte, pedmdo augmcnto de s::~.lario .-A' 
_ Cornmis::ão de Orçamento. · · 



104 

"+:.·:. :As· a.clrilinistraçõcs de 4a. classe, segumlo a.s cia -é, sem duvida, m<\ior nessa repartC 
:c J~uaes foram organiz•1das as sub-adminis- ção do que na de Santa Catharina_ 
·:\ traçõe.1, ~iío as <los Estados da Para.hyba do A sub-adnlinistração da. C<~mpn.nha, 110 
, · Norte, Rio Gr·ande do Norte, Sergipe, Goyaz, exercício de 1900, expediu 63.488 malas; 
· Piauhy-e Matto Grosso. recebeuGO.S:ll e expediu em transito 49.270, 

· A renda, dessas administrações, cxcepção o que tudo ~omma-173.589 m;tlas expedidas, 
apenas . d~L da Para,hyha do Norte, r~ã.o ex- recebidas o em translto .. 

. ·.cedeu n:os tres ultimos annos a 22 : 000~. como Examinando-se <linda. o - niovimcnto da 
:Se poderá. .veriacar no rela.torio do director couespondcncia, quanto <i. expediÇãó e réce
. geral dos Correios, ultim<tmente publicado. bimen to de objectos, verifica-se que a ·admi
. . C0mpar<u1rlo ·se agora a renda cla.s . admi- nistração de Alagô:ts em 1899 ·expediu e 

n:istrações de :3a. cbsse com a das sub-admi- recebeu :377.212 olJjcctos de correspondencia. 
nistrações dn. Campa.nha e Ubera.ba., vê-se q ne simples ; n. administrn.ção de . Santa Catha- . 
a superioridade destas sobre aquellas · é in- rina, no . mrsmo pra.zQ, recebeu e expediu 
contes·tn.vcl. Assirn , a maior rcnrla a.pre- 420.218 ohjectos e n. de Espírito Santo 

. sentada pela. administração de Alagoas foi G·W. 845. 
de 57:140$150' ; n. elo Espirito S.:mto de A sulJ-adminisfração de UlJct·aba, porém, 

: .. .. 44:273$7:-lO e a de Sanh Catharina de no exercicio de 1899; recebeu c e"pediu 
· go: 4ll$5t0. L080.90:J objéctos de correspondencia simples 

· A .rend~L ela administração de .Ubnrab:I;, no c a, de Ca.mpí.Lilhl.L, no ulterior exer·cicio, 
cxei'cicio de 1898, foi de s:J:m:~$346; em 1899 1 .'173.854· . 

. , .:de 75:501$459 e em 1900 de 77:177$51G. Em face da cloquencia <lesses algarismos; 
; "" A renrla da. sub-administração da Campa- hã.o póde o pl'ojecto crue apresenta deixal' 

r::_·nha a&tingil'l (t.s seguintes sommas: em 1808, de sor toma.do om consüleraçã.o. (Apoia
i-> 1:09:945$750 ; om 1899, ll:3:800$56:~ c em dos.) 
:: :1:900, . t(J:3:692$230. Note. porém, V. Ex., Ser-mo-hia facil entrar om mais a.mplós 

Sr. Presidente, q_ue_ossa r.;nda mencionada desenvolvimentos ; julgo, por6m, q_ne o que 
é' apenas a, ordinaria, que provciu da venda venho de dizet' éo snfflciente para que a 

--, de sellos, et.e., sendo certo quo, si a. essa.ro- iJlust1·;1da. Commissti.o de Or•çameuto rormulc 
•. 0eita, }Lcliliciona.sscmos a. exr.ra.orllihal'ifl. c a 0 seu juizo · ravoravct no peojecto, atlm. de 
:~ -.. proveniente da emissão do vales, <t renda da .f(UC\ seja olln :1ppt·ovado pela Ga.rnara, como 
.: ._. : sub-n.dminis ::ração tla Cttmptmha. seria. do ele .justiçi1 e mtui,hLlle. · (Muito úem; muito 
: : 2:l5:274$5:W em 1898, de 280:680:69:{ em l8U:J bem.) 

·ê-de 283:687$-109 em l9UO. . 
· Me parece, pois, . SI'. Pr·csidcntc, quo ele- o St•. Jll>t·~~id(mt.c - (') projecto 

monstrú cabtdrncnt.c o direito que assisl.o tis fica solJJ•c tt mesa tüú ultm•ior deliberação. 
l)tib·admi.nistrações da Campunlta. c de Ube-
rab;~ de sct•crn elevadas tlc cl:tssc, . attent<L a = :.. 

1 
• D · d · t 

.1 t lJ ) O ;::::,1". I-...o< •·•gnes oa·a:~ 1z er 
1·enua que apt·e.~en ·am .. (Muito eá sido incumbido pela. mai1)t'la dos lentes sub-

. Outl'a consideração. O pa.Pagrapho unico stitu.tos,pr·epat·adot•es c assistentes da Fac ui
"· dn art. . . 305 do rcgnlâmento dos ·Corl'eios es- dadn de Medicina da.· Bahia de apresentar á 

·mbelcce ainda que as :~dmin istraÇõos pode- cu.mt1ra. urna reclamri.ção contra o docreto que 
.. _, .rao ser elev<J.das de classe. quando ' tiverem reformou o. Codigo de Ensino e o regula.men
i=~r· .. ;movl

1
·me.nt

1
o de cot~·rcspom~encia.t pdo metnos to das .. Faculdacle.s de Medicina, 1~eclamação 

.... · lgua ao(a que Ivet·.malOr en reus ou ras que pode ao Sr. Presidente mande pul)licar 
:~-' . :: .x:epartições de ctass~ superior. . . 110 jor·nal da Casa., . 
·· .. -. . Po.is bem, compa.rando-se o movimento de Acceita.ndo a incumbencia daquel.les di.

.. correspondencia nas administrações de 3a· gnos mestres c collega,s;-não -quer dizer que 
:,- classe, cf!ega-s.e ao seguint,e : as malas expe· esteja o oradot· inteiramente de accordo com 
< . Qidas pela administração de · Alagôas eleva- a reclamação, visto que elta não se . occupa 
[~;:ç< . ram-se a I?.:-:Ji6; as expedidas pela do .Es7 do .rcrg.imen d9 ensino, p~recendo terem:se 
,::;: .:tada. rlc ~anttl, Catharwa elevaram-se a confoi'mado com o rcgtmen decretado, e . 
,~_-c; .;: 7J2·.225 o á;; expedidas pela; do Est;1do do contra o qual o orador sempre se mu.nifestou. 
>>: Espir~to Sa~to elevarau~-se ~t 10.589. Verdade é que uma reclamação neste sen
~:·~~ ~ - .. _ Ass~m, ·p9rs, ·a c1ue maiOl' nume~o de . ma~as tido · seria_ irl'tproficua, pois quo o a11no pas- -. 
~}J: .. z_eKpedm foL a de S~n~a. Ca_thar•1na 12.~~5, su.do a -Camara. rectisou, por grande maioria, 
~\~: _;:::passando peht adtmmstraçao, em tra~s1to, a emenda do o1•ador, ma.ntendo o . regimen 
~::~\ ':4.08?_· . . . liv;re, depois de ouvida_a. Com1~1issã.o de F.i
~,\~ ' · A, sub~administração de Uberaba expediu nanças, que é a · que d.emde aq_u1 em mater1a 
~;},}· 1.!2.132 m_alas . e exp~diu em tl'ansito 4.814, de ensino, quG) parec~nii.opas.mr de materia 
~~'S '·'. de modo que o; movuuento de corresponden- de gastos. ·· · 
;!,;·.:-, ·.{ ; _- _. <. : .. .,. . . . __ · . . 
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~~~~~~..$~;~~~~~~~~~.Hai'%':~ril,t~?f.i~:.4.~i!A :a,f~~~~~\%,up;<'li '/'i~~lt'J\ 1.lf~><·il!~:-·~~~w.~ 

·m.o -~·ecl<Lmai'am : tE-mbeJ?J o! Hlustres si- · d~s actos, mantendo os. direitos e p1·croga~ 
:gnatarws desta. pet1çao contra outros pontos, t1vas do corpo doeente e seus auxiliares e 
··COJl?.O o pr·ovimen~o dos lo.g~rcs no magis- co~riginrlo as diSJ?OSil2õesroguJy.mentares que 
torto, de modo a. na o se ex1g1r de um o que aiiectam a org<wtzaç:ao do ens1no o a instru-

·de outros nã.o se exige. ·· · . . ·. · cção profissional, ;:~ cargo das Faculdades de .: 
O oradur aproveita, a opportunidade de se Medicina. . . · 

.acl1ar natriJJUIJ[L para declarar ao Sr. Pre- Em alguns de seu3 artigos a reforma é 
:sidcnte o á Casa que lamenta profundamente, injusta c retrogr[~da., não obedece a.o espirito 
e reprova formalmente, o PL'ocesso tumultua.- sctentifi.co moderno, nã.o se compadece com · 
río ,o yiolento que estão empregando os a inrlolc das instituições docentes;-- nerÍl com .· 

.atumnos da Faculdade de Medicina da Bahia, asex1gencias do pl'ogrePso c a evolução na
pertmbando os trabalhos da.qucllc estabclc- tmal da. scioncla. 
·cimento, c 'lcsattendendo a sou dírector, ao . Os arts. 7l c lG9 do Codigo abatem o .. 
qual se referem em termos pouco r~espeito- prcstigi,Q do professor, cerceiam a . sua au..:. . 

. sos, como 1-iC vê do tolegramma enviado ao tonomitt, annul<tn1 a sua compctencia moru.l, 
Governo, gar<mtindo o ora.dor sce o Dr. José legal e scientifica, de mestr·c e jniz, . a;dmit- . 
Olym:pi.o do .Azevedo professor competentis- tintlo a suspeiç:ü.o la.nç:n.rl<i por candidatos em . ·· 
simo na c<tdeira. que lecciona, e. desempo~ concurso Q igualmente por qualquer alumtlO · 
nhar-sc do logar tlc d.irector com muita ca- sobre o professor que tem· de julgi~l-os. 
pacidadc, pl'udcncia, c:tlri1a e firmeza. Di- .Nunca vist:t -em cottigos de ensino, esta. 
vergmdo tleste Ulustre mestre na questão .do dis'posição ·original . rcr..; com o stygma da. 
regimen do ensino, collocu .. sc, porém, <~ scll dcscontiança c da. duvida a idoneidtLde moral · 

.la. do no crn_penho de mant~r a . oedem c a dos membros do corpo docente, cujn. . hono-
disciP.lina. . .. - rabilida.de e competencia scicntifica passa~ 

E' 0 que por or:1. te·m a clizcr sobro 0 as- ram pelo cad.in~o · de toda~ as I?rovas a._ntes 
sumpto -· . de sua . adm1ssao ao magJstcrw ; e aznda 

· · mais põe nas mã.os do Pode e I<.:xecuti vo uma : 

O Sr. Pr.~sidente~Fic<.t a.ttendido 
o :pedido do noln:e Deputado. 

Vem (L Mesa, é lida e enviada á Con1rnis::lão 
delns(;rucção Publica, a seguinte 

, H.EPRESENTAÇ!ÃO · 

.Representação dos lentes, substitutos, .pre
paradores e assistentes · da Faculd •de da 
Medicina d.ª' Balda, contra a ultima re
forma d 'l ensino das faculdades supe-
riores 

arma perigo.)a, que anarcltis:~ as inr:~tituições 
docentes, inspíra.ndo ao alllmno o espiríto da · :: 
revolta e. tü•u.ndo ao profe;;;sor ·a autonomi~ · 
que lhe dá a autoriurvlo mol'al, a rectídão 
do juizo, . [t sorenidadp da conscioncia no 
plell.o exercício de suas att.l'ibuiçõos. 

O <tr~. 31 do codigo pri ViL ainda o profos
sot· üe d.it·cit;os e lH'Cl'<Jgativ:ts, cujo goso lhe 
fora. confct·ido de tong;L J;Lta. o HuiJslstia inal
tel'aclo corn :.ts g;Lt'<Lntias intlofccti vois da lei 
e das .t ratllçõe~J. 

O novo codlgo obriga. o lcnt ·l · ;t publicação 
de unHt obra do assignalado merl~o no ul
timo quinquonnio U.e seu cxcrcicio, a.fim de ter 

Exms. Srs. :Membros . do CongPesso Nacio- jús ao acct'escimo de v<:mcimontos g[l.rantido . 
naL-:-Os lentes, substitutos, prep<tra.dorcs o pela leLaos 30 <Lnnos de nlrecti v o . cxcrcicio. 
assistentes d~L Faculdade de Meuicina da. ". Coarctando a.ssim um uircíto consagrado 
Bahia, abaixo assignados, reconhecendo os em lei por muitos annos em vigor, sem a 

· .. graves inco)1venientes que resultam para, o. c0mpensação de qualquer vantagem nova, . 
. ensino o pára a instrucção das classes medica. o dccl'oto commetto surproza inic1ua para. ,os , 
e pharmacoutica, da execução do Codigo dos' lentes, qne estiver·om proximos a attingir -o :.; 

· Institutos Officiaes de Ensino Supori91' oSo- prazoJatidica.mente limitado, e restricção::; 
. cumlario e do regulamento das Facjlldades estcril c ret<.teda&aria pa.ra os quo, longe :: 
. do Medicina, approvados pelos . decretos ainda des.3e termo restricto, tenham · ,já em ·.· 
n. 3,890,)lc 1 de 'jaueiro, e n. 3.902. de. 12 elaboração um fruç:to m<~is precoce de seus 

· do mesmo mez, e sentindo-se prejudicauos talcntos.e esturlos. i 

no. goso de dirc:tos e prcrogatiyas que l~es Na organização .do~ curso~ mcdi<?o e pha~-:- , 
foram concedidas por leis anteriores, vem maceutico,. na. serw.ç<W dt~s matorw.s, na.d1~ ' 
submcttm· ao vo:,so elevado cl'iterio e SttbitL. recçã.o pou;tgogictL do ensino, longo de cor-, , 
ponderaç·ão as considerações em qno se fun· rigiL• os defeitos rlos velh?s rognla?lontosa. , 
tlam para pedir-vos que, 11sa~ndo da attri- roJ'orma a.ggi'avou suns 1altas, ba1xandº o 
buiç~ãoquevos foi privativamente outorga.da nível da instrucQã.oo dosviu.ndo-n. da orlent~~' 
pela Constituição de 24 ue fevereiro em seu çã.o expol'imontal o p!•aticn. que oporou 
art. 34, determinação n. 30, de legislar fecunda. ... revolução nas scien::ia.s medi.co-. 

:S obre o ensino superior, reformeis os . all~di· círurgica.s. nos ultimos dec~nnios dq seculo. 
C:~mara. V• II 
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'~ ... • 1}IldO, e firmou para nós U111<1. brilhante con... • E' PI'eci~afiient~a ·estas :tresinaterüts qlt~·,_. 
·/,J· q uista ~Llcançada pelo esforçQ constante • dós a actuáL ·i•efo_rma dá. uma ·feição· theól'ica;.;. 
é~:\mais resp3'itados mestres, no ~longo período suppi·.imindo as ·provas ·pratícas; ·exigidas . 
-~- ·que .mediou .-entre a -reforma de 1854 c os pelos i•egül_a~néntos ant'3riores;"' des<Ie ci de-

decretos do 30 de outubro de l.S8.2,_ de 31 de Cl'eto de 25 do. out~qro de 188_-í que sabia-. 
' marçO e 25 .de .agosto d.e 1883, e estatutos de mente reformou a ·organização· deficient~ C> 

·25 de outubro de 1884,-que . desenvolveram o viciosa que tinha até então<o énsino wedico''": 
;-o:-. epsino.pratjco,. dotando. as ·Faculdades · de no Brazil e deu-lhe amJil<>_.desenvolyimento 
tt·,:Mêdicina d~ ht borat.orios e .dó pessoal ·e . ma- pratico, instituirídQ. os 1aborator-ios e prorne>:
'f':.:;.tGriàl iridispensaveis para a nova. ~organ~za.., vendo os t.rabalhos experiment!};esinqispensa:... 
::·~>Ção, re<1.lizandoassim as . nia5s· ardtmtes as-.. yels aa estudo de todas as sciencias medico:.::_. 
:·_>pü'ações das escolas medicas do pâiz. cirurgicas;. .. . .· . . ... · . . . .. . ... . . . . . 
. ; . A suppressão da cadeir~ de physica dccre;.; Equiparando ás cadeiras · de ensino the.o- · 
c. ' tada pela ultima · reforllla é incoqvoniente e _riCD, .. quá,nto . ao· pl'OCeSSo' deexain,es; as Ca-. -• 

inopportuna. · deiras de -therapeutica, .bygie;ne;·medicina · 
"· · Não ha no nosso ensino sccunclario nem uo legal, toxicologia. e pllys~ologia; ·o regulà-:. 
,": · , · ··t ·+ t cr · • • t . mento de 12 .de jari_(3irp e!ll seu art. 60 sup:.:. . 
~ _super101 111;:; ~ ,u o a_!bum que p~ssa m:ms r,~r_ prime de facto o estudo<prâtico-des~as maté-. · 
~ : aos alumnos a.s noçoes que ellq_o colluam. nos 1~iàs ec·affastá-s" completaménte da orientação 

.cursos das faculdades, o quesa.o da ma.xima . . t"fi . ci' ......... ·· 't 't .. · 1 . · .. t ... . 
: impo1;tanciu. para- o~ estudos niedico-cirui·- .sc1en 1 ca mo .~rna,_; _que an; o ~ e:vou eses-; 

.· gicos. ' · : · · .. · · · .· ·· · estudos .sob<!> duecçap de em1nentes_mestresr 
aos q uaes a scicncia e a c i v:ilização deven1 iü'- . 

T·> Não ha uma uni.ver->5idade ~da Allemànha estima:veisprogrêssós_. .- ~ . _ · .· _ ·. 
~:;;.que não sr.ja dotada de um instituto de Data de poucos 111ezes 0 desappar~cimentç>: 
;:;'- ' ph:isicn. com opulenta··installação de_lab01'a· de. :um sabio, cujai)!orte eMoudolorosa,mente . 
;:· :tórios · p<ira os e3tudos . da ·• mechaiiica.,. da em todo o mundo scientifico,.o prof~ssor Má:X,: 
. acustica; da OIJiica, do calor, da luz, da ele- .von Pettenkofér, o creador;da·hygiene.mo~ 

ctricidade, do magnetismo,. etc. . . . derna, da. hygi~ne expéi;irgegtal, scientifiea, . 
. Os trabalhos de Helmhotz, Du Bois Rey- applicada e prática, o priinei~<UlUe rómpeU; 
~- · mond, Kirckhoíf, Buns.en, Kroníg, Glausim, com. o velho ensinp dout.ri11apib, transfeti!ld.ô·:· 
·~_.·Wel:>er; Rrentgen-; Finsen, mostram a alta suà_s lições da~ aula para.- o lapór~torio;'con.- · 
':' .;:Amportancia das noções que a physiéa expc- vertendo.,.as,-como :rriui.to bemdisseu111illus-' 
z,. I-rimental rn;esta .á.· phy.siologia, á .. therapeu" · tre hygiei~ist::t .fl•ancez; em.,yC:rdadeiras-·Hç(jeS' : ·. 
,.,;:.'tica, á chimica. 0 a todos os ramos das scien~ de_ cousas «demonstrações de instrmilentos .e. 
+; :~ elas medico-cirmgicas. " appa-relhos; • experiengiàs , or_iginâ.i3s de>phy-
,_ ·· •· A França. não dia pensou ainda aos alumnos sica, a·e chimica :e de' physiologia applicadas-. 

· de suas faculdades de medicina o estudo da á conservação da saude dos indivíduos e das· 
:> physic~-medica. . · _ · · conectividades.» · · ·- · · 
;: . Gariel, d'Ar.sonval, Chauvca.u, Marey, Das- Todos· o_s ·llomens>ite sê1enc1a conhecemos. · 
•L· tre,<Weiss, Charrin e muitos outros estão a effeitassurprehenden~es: desta. · profunda re:
i~:·· Q.emo netear o alto valor destes estudos J)ara, volução; ·as cónquistâs ·desse geriio 'aqmfravel . 
;;_· ,a solução de questões . que interessam a me- queattra:t~iu ·ao I.l)stttúto· .Je.l:Iyg-iené .. Jle __ . 
. ~•> 4icina o a !lygiene. . · _ Municlr . o· __ e~col dos bygiep.isths de· tpdp o ~
i:;·.{: :.o novo regulmnentiJ das.nossas .faculdades mundo, e formou em·seuSia)Joratm·ios· mais 
~~~ ·:supprime este estudo ou o reduza· um curso de "tdnta dós .niais notáveiS directoi~es de' in-'- .. 
~\\.:~:ti,e .• quatro .mezes .... feito •. por· ... um·. súbstitnto,• .. stitutos's~nitarios;._ql,lé e in. pai_zes ·adeàÍltailos· . 
~~'~tua,ndo não temos ainda; educação gymnasiat éstão . :prestando lroJe os .).ire:-<cedtveis ser..: ·•. · 
1g:cgmpleti ·-e'qs .exames de inádureza. forain ·viços de uma .actividade·.feéünda: e -henefica,''' .. 
g,~;. màis Üma 'véz adiadOS'POl' ·quati•o· ·ánnos,··fi- are~ol'=et .. OS: ··gravéS :pi'obl%l!aS·· ·da,:.sâü~é
(;t;'[caJ1d_o. os eª'ndidato13 ..•. á matricula 'nos~cursos puhlLC'a~ ·.·.·· .· ·. ··.· .· ... ' ·. ·. .. . . . ··. ' . ' . . . • . ·. •·· .. · .... 
n:.:.Inedico c pharinaceutiw · reduzidos·ás rudi- · A disposiç~o:_do art. 60 do .regula1ll~ntç>é 
!1~--:,,:àne.i;ttares noçi)es dé .physicac_om que_·atra~ emil1ehtemente,retrograda·, ... fa_z~nos r~cuái~ .•. _.· 
~~.:·;::Y.essam os exames paircellados. ·........ ... - . · aessa Jarga· .·:estrada :de progresso que ~o · >. 
f~_iÚ::I).epoisdé.·supprimiraS, ·.cadeirª's de pl!Y-· grand&.mestre-.illuniinou com as--espl~ndid~ •·· 
~'~: si c a e· as lle chimica, organica e •·. biologica, a .proJécÇQés d J -genio, . óí~ientãndp • ·--~ ~)Iíiú~cídadl?. .• 
&1J;:;jeforÍ]:Ía ;.trttifsf~I'}UC?u,à inst~ucção p1'atica . que-e~tuda, • e:dirigindo-a J1ess(3.roteit<),· cu.jos 
~~~- de·algum:as· cadmras em .. ensmo·Ineramenté marcos rememoram conquistas de··me1o se~ 
~~:-;aoutrinario. , :.~ . . . ··,. . · : · . ;: culode_brilhantes .trabalhos, e~representa.IIl· :-. 
~~:~:;:: :«A_medicina pratrcà, .. qiss~·- Land.es,J?run- thesouros __ . que ~enriquecem .e ···musti'an:i à;~·.· 
~··· ._.ton; em ·ulll:eon~rOSS!) desa1nos,.·d:eve·b~sear· civHiza,ção :.eascieneia; . : ·i / ,,·,>·;-.·'· '--"·'" -•.. . 
;l:§;se·. Jla .~hysiologia, •hà pllCl,rmacblogi_~_e,.ua rA-seriação.~:·das:materl<ls;,s~gllJ1dO Q)'egü:: ... :; 
~f_. ifathologla, •· ···<· .. ··· ·.···, .. _. .. ·;·,· .· ... > ~,:~<· _··.;·· \la~e~~Q'd~c+·~t:~~, pãi? s~~_ue'·~~o~~i~U:ida~~;:: :· 



107 

-. :,_ ,~ri$~1~t~:;~1~~~:~àat\6-~i~!~~~0p~~~i~~~~~·- j _.:~{~~~~~%~J~~ -·~iuínceontc~rf~npl~~~~~Jinfi~a::~~g~~i.-
: lndispeii_sayel __ <1 · .. ·disciplina Jlient11l . e -<1 _ poa· transfcrid.os _-.para an,atomt a; · e histologi~~,:~-, 
organização do regimen escolar. · _ · -.-.- - ·. sómente pelá . aütoi~idade discricionada · do; .. 

· ._ 0-alumnodo curso medico estuda e prestêl, reformàdor; · ___ · _ _ _ < 
exame de arte de f0l'mular :na3a: serie·é de . :_ Alteradas como · foral'n as secções e o nu-·.:_:
.tl}erap~?tiça _sorilente ._ .na· · 5~;<o _que quer mero. de-~:Çadeiras .·· que cada' uma _ dellas;< 

. __ dizer_ ·que tom de:· escolher" .as·substàncias contem, era justO fosse mantido aos ' substi~'~ :, 
. .. activas, iiidicár . a dós~ de êadà Üm;i dellas tútds .existentes üa,época da_rêforma o direito.} 
--· para·-'flill .nm c~ratiyq, assócial~as, combi,.. de passarem por antiguidacie a lentes c(l.the-. _ 
_ .-- nat-as .erriJuma,prepai•àção ·magist'ral. ou em dratieos ··-.nas çadeil~as que . vàgassern e . que:: .:: 

-uma ;formula; se in conhecer • suas proprie- tivessem pertencido· a secç,ão para a qm.'tl . 
. ,daci~s pJ:lysiolo~i~as, . seus_ effeitos thera,peu..;. ~lles concorreram c foram .nomeados. _ .. :? 
.i;icos; suas incompatibilidades, sua.posologia, Deante de todos estes ataques ao direito e~:~~: 
asdóses ... !3m · qüe .--devem ser _einpr~gadàs <1 sciencia o professorado e os a~~xiliares do":':· 
substancia~ que constituem os m~dicamentos; _ ensino recorrem à-vossa decisão _ SUl)Criqr . 

.' : ~em· ter ~--Ill SUlUlll(!. - ~5' .Q.Oç_õe~ indisp~nsaveis . As conquistas alçançadas ·por mais de ineío > 
' Jt redacç<!-9 ~de_uma:.ppescripçao II1~d1ca. _ · _ seculo -de Juta, ele constante esforço, :· da ·

. Esta e;xigenCLa do regulamento"·eq~i,vale a Teivindicri.ções· incessantes :na imprensa, ·no :: 
de um profe~sor, q~1e p~eten~esse . de seus p~rlam.ento,: nas congregações das façuldade::F;:' 
<);lumn.o~ c a ._ prat1ca de .pperaçpeB . d9 mathe- · e em' suas niemorias historicas annuae~ ·_ . não·:·.: 

~ maticas; antes.d,e ensinar-ll.l_es a· ~orih~_cer ~o poden;1 e nem.: devem se!·. anniüladas po~ um i·! 
;Valor.dos. ~~~ar1sm~s.; . . ·· · · - -- ·simples· decreto do· Executivo; contra o qU.e' _ 

-.. · ·.' A_ ·Il}strpcçao, pr:_ofiêsional. ·do. pharmac~u-:-: -_disi)õe sabiamente -• a Const.i tuição, _ commet~ : 
_ · t1co: fort_a!Ilb;em :consl~erave~men~e reduz1~a . tendo privatiV'aiilênte . ao Congresso Federal ·· 
_}}()la u_~ti~a reforma; :o curso: Je ·pharzn?-ma · o;d_ireito ·de legislar sotm~ o _ensino · superior '_; 
· ii9pu ~l~n;~_U.d() .-. ' a() __ es~l1do.cle. t~esmate:Ia_s : · da Rcpublica. · _ · ;. i · . c.o ;; 

~].nstQri.a ·natur.?-L medlC~, - ~hlrntca. medica e . - _ · --- · ---- : =--d--- 0 · · · · .--
materia;. medwa· ~ _- pharmaeologu:~.. ]?oram B~lna, l d.e mar? a l~Ol. • .. , ·,: 

-~ suppressas _a _ cllimiea .to_X:iéologica e a; :thera- · . Dr. A~·Honió' PaCifico Perei-i·a. 
p~iltica, <q:uãndo é - ·intúitiva· a necessidade . Dt.•. Rmnirô .· A. Montcü·o, . -

· ,-q~~tem, b .phar1:9-àéeutiqp ~a. prepar:iÇão 'de· Dr. F1·ancíSco dos -SantoG -Pereim; 
umá fóilmul;1 ~ dt.Lconhecera ,posologia. :e ,os Dr. -Àntonio. Pacheco Mendes; · ·· 

. etreitos.toxicos ou'tlú~ràpeuticos dassubstan- rir. Fn:incisco Bl·aulio Pereil·a. _ 
· ciàs, cit\~ :_ t.enn ,de má~ipula,r. :. ·· . , : · _ _ . ·nr. Pédro~ Ern{lio ela Cerquefra Lima; _ 

· ... --; A. :re~po~sallili!lti:de :iiihe!'ente ao. exercido D1~. Joiíó Candicló clct Sil-v'a Lópes. 
da . pharmacia nã9;. dispen~a · certamente as . Dr; 7oao Gonçalves .Mm·t·ins. 

· garantias. · de _sãber;· at.é .hoje exigidas .pa·ra · ,Dr; 'Ra]pniúido J.11esquitct• · 
essa fúncção · pr•ofissioi;lal; .qu:e joga: CO!ll a _ Dr. Julio Adolpho dà Silva. 

· . v~da-·(i~ ,_ popula_ção __ ·e )_~i~(3- l!-m _ ~abegpl .; .de ' •· Dr~ - Càrlos - Fé~·,·eim · $antos. . 
<;onhecimen.tos' varJ a do : e accresmdo -todos . os -__ :·· Dr. Brà";~:Herm enegildo ·do Arnara~. 

·a.nnos com os -novos re_cursos que a ttiera- .· D1~. F1·edericóde Oast,·o~elJeUo. 
peutica : explora em todos os reinos. ·. __ . :. Dr~ Ignacio ll1onteiro de Aline~da ·· 
_ Além destas anomalias o .. regulaniento.-lesa · · Dr: llfen~~dro dos ·Reis 'MeireUes, 

--direitiJs :il1c_ogc:uss_os· dt.'s , iubsti~U:tos~ e · prJip~; ·;. -::o:r ~ Jid.r~·ati? dos J!~is - G01·(lilho; · 
· .radores.: ~, . ::- _ :: , ; :: ~· - < . :: ·o · ; ·;_ ~ · :v;; ·· -:Dr .• Ag,~rpptno .Dorta . . __ -_ ._ . . _ . , 

.•. -, ; Os -aa:ts: · go e 10 · ' ªas -:' qisposiç()es.::· :tr~nsitg~ ;:·~ I>r,- J_oão Arnér~cõ ·. G_on.çal·v__~s .Fràes; -
rias .d.(3str:IJ,mem OE} SllbStJtutos ·,ac.tl.laes· :pelas _·;- Dr: Manoel· Lu~z· V2ezm _Ltrna: 

.- nqyas· ile'cçqes de,um Il10.do arbitrario·, pre:te- : -'. Di:': -~ Jocio dd$Santos·Perei:ra.' 
·rindo·os ·.servi_ços, ó <mérecimeilto;e a ,anti- - _ ·nr. L.: ·Ansel11J,o da Fonseca:- · 
gtii(lad~ i.êsqxü~cend{, :a :àP.~fdão,'as .hâbilitaç~s >:·Dr;)rianoi_l Jose de A1~ailjo :- _: · 
dern:onstrad~fs : ' en:r· repetida;~ _prÓV<J.S . de con- : ·. nr:- Aurelio Rodrigues Viamia. 

·· cul'só ~ cpnfirmá(iaspbr.timanonieaçãolegat ~:Dr; ·:Augus_to.Vianna; - _ ·_ ·-.-·: _ _ _ _ ·. -·-. _-... 
. _ que.-lhé:S'de}i :direjtp ,_indiscútivel áos ·1ogares < ' })r;'· Alft,edo Anclmde~ ._ , . =-· . _- -__ · · .. •----. .... ' .: · : :::,; 

; -.·- q;q:_e~~~s<tWJit~ · · - é-~Iji~~~§ ·~~~~-~:u~~- -- ~·ii~~6·••-~· -.-}~~-:- .~â~~f.aa:~.f:if~z- de _-._ -. ~at:vazrto _~- -F~.!~~~r~a 
que ~ concorrc!U::,~co_m./_OutrpsJ. can(l1da tos; :·;;e • ·-. Dr.-Pedro da · Luz_· Can·ascosa. ·, .- : ~; 

'aspiràiidõ.legitiriüimeilt~ .à il'mâ:yâga~:Préstes· : .nr: Fr_a~cisc() Oardowe. Silva. · · .: -· :·· 
o· _a __ re~liz~f.~se-~-pela::. •ri~tu-rdl:~.:.jl.llíllâção;..de~ utri: j ___ Dr; ]ulian(J_-]foreira, _ --- -· : . ;> ,·.o" 

)?~,ófessóf:·é tra;n,.s~éf:iêlo .: - · par~_ôlJ,tta;:':~ecç~oi . --.. ' ,pr? Gui!he1"11le~.Pereii·a 'RelieUo, 
. · em que :~erácdei:. espe:r~r i: '.J.J.or'- ·lUmtod rnawr ,._. Dr; _ J~tl_~o ~~r:gw PfJ.lTfl:~, 
: : -,llti,7íJ.ero:·:,:de. ,· a.nn9.s : vaga do .cadeira o djyersa , :: : Dr_. :. M.athe?.{s . dos _ Sc_tntp s, 
:· .":·.~_: --~:_···_;~:-; . __ ;·.-./>---'-: ::_ ~-~\;:~ :: ~; I:.:Ú:~\;/3~<: . ~~--> -~- ... \ - >~:::~_<_ -_\:::· :~- : - \ _: __ ::- .~:_:(- ; ~- - ·: ~.-: -: ~~~--~ · :': -·~,-~ _:-_ .· . ·- · '~.: ~~- ·· -· . : ::'-:. ;;.. . . .. ··• ' 

.. -~ ~ ' 
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.c· ·.::nr. Felinto G~teJ'?"eiJ;o . . _ _ ._ 
Dr: José Affonso ele Oah;alho. 
DI< Portunato Augusto da Silva l ttnio1·. 
Dr. Antonio Baptista dos Anjos. ··· 
Dr. :F'. Ca1-rascosa.. -
Dr. lrianoel ele Assis Souza. · 
Dr _Josino Couêa Cotias: 
Dr. lotio Tillemmit -Fontes; 

· · · Dr. José Carnei-ro de Cam~pos. 
Pharmaceutico Henrique . Dinü Gonçalves. 
Pharmaccutico Açlolpho Diniz Gonçal·oes. 

deira, -Corne.lio da. Fonseca,, -_ Esta.cio Coirnbra, 
.Pedro ·pei'nambuc_o, Affonso Costa, José 
puarte, · Arroxellas 'GaJvão, Fausto· Cardoso, 
Neint, Milton, Eugenio .-Tourinllo, Paúla 
Guirilarães, Tolentino dos Santos, Júsé Mar
cellino, Henriq_ue Lagden, Nelson de Va.scon
cellos, Oscar Godóy, Augusto de Vasconcel
los, SCt. Freire, Antonino Fi_a.lllo, Nilo Peçanha, 
Alves de Brito, Pm•_eira Lima, Julio Santos, 
Péreira dos Santos, Estevão Lobo, Monteiro da 
Silveira, Antonio Za.charüts, MayJ;"ink, Noguei
l'a Junior, Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, 

O -Sr. Preside.if.e-;_Si ninguem Bueno de Andrada, Adolpho Gordo, Herme· 
mai':l quer usar da palavra na hora do exp3- nogildo de Moraes, Qvidio Abrantes, . Bene· 
~lir;nte, ]_)assa-se á ordem do dia ·~ (Pcwsa .) · .dicto de S ouza, 'Lindolpho . S~rrn., Manoel 

ORDEM DO 'DIA 
Alves, Barbosa Lima, Soares dos Santos, 
Angelo Pinhcieo, Rivàda;via Corrêa, e Cas-
sin.no do Nascimento. , . 

· O Sr. Presidente-Não havendo Dei-xam de comparecer, com ca."usa parti-
- a.inda numero para se proceder á votação das cipada, os Srs.: Luiz Gualberto.J osé Boiteux, 
· materias q_ue figuram na ordem do dia, pas- Anizio de AlJrcu, .Toão Gayoso. Pereira Reis, 

· _:sa-se (t ma.teria em discussão. · Gomes · de ·Mattos. E~pidio Q,é Figueiredo, · 
Francisco · Sodré, Felix Gaspar, ·Vergue de 

. · E' annuncirula a continuação da2a.·discussão Abreu, Dionysio Cerqueira, José Monjardim, 
·ao projecto n. 85, de 1900, regulando o sor- · Sampaio_ Fm'r_ az, :\_la_ rtinho_·- C_ -an_1pos;. ·_· Lou-__ 

. teio militar. · t· t d · · f d p· rençb Ba_p 1s a, Bueno _ e Pat v a~ Al r e- o m-~ 
· to, Silveira .Drumntond, Miranda Azevedo, .. , 

O Sr. Presidente:.......A esteprojecto Gusta\ro Godoy, Araujo Cintr~; Xavlel' dõ 
foi ofl'erccido pelo Sr. Deputado Tosta o se- Valle_ e Germano Hasslocher. -. 

· · guint3 . . . . ·_ · · . • . - ~ E sem causa os Srs. Pedro Chermont. Ail-

·

._. __ · REQ1JERIII1E-NTO . ·tonio B_-__ ast.os_, _II1dio_ do Dràz_ il, Joaquim -Pil'es., 
------ · ·- · · José Avelino, Raymundo.de Mir·anda, Sylvio 

.. ·_. -<(Requeiro c1ue o projecto n. 85, de 1900, Romero, Castro RelJello;-·Eduardo Ramo_s, 
:-regulando o sorteio militar, volte á Com- :Marcolino Mçura-, Pinlreiro Junior, Hered1a . 
missão de Marinha e Guerr<t pat·a ser inter- de Srt,)rineu ~-Iachado,_Bari•os Prn.ncoJuni?r, 
posto pa1·ecer <t respeito da convcniencia de Cus·todio Coelho, .loa.qmm Bl'cves, Thcoplulo 

· . . · serem a. discussão c . votação da materia. Ottoni,.José __ 'Boni.facio, _ João Luil, Ildei'onso 
- - . adiadas ató ser apresentado· o-' pro,jecto do Alvim, CaPneit'o ele Rezendc,Adu.lborto Fer-:

· .reorganização do exercito -que se aclHL elalJo- raz, Necesio TaYares, Henrique Salll3s, La
. rado e va.e ser brevemente submettitl.o ao cs- mounior Godof'r•edo, Ln.ndulpho · (lc _ Maga.
:iudo do Congresso, --contorme dcc:ara o Presi- lhães, Art.hur :rorl'cs, ~ama.rt'mc, F'erna!Hlo 
dente da Republica em sua mensa.gcm. P1•cstes, !lloretra da Stlva, Ma.l~a Jumor, 

. saia das sessões, 7 de jun.ho de 1901.- POJ1~ingt!~S de Cast~o, V~lois de ~ast~?· Costa 
. "Ignacio Tosta - · · .J_umor, !'Aluardo d,t Fon::;cca, LULZ P1za, Ga-
: >- · • . · - jado, Cíncinato Braga, Alfredo Ellis, Alencat' .. 

ti};:,,-·· o sé Presidente -Ifavendo nu· i~t;~~~~-r!~~~f1~6ç~~r_:;~~b~wp~l~td~nl~o~~~: 
., _ .-1néró .para as votações· das mat~rias, vou 

-:_interromper ·a discnssão:do projecto n. 85, o Sr. -Presi(JeJ.lt.e - Ánte:S dccsub: 
, -- del900, paraproceder ás vot~ções. :w,ettgr ú vótação às:_ materia.s const~ntes · ~a ·_ 
" ·:<. :. Conipare~emmai:i"os Srs. Urbano · Santo;, ordem do dia, vou submettm~ é:1. approvaçao 
;,:{1.Julio ·· de '. Mello, Gastã.o da Cunha, _Carlos .da. Qa.mi.tra as mate.rJas que se acham sobre . . 
[~:_., ; Marcellinó, Albuquerque Serejo; Gabriel Sal-, a mesa-. ; . . . . . _ . .. 
~~ -)-;gado; ___ ·_- Arthur ·. -Lemos, · Ser.zedello Corrêa, En1 seguida sã. o -successivamente -_sem de-
;;,,'. · L~i~ Do~jngues, Rodrigues Ferno.ndes; Chris.: · bate approvadas as l'Cdacções •fioaes dospro
;·-i - ··:tino· cruz, Raymundo Arthur, Thomil.z Ac- jectos · ns. 9 A, 1:1 A, 14 A e 15 A, de 1901_~ 
~) ,:j".·ciõly, _João Lopes, · Fr_anéisco Sá,, Sergio pnra serem enviadas ao Se!la~o. . 
\~;:,): Saboya; ·::Augus~o . _ _severo, Eloy, de · Souz1.1., . 
;_.~ ;. :· Tavares ·de Lyra, .. Soares Nciva, _·Ermirio - () Sr~ Presi<lent~' d:~cla.l!G\. qlie op~ · 
~ · ·· ·Co'utinho, ·celso de Souza., >TciKeira de Sá, porti.mainente subp1etterá a .votos a redac
\;:-;'_ .João Víeir.a, · rereira ·,de -Lyra; Malaquias çã.o· ·finalclo pro,jecto .n. 16 A, de 1901, · á- _ 
E~. )-~'~onçalves, ·-Moreira · Alve:~, Esm:eraldino _Ban- qual _a _ Con1missão ()tfereceu· u~a duvida~ ."' · 
o·: ;:· . . 
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sã.O ~ successivamentc sem debate appt'O'
vadas as -redacçõús . finaes dos · p1•ojecto~ 
ns. 17 A, 24 A, 36, 39. c 40, ..Lu 1901, para. se-
sem _enviadas :w SenaüJ. • 

São lidos, julg·a.d!JS- ohjccto de delibera:ç,ão 
c envitLJos <í. Comnlissã.o de Orç:~.mento os. 
seguintes 

PRQJEOTOS 

N. 43 .- 1901 

11t~torizct o Podei· E;,;ectilivo a auri1· ao Jli. 
nister-io da Justiça e Negocias Interim·es p 
cred-ito extmm·dinar1:o r.le 2:800.~ . para pa
gamento a D: Eugenia 1'oJTet"io Corrêa . de 
rlm1.1jo, viuva dg juZ::: de direito em dispo
nibilidade . bachm·el Lindolp!w !Iisbello CoJ·
rêa de A1·a~1jo 

O Congrasso Nacional 1'0ilolve : . 
Artigounh~o. Ficá o Poder Executivo au

torizn.do· a abrir ao l\'linistcrio (hL Justiça. e 
Ncgocios Interiores o credito cxtraordinario 
ile2:800$ par:.~. :rmgamento aD. Eugenia Tor
reão Cor·rêa de Araujo, viuva do .juiz de di; 
1~eito em disponibilidade hachat'el Lindolpho 
Hisbello Corrêa de Arau,jo, de vencimm1tos 
t1ue deixoú ele. receber o seu finado . niar:.ido c 
1le custas do processo, ern virtude de sentença. 
do juiz feder~ desta . Capital, :pa.ssa.da em 
julgado,-tJOI' nao ter St(b ·della mterpo3to o 
recurso de appeUação ; fazendo pa1·a esse fim 
;"\,S neces.sarias operações e revogadas H.S dis-
p03iÇÕCS em coriteario. . · · . · · -

Sala das sessões, 3 de .junho do -J90L 
1'eixei1·a de Sú. 

N. 44 -190L. 

O Sr, PJ. .. esidente- Ach::t-se sobre c~ 
a: Mêsn, a redacçã.o final do pr~jecton. 16 A,. · 
de 190 I, instituindo inscripção m<tritima 
obrigatoria para todos os lJrazileil'os n:1to.~ 
ou naturalizados, que exorc3rem os emprego~ 
c1uo especifica. 

A Commissã.o de Redacção apresentou. o 
seguinte 

l'A.RECgn, 

N. l6 A- 1901 

Redacçao finaL do p1'Dj e elo n . 8, de 1900, I}Uf. · 
institue rl inscripçiio marítima obrigrdoria 
pa1·a lodos os brazilei1·os natos og naturali- · 
::.ados que exe1·cm·em os empregos que espe~ 

â(ióa 

Ao exame da. Commissão de Redacç,ão foi 
presente o projecto · n. 8, iniciado nesta C a- · 
mara em maio do a.nno passD.do, mas cujos 
tramites regimcntaes . só agora. tiveram o 
seu termo. · -· -

Por · essa circumstancia, encon tru,-se no · . 
í\I'G. 13 do mesmo . projecto uma diSJ?OSição;_. -· 
que actúalmente contra.ría o preceito contido ~ ·• 
.no art. 11, item 3° da Constituição Fedet>al. __ 

A Commissão refere-se á data em que, se-· • · 
gnndo o projecto; deve· etl'ectuar~se o pri- · 
meieo sorteio p:tra o serviço da marinha. · 
data fixn.da pa.ra Janeiro de HJOl, qua~do <i 
União é vedàdo prescrever lcü.l recroact1vas. 

A simples eliminação da refel'ida. data não 
sana a difficuldadc, p::n' is3o que é indispen
f;tWcl deterniinat' precisam~nto na lei a . 
época. do pl'imciro sorteio, o que nã.o póde · 
ser rcsolvillo arbitrat'i<Lmentc pela. com-· 
missão, que submottc· o caso á delibet·açiT.o 

J!:quipw-ct as s~~b-a(lminist1;ações;lo- q01·reio n_o da Camara, de a.ccordo com 0 art. 1~~0. do 
. Estado de .ilfma.s Ge1·aes,· com .s~de j,W~ ~t- Regimento Interno. -
dacles da Campanha e Ubemba,. as a. m.~n.ts= Parece, entretanto, :t commissão que o . .. 
tJ·açücs de 3"" classe c clà otdJ as 1n ovulc~ ca.~o scr(t re.solvido convenientemente. sub· . . 

_,cias . . .,, . ·stiLuindo 1901 por 1902. · .. _ 
o Co"ngresso Nacional decreta: . . o artigo do Regimooto a que a .Commtssao 

· Al't . .. 1; o Ficam ~ts . su1Htdmii1istr;tÇões: do se refere dispõe o seguinte·: . . , • 
. . Corréio . rio . Estado de Minas . Gera.es,_com «Adaptado 9-cfinitivamente, o proJecto ser~ 
. séde·i1as- cidades. dit · Campa.nha e pber<1ba., remettitlo, .com as-emendas approv~~as, <~ >'· 
equiparadas ás·a.dmiüistra.Çõcs ele 3n cla.sse, Çórrimissão . de Redacção, para reduzll-o a · 

. quanto . aos vencimelito~ . do pessoal que u. devida fôrma. Lida · em sessão, será . i\, re.- · . 
essas repartições po~t"n,es estão· marcados no diLeção finaL do projccto impressa. no. D~Hmo .. . ·· 
regulam~nto dê 19 de fevereiro ~le 1896·. .· do· Co1!gresso, ., , sa~vo o caso urge;nc1a, . re- . 
~-.. Art. 2;": 0 pei!soalsert\ osegumte: umsub- conhecida pela Gamara,_ a requernn~nJode~ ., 
p.umii:listrado1·,·- um · cóntn.dor, • .. um :thesou- al()'um Deputadó; Submettida .á •. rev!saoda: . ~~· 
reiro uni l<! officia.li dons ·2°5 officiaes;, um c~nara es~a. só poderá emenda:l-a, SI reco~ ·o:; 

•• port~iro, .. d.ous. à nian uenses,, · trés -pràticántes, : nhecer 'que oh v ol V(3 ·. ~ncohereneia, contra: i· .. 
· qutttro caeteiros . c dous s~rventes; revog<l,dê),S diçção ou absurdo mamfesto, caso em que se - · 

·.·· 'as disj?osiÇões ,om contt•ario. . . •. . . . ·.. . abrir;.í. discuS3ão;que ~erá. brev.e. » (PattSfX,) 

Saia das ·s_essõe:;, 7 de junhO de 1991_.-::- . 
- ·Leonel Fillüi"~-:- Padíta Rezende.---:Fmnctsco 6 Sr. Ahr~s 'Barbosa-Peço · 

SaUes.--.:.R. - PaixtTo.- Ea?1JaJ'tine.. pn.tn/Yra. 
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,., .. :<)Sr.:.- Presidente-Tem a palavra ordenado,_. a AugusGo Mqreno de .Alagão, 
\_: ·() nobre Deputado~>· aman'uen~eda Sec~etal•Ia·doTribunatCivil 

, O Sr. A.lv_és Barbosa( .. pela . o,._ lh~r~~J~tlf. para -tratar de sua saude,. onde 
;. demy_.._sr."Pi'osidente; como relator d~pt~o- Art. 2,o Revogam sê -as. disposiÇões -em 

jecto de inscripção marítima e no, qun.ltdade contrario. · · · ·•·· · ·- ·· · · < · • · ·. 
~-·de .. membro· da Connrrissão de <Mal'inha ·.c E' annunciada a yotação doprE>jecto n. 87, 
~<Guerra,acho~me no dever de tomn.r a palavra de 190::>; mandando··· ob.3ervar varias. dispo

~é .para 11ma breve explicação· . . . . : . sições para fiel execução dalej do casamento, 
·c;· Effectivn.rnente o aet. 13 do proJecto aale:t- · -1 (2 d - ) - · · · 
:_'-:lk inscripção marítima estabcle?ia ~ue o _ClYl ·. ·a iscu.;;sao.. · · 
_c Psorteio só.clevi.:~. realizar-se em Janmro ·de 

1901.. . 
No correr das cliscussões passou desperce

, bido o .facto ele que a lei ia ser promulgada 
;;·_ fóra da época, em que o :projecto mandava 

----que fosse o sor~eio executado. 
Deste modo parece.;mc c1ue existe no pro

jecto um absurdo, uma incoherencia e, por
tanto, entendo que a Commissão do Redac

.. {lão, tirando da lei este inconveniente que 
· .- tanto importava • em um defeito que a lei 

,,_· não podia ter, eorrespondeu a~s intuitos do 
:projectb e eorrespondeu perfmtamente con
servando na lei a conclição de ser ella ex~ 

·. cutacla no prazo mais breve possível. · 
. Nãopõde ser em janeiro de • 1901, porque 

.·.·· j(~ estamos· nos·. rneiados deste anno; • mas 
sêl"o"ha em 1902~ Portanto, era necessario, 

·>esta -êxplicação quanto ao pensamento que 
!{.· téve o autor do projecto, que está -<le ac
~:i) cor.do com o pensamento da · Commissão com 
t~\ a :emen~a por.élla apresentada .. ;. 
"~'· . O SR·. $EABRA---Não :é uma emenda; é 

. unút' corrigenda;: . . . . 
. ·. O. SR-. ALvEs .BARBOSA,- ... com a corri~ 
·gendáfe1tà, desde que por factO de não poder 

,:1 Stl31' ~xecução p_oderid tornar-se uma lei sem 
::>:_., e:ffeito . . .. _ . . . . . . . . . . . . ;> . Portanto, acceitando <t emendá da Coni
'· '' 1p.issãb, acho qu~. úfla procedeu. cor:recta
,c-·. íneri:te eque ella vis011 perfeitamente o ponto 
?;,_c:·;)_do art.13'aquemerefi,ro. , .. 

() ·sr. · P~esident-e-:- A este pro
jecto foram. offerecidas . díversa.s' emendas·:o. 
um requerimento do Sr. DeputadoAlfredo 
Pinto.para que o·projecto volte á Commissão 
de Constituição, Legislação e JustiÇa, afim de 
interpor seu parecer sobre as em,en(las Sllb• 
stitutivas apresontadas. 

Vou·sulnuetter a votoiem primeil'o logal' 
o requerimento do Sr. A.lfredo Pinto, cujo 
teor é o seguirite: . . . ... · · 

«Reqll.eiro que o projecto n .. 87, · ele 1900, 
võlte .~~.Commissão de Constituição, · Legis-· 
lação e ~ustiça,. pará .interpor o seu pM'6Cet' 
sobra. as· emendas. e .substitutiyqs_ apresen-
tados ·mu·· 2!1. discussão.. . · 

Posto ·a v'o~o:s,' é ,appxóyado O:l'.aférido re
que~ilnento do Sr. _Alfeéd9 Pinto. 

.o Sr .. ·P~esident~- ·o,, p~ojecto·. · 
volta-r.: respectiva Commissão ·com as-emen
das para o fim requ?rido. · •· 

:Estão ftndas·as' votâçõés. > . • • • ••• 

·. cô:J.tiiiu~-~ 2~:discuss'ã~ .. do\projnçto: nÓ 85;,' 
de 19.00; regulai;ldo o sort.eio nülitar ·< ... ·.·. · · 
.· ·E' li(lo, .·.··.apoiado,_e ·)?ost~'cpnj1Jnetainent~:{ 
em discussãó o requeririlento ;do Sr. TostÇL; : · 
apresentado. quand<f ,ai discussão. foi inter-··. 
i·ompida pela votação,dasmaterias~ .·.· •, · . _.,. ·, 

: CoiitÍ úua ri dís~u~são· ·ao àl't . :i o·. . ··- .. _,· · \: 
- ~ - ·''- • • .. . ' '- • . 1ff}· .. ~Posta·a votos • .-é.approYadà· •.a ·emendw. da 

(i_#Ç~Commi~ão de . Redacção,,.subs~ituindo ·oanno. : QS.r.-To~t,~~(liz .• CJ.ueyérn .• á tJ:iilmna., .·· <· de.199l':Por)902, a que se refet•e o art. 13 occJ.Ip<t,r-se do :P_roje~to•sobre q $()rteio, mili-' 
L.>:,·do projectQ ~. _16, . de) 90 I· e. 8 de .. 1 goo·. ta r, .porque nenhm:n assump.to. :mais ·-• grave_;:· •• 
:j;;, ....•. · Assirri emendada, é approvada a redac_ção mais serio,Ae mais· •pal}.:Ji~ante e_ i;ncont~,s~a
:.~"; .-final do projecto.n. 16, de 1900, que .• volta á- vel utilidade-._póde ·. ser actuahuente'·avcn7'. 
~f'C.~·~OlllllJ.iSsão_• de·Redaççã::> .para <le. noYO re- tado :o,a Camaradoqueoda orga.nizaçãO.-do 
?:~-:;:~:i:~igil-o,·de accordo ·com_· o 'v~ncido .. · · .... · ·. · .... · ... · e:xerci~o b1•azileiro, .. cuja:-base·é -iilclU:bitavel7' 
ÍU+. >PQSto a Yotos, ê approYàdo· .em .diSCUSSliÓ mente O,recenséamento OUO Sorteio•militar.-.: 
'F.· _upica.e_ef1Viado-á Commissão de - ~edCJ,cção, o ·_ :O.oradol' .. · nunca ... ,recusar,.á· ·s.eus., •. esfor_Çós,' 
1'._: .. _:_,._:_ .• -. segt_ünte· , ·. . .. _ · ··. _. . . · · · · · suas vigilias, o seu ,concljrso déCid.idp, .e,in-.- . 
• · . · · PRo.mcTo \. ~ . hora fl•aco_, em prol da,s institui_ç.Ões _ :mtJ_it_~::: · · 
[~;S ' ;:, . . . ·. . . res de seu pai_z; , p()rqlJ.e . ,ciell(ls,..dep~p.dem ·<~ 
·:e N •. 214 Z..J9o'ô integrid~dedo territ?rio n~c:!q;nal eHt}~OP-1'~ 

i~;; .. : (:>"Gorigtess'o 'Nacional r~sjlve ; da Q~;;r.à~'ell. paiz r~3pait~dd P:3IOS ·.ikniikos·~-· 
· _Al•t;·J.o>:Fica o Poder·· Executivo autori- externos; e sem 7 um exercito niT;o2 seremo::l ; 

•.. · · zado aconcedc~Luril anno de licença, co1il. respe-itadosne~:t~rufdos. · · · · 
~""··.< 
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_.,~~~~::,.,._....,.. .="' .. -~ ~ · c. ·~- : -:- ' ·:tsÉssxo•· ~:~i i 7 ·nE- •.li1NÍÍ8\ hk~;-t9ôiiY _.- .~.--·-

-. 

__ _ . . -r=.> . ·---

, ,-· ;\.:-:'tefciue. :,í•eg~l<(êm · IJos3() _ :"PiLiz o sor.~eio _:;. ,'Par'a tol'D:ar em3ctiva ·· a;-sU~.- idcií:.'. o --..• · orairô1; '"-:E 
. ~ m~lltaryem4açnonarchia ; é ·?-: ~e11; .2,:5,?6";. Jôl~ffi(llouurn ,reqi.tériniento, que ~ ·crtv.iou:. ,á· ::,· 
_ <le ~6 ~e seten1o~() d~., 1874, . ll.}odificado p~l<J .:Mes-ª', pr0pondo que o, projecto _ volte á · Com~< , . 
·. ~- · $9; _de 30 de : J~Deiro~: ~~ 1~92, (lUe · fixquás, :missão: .de Ma;dnha e :auerr:J.; ;\fim-úe q üê''-~·,.; 
10rças ,deterr~IlO exorCIC!() .de ,l892.' · . ·' .··,·_.·.: e11a· j3mitta.parecer. sobro. -~ -- conveniencia de ·: ~-~ • 
. Ha quasi 30 annos t9mos o sorteio IÚilita~r-· .serem adiadas a discussão e yotação da má• · __ 

, mas, •ou porque ós ,brázileiros teem horro1; teria até que chegue · ao conhecimento da , 
ao. serviç_g .;rnilitar, OU 'ÍJOt'que. as.jriata$ al,is- Cár~ara O plal':lodo Gover~o. _ .· .. · , . 

. ti1(iol:a.s,na()~-fora.l)l. ; l:>~ni o'rganizathts; .é :certo . Nao parece. c()rrecto: ao orador votar-se 
q~1·e o sqr~eio figura . apenas· . .11a lei, 111meà agora uma)et para reforma t-a immediata- . 
teve execução_.' .Tolfos -os Governos . todos ós tamente, Sl porventura o plano . do Go-
individuos, qge·,téem se o~~típadó dâ 111ate~'ia ver no .contiver ~algmn~ i?eüit~a aproveitayel' 

,reconhecem e ,co:n:fessam essa verdade. . · _ e prat~ea que nao esteJa mclmda n:t lei vo~- . 
W, porhmto, urgente ~que ~ o - Congi•esso tada. · .· ' .• - . . . . .. 

Na:cignal ~~ça ·alguma_ . cóusé), _,de pl'oficuo, · O SJ:t. BÃRBOSA LD~A 7 ?!ão vú. o Cone 
utll e prat1co, :para que o nosso exercito se g1~esso dar . outra auwr1za.çao ao Governo 
reconstitua .éonvenientemente. ·. . . · _ . para reformar a ol'ganisação doExercito! 
.: Q .projecto . s'uhrriettido. _{L apl~ec_iaçã.o . da : . o SR ;~ TOSTA não COJlCOl'l'CU para auto- ': ": 
Camara, veiu do Senado- e· é dev:ido :á->inicia,~ _rização alguma e acredih -quc aCamaraou.'-.'~ 
tiva;de .um · ·wustrado e. distinctomilitar, o o Congresso Nacional não. delegar(tpoderes: <.é:
.St• •. senadprAlvaro ]\1ach~do· . . ,: ~- < ' -·. · pára a reformado Exercito. _· · · · - -:-· ~, 

E' no seu-conjunctO 1acceitavél e di()'no- de Nã.o h'a deza1• p1t1•a .o .Congresso· em espe- · · 
il.PJ?.rovação da Gamara; ·reiil:. senões~ como 1~ar . o plano ~o Govel'ilo, que _incon~<?Stavel
todas· as oJJ_1•a,s ·huniàrúisi'méÜ! os competentes mente conhece me~h.or o ~crv1ço . mrlrtar em , .. 
d~ Ça]na,ra,;_; '-ps _Hl,U.stra.dQ::;~ _nlil~ta1~~s, qt~~ S~IJS_ detalh~s ~~c!mmistrati_vos. .. , _ ... _ . .• :1 
tél,ntq realçam. com . as suas ·luzes o os seu~. . .,A Com!fllS&'J:O de l\I:J.rmha e Guerra, a ... I .• 
talen"t)s .QS ~· dehê),tes, -· pód.~rão ~cordgil~os . ·.e· que_m:.seré~ çnv1~ªo . o plano do G_overno, e~-:- ;·_.).\ 
dotar~' )?aiz; : .com : .Umà QOai'Iei: de::. sorteio: _tllda,ra él,. -Il?;fLterta. e · ~ar<\ O CillC JUlgar lUalS -<::: 

; ,mílitar .. •· ···.·. -:.--..·. ··:_ .<- .o: ._·_.-.• ·• :· ;.- -.' ._·.··.··_•..... ,: ,. ·- . acertado,_exercen.do livremente o seu direit,o /<; 
. .. : () . Or~çlpi·.: · nãO. · -ql[e.r , disc_utit• o- ~:~~ull}ptó; c],e:inici~tiva.pa:rlamentat•. . . _ .. 
: p_orquo.o:SI3\l ~to, ·,noman1ento: .actual ·é obter . · ;,0 or...,dor . faz algumas, pon~eraçoes, .<~m _ 

. : .q,m~.:a:: lfisc.ussão:·doassump_to~ s?jê), 'adiaclá pa1•a{ .traços lar~os,; .. so?~e ,<> -mecamsmo ~ro~es~ 
. . ma1s tarde:_,· - : : ;: , _ _ :.~ ··-·. :_ . ·:·0 · .·_ .•• _._ .- - :: ~ualq.o ê()Itew , Il1llt~al, segundo o proJ~cto e _ 

· ·,f. Hà~ àrtigo{rH>',,: :Pi'óJecto .ciU:é · .. • .. _se pfestáiú .. a o pat?cer da · __ ComllJ.i~são ,de Con_stituição .e . . :· '~ 
Ja.rgoª.deb:ites rio .~erreno :.caln1ó do.s -ph.n-'. :J11st1ça,;_: e eonqlue d1Z(3~do que espera ·será ,,~,-: 

·.·_ ,eipios - eoilstitucionáes :· ~ :dó..' direito :: )_:niblico. ~pprov-~~o o:seu ~equ_er1mento, protestando )~.: 
· En~ró ·Óut:ros,·o :·que ~se·rafere :-à is~nçõ!js do _-~oltar~· !t . tribuna p~ra _ exylan~tr as · ~u~s 
· .s~~:V:iç\) . mj_litar .. ••.o § - ~8~do·:a;rt~:::72, ·• estabele~ . idéa:~ ·_:SI-. o · __ se_u,_. ~lvüre :nao for acceito. ·. ~' 
·eaJido ó sei~viço:::)nitit'a1·: o}:)i•igatoi;ió<para.!is (ivb~~t() :bem _·_; - mu~to bem.) _·· . ··- · _. . . ·• .·· 
· cid~(}~o§ br!tzil~if.o~ •. ]]ão. ~~~'P-~ ~Jt.mpl_ittide _.(j_~~~ . >Ninguem·. niéti~ pedindo a piLla vl'a, é encer-.. :,; 
· J~e quer~m. -,da,~· ... ·.algtrç.s, .~Qllegas~ .Q _.o~·a.çl91~· ra1ó ~m~2i. · discrissão, o art. . 1° do projeetó :~z;, 

reserva-se:para mms t1.rJe ~xplanar. ,: as suas jf, . 85 de 1900 . _ ··. · . · _ ' ·· ~ ; 
. dé ·.· ;. ..,, .. . . ,- '> ~ . ' ... : . - . .. , . ' ~ . . ,. . . - ' . ' • ·. . . . . . . . ·. . . . .: ' 
1 >E~tao'de~~rist1:~í~~ :q_u~a .'cmi~tLtriiÇ-ão · nã6 ·. ·:Entr_a· em··aiscu~'3ão ? art; ~0 · ·' .• 

inhibé';: as')§~ríçõe~ -.do·;_se}:yiço· militar,-::JJ.ós :. ·;:v elll '.à },fesa, .é. lüla-; .'a,p_oiada c postac·off• .:
terriios :dq •prójéé.to; ·e :antes as cqiiveiíiencias· Jgnc]àl11:Cnte em .. dis~ussio, a seguinte .•. ·-:·::.c ,·:;;.: 
sociaes, .os elevados-intE~re~sês ·:nacionaés ·'de · · · · · · -· · -: ~· <:~ 

- o~·~n:I/Iri~râl é.r_eli~ió,sa-.ac~p;~éih~am.~~-~Je.giS~ . ·. ; . :. · · EME.NDA :·~ -·: ;,-;~; 
·lª,dor que: consigne certas I~ençoes nalei ... do :~:' 

S..?·bt~~fàd6;:}1~ •-··;~rio~ :t~p)~6s · ~~-·men.~~i&~- ~~;~l:tio~~~s~Já~~~sgo~c~ria~b~e~;- ••·~1~~-
-p'resi~eiiciale mostr;r, qile:.·o . .Gõye_rno aiiilun": br:Js do Congres3o .·_e das .·As3embtéas, dosEs~ /~ 

: ciaiO<io." Congresso .tl_ué ;.se~àchain coneli.üdos:os _tados _ e ~os Màgi.3trad(js· ;·. o · n; ··nr; ._· poi'·:este···_-- .. ·.; 
. Jraballiosde.''reô~·ganii(ljÇãó: dó ''~:i~rcitq-é · re·"- os · que:.·allegarem, com: _provás, .motivos ' d,e·:j _-): 

. : · ~e:ó.S:~merito · :)ililit·ar;< ~Ia-boràdo:s.-'pár · ljma crença,· réligiosa- ·para isentàr~so ·. do . serviçô·.-· ·y; 
~ cotrírp_is~ãó~?:espé'Cial{ "e..:.(iue =~Itr;l:)r~ye ·serãO.. (Constituição art. 23 § 2~) ; . 
_ .sugmett1dots a-_ap~c~~çao -,do- Gq_~g!esso. t ·a·- •<·':··sl1pilrirna sé 0 n I\f :· . ,, •.• >: ·d~ 

: _r_~·, n~. as~f?l) Içoes:p~ece maisaçer_'ao .. ~: , · - • ?: . ,:.>::· : > :·. . ) :/ 
,·aq:'or;t4or';~!l-(lia:r:.s\3· '.- a ~· :çeso~üÇã:i:t.'da/·. Ciünâra :,C• §ala · das ··. sess~es, 7· ·de juilhiJ de _1901 ~+· 

·• 'pai'a:qúandó .. chega'réméaõ7:seu <c.onlie.cimeritô SoareS: dos ·Santos_; 7Al{1~.edo - · •· V:m~ella. ~Bar-~ ·.,_:,; 
·:os tr'ahalti9s :ao· qovetnó, ~~:-:~- ~ -- -·.:. ·· · · · Vàsã pi?1~a ~ ·. · · - · · · · ., · - ~ · 
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: - ·:::'· -· .;=" ·. c:'t·;·: .. : ~~~iis~.- obf 6iiii;Á;'·.·· ···· ' ·· · ·_· -- - .. · 1'::: 
': •. i:- ·, .· :.~; . 

"'> ·-·· .-;·•- -·~----~-~~---~~+~~~~--..;_~.......;_------~;.;...-;;..;,. 

~.f_,_.~._._ ;i __ .. _ ... ·~d< IS.NC··· .uil;oso-_auor!·In·d. o. P_ . aél· · ·~ti.n· d·2 0 •• ·_ o, a_.. parÍ.a.:y~·a, é ~~cerr~_cia a __ ·. . tomeütê eúletidado~ - póde ·, .ser~i; Côllio: ú.nicl 
v - • base ütil : : ; · · · ·: c- .··. ' · :·.. · 

Entra eni discussão .o ttl't. 3 .o . H a nece:s3idade de elimÍna1• Úlle as ·rium~- ... . 
_ ._ .. .. . . . _ . rosn..sísençõe3. Si: ellas persistis~ern, -nirigi.Iem 

.· : _O · Sr. R.odolpho Paixão não s~alia~~·ia. ' O-o~ador.cdticaem especiatas ··. · 
)?ro~ürarà discutir 0 projecto. Já 0 fez na dJspos1çoes relativas. aos estudantes e aos sa-
_sessao passada e não precisa . repetir os ar- cerdo~es. Cathoiico, acha, entt•etanto; que não 

~~_: _/ gumentos · qti~ então adduziu. vem tratar· é poss1v~l dar.aos sacerdqtes esse dh•eitoque 
t :· '•,-, do req_uerimentoapres$ntadopelo Sr.Tosta. ospori<\ .fóra ,da. Constituição. Todo. o .cidadão-
·~ ., · SemE-n:"id8: a idéa de S. Ex. éjilstifteà~ tem obrigação· de servir (t. defeza de sua.. 

c ' · •: vel; . tao:JtiStrticavel que o orado],' pe.nsou piüria. E' O que e3t<i, nÓ nosso texto cdnsti-
roesmo, quando viu 0 projecto em diilcus- tucion~l f ~açõ_es, as mais r~lig-iosa.s-e rien·- -
são, em adoptal-a •: Mas depois, não . só re- nhuma é mais do que a -Hespanha-'forÇam 

. _íiectiu melhor s~~re a; urgencia do assumpto, os pa.dres ao set'viço miJitar. Em uma demo-· 
, ,, como teve occas1ao ue conversa;r com 0 au- cra.cia como a nossa, não seria admissive~ 
. - ·,. tor do -projecto1 que lhe disse ter conferen- crear, pJrtanto, uma tal excepção. , 

· ·. eiado com oSr. Ministro da Gtrerra, 0 qtial H.t ta:mbem necessidade de riscar comple- . 
.concordava com o projecto. . . . tamente a disposição que. permitte aos ricos: 

~~ste caso, pàra que · adiar! E' claro que 0 paga.r ·. substitutos. Seria um desdouro . 
- .. Mm~stro,no seu !>~ano de conJnncto,nãopócle um vilipendio p.ara o exercito admittirnas. 

if ::_·!er idéa.sq_ue senao_adaptem~a..o actuallJro- suas ftleir~s ·esses miseraveis àlugados. 0-
.· ·>Jecto; uma. vez que com: cliese mostra de orn.dor (críJas palavras >São neste pônto se~ - · 
·· \ accordo . . As:üm, ha·.toda vantétgem . ·em cundadas por · numerosos apoiados) não se· 

, adeantar trabalho. :... . . . · dete~n ncst,t quest'i'io, :porque não acha digna 
· Por outro lado, · cumpre ainda 'considerar de discussão. AdL .ra-se que o S3nado tenha.. 

_ q~e:·o ·sorteio é à _ base de tod_a. organizn.ção • podidq . approv;tr 'tttl principio·. . . · · 
·. . militar. Começ&r .por ahi é, portanto,. co- · Tet·mina, insiatindo de·no"''Ó na·uro-encia. 
.' -· . -meçar pelo princip_io. · - . do assum:pto e enviaU:do··,·á Mesa diversas 
;. . Quanto á urgencia da. ma teria, ella não . emendn.s. (.ilittito --b.;m ; 1Jiui to bem.) · • ... 4</ ' · ... 

J?Óde ser mai01~. O orador, que ·ê militar, · Y,eem á mesa, são ~idas, ~:põiadas ~ p()stas· ·;; 
, ,. não· hesita, entretanto, em m()strar· como ·o conJu:nctan~en~e e'Ol ~Isc~lSS<lo, -as segúin.tes · · 
'' · · · exercito está constitui do: comvolunta'rios á . . . . 
,.. :,força, com cidadãos o ,brigados, . poi• vai'iós EMENDAS · 

meios, . a assentar pra_ça. Esse · pe.3sqal, ~A.ó_proj~cto n._85, éze 1900 .;r .• 
· J?Orém, ·c111asi serqpre da lia social. , · .·. . . . .. · ... . . __ . . ·.. . . . . .•...... ··. . , "' -
:· ' Nã~ vae,Nn? -~~-~ ~iz, _desejo_d~ criticaras . Ao art 3o, n: --6 ~8upprilllari.1~se, in .ftne, 

, __ auto~ulade:s . m1htm ~s . . ·,Que ·.· hao -de . ella.s as :palaVl'éJ.S-'-ttos empregados dos Corr<nos< e , 
- ~a~e~ ~~Não foss~ }tSSim, e )Jem .mesmo ex-: Telegraphos~ _··.. . · ... ·. _·. · .·· . · , · .. 

.. . 1St1rw.m n~s filetras_ os .15:.000 soldacios-ün- · .·. Redjjlt~se deate mo.do o· ri. 7 : o dono e um 
~er?. max:mo,.real...,-_que)á.e~i_s~~m. -'E', p~- caixe.~ro de cada.casa cómmérciaf que tiver· ··' 
Iêm, nece::.sauo salurmos (l:a·s1tuaçao per1: o cap~talde dez ou mais ·contos deTéis. . . 

. .. gosa em q11e estamos. -• W .ve:·da.cle..:..U~Ie n~ste Supprimam-se o art. 15 e--para.graplÍ:os ' 
;~ _,:·" : momentq.nosacll!lmos-(3m paz; nao _ve!nos, respectivos. . . 
:':'( <•por ora, . . no •• hm~ISO!Jte·_, nenhu~ per1go.. ,pro- . s 1 . : ·d· ;,;· -· .; . ; •· · • · . · .··. · · 
·:.:::; o yaveL .Mas os perigos _nascem de repente, ... -a a ·· . as ~~~soe,, 7 de. JLU1llo ,de 1901-.-
· ·:·· :unpi'eY}stos. Uma nação não tem o direitq Roclolphv Pal-o,ao. ._ :_ . _·. • ·. . - _ .. · . 
. de.chega.r a U:íil tal estado 'dé fraqueza, ._ que, . ····: No g.rt. 3. 0 -Substituá-se • assim . o n. IV ·~ · 
• ·. deuill.'momento para' outro, se enconire des- os . funcciona~·ios .· estipendiados ··da: União .· e 

·, :_ ' ap,ercéb_ida de t odos os méió::;- de ·resis'téncia·.: do3 Estado::;, ·os qtiaea, ··sérido sorteadOs, pas..: · 
:::F'- ·_· .. o o1·ador .all :de -á 3 01~ganizaÇões 4o .Chile saw ·a; _ setyir . na ·reserva . por ·. · seis an:nos: 
•:,_;-, :•; ed~~Cjp_ublica. 4-i'geh~ina,cuja.superioi'idade · Suppruna~-seos ns.IV, V, VI.I . e o ftJ?.al_- do 
-· · •.. ~ aponta, c o mpa.ran~o :a . exte_nsao terri tm·ial, 03· n-V~,. ~e:po~s da~.-~alav~as.:c-n,acwnaes a;::v(!. Jl()r •• · 

recursos estrategtos e a população. :·Em am- Sll;ppr Imam-:-se o:. art3. ln e .19. com C?S .r,espe- -
. ,. bos esses paizes a reserva 'do exercito ê 'uma ctlv.oa , p~ragrap_hos. . ; .. 
-:: _ ~- real~dáde. Entre nós, seí·ia .um lôgt•o q_u~1·er, I Sala das se3sões, 7 de junho , de · 190Í.- 
:-: . c~n:ndera_l' como tal. a guarda-Nacional, 'que Soares dos Sétttos.--:-Alfreclo Vm·el~a.-::-Barbosa 
_:-: -· nao temms~rucção, que não tem farda. - Li?na. • · , .. 
:- :. E.~ pela .cg:rav-idade A~ - inn · tal'. estn.t!o de, . Ni~gtimu: ~ai~ -pediüdo a\phlavra, ~ .enc~r"" : 
2 

: -~-o. ~:;:Ia~-~-e_ ._ .iria~~-~~~a_'~i'!~f;~;,g:_d_c6~_-~;-~: ri~dg5ede: r_·_g_ a_o~i-~cus:~ci6 __ ·~~-~:_;t·uf:n~tf~~:dt_::_ . 
', mos · pres~ntemen~é ~ o projecto, con:ven1én· inais ~rtigos~ --ft~ando adiadn. a ·votaÇ'ão. ' .. . 
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·~,'7i~'~',_{~'f1if~'ii'VJ';i'S~iis,>'§~li\'~f!ii$~:'~~~ií~l!JlJ!!ii'9ô'!!'t'ffi\\;.'7;7 :';,.t é: ,;::f'!S/:l{j;~á,f:~ 
:~:- l:;[Q ,:,_suÇc~sivhmenté~- s~)'fi:debate · erl:êérrà:. ta· cr·edo:r 'a~ União, por vencimentos:-e i~~~·:.~ 

, . 9:qs; ,e:ri:i_.2_a discussão, os a~t;s.~ 1° e 2° d,o P:J:'O-"· derp.ni~açã?-do valor do animáes qtte diz ter :>: 
J?Ct?' n: · 34~:-de 190J, · auto~1zando. o .G~verno .f~r,.1,1ec!do as :força,s ~egaes. durante :a revo1u:-·0o;;; 
;a ·:drsp!3nsar. ·: The: · Leopoldma .. ··• Ratl1JJÇ1<1l G'P.''V çac_> . do~Es~ado ~o R1o .·Grande ·do Sú 1 e-.exa::; \;~ 
_pt:i1ttJ -;::·aa·:-·ob~igação : 'de _ ~onstl'uir-· o· . trech:O ·niinada com .. a·att'enÇ'iigdevida a · inf~rrti~Çãô./~1 

_ ·ent_re ,. Giycerio e SerraAo Fr~d,e._da Estr:ad~ _ da . Contadorv:~~ Ger<lil;,daGuerra, é de parel}et';'~;~J:~ 
·. de·:.Ferro -. Central de· Maeahé,. ·ficando·_ hml,.. que deve ser mdefer1da a petição do reque.:·:t:. 

tada o capitàl sobre _q:ue re~ae a garàntia. -rente. _ ·. ·. __ -. _ · __ ·. _ -. . _ , - ·· > 
_de jurps '_de :6 .:~(" ,; ~():j~t·fi~o ·P_~r~ a linha em : -Ern prhn,eiro logar; não _estão provada_s as _·j 
t1·af~gp, .~e.n~()-;~dmda ~ ,yo'fa9ao.'· _ __·._. · __ -.. __ .. _ allegaÇões .-do ._·reclamante; ... como· se~ vê:dos ,c~ 

... . ·_E' :aú.ú.l.tiiéiada ,a -discussão .-unica dó . pro-· . f~mdame·ntqs . da . alludida ·. iO:t\:>i!~Uaçãó _·que :j, 
: jectõ n :.- 37, .. ·. -aé ·._·igo'l; ; 'áutorizàridç· o. Pociet; _adopta,e, _em seg~mdo lo~al',pOI'que; .quanci<?,.-~·.; 
. Exeéutivo_a conceder s'eis-· rri:ezesd.e licenç~, - .Jnesmo pr~va~as, _ ].rescripto : · !3st<'tva e esta :~;; 
·: cóm·<todo's : . 9s ~ · . ve.ncirríentos, :: âo-càpitão : ·ue qt1a.t9.uer dl~eltoqu~.-.Pu~e~se - ter. contra.·; o,:-,; 
-mái' é ~uerrá. José F!~ancisco-..da Conceição~ _ e~ariO pubhco o. petlclOnarlO, ex.;.vt do reg-a:. :.~: 
- ~éomniÍ~sario. geraf ·da; . armada e.· chefe da .la1Uento .que baiXOU COm O decreto Íl; 857, qe :' 

; 4~ secção do. Qúarte_l Generiil'cia·Marinh·a, 12..de novembr?, de-. 1851. ·. _ -· · . . _ : 
·para tratar de sua saude,· ond.e -julga e- con- : :~ Demais, si a)gum direito assiste àÓ req11e~ · ·~ 

---veniente_.-' ._. _ ... _··_ •- · :· - ___ . ···- - ~ - - :. . _ ·rente; nã() ~o Poder Legislati.v9 o compe;:.::::: 
-. • · • , .<·- • . ,. ·, • ·. · { .. · .... ~ - -• :tente para; perante eUe, ser apurado es_:ie-~:.:2 

_ ._ .. · ___ -.. _·N· .-_m_.- .. g·u __ e __ m_._· ;.·P ___ e_ ~_ l_~_. a_o __ :.-a ____ .. ~P_ -____ al·.·· a. v ___ !' .. a_ •- é _ en,C(3fi(),da~ ·. dil~eito,e sirri 'oPoder_Jl!diciario, como mais~ _,_ · · :aA~scu~sa~. ~ ~d1~da a yo._taça?: ', ~ _ - -- .. - <le uma. vez ,tem · dec1d1do o Congresso -No.-· · : 
~- :Vãoa'.impriniir os ·seo-uintes · ·: - -. cional. - ._ - . . . . ·-_ . 

. · ~· ,.. -- - · . · - ~ ·. _ ... . • - -~-- · .- . .. ---~- - ··.-. " ' .· -..: . _·_ . . ,_ .. - . -.'. ·-':.: ··_. . --_ - ·- -~ .- . .. - . . · . . _ . .... . . : - . _, _~. _ ·: 
· _ ~ , PARE_ CERES ·i , ~ _ Ne~tes : termos, pensa a Commissão, deve _; 

.. - _:,___ _ ser-indeferida a pretenção· do cieladão Ge- .·: 

• · !Jéuà 'qJ~ - ~Ia1i·~:~t~dh~~:·:.· e~jn~cdni~~::d~. ',~:a~1~~~~~::~r~h:ii:t:s~~7-deJullho - de ; 1_9oÍ_.·?Ç;~ 
· · · 'jf · t · · · -a · Pli · · · r :-·· · ~-- · · ··z-· ··a· •: · · · Paula:GtHmarues, pre:ndente ,. - Cass·tano áo-:::~ 

.. _ -'~~etc ~?-'t-:.- . _ osd .. : ~~~o~e_s__; : ~~~:?o -~~êc~tk~~~ ~N~~ci~~C,~tô(:-r.e.iator .-Serzedello · Cor1:Ba': :-.7~ ~~2 
, ,._ ,, r;.~t?{{flj_f!.fa~, , d. e}í~(.P1 '?~-'0.(-:- -· :p t c:-J, .·a, ·• :.Jt'ranctsco : Sa; ~ Cornelto ela . · Fonseca: .;..;....; •.; ; ~~;.1t~::,:r21~~.".?J;~.:;r ·ft~~r}:f ':' • · · ·· · · · · .. , · 

:.· ·:pr;es~nte ·uriiieqú,erJriienti:n~m. · qu~çex:nie~ · : :. · · . .. :, ~ = ;J: ' 
. . ·caniéo' da Dü'ector·iâ-:dós·Ph:irôes.· Maximiano Inde(.àe u :,'-,·e(iité'ri~nento em que· ~ sa?·ge·nto::·2 

Qüofino,· p$·d~ · ·~ _ stià · •re~nt'egraÇãó e o' pag~~ .> quàrtel:..niest1~e do 4~ ~atalhr.ío · de infantar'ià:. •"! 
. ; n;i~n~q=da::r-gràtific<tçõe§> :a> qug sej_~llg_a- icom,: -: . Jotíi/ Pàcifico_ di . Cárval/!o ·pecle' promºçaô · ·. ·~ 
·· 'direito · .. por servj.ç_os 1Jrestados na .mOilt<~g~l!l:; ·::. ao·po_sto ~e -~l(e'l·es, -jm· aetos ·i.le ln·~vu1·a :· __ · ,-_; 

~ -dó'pharoLde Citstellãllos; . : ; · -· · _ , ~- . ·. · __ - - . . -- . · 
::::-:.A: éo.nimiss~Ó · 6'_de pai·ccei· . _quê .·· o-; petieio~ > ·-. ~1\: :do'i:n!llissão ·: de Marinha · o Guerra ' foi: ::~ 
• nàri~:d~ve .- pl'Omov·ero>recon}:íe~il~lertp'_. Q() p1~es~nte o i·~querimento · que ' ào· Congresso· F 
; se11:_: dll'~lt() ::•.p3r~nt~~o_ ;Bode~'-- :· JiJ.~lciat:,I~, -n~(). ·Nac_i(}nafdii·ige ô .sãrgent.o quartel7 méstre·dó- ··t 

:.. caJ1e-ndo , ao ·_ CongreSSQ Netclpnat : ·_d,ectdrr -·.na Ao ·batalhão· de ·-infant:tria: João _ Pacific() de' { 
:esp~pie. .. ·: _ _ .. .. _. _ .·· - - , • .- _ , ._ .cárvalho,pécHndoasüa ·prómoção :ao p(>sto·<:~ 
· , Sitla .. das . Ó<>rrnn_issÕ~·s.~:1 de junhô?de: lQ.O 1 ~ · de ;;tlfei'eS; .:.Pó~e actos.··de_ b1:avlll' . .i-pratiea~ós ·;:;! 
- ~Al·ve§ Barbo,sa_ ; p~·e,siden~~;.7-R. - :~.aixcí~_; ,-· : .·na_soper_(L'yoes M ,guerra· no~ntermr da Bah1a-~ }S 

· '·tJ~Tl:~~rJi~z~~~~~Xtof.~~a-~?~~· ;·cF:~os : s~~~lf. · ~Yl ~~~~~ :~a:~ 'JLÓfi~eraçõé:~ -: •r~ita~ · :~rrr· . abo~&-~.:;1: ··· "'· · .. . _ - ~ - . : ~ , . . : ·:: .. ~ - > · ., ._~ d_e su~ · p!,'a.tençao, ;·J1llga a .Comm1s~ao q~e.;: . a ;;; 
.' . _. .:: ·_-N. :-19.:.::.., -IQ.Ol- :"~:. ·: · . . ·. - . :ser,concedida ao · supplicante· agr~;ça;: reque .... ,".;': 

· . -- .. ,,. : - , .·.- - ~ . _;: : · . · ::::. , · .-· ·. -: , _.·.. ; ' . ·, i• ida;' ficárá- estàbe.Iecido um· préceden.te i:q_m.é,f~ 
. · lr{def.er~ o , t·~qu.er~Jnento .:.:q~,. · G.~ra,Z~o -~d_a _· Stllla .. •j:râ'-- reV.ogar· à~ lei depr'Q~oções: dos: -offíciaes ·)~ 

:j'urtado, .. ept qtl::~ ~ ped~ . • o c; paga't}tp_n~.OJ.- rjle do-exercito.e ainda ódecréto.]l: 669; 'de:~s-ae :;;:i 
· --~-·· . ·-~~ :_tq .$ ,4e_.: .v~nc~.n!~n.;-~o~ .--- ~::n~e.~nmf_~P~~9 ·_a -agosto _do .anno::p~~sado.;< ,';_ .. ••·.· · --. · ·. · __ -,_ :-· _. · ·-:-'· ::>~:/ 

~ -- ·:; qt'~ ~e JUlg~. C?~ _dt; ~~t~ :- ,, _,_ .. ·.· . . ·. - ·~ __ E~· • . portanto; :_a QoiUIUISSao de, pa~ec~t' _qu.~: ' ~'A 
-::.A dénriini.~~aô de·.orçàihento{:têÍHi&: sqli~il •seja •indef~rido ' o • !e~ü~r!merito -' do - ' sarg_e..~to .::: .: 

: úi.dÓ' ' do ·Min1sterio ,da _ · Guerra:_ - iilfQl~in,_aÇqe3 q{lartel-Jl1estr~ ~~ao -PaylJic~ ~de · C1l;rvalh?· -_-':. .. :~ .Y 
q1ie i hâbflitasS:e~ '- .ajl.iz~r :sobre o ;t~q ~~ef!~ · .. ~-s_a)à. das;gom1llis.~õ~~- • .. tt~e j11n}wde:19q1 : . :\,~;t~~ 

.. :mantO,ae· Geraldo. da··· Sfl.va .·Furtado;:•em que) AlvêsBm·óosa; presidente._- ''Som·es dos .Sant.o:$,;),/: 

- ~~~~~>ta*:1;~~~~t~~ ~~2~.{0?!f:;~~q~~-se: t~Pti-; ie~~}~r:·:~,Pâi·l~o.s: f'~~l!lc~~ti·~ · - ~: ~i. _ ·, _ ;::_; 
.i 

·- · . , .. 
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~~;:;_Jir4"; ··'' ' '' '· :i:·_,_ , ,- :···:ii;ii;;:~i?~1iA.tii_· .,.'< ,.;, :· ,· _": / . ,}_:~~' 

il:1 ' !. ••• • ~. ·N. 2bl90~ ·. . . dd mJ;oooi n~ piçalll~n~ e estar essúOI!l; ·. 
~~~;.,;- • · ' .. · . :-· - _ missão sujeita -em parte á - vossa. adminiB· 
-~:~t- 'Julga que não àeve. sé1· acceita a emenda off~· tração~ No ex:pedienfe·da Guerra · de ~7· de 
~~ _: _ recida na 2à. discussão _do projecto n.. 200 •. junho passado, publicado no Diario Official· de 
;~~-:; · - de 1900~- que - autori~a o _. Pode1· Exectttivo a .H do rnesmomez, -lê-se o :_seguinl;e :: -
:ii:.• : ·- · abrir ao - Mir~,istério · ·da -_Indttstria, Viaçct'o e ·.-.·- << Ao éhefe da comniissão ·encarre<rada;- d-á 
;:;;:,; · (!)bras !'ublica~ o c?·edito_especial de 20:7_50$, construcção da . linha telegraphica 0 no Rio · 
~f; C;.: : : ·para ~rulemnuar o Estado • do Ceara .d__a Grande do Sul foi declaradp que, .de confor~ 
'" ' ··-- -- _ sommaque . nco_}heu ·aos .. cofres .. da -'Un_uw m~dade com o ·quefoirésolv:ido -entre o Mi~ 
~.~-~,-.• _----~-~----_;- pam ·- .. conseryaçao '-.das _-}~nhas teleg_raph~cas nisterio da. Guerra e o da Industria; .. Viação· e ·. 
~·~=-- · _ que,t1•ansfen'U ~- esta,;nos _ternws·do acc_o1~do Obras Publicas, :ficaram sob a jurisdicção, éx" 
~';:.. Pde .16 ·clte{:v0er~wo ~Z~mod_- . ·_

0
_ · - - ·t· . . _· ~i:s~;-~-~~~r1~~!~~~ ~i~i~~~Jtr~~~ãoc?jf~· 

't; • , ~ · rês~n e a omm1ssao · e · ._ rçame-q o·-a m- linhas- telegt~aphicas nos diversos . Es&a.dós e .. 
:·;:~-. ,,formaçao do ~overno, s~bre . a -em~nda · do que.: se regem p01'inst~ucções ex:pedidàs pelo _ 
~J.::~::;, ~r. Bar?osa L1ma. ao p~oJecto _n. 200,de 1900,- da. ·Guerra, correndo apená~ por·' :conta deste , 
~-::< .n.o sent1_do de ser.:paga ao. ma.1or do< corpo d~ os 1Jencimentos tlo pessoàZ quefôr. posto â · dis~ 
~1' · engenheiros. !Jabrlel PermradeS?uza _Bota-:.. posiçct'o daqúelle para fàzer parte· de taes 
~->' > fo~o a q~antla de 3:790$ •. da gi•at1ficaça? que CQSmissões ;.» · · •' ' · 
~f·>.-.deixou-d:e - re~eber como •mspector dashnhas - - • .·· · _· . . .. A ~. • ._ , • .·. • • t>-.-.. telegraphi~as do.Estado _do. Rio. Gr!tnde ... do; .. . ·~O_I e~ te _aviso ve~.,~ •• cia:r:'l.IIl.ente . que -:,o 
~::::- .Sul; e, vertficé,Lndo"Se da_ 'supra dlta mforma-, q~e -pas;:;ou. ·- pa:ra .O .· ~1E-1sterw ~o Industr1~ . . · 
~~:-:'.\ '1~0 que rião está'liquido odjreito do referjdo f~l-a ~~clustva, JUr}s~lC2ao.techmc~ }? _adm~~ ,: 
tf" . .- .: ;major á; alludida gratificação, com;o resalta mstrat1va Aa comrn1ssao ~ue copt!_Ilua a per.; . 
:-?< ·cios documentos .abaix:o . publicados; _ sendo ~ ceber ;vencimento~· -· ~o~o a~é eu~a.(), _só.pelá. . . 
~?~· flue,: quando mesmo o< estivesse·; não : caber.üt" Guerra~ .E~ ta .cornmis~ao na~ esta. nas mes~ ._:' 
0~','_"_ · ·a emenda. neste projecto, _ que. seyefel~e _a : Jim: ,znaS cop.diç<;>esd,as ~e Guyaba_a,_Corumbá .e :_: 
~~~: - eredito soliciia(io':_Pelo · -~in1sterio da-Yiâ:Ção, . de_)tg,r_ar~_ a._(J~str~ •. qu~ ' (o~I11U ~. c~~~das .. d~ · --~ 
f~:; ·· .. quandO" a coinriiis~ãóconferida ao'Diajor,Bo..:, comm_uiD-l).CCO!_d.O_.elltreps .dO!lS_ ;ID.llllSt~r!OSt~ . 
~~ - ·.tMogo é 'do . Ministerio da G~er.ra, é-a~ -~esín11-.. e?Il:l· • ~mstrgcxoes .. ~spgC1ae:;;_ orgaxnzad~s_, e.m . ·. -. 
~;;:·.:~ . · ;8ommissão . . dá _ Orçall!ento _· de~· p_arec~r •.que: .8 .de marpode 189_~, conde_ s~o deter~mnadas -. 
l~r:'·;não _ seja aéceita a , emenda. · ' : · .< : : _ :, -. as ,:v-anta,5~ns q11:e., aey~ perceber o seu>Pf3S• 
~: · -:-· " , _. .. _ . .· ; ... . -·- .- .-. . . . · . .... . · .... : soal,.Janto . pel~ . Ouei.ra_ .. con1_o pela , gepª'r~ ._ 
~~\:.:_>·· Sala das Comrnissoes; 1 ~e. JUnho,--de :. 1~01.: tição'Geral dos r,elegi;'ãphos e para· as. quáes.
t;:{, · - ~Paula Gu~m_a,·ae~, Presidente.-' ll![aY':~~k;: !oi, por decret'o 'ri. .1.700, .- de 28 de. abril:: 
f~::' · :~ela tor ·:-lY~lo PtJça:n!~_a:_-Serzede~lo .···· Ç??:'rea; do àtmo _ passado, : abertq .· .. ao . Ministerio ·da. --
;;.;; .. :-Franc~scoSá~'"'-Come.l,tÇJ da F'o_nseca. ·· · ·· Industria: :um credito extraorâinario. de 

~0-. : ::_~-~ no'cuMENTos--Á-Qu~::~~E~ERE- o P~i~?t~ .5r~z~~~~o.eru~_~ :.~~~~ p~~~~ -~~1Jr~ • !J·· _· :orcâ~ ~: . 
te.:· .. , . . . ___ .. _. . ,, . ., _ _ _ _ __ IQ.ento ~.da ,rep~rt1çao :.que · !lao ter1a :verba -
f~;, . - .. . .. · ,~ · . :.. ~ - . '- · . . .. -.-_ , ·_ · .. . para . éllas, como :não .··t~m :para a , do~ Rio ·_ t< . . .. ,CQp!a-:-:- ReJ?~u:~Içao GeraLdos .- . Telegr:J. pl;.os Grande ·. do . -sul~- ·, E' ·verdade .:que . no orça.·., _ : 

~:~-,_. -;tag~~~â~;l~5~1r~ct0r. _____ c~~ta ~_ ,Ern_ . l ~---~~~- '; · ,ãe~B~~:Ó~oT:~!:_~~ã.6:~~!eaf~Õ~~gJ$;' cci%~-:ài:b~-~. 
~;:1'3,,- .':.:: Sr .. Dr. Antonio Olyntlío-dôs Santos .I). ires~. : ~Dp :~ Botafqgó; ma~ esta.,:ver_ba_ é . deStina(lâ:á'. .: 
~{: ':\~":_;_Relativamente · ao ·a~sumpto.de •qu~:. :-trata·; -constru~ção : ·das Jü;thas : .de - S. · .. · Luiz,- S.aíJ.to 
~;~:.;--··, :o telegrammajun:to, ·avós dirigido pelo .major .Angelo e·.Palmeh•as;: dó ·Rio Pardo.· e Encl'U·,. 
:;.: ;::· ; Dr. -GabrielPereira de Souza Botàfogó,:chefe. zilhàda .no mesmo ,orçamento especificada&-, . 
~;;-. : . Elat?commissão ·de ~construcção de linhas. ,tele~ ·• ao -passo. que ·a: .eo.PJ.missão do · .. Rio Grande 
;·(f' -~':graiphica~. - d:o·-IUO ·· Grandedo 'Sul,.já-.tivé ·oc:.:~ Joiorganizada para consti•uü~ alinha do'Rio . 
r;;:;,.-;cãsi.ão . de . pre&tar~vos informações -em: 31 .de; .. Grande _a -:santa.·Victoriu,._do : Palmar~ . que jêi ' · 
V~: --: :::jülho :;próximo findo.. O Dr.~ Botafogo . vos está em -trafego desde 17 de julho de 18~.0; a · 
t~i~; . '~:péde:<elementos : P~ra .·poder · a-:- <.coiri:miSsãó-.-- .~ -cdo .JUo· Pai'do· ~a ·· -I:fonohay, que : n~o -: tem: . 
'-~<"i >·.etiwprir· -- dev~r.es · : e: - eittrar .. ::eiD.· -:fu.ncçõ,es : :verba J10}nesmo ~r_ç~:men~o.- -Por :e~mt~ - dos., 
Í(;, _; ;-·de,:~acç.ordoco:t:n . o que:se_;aqha ;:pubhcado · . .na ~ !:)O:.OQO$ p;ha . ~s ~ l_1~h-as•.:da E.nc].',!lZllhada _e ,· 
~l:;:; ·lliiaA;io .Offiáial ,de 1-1 ;dejunho'•u-lttniono · .. :ex~· S ( Lui.z ·erico,ti:ünendou ·)3stâ.<diréctoria-:pàraa~ _ 
;~:;;_;( ·;;ped.iónte , •d() · .~Iini~teriQ,dl). · :.<.ti:Lerra·ie ·. coni: :;a: a · :Europa -• i:Ina,t~ria} : ;: •·ria >·irúP9:r.;.t.~çia: >· de_•.: 
~~;c~·:rord~ni .• do: ~~smo ~inis~erio •/(i~tér_p:i~na'p:do_ : 30,:0QQ$,;A ,ficov: ·g , saJ[.q ;;<l.é ,:~O,: :QQO~.--. J_)ara_ ;s~J;-':; 
?' _,_y gu~.receba mstrucçoes do vosso ; e .mais, :a,J?,.;- :.despe,nd1~o<co~n:. a -.s~~-. ç()nstr.l1c.ç~o·ll116.·n~o; ~ 
:;-\ . JllicaÇão, do ,ar,t. 538. do .regülap:~.en:to ...• desta póde .t~r 1princii>i() · sirtãp , ;~epois·q)Ie-,cll~gà)!;, 
~~·: :/·: .. repártiÇíto., _ já -applicado ;ís ·_-:cornmis~§~.s ~d!f essé., I;ll_at~r,iaL .~ 0' ~t~·t;•~p38, :.:çuja a,ppJic,a~~q :.: 
~~~;_. -(. Matto :Gró~§lo e Para1üt7•"Visto ' haver -. , vei~ba · _}JÇd~ _ o : l)r: : B_otáfogo? ; : _ o · S9g~~~~~( : - •·L~Y:):: 
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-,_., · :· -•~---~·, <:·-.'._·_.- . :_<_·-_.·<··. - ~ - : ·:·:_·',--.-_._::_·: s;_,_E.,.S.,_s __ .I·-_co· <<,~E: '~;_~:,_:-7: · -~::D.~_-·;_-,J.-· __ -u-':.:.,HJo-·:-__ .:_;;;.:E· :c_~ -l·--.:_·g· ··-0:·"·1-': · ;. ;'< - - -- - - . . . - -<·: 

. ~ - · -- --.- - . - -- ., __ .u ~ ~ n - "" · - -__ __· :>·.:. ·-, 0'-,W~~- i~:: 

· · . -- -«O 4ireçtor _geral perderá; p.ofte~r ~ngengei·:" '. ·T()dds -_ - e~-~.ê'> _papei.;; . 'esta ~a-fn --::~qti/- ~kud~~<~~~
- : ~ros e mspectol,'es em coml!liSsao para.· serem _ dados .a ped1do do interessado -sêõ'u:ildo ·este : .- ~:~ 

- . empregado~. na const!'!CQªQ' .de UO!aS -liilh~S :. :ril(3 : d~s~arqu ; -___ Sa_údo -esse . · p~dicl6,-. < •del: :(_f*(l~~:~f 
. ou--e~.:ser:\a_ços es};)ema~s,- : quoJ;~n_ham ":~rp~- te v~ scmnma vossg a_nt_ecessor . naqu~lla época .: :::~ 
.'P.ropma!lo_. orçame'!l-éJ ou;_;;credJ;:to d1stmcto : ,motivado :r.ela <iusenCia {óra __ . de.:;ta - Ctt,pitá,I}"S{ 
~qnan~o: . ~a rep_artiça~ ~~o houver• pessoa do mesmo _Interessado o qual- ~esejava :aco~· ·c:;; 
:_;sufficwnte para taes sel'VIços: » . . . _. __ -_-- __ , panhar.o all;dam_ento cie sua reclam~çiLo. -- · <:~. 

. - •. Ora; . _a .repartição: tem no R.io "Grande do . · Uma - -ve~ que_ cheg~11 ~ao •_· .l!lC!l _ eonhe~i- >
~SU:i, além do engenhei~o-:-.çhefe do .distrfcto.-e m~nto a e.xJst<?Il_Cia aql1ldos r~fe~rdos :papei~, <-~ 

· - -K dou~énO'anheiros~ajui:lantes :'inspectores habi- por ter-_o autor - ·da_ :r;-~cl~maQao Julg~do gp~ --~, 
· utados~ rntra ·co"mtrucçõ?s -de-Unhas, todas as gort~n_o · se:u -eneanunhamento, -;venh_o, :- _:no_,) 
.• outra{ _linhas . consignadas ;n9 orçanieJ;J. to;e cumprtment.o . do meu ._ deyer,. .. extel'na,r ' ,o,->:-', 
· algumas . em ._. con,dições :::mais · difli'c'eis ·. estão meu pa!ecer so ~-n~e o assum pto; : . _. -- · _ ._· _ .• ·:: 
:sendo· dit•jgidas por~ pessoal ,do. quadro~ sem _ O_ maJor G_abrtel,de Souza Pere1ra Botaf()g~ >::~-

~ .. que~ tenha _havido_ . nece~sarla noirieàção :ele a!l!eg_a que, tendostdo!wmeado. chef13;da _COII!-7 ·-
. . accordo com 0 art. 538.. - __ ...• m1~sao de ~onstrucçao .de lr(lhas tel~gra-

: , ·• · ·· · · , ;. - . _ ~- . . ,. . , pl~•c.as_d9 ·RJO Grande do SuLpor portaria do • 
.. _ Os_ m~mbros d.ts C()mm~soe.') m_llltêlire~. Mm1s~erw na Guerra .de-14 de maio de 1895, . ; 

~-encarreg~d~s _da . c_onst~u<?'ça~- das hnh~~-d~ ·p_ec!_iu a9 en~ão - :dil'ector geral .destà -I'epar<)::, 
.• _'ldattQ7Gro_s:so · e ~araná, ~.1-veram nome_~çge:j . ·ttçao as ;vantagens do a~~· 538 dorespecti_v:o. : ~_';? 
<POt: -es,ta _dlrectoria. de accordo coli1 o . clt~do . regulamento, vantagel}s.essas_ de que _ g.0sa:-:- .\:~ 
: ;art~go,po_~<t,UC t.r:at~va-se de ,duasconStJ:'?-CÇ?CS_ :vam·QS :chefes de .--duas oÜtrás COIUmÍSSÕeS -<, 
\em. co~~t?.oes - '!ll':llto espe~1ae3) a :· pru~eml.' ú1i~itares; de·.construc.ção -de linhas telegra· .. 7 
~:eiD:regmo des_p.ab_~~da e _ seml~cursos,:ande - ·ph1cas cmMatto Grosso c no Paraná. , _ .. ···._· . . - -

· ..• só~ ·com- pesso<!;l lllht~r . se poc!e~m l~var a, ef..- Esse pedido não . foL attendido, segundo diz -_:-
. _ .-:t~It~, ~e a ~egu.nd:a ma~dada constrm r ~1 ual!_do ·o· -req uercnté, .p<n•q uc o director geral ~a.~~.· ~ ;.: 
-- , -Jlavm .urge11te necessidad_e:~de 9omumcaçoqs 'tentava· : __ - -. ·. ._ . . ' ·::--}, 
· ~ : .'iP,aJ:'_a ·() •sul;e·_a:chaya-se ~o _Estado_c,: do : ~p~raná_ ~·~•· .1();·· que >a.con;nnissãd· .u.e -construcçã.o··: dé < , 

·~ob o do;rp.·Imo~ .dos -.rev-o~tosos, •- que eoi;n.v_r._m Unha telcgraplrica do~:Rio' Grande do, SnLrião:;;:,{ 
__ ; -~l:l p~~s~·: d,as: l~nhas do_ .~1tp9ra~ · : : -; ·- -; . _ _ depemlia d9 'Miriisterio- da Viàção ; . · · - . - ·\ : 
':' 7·c: As -:Vatitagens_ que" vieraiil a perceber com 2°, que o :'orça.inento da ·;rep:~,rtição .·não :,··c: 

. , ;:éssa .. nóineação -·. jct .··estavam detQrm.inadas· consignava vet•4n.-para a éonstrupçãO . de~sàs ~; 
- : :p~l~ê ~nstruções ~~ 3 de .:Mar:Ço :de >18.94 o.. cor- JiiJ.has ; , · · - :· · · .. _· .• . _ . --- : ·. _ -. · . : ~ .. 
· 'rria,i'u: .por -?on_ta do _. cre_di~o ·extraqrdmarw·çle : . 3°, fi!lalrp.ente, que as. grati:ficayo,esd_~yi_a,m. ~:~ 
•28:de:AbriL · • _-. -:·: .>, .• · . __ . _.·. . __ _ . . _. •. cot'rQr por conta.·aa. :vct•ba do Mm1ster10 da·:: -: 
-'' Resürriindo,devo;;vos.infOl~marque,IJaradal' Gucior~· --- - -- - - ~- ... ·. · .·_ . . .··: -·· _. ____ ._. -__ >:; <' ~'<',~ 
.:,as ·. 'ni0Sl1láS :vantagens á.. CQii1missã.:o •. ·ªo ).~.i o. .• • o --rcq:uet•eüte contast~ ess::ts iazõeS'; ·.·e pai· a •_ ;!; 
·.Grande do'Sul; não l).a vet•ha no orçamenío . issa:a,p1~es:mta documentos, ali~s :não.. leg_ali· :· :; 
.::â.arepartição;!)sta .omnmi~_são .nãotem credi,. za~os convenientemente_, .-.aos - quaes, entre._ :' 
:ió distiucto . ê o · s!ildo · ··ac _-~0:000$- da~ : lk ta a to, v~u ·me- .·:referir p:tra. :_ most~·ar -·a iiia- >,~
-nhas de Enc-cuzUhadaJte S: ·Luiz sel'ia • 'a.bsor- niªn.dc tln. . .pretonsa; contestaÇãp. _Mas; _antes, :;, .,.· 
·.vido ·e1ú gratificaçõe~ _ antesuiesmo de chega:~ . ·devo :declarar qp.o _eú1 : ~arta:.oflicial, .dá" quc ·:,:~ 

.. ~ da.·.::_-Etú•opa. . o :material ericonurie~daclo e. de-, junto c'ópia, ·ao lO de agosto ~de 1895, -,o então_. ::-:; 
."ter·S<3 ftncadp o prinietr_o :poste": -Sott~ :Qtc .~ ; 'dirMtor geraJ desta rcpartiçãoja ha. via riios- -~ 
:F;M: • · .deSou~ci --_. Aguiiu-~-Confere; H; ·._coi:',-• :trado; ·cQm a eyhlencia- de'deíp.i;>.ns~rà.~o·:do_: ::.::~ 
(tinho~-:- Conforme, E·. -Deldttque.~ Confere.>: um theorama·degeom.otr:ia., que . oreql1~r,en~e ; .; : 
: Ulyse~.:.Goes ;'-::--... Coilforme, -. :li'e1·n_andes Sil~va_. . . não tem, razão nessas • sliM _ · · alli:!g~çqê~.; ; ~ :.:} _ . ;';~; 
-i · Cópia..;_ Estados Unidos-do Brazil-:--Repar""· · :Quan,to ao primoircfponto;:jnt}ta cóplas,;4~0.J,e; 
: .tiç~o: G_e~tl;l . dos:relegrap ho~......:capitaJ F~dera: l; ' •aú.then ticadas, de -• dousavi~o-ê do~Mi~istet~o ::_~~·f.:~St 
: de; jane1ro .de -. ) 900...,..Gabmete :_do _ p1rector·. :Guel'ra, do.s quaas _:se ·_· ye · que--a. •Com-p1~ss~Q~'!(\: 
. --N: 29.· , · · . • -- •- ' .-, _· _ ; -: · . -· :_ , . - de que se trata,_ r'e6iit~se. - por.instrucçRes .ex~ -':;
_;. :Em · .a viso . cie. ·:U _de ·.dezembro de 1893, o· p·e~idas. peló -Ministerio da 'Guerra. ftC"agdo· · ;~i 
·,.·então', ·MillÍStro .· da . Guerra_· remetteu ·ap ·Mi::'_ sõ b .a <jurisdi cção exclusiva.-•· do;· Mini~terio,, i:la . :>.~ 
•; .nistepÍo;. - or~,t -'a .- :VÓSSO_· cal'gO _ :os •;p~peÍs :que; 'V-i~ção •na : parte~_ r(3latiír;a_ á: · cõn~.t~·l1~QÃO,·~-~~~:j•J 

.- " ·cgm : · ~~~e .:_;ayiso; _t~nhq. ja ,honr;L_ -_d.~p~ssar:· ás~: Jli):rh~s - telegraplucl1~; .. que -~ '~a: ~o~~P3.~~n:ç,I~ (ê f~~ 
: -vossas •IDÇ,to3, ·r.ela:t1:vos a.t•eclajllaçao-qu~ faz dest(j; e _. sendo. os •• venc.unep.tosfto.':pess.oa.~·:P~c:'-:'':.· 

;zlâ~\~~~~~jj~i{i{1~~~ ,f~It~1~1~~~~~li~t~~il 
_::t)i!J:icâ!? ~ n-8 -_. ~~;t_~do·:~~ -~io:Gra:Me êlo:iSnl:\ -~. -,· · ;Nf~_n!ste~'lO c [:l,;> ' ti.U@r~;a; ·.· .. · cl!t'l~Ido ·.-- ~o · :r~~,;:_~ 

··:· .. ~ '-, 
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tt.~tHTB,:·: .---':>.- :f•;~;:;-~~' -i;i,~tJ.·\;:-i~;~·~?~U;:'i+:~~~~-~~;~~fPi~~-$-~~~;?J•\c ·· - .... ·- ,._. ·•>-•. aa: 
~;:::::·;;:~: ·:·-<~:·-., .. ·: ... _ ··-········,.·: , ... ~ , .~ __ ·. ~~~-- .· :,:: ): .. : 1:: ' >- . · ..•..... _ .• ···.··.··:=·· .::) ; - . _· ~-: ·. ··•··.·•. ' .'i>:-·~ -~-:-,;· ••• ~{_;--:_~:
;~;;;·, quér~nté,· -de~Iaralldo,·.•-·. ,ern_--··_.respgsta:·ao . .seu• .n!J,constl'uçç~()·de:·no.Y:a,s linhas oti' séryiços,; ., 
1;s~{Jtêlégra!uma· · (de;_ ;(j_ti~-.--__ ·._Ijã_o :<l1PI~esent11-··-~ó~ .. especia~s,;-q!le :,ten}ía,iil:-ovépbã {P,l'OPl~i.lt_ no):i;~ ) , 
~<#:'-'''PAaJ,··•· qu9_ ---e.lle, ·:requerent~ -_d·eve. « _cu_m~ Çam_ento"-ou.,cregito,dtstinc_tq,,,quandq,iútr,~.,..t·.• 
~~·;'~r~-~~~ttf.~~~~Ni~~11J~~~~l~~~~~~t?-ãg.l~~~b~~·- r:;~ti;:I?~i~~\t~ri~tt-~-~.1:"'!~\ss:r:E .... ~-~t~cfp~~:~.~.':::o/-H-i-· 
~:'-:_·citado~ ·.{l_o-currientos-·-rião· aimulltipi á ~as". ·.- Este,-•. ·. ártigo •-•· é. ·citado.> nó· 'roquehljíentq:.: 
~x:.: s~veraçã;õ 'de1 · nãó~depeilder a- coJrin1issão c~ o _sem às palavras quó /gryphéi, ._as.- q u:1es são: ·.-•· : 
(~>~M:inisterió dtt- Vi:lção. "Ao , éontr~1~io, mos:.. suostitúidas por« j3t~:·, . e,tc; >~ .; .. · · ._. .·._ ·.· _' · 
fs;..~: .. tra~n·_. que .. ·essa•. commissão;organizadà pelp :· ···_O·.paragrapho ,unicó:desse artigodiz:•,«:Os,: 
~;i~;f:MJnisterio · · ,da_. -G~Iéí•ra, () ~é4~een:dg · ·a;< in7 :4.CJ1~í.~ttidos nessás. qoncliÇi}es ;p_ej.~c'e]Jerãp g1;ati~ · 
%%·: -~s'trucções. âelle :em:a~adas'e p~ga por .. e11e,; fica99e.3···. ,corl~espóndéntes·.; aôs"· ye.nGihléii~Os.::.• 
~j:;::só·está súbordinàd~ao' Hiilisterio· daYiaÇãb. ·m~r-cado.s na •respectiva tal)~ll~ para;' cai•go:s:' ~·:· 
it-- ~:na : pá,rte. :r~la tiv~ ·a. as'sun1 pto~- . iech ri i cbs .: identicqs:·;, e,ter~o :~direit() . @ •,aj uaas ' de. ctistÇJ i' -:_ .. 
?;.:_" •N.segunda a:ffirín~ção·,_d<rilãoha;ver verba_ no passagense·diarüt:s; de_-con:form~da:d,e:comA···· 
~c " 'orÇamento d4. repartição ··p}tra.- ;àttender ao .. dispos,to neste regülamentq':pa:r;'à: ós,• empr:~~ __ · 
~l-:\ ~:serV.iço. ·.de êgnstruc_ção. da,s linha~ __ telegra: gad:os effectiv.o.:; »: Logo; o i!~úerente só~po~-~ 
~{~ ;,phiças_. Íl o l~ib' Gra,nde do . ~lil; ·a~. qtte .. a _cônt~ (leri~ Sél''ÍlOmeado·-pel() dil;ector geral; si 1J(l. > .. 
l;f::} }i~iSS{ÍO I do.·· ·1•8que;•enfe . BSta_Va · eHCCU"regada; repa.rtiç_iz~ ncto.fWU'IJeSSe .Q;:peS~Oci~- §_ttfficien!&. 
õ~:.,..:: re~ponde ·este .mostrando,_ que n~quelle:or- para- tàes se,.-ptço,s; .e só t~r1a dn•eito. á g1•at1-. 
~l~: : :çaniento ltavia.á verba de 50:000$000 pagá ·:i_ ficação · • do .. paragra:pho _· :uriico ·:~desse a1•.tig(j, 
:;; _ ebnstrucÇão . de •linhas. -,(ré S_._ .Luiz, Sapto · si}wtt'IJésse sido nomeado pelo 'di1·ectór .. ,ge,;az-.. 
S : ·Angelo ._--!3. P3,lineira ·tfdo Rio :Pardo_ a·. En~ · · Assi:ln, são~ de todí:>" (). _ponto.:'jflfundadas •as. · 
~~<f{crúzilhada, · no :Rio ·Grande. · Qo·,~uL.'~v~r~la razões.-alleg~daspeló requ~1~e!lt.e:'.· . · ··-·: -.~: ... 
j'X'i·_.essa· ·d~ _q1Je .. _ havi~)ll ·sido d~sl?en~id_os já . : Pai•a nª'o, ~long~r-Il1ai~ ~sta• info1•maÇ~q;; 
;::,, ?:f 30:000$ ·com. compra ·de;_l~Ia_terial, -accres~: . de v(/ cl1amar vossa attenção· .para. a analpgií1:.-·. 
~Y;:~ .· -cep. ta O •requerente: Vejll,mos o_que · vale esta. ·que o -reclamanti;; p1~etende -existir. entre: ·!L:,: 
''·c·_: . -àsser,ção~- O inter,e8sado allega ,ter sjdo chefe• ·ec)mmfssão·de que~í'oi:-chéfe .e as outra.s:auas-,:-·
~z: : dà:cô·minissãode.co'ristruéção-'~de~Hnl1as_ •. tele,:. ~ti\mhem- •. rriiJitares;iciüe· ;run·cçiônaram··,-eitr:' ~; 
;:,-~ ''gjapliiéas .·il!>·.~stà~õ·(lo Rlo G~ailde_ ilg __ Stil,: Mâ~to._Grósso ~e.rio:·Parâ'ifá., · 4, .• f~ita/(}e·~ -ide~~ •. -,,.,· 
~' · -· m;.ts · pão. : declára :q uaes .erà,'n1 esjlasljnh?Ls; · tidade Gritre ... ,e11ªs 'é:, nitidamente -~xpliéaÇ.à:: .. ·,_ 
f:Y~ ._ .. :Pe~a.•-asserção ~~.r.elªt~va ',JAt?.ell.ã :verba ' de -na·.car.ta/offi.éialJl. •·cfue .mé:; tenbõ·.réf'~~·idtf.:p·;: 
~;~;,.:..50:000$;'!>à:recêtjà que ·o c~bjecto. de sua corn.~. PorJudo· qüanto,acabo :de·;expor,:'i:J~nso·:·qué-;:,':_ 
~}:,:!~s·,~issão :era. co!lstrui_I>,;àiguma· ~a;s•Iiri-has --à~g_ U. e _dêve' · .s~i'~inde(er Hlo ') )'éc{l1~r;ii:n~!ltci 'jiinto:~~~L 
i~,-~.···:'s.e destinava essa•.verba-.' ·Pois.não-.é. assim.•· O Saudà . :é,:.rrateriíidãde~-,.~·:se .~.·.ore,: Sevêrih()_·:: 
}~k':)!l~jOf -~r~cl/lll}ante.,Clr_a c~efó d~ :unia com7_ d~s- ·_ê~ntps, · y~~h?~, _ ~li11"istrô ::·d~-.I!J:diÍ~~f~~l.~;: 
,~,;. ,'mlssao orgamzada pelo Mm1sterw ela, Guerra V~açao e Obras•Puohcasc • . ,:_ Al:varodoaq-u~11~''•. 
;;.:~ -.Pa~a. G.Ç)~str~it" ..• a •liri!~a . Ao-.-- R_io,: Qol'aTide.: a de . -ou-ve~,:~: -{lire~"top, get~.C~- LCo~rét~/,Pfij:s~'::. 
"~i"~., Santa V1ctor1a do .Palmar (que_ ahás -·estava :ses·_Gôes.~Conforme, ,J?e,•n,at14es,S~lva:.:.;·,,, .:~~:-.• 
}bê:r~:;p'rdmptU.e. ein"tt'afego do3de júlho de'l'890( EMENDÀ Â'QUE sl!:"REFERE'·o'i>ARÉCER=stn?J:t.A.:,,; 
;~_~:.,. · ~·a., linha· do -Rio .. Pardp a Nonobày .• Oi~â, .- .-:A:ugi'nerite-se a .qtianti~_.do ·,-3i700$ .para · ~; 
: .. ; ; pq,_1~a .·estas -linha~_ niyõ'':bo4-Pe ve,•liano otç~t- .pagá~ento a.o.majorcl,o ç9rpo d~-e~gen~~iros-·:
;:_, · · .mento de 1895.; _e é _1 ,to; quo dec!~rou:o rete-· Gabr1el; Peretra"d.e $o.uza·Ba~afogo : da.;:gr.a-> . 
~= · - rid:o .dil•ector dos .. telographos; •. Assiil1; - o tificação que deixou de receber como'I"ilspe-c..; .. 
~: .· .~g_üe-preteiidia o ·réqperente é que .'os 20_:000$ to r deJinJu\stelegl.~áp~i,ca~;Iw E~tado'dct.Ri<r·~ 
~:?,;''?:que c.l~estavamda .. verba de .50:000$ .para a -Gra:nd~·do.SuLde.ma,w:an_oy~m,bl'D de:l895,.) 
~fó:-·constr.ucçãó .de _ de ':et'niinadasol.inln.ts 'f'ussein _ : Sala das sessões;)2::de)novefu.'bro;·de .-1900{~ 

~·,t~i~ª~~ft~i~~;f~~~~ ,y~:~~m~H~~~~{~~··~\~' __ ;(Ê~,~: 
~1'~0\~12sp,ectol~~s •. _p~ra-fa~pr·sem(3lhai~te .. eo!}str·~c-- -1~~tô1·/z~··o-Pocie~;-_Ei~êitti1J~:a'·aln;i1··ao11lifiisi::• 

I-I~:~1~~~1~~?~~~~~-•~~~~-0J.~~1~!i~g;~rçãgr;·a~f~~h :~·,:MJ}f;-a;~r;(r~~~~.~~ifi~~r§~-~1j):e~~JM~i;JtA: 
~;;;· é,:.· _ -· ·. ~ •• • ···. -·· •.. ·· ··· · - .··_. ···-·. -·_ t ·. :d M'. _. 't _ ;··-•a··· ..• , ,qtte t~emd~1 e~to_Ca11~.~l?ocJose._ Jl'lQ~~teuo- dos· ._. 
~;!:.· ,·&~e:~:í,~·P~(}~~~~ :-~~S ·a~li~.ljü~as .• ~rt ·;~.ri~i;~. •. < $àntos e .Jpaqtt_i11i: C:?~çM~~iAlf · ~ (JQ~!~á-, ·e~.n;~: .. ·; 
fi'''''-'"'·>··'''~'(f •·'·c • t · ·'·· 'ü· · · ·· - .· ····· ·· 'lr: ·. ·· · · · ·. • --.t1•a-rnestre. e.mandador,da ,ext·tnctcvoffjc~na·:·' 

I~Jq~t;#k~l~~t~i1~~h~.·oi~f~í~~1i~~{L(~~rtgí~,~ 
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~, ,, . · . O Sr. PJ.~esidenté :...._Não havendo filha, a pensão mensnJ de 200$000 (discussão:-
;:;: -::nada. mais a . tratar, . desig_no para amanhã,, m;1ica); . . : -~ . . . . .· _·· · . 
\:: a_seguin~e ord~n1 do dia:... · . . · Votação do p1'ojecto n. 291, de 1895, c(m- · 
,. ' · VotaçãO d_o projeeto n. 85, de 1900, regu· cedendo a D. Maria Qlesia Paes Leme,viu:v:a · 
fJ.> ' lando o sorteio militar (2a discussão) .. ·. · do I o ten~nte reformado da arma~a Fer-
···• · . .. ... · · . • · . . ' nando D1as de Mendonça Paes Leme, a. 

· yo.taça:o do proJecto n. 3~, de 1Q01', autM pensão de 1:200$ annuaes, com-sobreviven
.,<, toriz.ando o. Gove1•no a d1spensa,~ Th~_ Leo- cia para sua filha emquanto se - conservar · 
:;:,· . poldtna. Rmltoay Company da ?lmgaçao de solteira (discussão unka); · . 
-~~\).• constrmr o trec.hq en~re Glycerw ·e Se:cra do Discussão unica do parecer n. 13, de 1.90 1,. 
I'•:L:Fr~de, da Estr<;td~ de Ferro çcntral de Ma-. concedendo ao Sr. Deputado José Antonio· 
o·:· cahé; ficando hJ?-utado, o cap.Ltn,l sobre.9.ue da Silveira Drumn1ond, licença para .deixar· 
:. I'ecah(3 a gar~nt1a de .Juros de 6 °(o ao J~ fi~ . de comparecer ás sessões-da Camara durante · 

xado para a lmha em trafego (2a.-dlscussao); 0 corrente anno ; . . 
. ~· ; . ~yatação .do proje-cto n. -_37, ·de 190l, ._ auto- ~- - sa discusclao db projecto . n. 33, ·de _190], .. 
- rizando o Poder Executivo a conceder seis autorizando o Governo a alJrir ao Ministerio• 
:~·:. : mezes de lict3n.ça~ co1p. .todos os vencilllentos da· Fazenda os creditas_ suppleinoritares . de! 

-ao capitão de mar e guerrá. José F1•ancisco 150:000$ á rubrica n. 9- Caixa da Amorti~ 
_da-Çonceição, commissario geral da armada sação _::e de 45:997$038 â 1'ubrica n. 10-

,. ,· e chefe da 4a secção do Qu<l,l'tel General da Casa da Moeda--:- art. 28 da lei n. 746, de · 
,... Marinh~, ,para tratar de sua saude, onde 2~ de dezembro de1900; . _ . 
;,-:_ , julgar convenien~e (discussão unica); . 3a. discussão do pro,jecto n .. 262, de 1900, 
: ~ ·. Votação do projr.cto n. 192, de 1900, extin- autorizando o Poder Executivo a conceder ao
~\ guindo a secção de;,Pagadoria da-Estrada de engenheiro Joaquim Huet Bacellar, respei-' 
:L~ Ferr? Centra.l do ~razil e dá outras provi- tadoí! os direitos adquiri!fos,. a construcção, 
:, ·· dcnctas (2a. d1scu:,sao); · _ uso .e goso de uma estrada de ferro que, par-

·: . Vota<;~o do :projecto · ~. - l97_ ·A, de 1900, tindo de Mariâos,:siga o rumo geral do norte· . 
, ·concedendo a D~ Ernestina Fontoura.F.erreira e nas condições que estabelece ; · 
·:., Souto, vinva do capitão de engenheiros Sa- 3a. _ discussão do projecto n. 31 k, d,e 1901;~ 
;, ,-, lustiarto Ferreira ·. Souto .· Sobrinho,. c á sua determinando que .. as transf'erencias de offl
·;:·r_-ftlha umaj)ensão mensal de 100$/ repartida- ciaes arregimentados, legalmente habilita
" ~ - mente, sem prejuizo do meio soldo que lhes dos, as quaes se r~fere o décreto n. 716, de 

c<;>mpete por lei (discussão"unica); . , .. 13 de novembro de 1900, devem ser feitas de· 
· · Votação dó projccto n. 192, de 1895-; con- .accordo·CDm a lei n. 3.160, do 14 de julho de, 
· cedendo a D. Joaquina Angelica Bragança ·1883, e serão- fà.culta,tivas tanto para o _ 
Dias dos Santos, yiuva .do majqe Francf.o:;co ·cqrpo de engenheiros éomo pat'a o de estado--
Antonio . dos Santo~.. a pensão mensal de maior do exercito ; -
l00$000 _(discussão un1ca); . . . an: discussão do project() n. 135 :A, de 1805,. 
. Votação do projecto 11. 247, de 1900, con- creando no Supremo Tribunal Fedet'al o ser

, cedendo a . D. Brígida Flavia_' de Oliveira viço stenographico e dando outras provi·· 
Gonçalves, . viuva .:lo coronel do exercito dencin.s. · 
José Thomáz Gonçalves, u. pensã~"IUens<tl de Levanta-se 11 sessão ás 2 horas c 15 minutos. 

r,: 1p0s pelos bons . serviços. pri3stados du- . 1 t d 
:'.~ ran te 48 annos no cxcrcit.o nacional (<H seus- c a ar 0 • 
} ; -·_são unica); . . 
\ ' . , . Votaç11o do projecto n. 169 A, de' 1900, do 
~~ . · Senado, autorizando o Poder- Executivo [~ 
· · ·conceder a D. Mária Ignacia Ferreira da 
'i·· .Rocha, viuva do capitão José Salomão da 
,,;_. ·· Rocha, morto em Ca.nudos, uma pensão 

~~ .. ;_:; __ -.·_}i~~nf~a)I~eio-·sold~, que já pe~c~be .(d~scns
- . . Votação dó projecto n. 228, de 1900, au-

torizando o Podet' Executivo a conceder a 
;~> . :r;> .• ·;-Balbiria d~ ·ArauJo. ·e Silva,. viuva do 
~-' •. > marechâl Joaquim lY!endes Our~iqu!3 .Ta.cques, 
.;__ _ a. pensão . mensal d'e 200$000 .(discussão 
': ' ·- unica) ; · · .. 
;· Votação do projecto . n. 259; de 1900, 

-autorizando o Poder Executivo a · conceder á 
D.. Tu.llia .Teixeira Ribeiro, vi uva do generil.l 
Frederico Solon de Sampaio Ribeiro e sua 

28"' SESSÃO EM-8 DE JUNHO DE. 1901 

PJ;esidencia dos Srs. Vaz de Mello (Pt:esidente);_ 
..-hlio de Mello (2° Vice-P1·esidente) e . Lui?;. 

·Gualberto (4° Sec1·etario) 

Ao meio-dia ,pro.cede-se á chamada, á qual . 
i\~.spondem os Srs. Vaz de · MeUo; Carlos de , 
Novaes, Angelo Neto, Agapit<? _dos Santoft.•· 
Luiz Gualberto, Carlos Marcellmo, Sá PCI•· 
xoto, Arttmr· Lemos,- .Rodl'igues Fernandes, 
Christino Cruz, Cunha ·Martins, . Nogueira 
Accioly, Frederico ·Borges, Sergio Saboya,., 
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:MENSAGEM Gonçalo Souto, Soares Neiva, Trindade, Ca- • 
millo deHollanda, Silva Mariz, Bricio F.ilho, 
Elpidio Figueiredo, Epaminondas Gracindo, - Srs. membros do Congresso N3,cionaJ.,-- - . 
Joviniano de Carvalho, Fausto~ Cardoso, Com o incluso officio do Ministro de Estad6-
Seabra, _:Milton, Manoel Cé~-etaM·, :Eugenio das Relações Exteriores, . submetto á vossa .. 
Tourinho, Alve~ Barbosa, Adalbeí~to .Gui- approvação um protocollo, Jloí· elle_firmade·· · 
marães, Augusto de Freitas, Paraphos Mon~ errí-29 de maio ultimo, contendo as emendas 
tenegro. -Marcolino Moura, Heredia de S<t, feitas pelo Senado Americano ao art. 4° do 
Celso dos Reis; Augusto de Vasconcellos, -Tratado de extradição entre o Brazil e os: 
Barr.os Franco Jun!Ol', Alves de Brito, Silva Estados Unidos da America, assignado em · 
Castro, Perêira Lima, AureUano dos Santos, 14 de maio de 1897 e .approvado com o pro
Mal~tiná T~ixeira, Oliveirá Figueiredo; Joa-. tocollo, que se lhe annexou, de 28 de maio 
quim Breves, Monteiro de Barros, Monteiro . de 1898, pelo decreto n. 550, ·de ~8 de de-
da Silveí~a; · Esperidião, Leonel Filho, . Ma- zembro deste mesmo anuo. · · 
n9el Fulgencii:>; ~!nclolpl_J.O Caet:1no, Edup~I.:do _Capital Fecleral, 6 de junho de 1901.~· 
~n:entel, Ole0 alloMaciel, Roclol~ho P111x~o. Jk Ferrai ·de Campos Salles- A' Com
Dmo Bueno, _Bueno de Andradtt, Joaqmm missão de Diplomacia e Tratados. 

·.Alvaro, Paulmo Carlos, Azevedo :Marques, · 
Xàvier de Almeida, Hermenegildo ele Mo- 0 Sr. Car·los. de Novaes diz .que · .. 
raes, Ovldio 'Abrantes,Lindolpho Serra, João alguns amigos lhe mostraram um commu!J-i:- --· 
Candido, Ca1'los Cavalcanti, Paula · Ramo&_, càdo do Jornal do n1·a.zil, que diz respe1to-, . 
Francisco Tolentino, Vespasimio de :1\lbu-. 
querque; Alfredo Varella, Cassianô do Nasci- á sua pessoa. 
mento e Diogo Fortuna. _ _ · . - · · Lê o artigo do· Jm·nal e declara que .é_ . 

Abre-se a ·sessão. uma calumnia o que nelle ·. se · contém. Nãe ·• 
tem paren :t,es c a ndicla tos a lagares da_ Secre- . 

E' lida e sem debate approvada a ac~a da; taria da Caniai'a, que seus parentes sao seus), 
sessão antecedente. . , · · dous filhos, um quo clínica no Pará e outrg · 

que é almnno do 3° anno da Escola NavaL • : . 
O Sr. President:e-Antes deman-~ . _Quanto: ao íelegramma, a queallude o com•-r,' 

dar pr·oceder á -leitura do expediente, devo municado; decli:1ra que, desde que partiu de· 
scien tificará Camara que o projecto il. 135 A, ·Par;í não re&ebeu telegrammas, nem do seu 
de 1895, que ':figura no ünpr(3sso hoje distri- preáÚmosoehefe 0 Senador Antonio Lemos, 
lmido, como estando em. 3a discussão, es_tâ nem elo seu parti curar amigo, 0 Sr . D r. A n
em 2n.. gusto Monten:êgro, GoYernador daquelle Es-

0 Sr. Carlos de Nov~es (to tado. 
Relativamente á referencia que faz aa > 

sec?·etlo'?:o. ) pt•occdo á leitura do seguinte .procedimento d::t Mesa,dlrá apenas. que <~:inda 
não- està assentada a escolha do candidata ' 
ao logarde o!Iicütl d,a secretaria. A Mes<~, -
cujos membros teem estado sempre em bal:
rnonia ele ví:-)tas, resolverá sobt'e o preenchi- · 
menta da vall'a, pel:Lfúrma llOl' que llle cmn
pre, submettendo sua, resolução . á · appr?va
ção da,: Ca,mara,. E I~ a, o que nnha a d1zm~, 
para salvagtw,rda (lc se~1 ~wme ·o _do sons _ 
companheiro.3 de Commts.sa.o. (11i~t~to bem_, 
muito bem.) 

E;KPEDIENTE 

Offi.cios: 
Do St'. 1 o Secretario do ~enado, de 6 do 

eorrcnte, communicando -q-ue ,; Senatlo ap. 
provou, e nessa data envioú' á sancção do 
Sr. Presidente dn, Republica, o projecto de 
lei' que suspende temporariamente o de
creto n . . 164, de 17 de jmiho de 1890.na 
parte relativa ás liquidações forçadas para 
os Bancos Nacionaes com séde na Capital do 
Estado da -Balüa.-Inteirad<t. . . 

DOmesmo Sr. ~e. igual data, communi
cando qúe o Senado appr0vou, e nessa data 
enviou á sancçãó do Sr. Presidente da ·. Re
publica, · a proposição desta Camara, auto
rizando - á transf~rencia do capttão de fra
gata graduado do corpo de engenheiros na-

-vaes, C<'trlos Accioli para o da armach1.. -

O Sr·. :AJCredo Varella -Sr.. 
Presiuenie, pedi a palavra para enviar á 
Mesa um projecto do lei, a :fim_ de que. passe 
pelos tramites r.egimentae~ e, aprovenand@ 
o ensejo de achar-me na tribuna, declar.o á · 
Mesa e á Camara que o nosso companheiro o 
Si.' . Victorino Monteiro,por achar-se enfermo, 
tem deix.ado de comparecer (~s sessões. -

Inteirada. · o Sr. Presidente- A Mesa :fica 
· Do Ministerio d,as Rel<~,ções Exteriores, de inteiradn, e;o projecto sobre u. mesa até l.ll· 

7 (lo corrente, enviand<? _a seguinte terior deliberação. 
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ANNAES DA ·aAMAR{ 

'F:._· ----------------------....;-----------...;....;.---------.-.' .,.· • ~ ' . 

ORDEM DO DI:\. dos para. os corpós especiaes, perdessem a 
antiguidade, fossem occupar os ultimos lo-

-· :O Sr~ P~"eSideute- N~o haver_:do gares nos quadros. _ ... · 
:, · numero le_gal pa!!a se proceder as votaç<?es Em virtude de muitos protestos contra 
.. : das materms constantes da ordem do dLa..._ ollalevantados, o Governo_ Provisorio, por 
~: ;.:passa-se a materia em discussão. decreto de 7 de .fevereiro de 1891, mandou 
-;~ E' sem debate encerrado em discussão que os offi.ciaes arregimentados competente-

unica o parecern. 13, de 1901, concedendo mente habilitados, qu~1.ndo transferidos p,g,ra 
,_,;ao. Sr~ Deputadq José An-tonio da Silveira ·corpos especiaes, guardassem todos a mesma. 
,,~ Drummond licença para deixar de compa- antiguidade, não fossem d~ modo .algum pre-
:· : recer ás sessêfes da Cama r a ·durante o , cor.:. judicados. · · 
c rerite ànno. ;_ ficando adiada a votação. A lei ultimamente votada, de f3 .. de no
, . · E' annuneiada a 3a. discussão do prójecto vembro de 1900,p_rocurou alterar esta dispo-

n. 33, de 1901, autorizandooGoverno-a abl'ir mção-: .. · 
-· ao Ministerio da Fazenda -os creditos supple- Receiosos de q uc · esta lei o !fendesse seus 
,..,. mentares de 150:000$ á rubrica n. 9- Caixa direitos anteriormente garantido-s, alguns 
:.:· .dà.·Amortização- e de 45:997$038 á rubrica offiCiaesreclamaram ao Govérno, e por força 
::_ n. 10- Casà da Moeda-, art. 28 d~L lei de ·uma· representaçã.o do capitão Antonio 

n. 746, de.2J de dezembro de 1900. Julio Barbosa daFranca,o Ministro da Guerra 
ouviu a repartição competente do estado

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a maior, que declarou muito bem que a lei 
discussio e adiada a votação; - não podia ter eff<~ito retroactivo e nem outra 

:~,> :_ E' annunciada a 3a.. dtscussão do. projecto podia ser a interpretaçã.0. -
~,:_ ·n. 262, de 1900, autorizando- o Podel' Exe- Conformando-se com a delibel'açã.o do 
~:: éutivo, a concedm~ ao engenheiro Joaquim Quartel-General, dil'igiu o Ministro uma con-, 
~-: Huet Bacellar, respeitados os dü•eitos adqui- sulta. ao Supremo Tribunal Militar, o qual 
=~--ridos, a · construcç~ão, uso e goso de uma deu um ~uminoso parece,r, de que foi relator 
~'--estrada de ferro ·que, partindo de Manáos, ocSr. marechal Moura, digno--representante~ 
:.~' ~iga o rumo geral do norte e nas condições do Estado do Rio Grande do Sul, parecer que 
;~·-'que estabelece.· . .foi approvado por unanimidade .. Lê a con-
;~-: Ninguem pedindo a palavra, é encerrada clusão do pareçor e mostra que os capitã.es a . 
':~f a discussão e adiada. a votação."""' quet~dlle se r1·e~1ei:edsão 8o9s,queját .. _esta

8
varr

0
ga-

-E' annunciada a sa. discussão do Pl'ojecto ran I os pe a ei e I 1 e con am -a . an
n. 31 A, de 190!, -determinando que _,as nos de antiguidade~Com este parecer ~e con
:transforencias fie offitiaes arregimentados, formou o Sr. Presidente da Republica. (Tro~ 

- legalmente habilitados, ás quaes se refQre o caín-se cliveJ~sos apm·tes.) . . . 
: ·.decreto n. 715, de 13 de novembro de 1900, A questão limita-se ao seguinte: A lei de 
=~<devem ser feitas ·de accordo com· a lei 1891 garantiu aos officiaes que estivessem 
,;. n. 3.160, de 14 de J'ulho de 1883, e serão legalmente habilitados,opoderemser tranfe· 

·" · lt · ridos para os corpos e~:pecia.es, sem perda 
·' 1acu ativas, tanto para o corpo de enge- -de SlHL antiguidade. E', pois, uma questão 

nheiros como par<L o de estado-m<üor do ex- de justiça e por isto· é obi·igado a mandar (L · 

m•cito · ""' Mesa. unia emenda, garantindo o · direito 
. O SI·. :E-Ieredia de sã- Peço a desses officiaes,·que estavamprotcgidos pela 
1)ahwrn,. lei de 189 I, os quaes contam oito, 10 e 12 

annos de antig'uidade e não devem ser sacri
ficados por offi.ciaes que eram tenentes hon
tem e em virtude de. lei especial são hoje 

O Sr. }>residente- Tem a pala
. vra o nobre Deputado. 

,.._·'c O·Sr. Heredia de Sã vem apre• 
~·>'sentae ao projecto em·discilssão uma emen
~:;:~- da, rigorosamente justa, para evitar Clllal
d'~:, quer injustiça ou m(L interpretação. 
:~ '><Respeita os intuitos da CommissãÕ de Ma

·. . rinha e Guerra, mas procurará corrigi_r urna 
··.falta do p1•ojecto, evitando' a preterição de 
, -mais de 50 officiaes do exercito que se 

i;{'achám garantidos por uma l~i em vigor. 
'j ' · Esta lei de 1883, a que se refere o art. 1 o 
·-- do· projecto, foi a que estabeleceu que- os 

. ofileiaes arregimentados que estivessem com
petentemente habilitados, quando transferi-

capitães. .-
Est~ certo de que a Commissao de Marinha 

e Guerra não recusará seu apoio a emen.cda, 
para a qual tambem conta com o concurso 
do ·seu collega por Goyaz. (kluito ben•.) 

Vem <t Mesa, é lida, apoiada ·e posta con~ 
junctamentc em discussã", a seguinte, · -

EJ\IENDA 

Ao projecto n. 31 A., de_ 1901 

.Accrescente-se ao art, 1 o : 

Parag rapho unico. Serão respeitados os 
direitos adquiridos pelos capitães ~l'regi- · 
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mentados qtie·se â.chávàin'Iui.bilitadós êl. tra~s- infanta:l•ia concorrem para todn.s as vagas' ·<.,i 
fereneia para os corpos especiaes, por occa- de capitães dessa arma, em numero de 200, ·- · · · 
sião da promulgação do decreto n. 716, de os de c:tvallaria para as vagas de sua arm<t ,; 
13 de novembro de 1900. em ·numero de 73, e, além disso, concorrem < ; 

·· · 0 I1 saparadament(3 para a metade das vagas d~. · 
Sala das sessõJs, 8 _de junho de 19 L- e- capitães lle cngenhe~ros e· 0 tcn•ço dv.s do es~ :,; 

rGdia de Sà. ta1o-maior .. 
Pot' e3se motivo, Sr. Pl'esidente, os officütes :O Sr. Ovidio Abrantes- Sr. 

· Presid0nte, é profundament3 cúntrariado 
-que tomo pat•te no debate relativo ao pro

jecto n. 31 A, do corrente anno, e só o faço 
por ter de combater a emenda do meu digno 
coHega D?putado pelo Districto . Fcder~l, e 
não em defesa do mesmo projecto. 

de estado-ma.ior e engenheiros, fazem car
reira mais demorada, ao passo que os das 
a.rmas comb:ttentes galgam rapidamente os. 
posto3.· · 

Pa,r«, 'cabalmonte cornlmter a emenda, não 
1lie sinto, no momento, armado com :os cJa
·dos necessarios ; em &odo o caso, atrevo-me a 

· fazer alguma:;; considerações, que, julgo, 
esclarecerão a Camara . 
. O meu illustPe collega, Sr.. Pl'e.;;identH, 

disse que um dia de antig:uidade, na car
reira militar,. póde alterar toda a car
reira .•. 

O SR. I-IEJiEDIA DE SA-Não disse precisa
mente assim, mas que influe profunclamente 
sobre o futttro do ·militar. -

-· 0 SR. OVIDIO ABRANTES--Pois bem; isso é 
uma vci•dtide e S. Ex_., pensando assim, nãó 
podia a;prnsentar a sua emenda, porque 
ella vem destruir o principio de aütiguidade 
na _cal'reira militar, favorecendo os mais 
módernos o mais vadios.- . 

A a·ntiguidacle é, na classe militar, uma 
co usa. sagr11da. __ . ._ _ 
· Os officiaes dos corpos especiaes, Sr .. Pre
sidente (estàdo-maiol: e .engenheiros), ele que 
trata o pro,jecto, em .consequencia ~o limi: 
taclo quadr·o a que pertencem, ser1am, SI 
n:ã,o f'osse approvado o projecto d<? anno 
passado, todos compulsados no.s postos ele 
tenente e capitão. 

O SR. HéaEDIA DE SA.-Pal\1. isso fvram 
protegidos em lei. 
· 0-- SR.· Ovmio ABR.ANTES- Os ofticiaes, 

que por caiporism::r era.m obrigato1·iamente 
transferidos como tenentes pa,ra o estado-··· 
maiol' de 1 a classe, estavam condcmnados á 
com pulsaria ou a levarem 1 O e mais annos 
n;;s':le posto, si não fosse voi<t~ht a lei de que.'i~ 
o nobre Doputldo falla, e S. Ex. agora quer. , : 
destruir com a emenda que apresentou. - -

Vejttmos os fac-tos, Sr. Presidente: dous 
tenentes, por exemplo, o Sr. An:übal Eloy 
Cardoso, qne é tenente de 7 de janeiro de 
189), e o Sr. Thomaz Gouvêa de Almeida., 
que é tenente de lO de dezem1Jro de 18~3 e. 
aJferes de 14 de al>ril de 1890 (praça, de pret 
quando Annilml já era,- tenente!), estão col
locados no Almanach por ordem de <:Lntigui- · 
dade, sencb. que Annibal esUt 112 pontos 
acima de Gouvêa. Pois bem; o tenente An
nibal, que é transferido pa.ra o estacl~-maior 
por ser o mn,.is a~t~go de ar~ilJtaria e ter o 
curso especml so stdw c1p1tao em 1900,. 
ao passo que o tenente Gouvêa, ainda alferes 
quando o tenente AnnibaJ é transl'crido, fica 
na; arti.lllal'ia · por não ·ter· cul'so c saiu~ ca- , 
pitão em pl'imcir.:> logar t. Sabem os meus 
colleg~s o que se dar<í., sr p<tssa~· a .emen~a 
do distincb r.;presentttn fie do D1stt•rcto ~·e
dera! 1 O tenente Gouvê<t scr(t tra..nsfertdo 

o- SR. HERÊDIA DE. SÁ - J_á, ff't'am 
e.idos p:Jr lei especbl. · 

ftwore- P<Lra o estado-m<Lior o com.nütndará o tcnen to 
Annibal, fic~mlo mais Mttgo! ! 

O Sa. Ovrnro AnR.A.NTES - Sim; ma,s o 
que a emenda vem destruie é_ tL lei votada 
.c peiorar a situaçã9 dessc3 offich~cs. 

0 SR. ltODOLPHO PAIXÃO dá um apai~te. 
0. SR. OVIDIO ABRÁNTES-0S antigos te-" 

nentes de: csbdo-maior ,já. extinctos, Sr. Pre
sidente, sô concorriam pará 35 vagas- de 
capitães, sendo 15 do corpo de engenheiroi! e 
20 no cor·po de estado-maior, isto ê, na. razão 
de. metade para as_ vagas de engenheiros e 
de dous terços para o estado-maior. , 

No corpo de engenheiros existem 30 capi
tães e no estado-maior o mesmo numero. 

Os primeiros tenentes de artilharia con
córrem na razão . da ·totalidade das vagas de 
capitães de artilharia (90 capitães), os de 

Camara V, li 

0 SR. HEREDIA DB SA. dU. um t\})al'te. 
O SR. Ovmro ABRANTI~S ~O meu collega 

fc.tllou tanto sem que fosse interrompido por > 
mim, entretanto os seus apartes agora... . _. · 

o SR. HER.EDIA DE sx·- Os meus apartes ·. 
exprimem o alto apreço em c1ue tenho tt -
pessoa do nobre De}mtado por Goyaz. 

0 SR. OVIDIÔ ABRANTES-Muito olJri-gado. - . 
Ei>tou com o Almn;nach, c posso, como o caso 
que especifiquei, citar dezenas ele outro.:;, o· 
que não faço para não fatigar a Camara. 

O 8R. RonoLPHO PAIXÃo - Si V. Ex. me- , 
Mt licença para um aparte ... 

O SR. Ovmio Am=tANTES ---"Com muito · 
gos~o. 

iü 
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(;, 0 SR. .RODOLPHO PAI~ÃO ·- Eu SOU te~ o-SR.- ÚViDIO ABRANTES- E' Ó Cli.S.O pelo
: .. nente-coronel de 1892; não preteri nem cn.so; .com a vantn.gemdeque os;capitãá3S6· 
· pr~tendo preterir pessoa alguma ; no en- serão transferidos si quizewm, n.o passo que: 
;_- __ tretanto, tenho acima de mim oito a dez co- os tenentes _foram trttnsfcridos obrigatoria- _ 

roneis muito mais modernos do que eu, que mente. · - -
vieramde't>utras <trmas. - V. Éx., que foi meu co:Q:lpanheiro na Es-. 

o SR, ·ovrnro ABRANTES _Si compulsar~ cola Militar, me fará o favor• de dizer, já 
·-mos 0 Almanach... que tão brilhantemente discutiu a materia, 

quando é c1ue um official adquire o direitO-
. O SR. PRESIDENTE - Havendo nuniero· a ser official de engenheiros ou de estado -

::·c:para _se p1'oceder ás votaçõe.s, peço per- maior ~ 
~-: missão ao nobre Deputado para inte'rrom-
: -per o seu discurso. O SR. HEREDIA DE SA- Depois do curso' •. 

0 S.R. Ovrnro · ABRAN'TES - Obedeço com 0 SR. 0YIDIO ABRANTES~ Muito bem; e · 
todo 0 prazer. · é o que dispõe a . lei. Mas o que faz a 

emenda ? Manda contar esse direito a offi-
0 SR. Ovrnro ABRANTES (continuando) - ciaes que ' não tinham o. curso de enge-

, ~r. Presidente , eu direi que, sicompul:>ar- nharia. · 
mos o Almana.ch, veremos quantos e quantos 
officia.es serão pl'eteridos, ca,;o :;e converta O SR. ·HEREDIA DE SA. d(~ um aparte . 

. em lei a emenda do nobre Deputado pelo O SR. Ovmro AnRANTES- Si a lei deter-

. . Districto Fe(leral. mina que o militar só adquire direito a ser · 
. . - O SR. HEREDIA DE SA _ Mostrarei ao no- officütl de engenheiros ou do estado-maior, 
_ · bre collega casos contra.rio:3• _ _ quando legalmente habilitado com o curso 

desses corpos, · como é· que se manda contar a 
·. 'o SR. Ovmro ABRANTES ~Não pôde mos- antiguidade de uma data muit9 <).nterior
trar,porque as transferencia.s pelo projecto áqueHa em que elle concluiu o curso~ 
e peli.t lei n. 716,de 13 de novembro de 1900, 

. não são o:Origatorias. Só serão tr<1.nsferidos Como é que o capitão concluiu hoje, ou 
: os que quizerem. -- hontem,. ou em novembro do anno passadp. 

. o curso e se manda que elle seja. capitão de --
. O SR. HEREDIA DE S.A.- V. Ex. deve limi~ engenheiro de 1892 '? · · > taN!e ao fi_ m (la, e-mencla. 

0 S~. HEREDIA · DÉ SA.- 0 Governo pro~ 
· O · SR. . .. Ovmro ABRAi'\TES - Os nobres code assim em obediencia á lei. ._ .__ ... 

. ':.Deputados querem oeientar a argumenta- - -
. ção que estou fazendo ; mas eu não discuto O SR. Ovri>ro ABRANTES- Mas a lei manda 
como SS ~ EExs. querem. que elle só pó de ser official de estado-maior 

. . . 0 SR. HEREDIA DE S.o\:-'-V. Ex. q ucr de.~- ou de engenheiros tendo o curso. 
·. ·via:r o assumpto;:· . , O SR. HEREDIA DE SA. --'-0 que se tem em, · 

lista, peiTicipalmente, é não prejudicar :a 
0 SR.. 0YIDIO ABRANTES-Sl'. Presidente, antigui~a.dc. . 

não po3so. fazer raciocínio, porque os meus 
collegas -n:ie desviam com os seus ;,ipartes. O Sa. Ovrnio AnRANTES- V. Ex. está 

fugindo rla questão. . 
O Sr:.. HEREDIA DE ·sA-Não t.lnrei mais Sei o qu::mt.o o nobre Deputado é leal, e .· 

apartes· por i:::s:.J peço que me responda, sob esse·· 
O SR. Ovmio AnRAi\"l'ES-VV. Exs. pôdem mesmo sentimento, ü seguinte pergunta : 

dar aparte.->; mas cada um por ~ua. vez. Ao official que é transferido de infantaria . 
. . Acceito todos os np<trtos que 1110 dirigem para a cavallaria, ou em qualquer arma, o 
os nobres Deputado .~. mas que venha.m · de que acontece? 

. per: si, por·que ~cpokdc rc.-:iponder n.o pri- O SR. HEREDIA DE SA - Perde <J, anti.:.. · 
. roe1ro responderm aos outros. guidadc. · 

0 SR. HEREDIA DE SÁ- V. : Ex. acha 0 SR OVIDIO ABRANTES- Perde á anti .. 
. justo que um capitão de sets ou sete annos guidade. Perfeitamente ; mas, por que-
-de po::;to seja preterido por outro mais motivo ? · -
__ -moderno~ - ·. o SR. HEREDIA DE SA -Porque nã.o ha 
' O SR. Ovmro Am'l.ANTES- Não; v. Ex. uma lei que reja o assumpto, . ou, por outra,. 

<_acha. que o tenente A, doz mmos mais antigo porque a lei não tem uma disposição iden~ · 
que o tenente B da me3ma arma, seja, com- tica á que está expressa na lei de 7 de feve- · 

·· mandado por este, _quando as promoções reiro . -
·_são· por antiguid<1de? · o SR. Ovrnro AÉRANTES _v. Ex. dá u .... 
· Ul\'I SR. DEPUTADo-Ni:sto ha injustiça. . cença para um aparte?- (Riso.) 
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O SR. HEREDIA nÉ SÃ- Ora,. muito bem! O que elle perguntava. era si as transfe--
__ V. Ex. ctede-me ·que responda (t sua per- rencias eram obrigatol'ias ou facultativas •. 

gunta e e pois ironicamente me pede licença 0 SR. EsMERALDINO . BANDEIRA_ Esta é· 
para dar-me um aparte ! lt " · -que era a consu a. ~ 

O SR~ Ovmro ABRANTES- Si não houvesse 
·n-rna lei que regulasse a matería, que re• O SR. Ovmio: ~BRANTES- _Foi isto que ~-.: 

· t G perguntou · o capltao Barbosa, porque a lei -, 
gesse o assump o, o overno _não podia fazer que fizemos declara que as tr.ansferencias ._-c 
as transferencias e desde que faz e o offi.cial -d t · ·d d seriam facultativas para o corpo de enge-' 
per e ~ an lgUI a. e, não r_eclamando, .é por nheiros_ ; sem nada dizer quanto ao .estado- . 
que ex1ste_essa lei e -ella: nao póde ser diife-
rente para diversas armas. maior. 

I 
A vingar a emenda, Sr. · P1•esidente; é o · · 

A ei existente ê a seguinte : mesmo que estar estudando pharmacia, for- -·· 
Lei~· 1.143, de ll de setembro de 1861-,. mar-se seis ou set.e annos após em medicina . ·: 

art. 6o. O' Governo fica desde já autorizado e ser considerado medico desde a época em. 
a t~ansferir os officiaes do exercito no pri- que começou ele estudar pha1•macia ; é o - _ 
metro posto ~e uma para outra _ arma, de- mesmo que estudar engenharia ·e formar-se- 
-vendo o o(ficial transferido cónsiderar-::re o após lO annos, e ser considerado engenheiro 
mais moderno da arma _p.ara que passar, desde a data em que começou a fí·equentar a. 
confo1'me o exigirem as . conveniencias do esCola. , ·~ 
~::-~ÇO . e a aptidão dos que O requere- 0 SR. . . ESlllERALDINO BANDEIRA-:-Esta doU-"' • 

Lei n. 1.220, de 20 de julho de lSM art .. 5o. trina dev:e ser repellida por absurda. _ · 
Fica em inteiro vigor e considerada •-como O Sa. Ovrn10 ABRANTES -Com a lei que, · 
permanente a disposição do a;r.~G. 5o, da re- existia já os offi.ciae;; não queriam matri
ferida lei n. 1.143, que _ autorizou o Governo cular-se na E~cola Militar, porque aquelles
a transferir ele :uns plira outros corpós ou qu~ . empre~a.v:;tm m<tior ~3forço, faziam- _ .. 
~r~as os 2°8_ t~nentes ou alferes, sempre- _mawres s~cr1ficws e consegma~ bacharela~- ·/; 
JUdicar a anttgmdade dos oíficiaes dos corpos -se eram . JU .,tamente os pre~er1dos, porqu_e~ ·, 
ou armas, para os quaes se retvlize a trans-. _ cr.am oln'Igado:{ á transfcrenma/para o estado ., 
ferencia. · l)laior. · · 

Voltemos ao assumpto : Os officiães, c0111o Cansádo -- .e nao contando discutir hoje esta , 
.man~a a lei, só adquirem direito á transfe- ma.teria, reconheço que não pude esclarecer,. 
renc13: para o corpo do estado-maior ou de en- como desejava, o.'l -pontos que me trouxeram, 
ge_nhe1ros, quando. ~onclnem os cursos·respe- á tribuna. (.Nt1o apoiados.) 
ct1vos. Os s~m.l_ dn·oitos nascem _no dia Comprometto~me , pÔrém, a continuar na. 
CJ? ·qt!_e conclu:ra:m esse~ ?ursos. Antes discussão em momento opportuno, afim de 

- disso nao teen~ dm~ttos adqmriclos . . Essa. é_ a refu·tar, ponto por ponto, as con:->iderações .. c: 

verd~de. , _ . ,· ·· .. . . _ _ feitas -pelo Sr. Hercdia de S(t. (Muito bem ; . 
. A~::;llll, Sr -._ Prcs1de_n~e, os officmes só toem rnuito bem.) 

. direitos, quand.o habrhtndos com os respe- · _ . . _ 
c ti vos cUl'sos e não pódom contar esse direi to C_omparecom mats_ os Srs. Urbano Santos,,. 
de data-s anteriores, como quer a emenda do Juho~dc J\-Iel,to, Gttst~o da. Cunha, Serzede~lo · _ 

-nobre Deputado do Dish!i_cto Federal. Correa, Jose Euzcbw, Guedelha, Momao, :· 
Agora, c1uanto :'L-Consulta feita pelo meu R_aymun~o.Arthul', Thoma~ Accioly, Virgi- · 

distincto amigo c brióso militar, capitão grlw _Br1g1d?, José Avelmo, Joao Lopes, 
· J:?árbosa da Franca ao Conselho Supremo Mi- FranciS?O S~t_, At!g~1st~ ,sevet·o, Tava1:ed _de-· 

lltar, foi feita debaixo de um ponto de vista Lyr<t1 L1ma_Filho, Ermirw Cout~nho, Te1xe1ra . 
· ctue lhe pareceu de justiça, mas o Supremo de ~3:· Pereu·a ~e Lyra, Malaqmas ~onç~~lve~, : 

Tribunal não lhe respondeu ti. pergunta. _ Rodr1g_ues D~rra, Tos~ a, Saty1:o D~as, . Ro~r1_. 
o Governo, porém, resolveu a C!UCStão do gues Llma, E~ua·rdo hamqs, Pmhell'O Jumor, 

. um modo mais -cquitativo. J.osê Marcell1no,_ Nel~on de V~sconc.ellos,. 
Vou proceder tí leitura · desta consulta, e 0 O~car Godoy, Stt . Fren·e, Antonm~ Fmlho, . 

meu nobre colleo-a verà si estou ou não Nllo Peçanha, Juho Santos, Estevao Lobo:, 
dentro da matéri~, respondendo aS: Ex. o Viriato Masc~renhas, P~nido Filh?,Franci~co ·' 
argumontando lealmente. (Lê.) Salles, Antomo z .. char1as, Ma_yn_nk, Sab1110 ·· 

Assim, verifwamos que elle não disse que Barroso, :Padua R?ze_nde, Ollv~u·a Braga, .. 
tinha direito adquirido, pediu apenas a in- Ad?lph~ Gordo, . TeixCl_m l3randao, Alencar·· 
ter:protac_;ão da loi, po1_ •quo 0 projecto aqui Gu .. unara:s, Lam~. nha L1ns, Soares ~os Santos,> 
elaborado on1 1000 pala lton1•adc.t Com1nissão R1vadavu1 Col~rea. . e Campos Cart1er. ·~ 
de M<,~.rinlm o Guot'J'U. não m•n. claro quanto á Deixam do comparecer com causa partici- 
voluntttriodado das ít'itlls!'t•J•oncio.s; (Lê). . , pada os Srs. José Boiteux, Anizio de Abreu}>-~ 
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/;· :Joio Gayoso, Pereira ReiS; Gbnies .de Mattos. sohr~ · exerciClO das profissõés-liberaes. - ·Ne
~~;~foreira Alves, Francisco Soiré, Felix Gas-- gou o Brazil sua adhesão. aos tres ultimos ·e 
0)3a.r, Vergue de .AlJreu, Dionysio Cerqneira, assim ta.m?.~m procedeu o ' Chile, _ que fez 
~f;}osé Mq.njardim, Sampaio Ferraz, . Martinho pouco depois um :tra.tadQ cornnosco, -regu-· 
-;~:,:Campos, Lourenço Baptista, - Pereira; dos lando entre o.s dous paizes a. materia con-: 
;.c:. santos, Alfredo Pinto, Bueno de ' :Paiva, stante do derradeiro desses. -
;;-~;Silveira Drummond, Lamartine, Miranda Entendemos qne é tempo do Brazil reali
·.··-::t\zevedo, GustaYo Godoy, Araujo Cintra, zar com os governos quetiveram delegados 
?.JÇ_avier do Valle, Gcrimuio Hasslocher e Vi- · naquella dieta, a convenção que se lavrou 
/, :_-çtorino Monteiro.· · aqui . com a citada Republica transandina. 
~y :'. : E semeausa os Srs. .Albuquerque SerejÓ, Entendemos que é urgente effectuar nova 
> Gabriel Sa.lgado, Antonio · Bastos, Iodio· do deliberà.çãó mais de harmonia· com as con-'
:,_o:Brazil, Joaquim Pires, João Vieira, Affonso veniencias nacionaes; a respeito do principio 
{( ,Costn., José Duarte, "\.raujo Góes, Arroxellas victorioso no -seio daquelle' 'Congresso, que 
;::- Galvão, Rn.ymundo ele Miranda, Sy.lvio Ro- CQnsagm ·a plena e mutua liberdade no ex-· 
~<m.ero, Jrineu Machaclo, . Raul ·. Ba1·roso, . Deo- ercfcio ·das profissões libera.es, p:tra-os di
;'/'Cl~ciano de Souza, The.ophilo ottoni, José plomados dos paiz;esern çtçcorclq,_.,_ principio 
';_/ Bonifacio, João Luiz, Ildefonso Alviin, car- adoptado poi.• cinco das sete altas partes 
;:·\.neiro de Rezen(je; · Adalberto. Ferraz, Necesio contractautes · . · 
~ ·Tava~,·es, Lamoünier . Godofredo, Henrique Resa. assim o tratado que a definiu: 
~~::· sallt:ls, ' Landul&~o . de Magalhiies, . _Al;th)w <<l.o 0& nacio-naes ou estrangeiros que · .. em 
,_:;:Torrea, Fernan o Pl'Jstos, Moreira da Sil"lrâ, qualquer dos Estados signatarios desta. con
:p: Maltn. Junior, Domingues de Castro,. Yatoi~ venÇão houverem obtido . titulo . ou di~ . 
~;t;.de·Gastl'O, Costa Junior, Edmundo da Fon- ploma, expedido 'pela :- autoridade nacional 
~:Jsf?ca; Lu~z Piza;· Cajado, · Cincinato Braga. compet~nte, para exercer profissões liberaes, 
;~<.A-l~redó Ellis, Benedict'J de ,Souza, Barbosa sei•ão considerados.habilitaclos para exercel7 
!'>~~ Lima, MarÇa,l Es0obal', Fl~anciSCQ . Moura, as nos outl'os Estados. , . -
g~: ~ureliano Barbosa e Pinto da Rocha. . 2.o Para queô titulo ou diploma a que se 
;:,,c refére · o artigo anterior possa produzir os 
~:, o -Sr. 'President,e-:- Havendo nu~ ditos effeitos_, requer~se' : . . · . . · 
~:~~~t~r\~~~1 • vae-se proceder ás votações das a) A exliibiç~o elo ·ri1esú1o . devidamente le~ 
!~L< .A.ntes~de 'subriletter á votação as mÚerias galizàdo; . . ·. ·. • • . · · - . _ 
t .:da-:ordem do dia, ,vousubmetter ã. votos as b) Que aq:uelle qU:e o exhiha :prove ser a 
;: . materiasque se acham sobre a :Mesa.·_ · pessoa. a favor de quem ·-.foi expedido. · 
): ·- ·--E, lid~, julgad~ .oÍ)j3cto . de deÍJ.bera~o e 3. 0 Não é indispeosàvel.pira a,·.,rigencia .· 
(~enviado à Comm:issão de Dipl01m.cia e .. Tra- deste convenio, sua ratificação sirriultanea 
~-~:tados, o seguinte · · por todas as nações sígnatarias. Aquella qu·e 

o approve fará a-:; devidas communicações 
aos gover-nos da ReP.'!-1-lJlica O dental do Uru
guay e da, Republica Argentina, pal'a que-o 
notifiquem ásdemais nações contràchntes. · 

PROJEC.TO 

N. 4i-190l 
;, · · -· Este acto fará á-s vezes de tt•oca de ratifi.-
( :_])eclara a adhesaq ela Republica dos Esti:têlos -' .. . u ·a l B .l . - l , ,,. . caçoes. . : . .. . .. - ' - . . fr :, : .m os c.o · m.;t c' con~ençao · c e .biontem- 4.o Feita a ratific~~ç:ão na fórma do ·ãi'tigo 
t~:,\deo de-4 de feverei;·o de 1?89, t·eguli:mclo o a,nterior, ficará. em :vigor desde esse acto· e 
{;._ :· exe!·cicio das zn·ofissões libe1·aes, conforme por tempo ind~finido a presente convenção. 
i> .. lhe faculte' o, m·t. /3° ela mesma convençCío , 5 . o Si algm}1a ·• das , nações· .. signatarias 
);j ' .Reunido 'em . 1839 na caPital da visinlla. júlgar conve_nie:n,te desligar-se da co:rvenção 
?}-~epublica elo Uruguay 0 congl'e-sso Jurídico ou entende~· introduzir rnodificações .nella, 
12~ :SHk~~1ericano, · _ cqm a representaç~o . do dal'a a viso disto ás demais; não ficará,_ porém, 
;.;~;13razi1 c Repuhlwas do Paraguay, Oriental, desligada ·· sinão dous annos . depois da de
~=~Argentina, Chile, Bolivla e Peru, firmaram- nuncia, term:o. em que se procurará chega1~ 
~;; ;se ·varius pactos impoi·taiites: tratado sobre a um novo accordo. · · · 
A:direito processual, tratado sobre proprie- 6.o 0- 4l't. :3o é extensivo ás nações (l\le, 
j:.: '·d~de litte~·aria e artística, tratadó sobre pa- não havendo concorrido a este Cong1•esso, 
~~: : tentes de mvenção, tratado sob1·e -marcas de quêiram. adherlr (t J?l'esento convenção.» 
;7;:-cómmercio e de fabricas, trata~o soqre di- · Dados os termos em qüe foi ella proposta, . 
~-~l~eito , commercial internacional,- tratado não logramos conceber . os motivos que _fi.
tii:Sobre direito penal internacional, tratado zerain rejei~ar pelo Brazil (>sta · utilissima 
~~!:t ~_!>bre· direito civil internacional; tratado combina<;<"'í.o internacion~~· 
~~<t: . 
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Pa.iz onde . funcciomwa,m .17 cursos pro- · _ Re~po~de-se com_um argtÚnento il•refuta•.·-~ 
. ~ission_aes · (hoje 34) ,· sempre com extraordi- vel, pois qtie .se funda. na .re.üidade dus cou:::>;_': 
naria ft'equench · de : .·alumnos; muito em sª's: · a~ nacionalidades referidas estã()longo , :.~ 
desproporção o seu numeeo com o dos pr·o- de dispor de suffieiente numero de diploma-:·:·.~ 
:fissiopaes de que h a místee o nosso -· meio, mados, como o prova o facto de vi verem no A0 
tinha elle, e' tem cada vez mais grande eon- seio:dellas muitíssimos profissionaes euro~=<;;; 
veniencia em alargàl' o campo dei activi- peus, aliás escassos entre nós. Depe>is, _é :: 
dade em que P.ossàm' florecer os seus ãdvo- proverbiaL a aversão que o sul-amerlcanó .. ' 
gados; engenheiros, . agrii)).énsores, medicos, de origem hespanhola tem a ouf.l•os meiO& · : 

·· pharmaceuticos; dentista( e assistentes de sociae$ quê' não se,j;;p11 aqueUes onde se fàllu/ :' 
partos; quejá não enéqntrarp: ·entre nós· ele- a SU;J.Jinglla : eonhdoS OS . que lnl)itr.un, por / 
'!.Uentos de . vida, como provam. os ramos de exemplo, a, America portugueza. ;_ ;:_ ·_ 
lâb()r ,divêrso daquélle a .que os encaminham Não só pelas ra.zões <lada,s se nos. untolhii.-: /~ 
. às_ suas ca1'tas, eonstaütem~nte · procurados _de grande cónveniençia a adhesão ao trn.tadà;.ii~ 
.por profissionaes .de todn, casta - c condiç~o. mas.ainda por esti1: disseminados pelo sul ' e:·i: 

E' tanto mais opportuno cuidar deste_ ·in" · oeste do . continente em forte escala., os ex:..:":· 
teressanté . assumpto, · quanto tudo nos iil~ alumnos de nossas faculdadese es~olas coope.~ .• . 
dUz a crer 'que a .multidão· já exces~iva de rariam para estreitar, · entre o nosso e os, ~
profissionaes tende a crescer• muito rapida~ povos onde fo.3sem tral~alhar, uma muito;.(; 
mente,: isto . devíd() as _novas. condições do maii{intima convi vencia, . tornando-nos mais.-<;: 
n · - · conhecidos, amplian_d_o rel_ações _ internacio- :i:._·~· c.l'alz. . . . . . ' t ' l . . . 11 . ' 

Si, po.r_' effi_e_ i.t_ o d_ o .. víciós_'õ.·_ê deirrada_nte 1ie:-.. · naes a é lOJe quasl :Qu as em. alguils casos. ::; 
~ Quomsaoe.até que benefica influencia,'- in· :_ 

gimen da "escravidão, o tralntlho manual direct_a, n1às -nem por isso 1nenos proveitos!l!,/ · 
:ficara _ despres~<lo de todo, f':lgindo ·delle a não_. teria-estaem.igração brazileira -sóhl'e --- o .:· . 

. ·mocidade, ;:t este 'j)t'econeeito juntou-se agora desenvolvimento da economia nacional. . .:,: 
a in·ce~·teza absoluta de obte:r-um qualquer .· Quasi desconhec1dos os nossos . prod~ctos.,(}.~;_::: 

. ·_ex i to nos varips i· amos daindustria ,indig~na :. sem sahidás de vulto .para as regiões· circui:n ~:.,f:: 
· · • .vendo .muito' e • muito · pt~oblé:rpa tico.;; >os re~ visinhas; a noticia ·d~lles, natura~mcnte pro;;':':' 

·. suHados .a cólhm: nes~e genero_ df3 - ~ctividadP; ·vinda de nossos compatr'io.k1.S enítodos9s_ !J.n=-::7 
. · •. os · jo.v:enà, 'já p_or defeituosissima: educa_ção_ sejos que o. trato quotidi~n:O lhes proporcióne ·: 
· : i~clina~óst ~9mó • .dis ~érilós, ·_ -a desdenhar de e ·da propria · importàção daq uelles de que ;:' 

t(,l,o - · P~I1os_o~ - otl~ic1os,. bu~cam J~~'ll-massª' as mais careçam.pára seu·uso particular, muito '· : 
.. ~r_ofiS.SO~S ltbera~S, o,nde esp~r~~ob~C_l' UI~ ' •contfilmiria para avolumar ~ SOllllll<l. de .; 
t1t~lo. que lhe~ ~ offer eçl.). I)lalor_.es _ faci~tdade:) nossa~ exportações sul~ameriéanas. "' . ;~ 
parau!llavant~J9Sa colloçaçi'),o_ na soe_1ed~de, . · .Por. qualqU;er faée, emfim, por que se veja: ~-.: 

_ esquecidos de que .~<J concurren,.tes form~m esta interessante ques~ãp, ·por todas- se nos,X. 
· . . _ hOJ~assombrosg,._legm,o,_ augm_egtando ass1m ·affiO'ura de -lisonO'eh•os re-mlt'ados a · acceita.~ : ' 
· ~fll grau. s!lp~rabm.J.dánte o.)dtplom:tcios sa~ ção do aecordo • .Asslin pensando (e ainda, que_':-
lndo~ d~ to_d;as-• ~s classes· . - -_ ; _ __ rep~temos firmada entre nó~ . a liberdade;;: 

Muito b!•cye; · .. ou Jécham-se os ·nossos profissional, tanto · para os nn.cionaes, . comq,.·~ 
' cursos superiores, porqtie ·o immenso nu- _para os estrangei1·os), corilo ao Congresso Na-<~ 
.': rq.ero dos profissiónaes deso~~~tpados será. tal cional compete «resolver DEFINITIYAMENT.i!i>:'t 

. que · ninguem pensará.-~, n:;::l.is-;em form:tr-se~ sobre .os-tratados e conv~nçõcs com · <tS. na-. > 
. :oU: • oncón~raú1 eHes ma~s . largo circulo de ções · _ e-straogeirM .. (Constittiição, art.. 34;" \ 

actividade remuncr.ativa r · · . n. 10}' », subinettemos ao Juizo desta,- Ca-:~: 
· :·- . , E·' o 'que . teriam~s :obtido : .c_om· a ápproira-. mara o_s~guíp.te .Projecto de resolução!_ · " 

ção.d_o ti·atado internacion<\l •. relativ.o ao _ex- · O-Congresso Nacionltl .res::>lye: · -<~~; 
. · erei<i~o -_ das · : pP.Qfissõe~~i!i!)efa~s -~as . s~te)lr Art~ 1;o ·.Â Repu mica .dos . Esta<1os -Úní~b{~ 

-Ções: .o extreUJó ':nteri IQn~ · ._a .· · merwa - 0 do Brazil\ adhere a Co:wcnção· de MoQte~ ; : 
· Sul.. Boa :parte :de nassos patriciós iriam· vi_d~o, de_ 4-de_ fev_ ei'c_iro : de 18_89, _ :r __ e_,g:uUt_n_ do_·, .. _:·_. 
concorrer corri os. seus 'collegas··_ do~UrugJiay; · ~ , · · · · A · L' ·· B 1 .. · p - , - -· ó e~er.cicio da,s . profi~sõ~s liharaes, co.nforme, · 
P-araguay, -· .. · rgen-,,ma,· 0 l V la, --·_ , eru' .· CO !fiO · ·lhe • filcú.rta o a1•t ,. 3.0 da. :. mesma Conv:énção·>.· 
já começam a oncaminMr-se· ·para. o Chll~, _ .A_rt._ 2_ ._o_ Re __ vóg_:.tm_ -_s __ e as d_l.sposiçõ3s __ _ . e1U:\_-,•_. 
deparando-se-lhes -em . vasta zona, do .cont1- . - . . . -
nento um.dilatado campo pa1•a ... o fol1z em- contrario.':· : . · . • · • · '• __ . . _ • . · ·_ .. . ·:>; 
prego do sabet' quo possuam o para fecundas · Rio de Janeiro, ·· 8 · de junho .· de· 19)1-.~ ~:; 
Jabutaçpes. . · - ~- . Alfredo Varella.-:Ba1·bosa Lirna ~- · 1_ · , ')\ 

. _pi1~-se-ha .que _.- tnn1 bem conter~plat'etno3 ·_ o. · ~: -·· ~ · 
.• inverso do. queacimaannuncit\mos, retl~indo 0 - l!!ib~~ Presidént.e:....:,, Va,e-se : ~ agor~:~Z 
:de;to4as.:essas nações .pa1~a anossa,- g1~a.11<le procede1• á votação en12a. difcu:;são_ do .. pro~:: ::; 
: co~1_:;ont~ {}e .P.rofts.~iónl1e~·• . , .-·-- .~ -:_ ': ,-; ; . . - · jeét!) n. 85, regulando : o sC>rteio militar; ' J" 

\ -- . . 
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~~-:) -~ · ·~ . . 

~".:) _ .A;~sse projecto . .foi offerecido_ o seguinte Ferro CeJ1tral de Macahê; ficando ·limitado 
K:)".:requerímento, na sessão de hontem, pelo Sr>. o capitalsobro querecahe a garantia de ju
~~?; 7-osta.; cU'ja votação· de-ve· preceder á das ros de 6 % ao já ·nxado para a li11Ira em tra-
fj·~, ~ ~emendas com o pt•ójecto : «Requeiro que o fego. . 
\::~=- · :projecto n. 85, de 1900, regulando o sorteio mi- · .Art. 2. o Revogam-se as disposições em 
iJ::_ilitar volte á Commissão de Marinha e Guer1'a .contrario. 
'á~} ; Jlara-esta dar parecer' sobre a · convenienCia Posto a votos, é approvado em discussão 
~:-< · ·de ser a medida adiada, até que saja pt'e- unica e enviado (t Commissão de ~edacção, o 
:::-;> ' se~te ao-Congresso um plano . qe reorgani- seguinte · · 
'Ã~: .'::zação do exercito nacional, que está sendo 
;;t .:elaborado conforme declara o Sr. Presi.Q.ente 
~ ;}·da Repu~lica ·em sua mensagem. . . 
!:~: .- · Posto a votos, é approvado o referido re
':..f' ·:querimento do Sr. Tosta. 

'_'- ~ . · .. Q Sr. Faust-o Ca~dos~ (pela (W

;;\ :·•dem) requer verificação da votação. . 
::;-: · . Procedendo-se -· á verificação, reconhece,...sc 
::{ .' terem votado a ·favor 93 Srs . .Oeptlta(los e 

PROJECTO 

N. 37-Í90l 

O Congresso Nacionàl resolve: 

~ ··_,.contra 10, total 103. . . 

;~~ - -:; ;:··o Sr. Presidenf.e"7Não 

Art. 1.° Fica o 'Poder Executivo autorizado 
a conceder seis mezes·.de licença corri todos 
os vencimentos ao capitão de mar e guerra 
José Francisco da Conceição, commissario 
geral da armada e chefe da 4asecção' do Quar-

- tel-General da Marinha, para tratar de sua 
ha nu sa,ude, oride julgar conveniente .. 

Art. 2. o Revogaln-se a.S disposições em ~'i}: :me~o: . · 
·-::: -· Vae-se'proeéder á chamada. 
~~: . .. · Prôcedendo-se â chamada, verifica-se . te
~- . : :.rem.,se ausentado os Sr.s. Oaca l' God{)y, Bart'OS 
(Ú : ~Frànco Ju.nior, Joaquim Breves e Azevedo 
;~;~: Mar~ues. ·. · 
;.-~> ·, ,·- _.. . -
:·~~;· · . ·O sr·. Presidente......:_ Responderam 

coo~u~. · ·· · · 
São -successivwmente. postos · a votos e 

approvados em 2a. .discussão os seguintes ar
Jigos ·do 

. . PRO.r'ECTO 

-N. 19-2- 1900 · 
r:5.:">;áicháfna.da ll6 :St•s. Deputados.· · 
"~~,-~ ; ~vae-'se prosegu:ir nas votaÇões: - O Congresso Nacion:tl decr~ta: _ , .. . 
):;'. :: Posto de ~1ovo a voiios, ~ o requerimento . do . Ar~· 1. o ,Fíca ex ti neta a ·secção. de Paga~ 
~. i · Sr. Tosta é ·approvado por 104 votos co:1tra doria·da Estrada ·de Ferro Central do Brazil. 
;;, ·· ... t t 1 111 ' · · · .A.Pt. 2 • o O quadro _. do pessoal da thesou-
fú : ·'· · 0 a · . ·· .. · raria da mesma estrada, fica assim consti--
\·.~·" :· · tuido: · · · · 
\;_;'.>ré' O Sr. Presidente '- O projecto 
~' ::·. ""Volta á respectivà Commissão para .o :fim l thesoureiro, vencimentos de .. 
t(.>requerido. · ·· . .. · 1 escrivão, idem ........ ~ ..... . 
.;;'-. . ·éompaí·ecem ainda os s.rd. Luiz Doínin- 1 fie1-.paga:dor, idem.········· 
,. -· .. EL d · s c 1 d s E · 6 fieis a:. •· ........ -.. 4:500$ p .. ~· gues, · • oy e ouza, e ~o. e , ouza., .• sme- 5 · d t d ~: · 1 3 900$ 
~~.: : ::ral~iJ?-O .-s.andeira, Cornelio _ da Fonseca,• aJU an es e ~e · a.·· : .. 

12:.000$·0· 00 
. 5:400$000 -

7:200$000 
27_ :000$000 .:·. 
19:500$000 . 

ç_\ :.J.Estacw Cotmbra, Pedro Pernambuco, Castt•o 2 ajudantes de ; escl'i-- · 
:~:: ~;Rébello, Nei'l"'a; Paula Guimarães~ Tolentino vão a.-.······ ······ • 4

-=
2_00$ -•. 8:400~~000.-

.. · d. s t G ld' L ·t H . · . L ·d 3 4os·escriptura-rios .a ...• . 2:700$ 8::100 ·ooo 
',. :_'· •··-' os a11. _·o_s,: .. a mo · ·ore. o; ertri_que . ag en_, 2 t' · - 1 800é 3 6·o·o~noo 

C t di c lh N J M 1 :con muos a.......... : _ 'i' , . : . ~ 
;:,> · us. O o · oe ·. o, . ogue1ra umor, _.:. anoe ) se_r_'Vehte .... ' ·· •. _.•_ .. _ .. . ·.· · . ... _;•_ · .. . _1 :4_6oo_ ··0_00_ 
\.?.::Alves· e Angelo F'inheiro. · "<P 

;;.,_',:-,::,_-_:_:._~·-·_.·:.< _-_'8_ ã_ 0 successivam_ente_.- _post_os ···a votos __ ·e _'_:_- Krt. · 3 ·. o As funcções da Pagadorüdicarão 
_ a ·ca:rbO'O do the3oUreiro, que dl_·stribi.tirá pelo' 

._•·.· __ :_··_·· .• ·• __ ··_t_a_ ·ppr __ ova_dos em 2a. d1scussao os arts. 1 o e 2.0 d_ o · · fiel-pagador e mais auxiliares o Séi'viÇo de 
pagamentos ao pessoal na Capital e ·no in~ PROJECTO terior. · • 

Ar L 4. o Fica appl'ovada · a p11ovidencia 
tomada. pelo Ministro da lndustria, Viação 

; · ·' ~ Congre.sso Nacional .resolve: . e Obras Publicas, em poJ:'taria de -:31 de jn.-
. -. · Art. r. o Fica o Governoautorizado a; dis-. nr.iro de 1900, de accol'd.o com o disposto na. 

lponsa.e. a T!le . Leopoldina ~Railtoay âompany presente ·I e i. · 

... ,.,.~ ' -:. . 
N. 34-1901 

~' :·"à:a obr1gaçao de -constrmr o · trecho ·entre . •Art. 5; 0 RevOgam-se ~ as disposições em 
-~ ::,- GlJ"cerio • e ·serra do · .• Frade~ -da· Estrada de· · contrai:i:o; - · · · 
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Posto a votos, -é appr.ovado em discussão PoSto a votos, é rejeitado o projecto 
éUnica e enviado á Commissão de Redacção n. 228, de 1900; autorizan<lo o Podet• Ex:ec'uti~ 
.()seguinte · _v(f a sonceder a D.]3albina de Araujo eSil~ . 

PR.OJECTO 

~. 197 A ---.·1900 

O . Congresso Nacion·al decreta : 
Art. 1.0 E' concedida a D.-Ernestiria Fon, 

toura Ferreira S'outo, - viuva do capitão de 
·engenheiros Salustiano Ferreira . Souto So~ 
brinho, e á sua filha, ·uma pensão mensal d~ 

va, vmva do marechat Joaquim Mendes ·o.u•. 
rique Ja.cques, a pensão m.ensal de 200$000~ +1 
· Posto a votos,/ é rejeitado em discussão:\' 

unica o pro.jecto n. 259, de 1900, autorizando ' 
o Poder Executivo a conceder · a D. Tullia. 
Teixeira Ribeiro,.viuvado general Frederico 
S_?lon de Sampaio Ribeiro,e sua filha, a.tpen-
. sao mensal de 200$000. · · 

100$, repartidamente, sem prejuízo do meio- O Sr. Sã Freire (pela ordem) re-:: 
-soldo que lhes compete por lei. quer verificação da votação. · · · ·< 

.... Art. 2.0 Revogam-se as dis_posições em Procedendo-se <t verificação, reconhece-sé 
-cóntrario. - · · - · terem· votado contra 74 Srs. Deputadose a 

-E' posto ·a votos : .é rejeitado em discussão f<tvor 45, total, 119. . _· . . · . 
. unica o projecto n. 192, de 1895, concedendo . Posto a votos, é rejeitado. em· discussão · 
.. ~ p. Joaq_uina Angelica· ~-Braga~ça, Dia~ dos· ·-unica o projecto n. 291, de 1895, _concede~dú ··.:-: 
Santos, viuva do major Francisco .Antonio a D. Maria Olesia Paes Leme, Yiriva d6 -

-dos8ailtos, a pensã<_> _mensal de 100$000. / 1° 'tenente reformado da armada Fernando . 
· · Dias'de Mendonça Paes Lenie; a pensão,_de· 

. O Sr . . · FáÚ.sto Ca~doso (pela 1: 200$ annuaeil, com sobrevivencia pJ.rá sua· 
. -.o'l'dem) requer · verificação da votação. . filb.a, .emqutmto se conservar solteira. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se · E' posto a votos e appt•ovado ·em discussão <' 
· terem votado contra 59 Srs. Deputadose a unica o pat•eéern.'.l3, de 1901, concedendo ao~· :" 
favor 48, totall07. · Sr._-Deputado José Antonio da SilveiraDrum· .·'·, 

mond, licença para deixar de compat•ecer ás ·: ;, 
O Sr~ Pr~sident,e - O :prvjecto· -sessões". da Camara, d\lrante . o correri:te ·,:. 

n. 192,· de 1895, foi rejeitado po1~ 59 votos anno. 
:c:>ntra 48. · · · -· Posto a, v6tos, ' '~ approvado em 3"' di~cU:ssão ._, . 

Póstó- a votos, é rejeit:tdo .eni discussão e enviado <i Commissãq ele. Redacção o se-
cunica o projecto li ~ 247, de -1900, concedendo guinte · · 
.a ··D. 'Brigida Flavia de Oliveira Gonçalves, 
viuva do coronel do exercito José Thomaz 
G~ilÇ_alves, a pensão mensal. de 100$, IJelos 
•bons serviÇos· prestados d~.!rante 48 annos no 
:exercito naciónai. 

PR.<>JECTO 

N. 3B- 1901 

O Congresso Nacional resolve :· 
.. () Sr. C~rlos Cavalcanti (pela Artigó unico. Fica o Podct• Executivo au· 

.ordem) requerverifi.cação;~da· v.otaÇão. torizado a abrir ao Ministerio da ·Fazenda • 
. · Pr~~ed. ~.n.do7sé _ á .. veúfiêaÇã.ü, r.econhe. ce-se os seguintes creditas supplementares ao or- . 
t · - 65 s d · çamento vigente, . fazendo as necessarias , 
. erém votado 'contra · rs.; ,Deputa os e a operações,; e revogadas as dispqsições em ~ 

.. fayor.4l, totJ1.L''l06. . ·· . ·. · contrario : . _. · · . 
. Postoa _votos·; é rejeitado -eht discu~são 

:uniéa 0 p~ojecto .. 11. 169 A, de. I9oo; .· dô· Se· Lei n. 746, dé 29' de dézemhro 
· .nad'O, autoriz11ndo o <Poder Executivo a con-, ·del900, art. 28; n. 9-'-Caixa · - · - · · de Amortização ...... :.: p!1ra <en~ 

- c~d.er a D;.· Ma:ciaignacia Fer.reira ():a Roch. a, d d t · · d · ·t- J " s 1 - A t· h d · commen as '· e no as ao · .. · · 
:vmv:a o,ca:rn ao . os.~ . á emao- gos m .o ·a ·.· cambio de 27 ... ·~· · · •...• : ... , . l50:0Q0$000 < 
l~pclia; morto· em Canudos, uma ·.pepsã_o N. 'lO. casa da. Moeda . (ina-

- igual (\.O mei~soldó que:já· percebe ; . :. : . ·• terial) para pagamento de 
· .. 21 -.520.:000 ··:·sellos adhesi:vos ·<<;; 

O ·Sr. FaU:st,o .. Cardoso .. (p~l; ~,-~ êncommendàdosaBradburg, · :~ 
. .amn) raquer vel'ificação da votação •. · :- · . ·· WilllUilsori ,& comp., · :-ao . ·:: 

Pr~cedendo-se â vorificaç~o~. reconhece-se cambio de 27 .....•• : . ... ~ . ~: 997$03g.::,, 
terem -votado ·contra . 70 _Srs. D'eptitados e a Posto a/votos:· éappl.~ovado em· st~::· discussã-õ:r :;; 
.favor ;38, total, ·108_. · · ·· · ·e .enviado ·á Commissão. de -Reda.cção . o .se-- :.,,:, 

E,' o projecto devolvido ao S~rutdo. gt.lint.e · ' ·· · ·:,; 

-·-_-\ 

' .. _:~~~ 
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~,;;;~1:28-"- -"" ···.. -·- ·· ···. AN~AES ;DA' · ClA.l\fAR,( - -. 

~,;:_- ·.:....· -~...;;;....;:.~--...:....--...:....,-......~-.:....:.::..;,.~~-~~~..;.:;_--~~-~----· . 
~-~~_:._: __ ~: PR:OJECTO actual, quando foiüiterrompido, para-Se -pro~ . 
. cedeeásvotações; . · _ -. . - -.- . : · , · 

:'1:.~:: - . N: ·. 23~ -~- 1900 · ·· . Proseguindo nas mesmas colisiderações,-faz. _ 
a comparaÇão eiltre _diyersos ,officiaes e e)i; : 

7;.::.- - o congresso Nácional resolve: genheiros doestad,ó-maior · e d~ artill!a_r~; _ 
·'- - - - · que em 1892 occupa:vam a segumte pos.IÇa_o· · 
:•· : A1~t·.i.° Fica o Governo àutorizado a ·· coJ;t- segundo o Almanak. (Lê,) · · · 
· •. , c~de1• ao engenheiro <Toáq uim Huet Bacellar, São datas bem. distincta·s. 
·:~ resJ)eitados ós dir.:Jitos adquiridos, a con- . Pois bem· com a transferencia feita de ac- , 
~ : strucção, uso e go.30 de uma estrada de fe~·ro cordo.com ~ consulta corri a qual· se confor
),:: :. : quetpartindo _de ·Mamíos, siga o rumo geral ·molio'Se-.• Presidente da Republica, ocapi'· : . 
:~·: : _do norte._ ·· - ·· :. . : · _ . - - . :::_ · tão,qU:c· erill890 m;a éon,ln;tàndado p.ór deter~ 
: ;-; . .. § l. 

0 Os. pon~o.s llllC,al e· · tenmnal _sei·ao minado éol~a;· passara - -~- - commandal' -eSS_c 
;': ·: ~raç-ados ·dcfimtrvamcnte, ._e bem aSSim as colleO'a, ~ · ' · . · · _. . - _ · 
: __ :: ; ·c~ndiçõe~ technicas, , á vis.ta dós : - ·~strt~o~ Para provar o qP-~ aflirm.a.~ all~de · ao :.se-< 
. < a]_)resent!l~os, ll_e a~cordo entr~ os ~m,steriO.~ gtünte facto: o capliao, Gouvea. de Alme_1da.. · 
::;:- ~da InduStl'l<l., VH\çao e Obras Pubhcas e o da estava abaixo do capitão . Anmbal Cardoso, 
::· ··aúerra, c de modo anão lesar os direitos de uns 70 numeros. ·Pela· doutrina do riobre · 
~ _.concessões a~teriores. . . Deputado • . o capitão Gouvêa virá _a com-

:. § 2. o O br 1gar-se-h a o concess10narw a mandar o Sr. Cardoso. . . · ···. . . · ~ 
~ : ap1•eseritar os estudos definitivos dent1~o do A origeni dessas anomalias está·na lei q~e'- . 
:;: __ prazo -de · dons annos, .. ·a ~o11ta1' . da. · data . serviu de base á argumentação do Sr .Hered1a, __ _ 
:_; .- do decreto do Poder Executtvo fazendo-lhe a de S(L. . - : .·.· - . · 
·;{. · i·~spectiva co21ce95ão; e a iniciar o.s tr.xbalhos • Por essa. lei, concorriam ao -posto _de ca-: 
~; , ,da constrncçao ~lentro . do prazo . de dous pitão do estado:maior dou~ terços dos--t~~ -· 
C~·:/ahrios,- a ccmtp,r d<L d_ata da a~J.Jrova('"9 dos nentesdesse corpo e um terço do capJtães.de, · 
~: -.{estudos. .· -•· · . _ .. . .. .. ..- . _ . _ ._- . ·arWhària. - · · ·: . , _ . . _ ·.· ._. -
\.'·:- : § - ~~ 0 'Findo e3~es p~·.:tzos, CJ.duca~·á a._:col)_- -A um aparte do Sr . . He1•edia .de Sá, ~es;; 

cessao •. ' sa,l vo SJ o Pode_r Exe~ut1vo JUlg~r pondo _ ó orador qt1eb~m sabe _que, . essa ~ei' 
attend1vel -alguma consJderaçao d<kforça 63tá 1·eroaada. Mas · 1o1 com es~~ -letque ar- . 
·maiot', podendo então-promulgar os prazos a o-umeritoú' o dfscútiu·õ-nobreDepuiado a quem " 

. . . . . . ' . . . o . . . . ' _· .··. _· . , 
r:; . ma1s_ um ann~, no maxnn_o._ . _ . . .f .- _ _ responde . . -· . . .. .. ._.·_. ----,. . . . ·. . . . : :. 
'~~ .. 1\rt. 2. 0 O · praz~ da eoncessao !':lera d~ ~O . Estalei que vigorou -até o_ anno findo, -. es-·, 
~~: .:, a.nnos.--.eontados da . data em - que ·. for - a tabelecià . com relaçªo · ao corpo· __ de e~ge~; 
'.:.~ estrada._ a?erta {t~- trafogo, . revc.l'~endo o~ta. nheiro~ <lt~e aos pqstos de capitães C01l~orrtam· 
:,-. a:o dommro da Unrao, tto ílndar-se o -refe!•1do igualmente os teoontes de-estado-ma1or e -os 

prazo. . _.. . . ._ das oütr•a'i armas. - _ . .. ;. 
·.· •. Para;grapho-" unico. Sorãp concédido3 _· ao . ·Pernunia· no seu ·collega, que . foi tam:bem 

-_concessiom\t':ó. todos os favor.3s o vantagens seu co~npanheil•o _na· Escola _Militar (1·efere;se 
inherentes a ta,es cJncessões,, que nãot1•agam arJ Sr~ !Ie,redia de ·Sti), (!Uan~o é que o officml .. 
onus para o Thesouro Federal. . adquiro o direito 'do ser transfe_r1do :P\tra .o:: 

Art. 3. o -· RcYogn.m-;:;o as disposições _em cor·po de en·genheiro-3. - -- . ·_ __- 'd·_ , _ _. 
contl·ario. · - _ Nesse ponto~ orador [u.z _ lOI_Ig!ls. ~?ns1 e-. . 

râções a propositadas tt•n.nsferencw.s d9s oftl". _· 
O Sr. Presidente--Estão findas as ciaes do corpo de infarttarià. para: o de. cayal-, _ 

votá.çõcs ( laria c cita. a lei que· regula· a ma term ~ · ~-, • 
.Refere-se ·aos dccret_ós de -WOOe UJOL ·que, __ 

. . Contimía a 3a d : s.:us~ã,o 'do Pl'O,jecto n. 31 A, 'trataram do assumpto _e lê. UJÍla; COJ:lclusão.:dQ . 
' · de 1901, . dctermin.mdo que as transfcrencla.s supremo_ Tribuf!al.· Militar :: có~forritall~o:se 
õ_,. ·de offiçiàes -<trregimcntados; _lcgah:qertto· ·ha- cóp.~ 0 parecer>e~arado -a F~SIJeito, addt919- : _:
::;~ ,: J:iilitados, 'ás · qilacs se refere o decre~o n. 71 ô; nanao., :porem ; ·qu~ . os -caprtaes :tra~fiferi~OS; ~; 
~·:;:~ de 13 de -novem brJ de ·1900. ;devcm_ser,féitél,;s deyedaúl ser -collocados, .pai'a : asJwom,~ç(l~~. '• 
i~/·;.d~ ::i'c!cordo cõm à 1ei ri. 3 .:169',: de 14 -de_julho por a.gtiguidade, d~_.~çcordo comas ap.,'tlg',n~: 
;.,"-?, deJS83,· c .serão-=-facult:ttivas -tanto para o dades d9 posto de.ter1ente._ . : -_: :.,; . ,:, 
' ~~ ~orpO' de ongMheiros,coiP:o para ,o de estado-_ Com .. a .lei existente os-offictaes nao q ue7 
~-( r'rüüo1· do exercito. · · · · _. . . riam mais estudar. na '-Escola Militar pel~ -. 
i-'> :~' .contih~la .com a p~l~vra ' o', Sr~. - ··Ovidio preterição.:que soffriam nas promaç~es ... :- -
: __ ~·_t_··_:~-_,§b_ 1;a_ntes. _ . ~, __ - Continúa. lendo a · consUlta <-dQ ., S'l.pr~mo,:~ 

- · ' -- ~ .Tribiu1aL~Hitar; co}~_~ _ éu'jq; p!).r~cei•_.·ô.Go-::;_ ' :' ~ o· Sr. ~ o,ridio ·i~ branf-~1!§ .·( cdnti• vey~2 C9Íl~ór~ou, · :re$C>ly~~{\~t alJásr 1DU1~ :~?>ti 
·,, ·n;ainclo)f<!zia uma ~omparação-·en~r~ di v~·-~ que.~?-~J;t~,qltára,/l.~to_ é,., CllJ,C· nlis t~~nsf~I.e~7:·;:., 
C': x,so~ otfiCiàes pm 1802 -<ÜIIl . a sua class1llcaç~o cia~'.'~~:rill ~õ;~ifel to 4<tS J:?l~9~MY.~'3, . a ant1~W~~ ·c_ 

::~::;·. · ~: .. : "": .. " 
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dado deverá · ser conl;ada desde o posto de 
tenente. · . . .. . . . 

posto até á funcção de ·legislar ; ·não foi a. 
hom!ada Commissão de Mal'inha e Guerra 
g.ue ·tomou a i~iciati-va nesta questão, foi 
.Justamente um Illustee membro da bancada · 
do Rio... · 

No governo do Sr. Dt'. Prudente de Mo
raes succedeu a mesm<_t cous:i, em uma con
suliia feit<.t sobre contagem de antiguichde a 
offi~iaes liceúciados por' mo ti v o de intermse 
proprio. O Governo resolveu de acc01·do corn O SR • HEREDIA DH · SA---' Sou representante 
o 1jarece1· do Tribunal o contl'<.l.rio do que este da Capital F~deraL · . . · . 
dizia. . 0 SR. SOARES DOS SANTOS- .• • da Capitl1.l 

Não contava ter do discutir o asstimpto, Federal que apresentou um pt~ejecto (!UO 
masprometteem posterior discussão ·tratar bem demonstrava a situação critica o penosa 
desenvolvidamentc do . assumpto. (ll:fúito desses ofticiaes de quem hoje se vem dizer / 
be?n:.) ,,. - q11e querem usurpar direitos de terc'eiros. · -. _ 

. · A com misSão .compr·ehendeu que · este pro.,. 
Ó Sr. Presidente-Tem a· palavrtt jecto tinha eifeito muito restrictivo, por-

o Sr. Heredia de Sá. · . · que impunha a condição de que os tenentes 
atTegimentados não mais fossem transferidos 
para os corpos especiaes, e deixava que a 
situa(~ã.o dos .tenentes do estado~maior conti
nuasse ·ri, mesma. sem nenhuma rasão e uni- · 
muu~ntepor terem ellcs estudado, ou melhor, 

. . 
o Sr. :I-Iet .. edia de Sã-Cedo a 

minha. vez <LO Sr. Deputado Soares.do;; Santos~ 
Fa.llarei depois de s~ · Ex. . · . - . 

O Sr. P.-esiden.te...::_Tem a palavra cumprido com o seu dever de militares. 
o Sr. Soares do Santos. · Nestas condições, a commissão apresentou o 

.. . projecto 1~. 716, quo hoje é lei do·paiz . . 
O Sr. Soa.-es dos Sant,os (·)-:- Argumenta-se, })Ol'ém, quo este projecto 

St·~ . Presid_<mte, não fora a minha posição em seu art. 3° veitl ferir direitos que 
como .membro da Comnüssão de · Marinha c foram creados pela lei de 1891. J~' }Wcciso 
Guei·ra, não fôra o papel desempenhado por -dizer o que .é esta lei, o por isto é que eu 
essa mesma 'commissão . .rta confecção do pro- affirmava ao nobre Deputado, sem absoluta
jecto que é .assumpto:da discussã(); .e eu· não mente querer feril-o, que S. Ex. não havia 
viria a esta tribuna. Motivos particulares lido essa lei, e si a havia lido, D.ão a com
tinha pa.ra assim pi·oceder ; entretanto,:, á. prehendera devidamente, o que é facil de 
mi!}ha posição: official neste momento ·me dar-se quando, não se sendo profissional, não 
obriga. a estar aqui, ainda que constrangi- ·se pode compeehender os vicios de que.cstá. 
damenté, não para discutir pontos de ·direitos inÇada :.t nossalegislação militar, onde se vê 
mas-·paràrestabe~ecer a -verdádee n,1ostrar avisosderogando' leis. 
a correcção da Commissão de Marinha e · 0 Srt; HEREDIA DE SÃ dá um aparte 
Guerra em todo este · assumpto. . · . · 

Quando aqui cheguei; já o honrado Depu- O SR. SoÀRES nos SAN'l'OS- V. Ex. tem 
tado pela Capital FéderaL, o S1·. Heredia do todo o direito de détr. apartes, e. cu tmlo o 
Sá, estava. no fim de . sua oração, mas pelo pra.zerom ouvil-os. Acredite na independeo
que ouvi o sei da emenda apresentada .por cia com que estou agindo como membpo dtL ' 
S. I~x., paira em sou e3pirito uma duvida Commissão de Marinha e Guerr~L, c, portanto, 
quo não devia ser admissiycl, ·~comprehen- sem interesses. particulares, sem paixqes . .. 
dendo que o _pr_gjecto ,em discussão p~rtiu,de ·o SR. HEREDIA DJ~ SÂ.~Acredito quo cb.s 
u~a comm1s~ao permanente da -~ Camara. minhas palav:ras não se póde inferir o _con-
Lei, Sr .. Presidente, nunca teve por fim fe-) trario . · · . · 
rir direitos adquiridos, )ei não- pôde tm' 1 • · . • · • 
e.tfeitoretroactivo. . . . . . · l 0 SR. SOARES DOS SANTOS- A lei de 1891,-

St.9 nobre --Deputado en,tendia. que havia' dizia eu, Sr~ . Presidente, estabelecia ·o · se~ 
nas· disposições do decreto n. 716 um ponto guinte, tratando das ~ransferencias dos ca
qtialqu~r que ferisse direitos àdquiridõs, não p~tães arregimentados para o cot'po de es· 
era aqui que devia . pedir providencias, tado:-maíor «um .terço da§ vagas de capitães 
mas ao Poder Judiciario, que para .isto · é o existentes neste corpo seria preenchido por t 
competente. ·_ ·· otriciaes habilitados das tres ·armas, e alei 

Com estes fundamentos, Se. Presidente, n. · a9, do ::lo do janeiro de 1892, que _ modi~ 
passo sinij>Iésniehte -a emnherar o ql,le ····se ficou os arts. 6° e 7° daquella; tamb_em affir.:. 
tem dado . corre relação ao decret.o alludido, mavàque·as vagas de capitães de engenheiros 
para mostrar,. com· a franqueza que me ,ca:- seriam preenchidas; metade ; pelos capitã.e~ · 
racteriza, que, si erros tem havido, :riã,o par- arr:egimentàdos legahiJ.ente habilitados». 
th•amsó da CoJl1missãóde .Màl'inhà e Guerra, De modo que tlcayam dous terço~ das vaga~ 
mas de uín· podé intruso· que se ,tem• ·im- nõ corpo <le ·estado·màiot• e metade dessas 

Cama.ra ·v • . JI 17 



Camara dos Deputados -Impresso em 20105/201 5 14:46 - Página 13 de 15 

· :-~·-·~· .. -'7~~."':'!'-T"~~~~~~~~~-~ 

ANN AES DA C AMARA 

: 'vàga,~ no :~e · ~pg~plle_ii'os . parà . serem preon~ :clicar ~t ·. a.ntigtiid~d~ ~os .· ofiiciaes já p_~rten- . 
· " · c;hidas por . prci.moção·' dos-tenentes do esta.dp- t~ncen tes <tos corpos , P~~·~t onde ~~o fQitas as 
· · · ·:Qiaior;; ·v-isto c_onio ·:_. esta· mesma ~e i dizia~ transfei·encias. · .. . .· · . · . · 
-·· ·-que ostet)entes·do 'artilharia,cavallaria e in- Os citriciaes • sã0 ú·ans(eridos, a seu 
. . . fântal'ia, legalmente habilitado!:! (cpmo eram peciido, para a~outras q,~·Pial:i'; ·Óllãd era justo 
: ' ;!l;qlf.Bll!3S .. que- tiJ!ham. o curso de eu- que fossem collocadQs acim~ ·çlosofficiaes' q't).c 

.... . genharia), seriam, na · ordem ele sua an- lá já estava,m qLtando s~ ,d~ranJ. · eis tra.ns-

.· . :_tiguidade , transfel'idos . par~ o COl'po f01•encias. · · · - · 
' '.<de estaao:maior ·como tenentes, ficando Al~n1disso,si estiyessé ~jjvlq. _cn!vigqrálei. 
· · '~He~, ' pcil't.a.rit<;), eút. l1m __ qúa,dró :rcstl'iCto, de 189l,continuarimna,s transfer·ellcias obri- · 
· _, .. ·n9 qual · it~,lil pqr pro~oç~0 ·pre~npl1enclo. <ts gatol'iaS,Q que era tiip.abs-ut~(~O,p.Ol~qt~i : lJtUitas 

·vagas l.lestantes dé GZ~-Pitaef:l do eorpo de 'on- vezes o o[Jicial tiniu~ o curso. ele cngenhâ1~üi, 
ge1!h~ri<l, e de estado-n:~aio1' , · A19t de 1891 mas _tilihatarül~em asua coni])etcncüt pae/t 

• cr~ou P<iis um(l. si'f;u_~ção feliz para os capitães scrvn· ua.s armas ele c_[tyallaria,infantaria oü 
p,rr-egimentados, de tal sorcté que a~té,s do ~e- a:rtilharia. · · · · · · ·· , 

' . !)r.~to. ;n. 716 nen1rq.rn t~neq.te qu~ria cqncluü• O decreto n. 716, esta;bclecendo o rcO'imen, 
Q -Cltrso _de eng(3nhar1a., ·preferindo -o tran, !la lei de 1883, csqucce:u.-~c, 9 vc:rd<J,d9, de 

. - . camento ·de matricuht; afim · de ir ser- modificar mm~ lacuna; e}tistontc 1~~1 mesma 
: • viJ:> .. ri.o respeptívg c.or:Pe> e preencher ri.ssirri o lei, porque, de facto, .o diúi-~·,1?-tó ri. 3.19!), t'rii

. . · ~~mpó illdispe11savcl · ª'te ser .· promoyido :t tando das transferericias de · officiaes para -o 
. C:apitã.o, }?orque &alJia que pela lei vigol'ante cqrpo de . engenheiros, dizia S!Jr.púi tacúlta

_,. )h~ .s~ri!lf con~'!Jia ~ aqtiguidp,~e ~<t ' pi'Qmo- tivas, nada acl~antanclo qij~út6 ?~s dôs ;qtn-
~-' :Ção, e qu~ •. empora t1v~ssem cpnclmdo .o.ctH'SO ciaos do ·estado-maior. .'. · · · , _ · · 

. ' m.uitop(,st.e'dornient_e(!, oÍltl'OS,SOl~Ía .CQ)locado Ora, pelos pr.oprios. COll.SJdentJ:!dO~ .do' pro- . 
~· ~ ~- · ij~ - c·opij;>_et~~te' _c~·cal.a co!1:1-0 -t:~: .. ansfer·ido ~cima jectÇ> _ :-q u_e-~ _deu :lt~ig_é),l~ i.\ J~~- - ri • ':71.6, -Y-~~_se -~q. l:ic 
, · . él.aqueilos ·que já pqrten~iam,; a.os .. corpos e:snc:.. não e~tava no. psptrito -d..Q · ~!3gWª'dor óst~ . 

:::: .::. :.ciaés: , . · -• .- .· · " . · .. · .. ·_· · interpretaÇão. . . . , . · .. · .. ·_. .. · · 
: , · ·i ::• • :4D,~~s .do 9-ecre'tc}'n, 716, por ~xmp.pJo, o ·_ M~~ isto· ti-t~bom . n~o d<1,y~ jlireHP .. !1 _· q{l_e ·· 
~' -.. ~:.:~~oente _ P~·- 1 ·do e§~~~-o_.:.lnaipr,qti_~ _ ~ l~QJe o_ç~-: ~ppar_~gess_~~ .. ~JP. ~~IP.:~_:J2§P~.r~~.9~o~.~~-- .. ~~q~~t.a
:: : .: : p~~ã.Q Ai:mi'Qal Eloy Cy,rdosp, e'qtte .era tenen- rht da Guerr~, ·.c.m unta ord.ent do .dia do· 

_, . . ~ ~_ede~$9o;h~l0éinnos,port;:t.~}to,era mais a.ntigo· c~er~itq; .oxpr~~s:Q.es .. cqni.ó ~ ~{á~ qgé 'vo,üiér 
.: :·qu!3· o· ultimoJ!.o_s capit~es 9~,att.ill~~r~~ _· éo_íu ~ Cani~~ra. · p~n·onci.o se vf-o yer4;,t4eiro . ch~ós 
· · o ·çurso dê ~ngep.J~;:trià.,o qu~l,se_ndq tenep.te de O!~ .<liJ~ hoje ·se · iií1Ji!.ói·ge · ~po~~ l.êgjsJ;,t_~o · 

J893 ... (ap.?trtes),,stfosse transferidd neste posto nulltar. .. . · . . . · · 
para O esta.do-ma.iOI',Íl'ia pc.c~pàe .Q ll. ,.28 O_U . A..·:ol'd_mn , do t}!~t <L cme Jltl? J'.Cfi.):'Q d.i~ ·() 
29 ; ao pass9. que, como caplta,o, em vu·tude segl~mte : . . . . . . . · . . • ·_··. . 
da-lei d.el?9'1, .eUe seria transi'erido.com a,: .. « H<t':emlo clt~lY~(lttS ~qqre ,g. Jnte_rprJl~~Çfi.q 
S,~;J. .a?t~guida~e, 1i~<L~.do 1 .P_9l't~nto, ttcgna. do do a!'t- .3° !).o (lccrct~ I,egt:;;~;,t~lfP n~ . 7J.f>, · _de 
referido·tenente 'hoJe ca.p1tao Cardoso. . 13 de novembro ultu))o, p~n confronto com <t 

·· -" ·oompreli~)ldQ qtié a: lei t~dLifü · lL 716 . int~nçtio do L~gislâdor; oxpl'ess·\l. :.l)os pai·e~ 
. tiv:es~~ ferld_o q.~reitos a,uquir~9ps.s~ olla qin;_i~ ccr:cs, .sof-ro _q_I·especMyo p~·ojéeto g..{:l 'foi~· gi!s 
n:utsse. ~ 1t'f).~l~pg4ade .dos, ç[!,pLtitt~§.J~ .trttJ1SÚ3· Cpp1n~1ssoes de l<'lQwr~Q~.s dg $el1~clo·e de Jyla:
rldos mt _épqc!1-~.'l- s~g. pl'O~'D.Ll}gaç<~o.mas:copw rmh~ c Gue_rr<t d;:i. C(!.Il1<J.I''). .cJ:Ps D.epu~~q.O§~ .~t 
!sto não se deu,nã.ose : pôde allegar tamben:i qu<tl. i'Ül'<}.,. ev~t~w )p.iqpiqa,df3~ cxi::?~,ept~$ . ll~S . 

. ·• a agg11avação· para peiorsituaç~o ·destes ·ca- lei:~ <~nteriore·s, reslllt#n.cl,o qi;t_.f'<...t:lt~. · p~quêl(() 
( ;,· pitães, que nã;o fora.m ;1iiida, transferidos ·e, aPtigo, d!3 ésp.ec.ifi..c.cj.çqes GQHPQf~~n, tqs ~ êo_~, : 

'.<que, portanto, não podem. estar· fóra, da dis~ q~sa intqnç~ .p~o llOd~r;;s~ :~Lpplio5J.r. ~s !J._jSp.ó-' 
'','· posição.indicada no 11rt. :3 .dQ ~eqrato p,.,716, siçõos relativas ás transfqi~éi1ct4~; .cl~ JeL 
.:/' qt;_e tg!'h~ •ª'~ t_rª'n..sfel;_~Qi_<1,~ !'1lcLlLt.ati_va~. _·. .. . n. 3.. ~y~. Ao J1.(le __ jull1Q .(),~ !§8~; ~ s~·l!l . Gl',~çi_r- ·, 
:< .. : . ....... Argj.ID;J.Oll.ta.-§e -com · dwettos . preJUdlC<l,ClQS no,va 111NP.~dade, C! u~l )?~J~ 11-· m~rda. d,a ·a,p:~l~. 
(·; ·.- p~lO díici·~t:? n?I6, 1nas é·.evidert~~ ·(1ue a-l~i gui~a1e (le posto dos tr~Il~feri.4?-~ :: · q__e_c~~r,oq _ · 
~,;·> ô~ l~Pl ~ .qu~ fq1 crea4,~P<.Lr::t su.b~ti.tUlr 8 rçg1-. oMtmstro d<~ {hiCrra eJD: ~y~so11. 3~:7~ q.e 2l: 
:·. men da le1 de 1883,,- ~arp.bem -:-ierm direitos do corrpnte, q~e. tcnrlo s1do p &~sqrp.ptô Sl1Q~ 

agquíi#os e; . en,t1~et~út:o; . n~riglJ.~~ ]:ie.rsoy: m~~tido á consideração do'Supi·emo. T.ri!:)~g,~:l 
. n~s~o, n(3BJ í'or11rn · apega!l,oB_ ·. pr~J).l.lzgs 1~d1• M!ll~'+r, pa.ra consultq1· ~e~ ll -~~e,ç~p'- 9-eY.!3;::-S~ 

··: Yiquaes. · . .· .. ··· . · , ·. · ·• ··.· ·. .. . . · 'l.g!J.itrdar o pr.eeneJitme-q,t~· .4as yé}.gq.s __ ex:,". 
_ <'Q : \~~g~rp~p. crf3a~o Pl3~r:r ·d~_eret0]1.' . 7Iéi · ·- ~ istÇ.n.tcs. de bP.j>it,~'1S ·)19.~ ~ç.or.pp~ d~A~~~<l8="· : 

~ t~p:f!Je,Bi. e r:egime11 d<J.' leL:p) .:ZJ;l0,4e)864;; Je} lJlê:J-101-' .e de (3J1~~phe.n~qs; . ~M .ql1e ~,<3}.Q. , ,p;ul,)l~~ 
. . antlqpJ~~.lJ~lfh c_ontra 11. qu~:l .. nQnJpl.~~~ l'e~!~~ Ç?-da a 1:es.o?v,pç~o .t;ft~:efor . ~gn~0ç~~ ·so9t·e. cr,.q~~~J!g 

In.í!o91iP 4PRY.e ,~ qqe al1tqrJ.~a.; p .qqy~r,r\o a pa.r.e.çer ·>? ·.· . .· ·' • · · . - · .· .• ,,. · 
tr~D,.S(ererÍl.; .de . 1ji1S para ÓlLtrps , cprpQ,E! QJ.J' . . D.:e :modQ :· que ha üiria 'duvida; : ha-in~ · 

. armàs ' ?>s'2õs teil.en:tes oú. alf'é}~es;·: seiu preju- terpr?tação•-de unf pexto' de· í~i,'e -~ ·~?Ex< . 
. ~ -
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SESSÃo· ÊM: 8 l:lE JUN 1io DE- 1901 .131 .. 
'. -·;; . - ..... -~ 

ecutivq quem ~-l'esolve a sett modo, qú~ndo « Conforme o pare_cer da Commissão d~ 
eu est!iv~ có11.Yencido qiu~ o PoQ.~:- Legisl(1- Finanças do Senado, conforme q par~c131:' 
tiv9 er~- q unico competente pf1ra. desr<J,~er · dn.Coü1missã.o de Mal'inha e Guorra..da .ca- · 
essa duvida. · - · ' mara, ~s tr<:~nsfer.enc~as sã.q í'acultati.Yas: >> 

E foipor Msint pe11sar -q_u,o 13U.. (l.presen.tei o SR. S.oARES nos SANTos-Ora, já mostrei 
o proj(3cto 110•<s terp.1qs !3m que e!Le S<3 f),clpt. que mesmo querendo interpretar a 'lei 'de 

EntretaiJ.to, yejo que o P.od.er E:::-ec);l~Ivo l891como garantia-de dircit.os da esses oftl
<:\(leantou U])1a solução- a es~~ respe1t.o; .mas ciaes,asolução só pôde estar em umadaspori
de que ·maneira -~ · ·_ · · . . · · . · ta.cs deste dilemma: (>u ~stcs officiacs ficam so1J 

O Supremo TribuntJ,l :~ngta-r:, em. Eespos~a a protecção da lei de 1891, e são transferic!os 
6. consulta que lhe. fora fmta, nao agm con1a. sua ê).ritiguidadQ de posto, sendo ·essas 
conw·PodcrJudiciario, de que realmen~e não transferencias obrigatOJ.'ias; ·ou· fi.c"ttm sób o 
faz parte, . mas como .um tt?ibunal consul- 1;cgimcn <la, loi n. 716, perúendo a sua aintigui
tivo ·-; e, no caso ire1~tente, :fica bem claro que dado, sendo as transfercncias facultativas. 
elJ,e n.ão é mais, do qQ-(0): uma dependencia da Assim não pensou o Sr.. Pi'esideritc da Repu
Secr.etaria.da Gucrrf!.. blica., que collocou os mesúJ.OS officiaes fóra 

o tríb\màl, julgando bem ou mal, dí.~sc qlJ,e daq_ueUas duas leis' com a sua estranhare
a lei de 1891, estapeleceu direitos para • essa solução. 
classe de offlciàes;,e que assim .sendo,· es_!.e Mas esta solução, qu~ pa~a mim consti~ 
grupo de offic.iaes devia ficar .sob ª- protecçao tuiu um imprcvi[3to, é a verdadeira. annul .. 
da mesma lei de 1891. · . lação ilo Poéler "Legislativo da Republica, e 

Assim :pensou_ o tribunal ; mas qual foi p.or não me conformar com tuna tal'situàção 
o resultado da consulta ? é que am·esentei o ptojccto que teve a colla-

. Võu íer- á. C amara o despacho do Sr.· Prcsi- buração. da honrada Commissão de Marinha · 
de1lte da R.epublica : - e Guerra e que tém as. assign<J,turas elOS 

«0omo.pã.rêce, clevend_o,p_orém, ostransfe- ~~~fs~~~l.egas ~ue fazem parte da mesD?-a 
ridos, pal'a ()S eij'eitos da prompç"ã,ó por anti- DevO tambem declàt•ru.· que o que tem 
guidage, :ser collocados segundo as da~<J.S ª'0 concorrido para a agitação que se tem feito 
posto <te t_en~qte.» · · · · em torno desso projacto é uma. · especie ·~e 

Isto _é P·Wf1 :gpva ~.ej. lei muitg dilfcronte, rabulice intrujona, pl'omovida por officíaes 
que vem estabelecer verdadeira anarchia na que vivem nesta ·capital a-apregoa.r · q-q:e 
contagem da ~I).tig(l~da,do slo$ o!Iicig.p~;: !•l'\l.llS· ~odas as lois q_uo não i;com O lJlacet dó l\HI)ist}'O 
feridos. . da. Gnérra não pouem ser leis do pil.iz e q~e-

'A1ém disto,essa roso lução é inconstitucional, rem pot'Scl'utar, ~~través dos :roposto~ros 
porque-a Constituição ~arant::~ a perínancncia dessa Secretaria de .Estado, desp<J,cbos quo 
nosp.ostos, e as respecttva>~p~~ttmt.es, do n!-odo satisfaçam o seu egoismo, concorro·ncro assim 
que, a gel', con~ada. a an·ti~uidacl? _do )?OSto para Unl O~tadq de anarch~U. COplple~fl: Gfi,} 
de tenente, ·os· transferidos 1rao c9ntar que se encontra a nossa Iegishwao mtht~r, 
essa antiguidade, a. partir de uma ?ata, ante- onde as leis são rovo()'adas pelos 'avisos;· .e 
rior . Q.Q t.err1P.9 erp. que e.!-les tmJpl.m .ad- estabelecendo um es~ado de cori(u.sã.o, <llfO é 
qu"iridci • di_eeitci pa1•a. _ess<~s tl·~nsfc)!e_n_cms. de uma Babel, onde ninguem se entende, 
(A_pgjçtdos)~ . . . . _· .~. · .: - . ónd.e .l3.6·é· fórt,e .e p.inguem ··contraria.. a: :voil-

Acre.dito na boa fé do -"Governo, a.CI~e~~~P ·Ç~d.e _<J,bsoluta . do . illustre Sr; ~Imstro: 
mesmó'ê_(ue:il~O.hOÍ.l"VC. mais' do que um erro~. (j}:[uijQ ~e.m, Jn'a~tO b_em, 0 orador e CU1JJ,prz-
n.a'sua r~solQ.ç~o, comi? .erro ho~ye d.~ parte ?~entado.) -
da CommisSão. de Ma'dnha e fjuerra . em-.col- · . 
labõrar·-em· 'uina lsi 1írip:erfeitci:; 01'Í.'Q q;tÍe O ~sr. H~redia de Sã v:em opp_or 
procm·ará~· tõ'dayia, 'COÍ'i'igiÍ' por meio 'd_o a.lgtÍni,iis objecçõeà ãos··~rgwj:J..e).?.t:Os add~~idof3 
projecto, ap ,QJJ.a} qff:er~.CE:l:U o nobr,e D.epttiad~ pêlos honrados representante~. ~.e {Jpya._z ,f1 do 
peJ<f p~p~tª'~ F,~çl,el'R·~ ~W~ ~}1.1~~42 9,;q,~ ,e§ta. Rio Grande do Sul. . . . · 
dGpep,c!eP-â,q_a:~PA".!',e,~er. .~~ fR.g.~!JJ:J.t fl9IW;tq~~~.o, ·•. · A lei de 1883 estabeleceu qu,e p~ offici~.es 
mas. que, jufgo·' ser. a.bsolut~men~e desn_ece§l" · arregimentados, devidament"e . habilitados, 
sal'ia. . . ...... · . . , . - ... . . . .. . po(lem ser transferido~ para os corpos _OS)?~ .. 
Porque àcceitar a·emend(l,do nohr.epepu- ciaes, occupttndo ~ ul~1mq logar no quadro. 

tado é ,gi~.~r ;q~e ,g.. \e~ -)1, 711? t:f'~.?: !l;lJQ,a. O Governo ProvisoriO, por dec.reto de ".'f de 
l?o;r~,<t1:ét!~a,-, ,<!,E:lJl<ty [ll!~ o ·pgb.1:c P,epg]a:Q.q af~, fevereiro de 1891, determiJ?_ou que es~es 
11r1~,e.qu,~ ~ª.:?ll.>Jc,t-9[!?IJ~P .dire~~Q6}.4mnn4q.$.. o1Iicia_es ppdi(l,m ser· transferidos-para ·os 

OSiL Ovi:'oró· Aim.ANTEs 7Tan~o -~ c.QP:J.: co;'pos ~sp.e~ip,~s, conservari~o, :porl3m; a sua 
mi~-~9.I1&.9~H'9!!.. 1i~~9~0Rl'.o~ ~e·)).Q~J~ •. ql!e antig11idad~. _ . 
o . qg:y_~~·no.r _-:Q.~ ;p,rppr1~ .· rn..terpre}ÇJ,~.O q_ye. :nfciai~;!u~e c:ne~1~~l' l~i ,_

1

8~:~-~~.~~~~a~~g~~ , deu,. disse:, - .·.. ··· ··· 
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132 ANNAES DA CA~IARA 

nharia., vizando <~ transferencia. para os 1 bunal, pensando que a publicação regular 
corpos especiaes. Em plena vigencüv appa- dos accordaos na integra talvez baste para 
receu a de 1:3 de-novembro do anno passado, o fim que se deseja; tanto mais quanto o 
restabelecendo a de 1883. venerando Tribunal nada solicitou e, como 

Alguns oillciaes, no go::;o das van tagcns o pt'ojccto traz geande augmento de despeza, 
confel'idas pela lei anterior, ententleram que envia á Mesa um requerimento, pedindo quo 
a lei de 1900 não podia ter eJieito retro- seja, ouvida a Çommissno de Orçamento. 
activo, e a respcib consult:tram o Ministro Vem[~ Mesa, é lido, apoiado e· posw con-
da Guerra. ... . 

1 
t' _ _

1 
E t 

1 
junctamente em discussão, o seguinte . 

S. Ex., OUVlllfO a Repar ll)ao uO <S ato 
Maior, esta. accentuou que a lei só podia ter 
effeito da data da sua promulgação. 

Não obstante ·essa interpretação, S. Ex. 
quiz ouvir <~opinião do Supremo Tl'ibunal 
Milita.r q uc, em 1mrecer elaborado pelo Sr. 
marechal Moura, manifcstou-sc ·de modo ca
tegorico, confirmando a interpretação allu-
dida. · ' 

O. Governo, igualm<!-,)1te, a.ssim <~ tem en
tendido, tanto que tem feito transt'erencias, 
de accordo com essá lei. · 

A lei }n'omulgada ultimamente póde ter 
ell'eito retroactivo a ponto de preterir offi

. ' ciaes com oito c dez annos de antiguidade, 
por outros que apenas contam dous a tres 
annos, pergunta. 

A questão merecia de ser aventada, e o 
omdol' assim procedendo não obedeceu ao 
futil motivo de qu9rer contral'iar (~ Com
missão de Marinha c Gum'l'<L. 

E' evidente que se trata de direitos adqui
ridos, mas .. como a, lei nada perde em ser 
clara, o orador apresentou uma emenda de· 
termina,ndo que a disposição não attingia 
aquelles officiaes arregimentados, em virtude 
da lei de 1ever·oiro de 1801. 

Embora haja ti deeisã.o <lo Supt•cnlo Tr-i
bunal Militar o a opinião conhecid:.t de Ge· 
nomos que toem· assento nesta Casa,, ·os Srs. 
Moura e Noiva, para e vital' duvidas du intur
pretaçii.o, espera ser appt·ov<tda <L sua omen
da que em nada absolutamente prejudica o 
projecto. (M~tito bem. 11Juilo bem). 

Ninguem mais pedindo <~ palaVl'a, é encer
rada a discussão e adiada a votação, étté que 
a respectiva Commissão dê parecer sobre a 
emenda o:ff'erecida. ' 

E' annunciada a 2a discussão do projecto 
n. 135 A, de 1895, creando, no Supremo Tribu· 
nal Federal, o serviço stenographico e dando 
outras providencias. . 

O Sr. Neiva -Peço a palavra. 

O Sr. Presidente- Tem a pala
vra o nobre Deputado. 

O Sr. Neiva discute o projecto sob o 
ponto de vista da desnecessidade de tão 
larga publicidade quanto se pede nelle 
150:000$000 para: os debates do Supremo Tri-

REQUEJUlVIENTO 

Requeiro que o pi'ojecto IL 135 'A, de 1.895·, 
vá á Commissão de Orçamento, visto trazer 
unut despoza de 150:000$000. 

Sala das.scssõqs, 8 do junho do 1901.- J. 
A. Nei'Da. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Vai a ilnlltimir a, seguinte 

REDACÇÃO 

N. 48-1901 

'Redacç{{o final do p~·o}eclo n. 214, (le 1900, 
qtte auton:.za o Poder Eweculi'Do a conc-ede1· 
um anno áe licença; com onlenado, a .Attggs
to 1lfm·eno rlr! Alagao, amanuense da Sec're- · 
tarin do Tribunal Ci1'il e C1·iminal, pctrct 
lt·alm· de sua saude, onde Zhe con'Die1· 

O Congrcsclo N<Lciqnal resolve: 
At•t. 1.° Fiea o Poder Executivo autori

zado a concorlm· um <Lnno de licença, com 
Ol'denado, <~ Augusto Moreno. de Alagão, 
anmnuense d<L Secretaria, !lo 'fr•ibumLl Civil 
o Ct·imin<Ll, para tt·at<tr de sua sa.ude, ondo 
lhe conviet·. 

Arli. 2. o H.cvogam-se as disposições em 
contrat·io. 

Sala das Commissões, 8 de ,junho de 1901. 
-Guedetlut nioun"io.-Vi?· ia to 1lfasca1·enhgs. 

O-Sr. Presidente-Estando ade- · 
arriada a hora, designo para segunda-feira, 
lO do corrente, a seguinte ordem do dia: 

Ia parte até 2 1/2 horas, ou antes: 
2" discussão do projecto n. 42, de 1901, 

fixando as forças de te na para o exerci cio de 
1902; 

20. parte ás 2 1/2 horas, ou antes : 
Continuação da 2a discussão do p1~ojecto 

n. 135 A, de 1895., creando no Supremo 
Tribunal Federal o serviço stenographico e 
dando outras providencias ; 

3a discussão do projecto n. 38, de 1901, 
autorizando o Governo a confirmar atten-
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dendo / âs necessarias vagas, no . primeiro 
posto. de offi.eial do exercito, os alferes 
graduados que tiverem obtido as approvações 
plenas, de que trata o art. 95, d.o regula
mento de 18 de abril de 1898; 

3a discussão do pwject•) n. 41, qo )901, re
lativo â emenda offerec'tda ao projecto 
n .. 62 A, de 1900, autorizando o Governo a 
applicar, exclusivamente, com o serviço de 
abastecimento de aguada Capital Fedcral,a 
renda liquida resultante da cobrança de 
penúas de agua; 

2a discussão do pro,jecto n. 177 A, de 1900, 
mandando contar. como tempo de serviço 
effectivo, para todos os effeitos Jegaes, o pas
sado fóra dos respectivos empregos pelos 
funccionarios civis da União, demlttidos por 
motivo dos movimentos revolucionarias oc
corridos até 23 de r1.gosto de 1895 e que fora,m 
readmittidos, com P<l.recor c emenda da Com
missão de Constituiçã.o, Legislaçi'í.o e .Tustiça; 

Discussã.o unica do projccto n. 254, de 
1895,autorizando o Poder Executivo a elevar 
a l :890$ a pensão concedida, por decreto de 
26 de outubro de 1869, ao coronel honoral'io 
do exercito Antonio Bezerra Cabral ; 

Discussão unica. do projocto n. 242, de 
1895, elevando a 100$ mensa.es a pensão que 
percebe D. Cybcle do Mendonç~ S<mz.a Mon
tejro, viuva do t()nente honora.rio do exer
cito Heleodoro Avelino de Souza Monteiro. 

Levanta-se a sessãJ {tS 3 horas e 45 mi
nutos da tarde. 

2!):t SESSÃO El\! 10m~ JUNHO DR 1\101 

P1·esidcncia dos 81·s. Va= de Jlfello (PI·esi
dente), .Julio de ilfello (2" Vicc-Pre.~illenle) e 
Agapilo dos Santog (.'1° 8ec1·ctm·ic~ 

Ao meio-diu. procetlc-sD <.'L chamada, a que 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Guall:Jerto, Carlos Marcellino, Gabriel 
S<tlgado, Artlmr Lemos, Serzedello Corrêa, 
Rodrigues Fernandes, José Euzebio, Christino 
Cruz, Cunha Martins, Raymundo Arthur, 
Nogueira Accioly, Frederico Borges, Sergio 
Sa.boya, Gonçalo Souto, Augusto Severo, 
Soares Noiva, Camillo de Hollanda, Silva 
Mariz, Ermh'io Coutinho, Teix:eil'a de Sá, 
Pereira de Lyra, Malaquhs Gonçalves, Julio 
de Mello, Elpidio Figueiredo, Epaminondas 
Gracipdó, Seabra, Milton, Alves Barbosa, 
Adalberto Guimarães, Augusto de Freitas, 
Paranhos Montenegro, Oscar Godoy, Au
gusto de Vasconcellos, Barros Franco Junior, 

Deocleciano de Souza, Nilo Peçanha, Lou7 
renço Baptista, Silva Castro, Custodio 
Coelho, Pereir·a Lima, Aureliano dos Santos, 
~artins Teixeii'a,. Oliveira Figueiredo, Vi
_l'lato :Mascarenhas, Monteiro de Ban'os Pe
nido Filho, Es.Pel'idi<lo, Alf'redó Pinto, Fran
cisco Salles, Adalberto Ferraz, Leonel Filho, 
Antonio Zacharlas, .Sabino Barroso, Manoel 
Fulgencio, Lindolpho Caetano, Rodolpho 
Paixão, Dino Bueno, Olivcil'<'1 Beaga, Bueno 
de Andrada, Adolpho Gordo, Azevedo Mar
ques, Teixeira Brandão, Alencctr Guimarães, 
La.menha Lins, Carlos Cavalcanti, Paula 
Ramos, Fmncisco Tolentino, Germano Hass
locher, Vespasiano de Albuquerque, Campos 
Cartier e Cassiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
E' Jida e posta em discussão a acta. 

. O Sr. Augusto @e''ero- Peço 
:1. palavra. 

0 SR.. PRESIDENTE - E' SObt•e a acta ? 
0 SR. AUGUSTO SEVERO- E' referente á, 

acta,. Estou afasta,clo ha tanto tempo da tri
buna ClUC na.tur<Llmento poderei incorrer om 
uma fn.Ha regimenta,l, mas o assumpto mD 
parece poPfcir.amente cabível na acta. 

0 SR. PRESIDENTI~- Na actn. SÓ se pod.cm 
fazer reclamações sobre omissões ou qna,l
quer ong<1TIO que nclla exista. 

O SR. AucusTo St~VERO- Enti:ío V. Ex. 
mo in1licar<i. :t qno hora.s nu potlr.n•oi · ützot• ;~ 
minha t•nclamn.ção ... 

O SR. Pttr~SIDEN'l't,: - N<l. ltot\t <lo o:<pl1-
dionte. 

o Sito AUGUS'l'ú SiWJmo - ••• IJIICl ('\ em 
l'olação :í. ol'dom tlo di< L. 

O Sn. PJtJ~:',;T!H:NTg - lJo llojo? 
o SR. AunUS'l'O Si~YI':Iw- no hoje, ptw

lcita.monto; )lOl'llllO tnnl1o notado q11e nfio 
tom figu t·:~tlo na::; ol'dons do <lia. o n;.;pBl'<W:t 
qno tig'ut·a:,;se nn tlc hoje o pt·ojccto n. 48, do 
1900, quo autoriza o Uoverno a origit• nm 
monumento ao Almirante Bareoso, ltoroo da 
baüdha que amanhã se commemora .. 

Ora, nã0 vendo este projecto na ordem do 
dia ele hoje, o que pedia a V. Ex. é que 
elle figurasse na de amanhã, dia em que 
celebra a m1.rinha brazileiea c com ella. o 
Brazil inteiro aquella mennr.wel batalha, 
da qual, como disse, foi heroe o Almirante 
Barroso. 

De modo que este pedido me . parece per
feitamente cabível e, por isso, appellando 
par;1 a bondade de V. Ex., solicito que· es
tenda este mesmo favor ao projecto n. 130 A, 
de 1898, que já figurou nas ultimas ordens 
do dja do <~nno passado e é relativo as con-
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" dições das aposentado1;ias do Supremo Tri
bunal Fedm·a.L 

ô Sr; .. I:]oresidefi.ie- A 11:csa to
mará mn consideração os pedidos do nobre 
Deputádo. . . 

. Em seguida ê n.pprovatla a aeta da sessão 
antecedente, . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO IrÍA 

E'_ anrimiciada a 2a discus3ão du pi•o,jcdo 
n. 42, de 1901, fixando as forças do te1'ra, 
para o exer·cieio de 1902. · 

Eútra em discussão o art. l.ó. 
Ninguem pedindo a palavra, é encerrado 

. em 2. a discussão o art. 1 . o do pro,jccto n. 42, 
de 1901. 

Entra em discussão o art. 2. o, 

Sr. President.e - Tem palavra o 
Sr. Carlos Cavalcanti. 

O Sr. Carlos Câvalcanti, tendo 
assignado com restricções o projecto em dis
cussão, sente~se na obrjgàção de explicar 
á Camara suas razões de divergencia. Os pro
jectos de fixação de forças, em outros tempos, 
eram assumptos de grandes torneios de rhe
torica ; o orador, porém, não tem a preteri
cão de trazer para o debate os floreios da
quella arte, limitando~sc a exaininar o pro
jecto em sua.s tlitl'Cl'entes disposições. 

Em conferencia da CommissU.o, teve occa
siãci de manifestar ao digno relator, seu 
distincto collega Sr. Rodolpho.Paixão, odes
a.ccordo em que estava com relação a algu
mas consignações da proposta do Governo, 
convertida hoje em projecto que se discu·te. 

Com relação ao ;ut. 5", por exemplo, o 
oradol' vê ncllc uma injustiça, o os motivos 
são simples. As pr;.~ça.s de pret, quando ter
minam o seu tempo do serviço, leva,ni com
sigo as peças de seu farda.mento, e dollas 
dispõem, como lhes apraz. O projecto dispõe 
que, quando estas praças voltem novttroente 
ao serviço, não recebam mais faedamento 
mas .a sua importaneia em dinheiro. Não é 
justo c por isto apresentarâ.uma. emenda a 
este artigo do projecto, pela qual se lhes 
mande dar, não só as peças de seu farda
mento, como n.inda a gratificacão que costu
mam ter as praças que, termhiado o sou 
tempo, continuam no servjço do exercito. O 
orador não comprehende esta, distinccão que 
se J?retentlc esta~elocor entre praças quo 
contmuam no serviço e as Pl'aças que~· uma 
vez te1'111inado o seu enga,jamentQ, voltam qo 
novos ~Igum ten1po. depois. 

E.:Studando. ma,is detidamente. a Pl'(}posta., . 
notou-llw. alguns ôtití;os sóhõos, éittú Jiioreéem: 

,SOl' corrigidos. Um não. poqtierib é p quo . so 
contem na disposiÇão do §B0

, dô. art~ l.o •.... 
NKo comp1;ehendo o ora.rlor como ~ qtt~ Q 

Poder Legislativo votá leis pJ.ra não SEn'mn 
cumprida.s. De al~ni! annos tt esta parte a 
lei do fixação de forças de terra ê lettra 
morta na pa,1•te relativa ao .numero de pra.
ça.s do exe1·cito. Esta lei íixa sempre em 
28.000 lwmens o elfoctivo thts pril>ças ; onti·o
tan.to a lei do orçamento só consigna verba 
ptwa. 15.000. 

O art. 2° da lei de forças estabelece o 
modo pelo qual se devem. co1Upor os quadros 
das diversas armas do exercito e faz refe· 
rencias ao art. 87 da Constituição, á lei do 
sorteio e <1. lei n. 39 A, de 30 de janeiro de 
1892. 

Assim, o o1'atlor pâssal'êt a becupar.:.s~ dá. 
lei que regulá o soi•teio militar; e a transiÇão 
não é difficil. 

A- impel'iosa .necessidi1d~ da (n1g~:riiiãção .dê 
uina força regular e permanente é hoje ge
rali:nente reconhecid<t. 

A Carolina do Noi·te e a Pcnsylvania, dous 
estados da União Al'nerleana, inscreveram 
n{l.s suas constituições . qüe os exerci tos per
manimtes constitüiá.m · uma ameaça, uiri 
perigo.. . .·. . -

Hamilton, entretanto, pedia a organização 
do exercito permanente. Esse fúndador dtt 
Republica Americana não temia a íorça pü~ 
blica; 

Provada a necessidade de um exercito per
manente, conclue-se que se impfe a decl'o· 
tação de medidas que regulem o preenchi· 
monto dos claros desse exercito, para quo 
elle deixe do ser . uma, ficção, uma sombt•a. 

Refere-se á instituição do :~listamcnto mi .. 
lHar. . 

Não quer o ·serviço pessoal olJrigatorio, 
som distincções, sem isenções, como existe na 
Allemanha o na França, nem tambom ovo· 
luntariado com premio. 

Não deseja uroâ. lei que desorganize otrn.
.balho, nem que encha o exercito de merce-
nal'ios. _ . 

Pugna por um meio t~rmo; pela conscd
pção militar, contida na lei que se vae votar. 

O arG. 87 ela Constituição á que alhide o 
art. 2° elo projecto; diz o seguinte: «~o ex
ercito federal compor-:se-ha de cont~ngentes 
que os Estados e o Districto Federal são 
obrigados a fornecer, constituidos.~e confor-_ 
midade com a lei annua de fixação de 
forças. » .· . . _ · _. 

E o§ 4° desse artigo reza: «O e:x.ercito~a 
armada compor-~e-:hão pelo voluntaria~o, 
sem premio, em falta deste pelo SOl'tezo, 
pr6Viameute organü~acl.o »• · . 
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.Esse é o principio ger•alque-deve serdes~ tempo a emenda que :tpresentou. ( ll:fuito ,, 
envolvido nas leis regulamentares, .bem.) 

Por qúe razão não n ~ou ain.d<:L o Congi'esso Vem á Mesa, é lilla, apoiada e posta coíi-
tiliià lei, regulando a tlisposiç~ã,o eonsti- junctamente em djscussão, a seguinte 
tucibn:al? 

I~sta disposição vem dos. ten1pos da, inoc EMENDA 
11al'chia, c foi tmnherri incluída no estatuto ,~ l 1901 ·-. 
J · . , ·Ao projecfo n. "!12~ r,e ·. 

;1 Rcpti.lJ!iç;:~; Mas todos sabe1n : ttnm eouf:la, 
é ter. a lei e . qutm e applict~l-a. Podemos (Forças d.c terra). 
ter ·a lei mais libeeal, de accçn•do com tlJ con" 

. scicn.cia. da ép·oca, mas, si clla não -cn· Rcdija-sr, assirn o <Lrt. 2°: · 
c\nitr<i,r bons ~xecti.tor·es, não .passartí de uma Art. Estas praças serão obtidas pela 
vêr"daeleira lettr<L moHtL. E' o qne infelizmen~ fôrma expressa no art. 87, n. 34 da Constitui
te te1i1 succedidQ cori"l a diaposiçãô expressa, çã,o e nos art:il. ;:a e 4• da "lei n. 39 A, de 30 
de g_ue o serviço i1iilitar é o hrigatn'io. A mo- de janeiro tle 1892, :fican<lo 1•eduzidas as 
na.rchia não ~Jxecütou a, .lei nesse. pon·l;o e isenções ele que trata o rcferid.o. art: 3°_ da 
nós, que lhe herdanJos os vícios, continuamos citada léi u:nie::unentc ás capltuladas nos 
a fechar os olhos para esse jmportantissimó 118 ; 1, 3, 4, 5, 6 c 9, sendo limitada a do 
assum1)to.. Pensa,· pois, o orador que se deve 11 • :3 tão só mente aos religiosos do ordens 
fazer um ínoviiuêllto de reacção contm esstL .monasti.cas, companhias, congregações .ou 
praticaperniciosa, tornando assim nma l'ea- comm.unidades de qualquer denominação, 
I idade o sorteiõ niilitm• obl'igat:;rlo. sujeitas a voto ele obediencl~, reg~a ou es-

Foi obrigadó a desvia;r-se do assun1pto tàtuto que lmpol'te a renuncia da liberdade 
que estava discutindo; volta agora ao ponto individual. 
em que se achava. Para.graplLo unico. Continua em vigoi" o 
. Dizht quo a lei do 1802 deu novo vigor aos paragt·:l.pho nnico do art. 2o e o art. 3o da 
pl'lncipio:,~ consagl'allos 11a, lei de 187L1. o lei-11; 39,t, de 9 d.e outtllJl'o ele 1896. -
01'àdor nloslir•n em segqirl<.L qnacs são esses saia das sessões, lO de junho de 1901.-'-. 
pl'incipios l'O\'og:ulor:~ e, 1':J,zendo um estudo Cm·los Cdvdlcanti. 
eompm•ati\'n do tu•t. 4" da, lei de forças, em 
rllscuilsft.o, com aquolln.s leis citadtts, chegáa o sr. J.l.o(lolpho Pàixã.6- Sr. 
csf;a, conelusilo : o pro;Jccto que fixa as fo1'ças Presidente como eu já declarei ao nobre 
rio torra, pat·a o ·ili'oximo nxet•cicio esii[tbe- Deputado, que acabou éle_ discutir . brilhan
loce as oxcopr,\ões em favo!' dos ostu1.bntcs e temente 0 assumpto, mw posso responder 
ucúlosittirtico:':l par:L o sol'l.eio militar, con- hojo mesmo a s. Ex. por causa do meu 
i:!lgnudas filt lei elo 1874, o que aliús ost:t em estado de saude, mas ostou 1)rompto a fa
tlo:,~accordo com. as opiniões nianifestadas ho, zel 0 amanhã ou clepõis, para o que reque
tlias pelo 81·. Ro(lolpho Paixi:to, relator do rm·ei até que o projecto volte tt Com: 
)ll'l.l~<mtc pt•n,ioel;o, qnn,nclo S. I~x. rl~s~utiu o missão. 
]li'o,wcto rlo Hon:l.dO sobt'o i:l:!_l'Lmo null~ar. Penso, sr. Presidentn, que posso fazel-o, 

Sal!onlilt .11110 n<L c!i.s.~lt:::sa,o d;o pt'?,Jm:to do desde que acabam do sm· apresentadas 
~odeio mlltf;ar a ornn1ao donpnanto, Justa- emendas. 
menteca.pilianeada pelo illusl.r'e relator do Então responderei ao nobre Deputado, to
PI'Ojocto mn rli~cus~:ã.o,foi conlie:ti'ÍU :í.si;:.;cnçõos mando em considel'aç"Ko todos os pontos que 
d.e :->twviço, estipulada•: na loi de 1874. Como, ('oram feridos p:)r· S. gx, 
pois, contém o:Jte projeciio as mesnias dispo- Vein tí Mesa, é lido; ttlJoiado e. posto con-
siçõcs qüe são eombatid<~s pelo seü relator? ·J·unctt.m.:lehto em discussão, 0 segmnte 
O orador é tambcmcontrario a ta,es isenções, 
e apenas admittê a elos religiosos que perten- REQUERIMENTO 
corem üs ordens regulares, que ti ver' em . 
votos de obediencia,,pôi·qi.ie não teem dil•eitocl Requeiro qúo o pro,jecto ri. 42, de 1901, 
polHicos, e,_portanto, não deveni tambem volte á Commissão de Marinha e Guerra, 
ter os devere.-J e 01ius. . afim de que a mesma formule parec~r ~o-

O que o ora,do1' pretendo é oxpurga.t• o bre as emendas apresentadas em 2 dis-
actual p1"ojecto de fixação de forças de terra cussão. 
das lsençõe~contidas no projecto de 1874, entre Sala das sessões, 10 de junho de 1901.-
as quaes a clo3 graduado.~ o estudanted das Rodolpho Paix!.'ío. . 
fac.nldades e semi uario:J c os· ecclesiasticos ·de 
ordem ::;acra. · Niilguom mais pedindo a palavra; é e~cer• 

Acreditá,, pois, ter jnsti ficado as restricções rado o art. 2° e sei~~- debtvte os tl,rt~; 3• 
.colU quo assiguou o projecto. e 00 ),UCiJlUO e t1°.. ·· · · 
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Entra em discussão o art. 5°. 
V:em ;i. Meila, é lida, /apoiada o po ,;ü.t con

jnnctamcntc em discus~ã,o, a seguinte 

El\IENDA 

Ao pl'~jccto n. 42, rle 1901 

(Força,:-; do torra) 

Ar!;. 5. 0-Em vez de ílizrw-se como na pl'O
posta, diga-se : 

Al't. 5.0 As ex-1waça.s r1ne de- novo se alis~ 
ta.rem com engaja.mento ou rcengaja,mento, 
por trcs annos, terão direito <Ls peças de 
fardamento que são abonadas aos recrutas 
no ensino, gratuitamente, o à gratificação 
dütria de 250 réis. 

Sala das se~sões, lO de junho (lo 1901.
Cm·los Ca'üalcanti. 

Ninguem pedindo <L pai<Wt'<t, é encm·
ra.da a discussão do art. 5° e succe.~sivamente 
dos demais a,rtigo~ do }.WOjecto n. 42, de 1901, 
fixando as forças de terra. para o exercício de 
1902, ficando adiada a votação: 

Comparecem m<l.is os Srs .. Urbano Santos, 
Julio de Mello, Gastão da Cunha, José Boi
teux, Albuquerque Serejo, Sá Peixoto, Gne
delha Mourão, Luiz Domingues, Thomaz Ac
cioly, Virgílio Erigido, Francisco Sá, Eloy 
de Souza, Tavares de Lyra, Trindade, Celso 
de Souza, Bricio Filho, t.~roreira Alves, Esme
raldino Bandeim, Estacio Coimbra, Pedro 
Pernambuco, Aíronso Costa, José Duarte, 
Araujo Góes, Arroxcllas Ga.lvão, Jovinümo de 
Carvalho, Rodrigues Doria, Sylvio Romero, 
Fausto Cardoso, ·Cttstro Robollo,Ncivtt, Tosta, 
Ma.noel Ctletano, gugenio Tourinl1o, Pn.nla 
Guim:tl'~i.cs, Satyro Dias, Tolontino elos San
tos, Gnhlino Lot·oto, Pinheiro .JnniOJ', José 
M:1l'colHno, Horodia do S;l., Hcnl'iqnc Lagden, 
Nelson do Va.sconcollos, .Tulio Dttntos, gs
tevã.o Lobu, .Jost1 Honif'a,cio, Montoit•o da. Sil
veira,, 1\laydnk, Nogueira .Ju!l'ior, Eduarllú 
Pimentel, ülcgariu Macicl,Lamttt'tine, Pa.dun. 
Rezende, Joaquim Alva,ro, Pa.ulino Ca1·los, 
Xavier de Almeida,Hermenegild.o de Moraes, 
Ovidio AbranGes, Benedicto de Souza, Lin
dolpho Serra, Manoel Alves, Xavier do Valle, 
João Ca.ndiçlo~ Barbosa Lima, Soare~ dos 
Santos, Angelo Pinheiro, Rivn.davia Corrêa, 
Alfredo Va,rella e Diogo Fortuna.. · 

Deixam de comparecer com caustt partici-. 
pada oa Srs. Anizio de Abreu, João Gayoso, 
João Lopes, Pereira Reis, Gomes de Mattos, 
Francisco Sodré, Felix G01.spar, Vergue de 
Abreu, Dionysio Cerqueira, José Monja.rdim, 
Sampaio Ferraz, Martinho Ca,mpos, Pereira 
dos Santos, Bueno de Paiva, Silveü•a Drum
mond, Miranda Azevedo, Gustavo Gocloy, 
Araujo Cintm e VictoPino Monteit·o. 

E sem causa os Srs. Pedro Chermont~ An
tonio Bastos, Inclio do Brazil, .Joa(lllÍlll Pires, 
.José Avelinó, Lima Filho, Jóã.o Vieira, Cor
nelio ela, Fonsec;~. Raymundo de Mii'anda., 
Rodrigues Lima., Eduardo Ramos, Marcolino 
Moura, Celso dos Reis, Irinen Machado, Sá 
Freire, Raul Ra.r·roso, Antonino Fialho, Alves 
rlo Brito, Joac1uim Bt'eves, .Theophllo Ott:)lÜ, 
João Luiz, lldefonso Al-vim, Carneiro de Re
zende, Neceslo Tavaees, I:.amouníiw Godo'
fredo, Henrique Salles, Landulpho de Maga
lhães, A1•tlmr Torres, Fernando Prmtes, Mo
l'eira da Si.lva, Mattos Junior, Domingnes de 
Castro, Valois de Castro, Costa .Junior, 
Edmundo da Fonseca., Luiz Pisa, Ca.jado, Cin
cinato Braga, Alfeedo Ellis, Marçal Escobal', 
Francisco Moura, Am·eliano Barbosn. c Pinto 
da Rocha. · 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' 1.1nnunciada. a continuac;ão da 2a dis
cu::;sã,o do projecto n. 135 A, de 1805, CJ'eando 
no Supremo Tribunal Federal o serviço st.c
nograpllico e dando outra,s pt•ovidencias. 

Entra em cliscussão o art. 1 o: 

O Sr. Pr·esident.e-Tem n. palavr:t 
o Sr. José Eu.~ebio. · · 

O Sr. Jol!!!lé Euzebio- Sr. Pre-. 
siuente, a a.ttitutle do illustre Deputado pela 
Ba.hia, cujo nome peço licença pat'a declinar, 
o Sr. -Noiva, combatendo, na sessão pàs
sada, o projccto que crea o scrvit;\o tachy
graphico no Supremo Tribunal Federal, 
causou-mo vcl'dadeir<~ sul'proza, o lamento 
q uc S. Ex . não os tejn. agora p1·eseil te ... 

O Sn.. NmYA-J:i. aqui me a.cho. 
O Srt. Josb: Euz813Io-Estimo mnito. Acabo 

de tli~fll' que :.~ a,ttimdo de V. Ex., comba
tcntlo o projecl;o mn discus.~ão, c1.1usa.·me ver
dadeira. e ju;:;t,a surprow ... 

g• de admimr que V. Ex., espírito Incido 
e bem ol'ientn.do, ampare com o seu presti
giO uma ca.u,;a. tão a.ntipatltica, para delof!<1 
da. c1ual, não obstante o seu talento, não 
encontrou argumentos convincentes, como 
hei de demonstrar. 

Accrcsce que, quando foi apresentado o 
projecto em 1895, pol' meu respeitavel chete 
e amigo, o notavel parlamentar Dr. Be~e
dicto Leite, um illustre Deputado pela Balnn., 
o Sr. Eduardo Ramos, o apoiou noB termo.:; 
quo pa.sso a expor. -

Dizia. o illustraclo autor do pr•ojccto, justi
ficando-o, que os dcun.tos judiciarios deviam 
ser tomados tacl!ygraplt.icamonte, üc modo 
quo aqueUe~ que tives::;om do ~~stwht• um 
:wcordãn pudo,~som conhecer a. dj~cussão 
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CJue o precedeu. Nessa occasião, o digno 
Deputado bahiano, St•. Ednardo Ramos, deu 
este aparte:_ «Apoiado. · .J;t existe na Ba--
1Jia esse serviç:o, c aquelles que o tinham 
taxado de ex:t:ggcraçã.o,, fica.r.-un convencidos, 
pela · experienci:L, da. sua n ecessida1Le. >~ 

Isto consta elos Ann.acs de 1805. 
E', pois, pttr'tt snrprchcndcr que seja jus

támetlte· um Deputado pela Bahia que ve11lta 
combater a c,·.eaçã.o dei!se serviço, cnja uti.li
dado foi reconhecida, pela cxperienela, na
quelle Estado. 
.. Sinto c1ue o discurso proferido ante-hon

t.em po[' meu illustre collcga estej<1 resu
mido em um só período no Diario do Con
gresso de lwntcm; como, porôm, tive .o pra.
zm· do ouvil-o, procurarei recortlar·-mo das 
ob_jecçõcs levanta<las por S. Ex., afim de re-
fu~~as. · 

Em primeiro Jogar, devo referir-me (~ex
tranheza, que S.Ex. revelou, de que lhe não 
~ivessem fallado sobre o assumpto, antes da 
:mclusft.o do projecto na ordem do dia. 

Em <1pa.rte, declarei que S. Ex. não estu,va 
presente na. occasião om que, da tr'ihuna, 
solicitei tt Mesa peovidencias para que o 
projecto tivesse andamento; e, · ágora, accre
scento- que ignorava o interesse do nobre 
Deputado no retardamento da adopçã.o do 
uma medida reclamada pela imprensa e 
reputada de alta conveniencia por todos 
auuelles que teem estudado o assumpto. 

Acredito que o interesse de S. Ex. será o 
mais ,justo possível c que ainda ier<L a bon
daflo .de dizer-me:, n<~ intimid<tde, qual oi Lo 
se_ja. · 

Qualquer que sej<t esse interesse, porém. 
não pódc dizer respeito aos membros tio 
Supremo Tribunal Federal, pol'quc, partL 
honra daquellcs júizes, os·tou convencido elo 
quo nenhnm dclles se intcr·ossa pela nã.o n}1-
provaçft.o <lo projecto, e até posso a.ssegumr· 
que alguns desejam sincera.nmni;o r[uc sn Jh(..~<L 
o a.panlmmento st;enograpltic1i rias d iscussõns 
judicüLrias, afim de que suas opiniões, lHtn
tadas sempre pela. ,justiça, sejam conltncitlas 
o apreciadas por quem quer quo soja.. 

Ainda hontem tive occasião do, convcr
samlo com um distincto Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, ouvir de S. Ex. os mais 
fra.ncos e calorosos encomios á idéa da crea
çã? de um _serviço tac~ygraphico naquolle 
tribunal. DISSe-me O lllustre maaistrado 
que esta medida facilitará consideravelmente 
o estudo do muitas questões do nosso dit•eito 
constit.uciomtl, porquanto, frequentemente, 
o Supremo Tribunal as discute e nã.o raro os 
juizes revelam, na. discussão, uma grande 
cópia de conhecimento~ aproveitavois, co
J h idos c.onscicnciosamente nos melhores con
st.itueiuna.lisl;n.s. Entt·otanto, ~~sua falta, uc-· 
ct•uscontott S. Ex., tom sido a causa tlc não 

Cll.m!UI\ V. 11 

se aproveitarem elem~ntos que seriam de 
incontestavol utilida.de para a interpretação 
de muitos pontos da Constituição Federal, e 
tem concorr·ido para <1ue se façam injustiças 
aos juizes, ttttribuindo-lllcs, muitas vezes, 
opiniões que ellns nunc:t sustentarn.m. _ 

Depois de tm' ouvid.o tã.o jutlicios<L opinião 
de um dos mais illu.-;tl'cs mmnhr·os do Su
premo Tribunal, custa-nio admittir <1 possi
IJilitla.de de opposiçã.o ao projecto por parLe 
de qualc1uer daq uelles lwnr·ados juizes. 

No emtanto, djsse a.nte-lwntem o nobre 
Deputado pela Bahia., o Supt·cmo Tribunal 
Fcü(wa.l não pelliu tal medida. 

Seja-me licito pcJ•guntar : es~e a.J'guni:ento, 
tot·mulado contra. o projccto,, sorá bastante 
podero:::o para qne a. Cama.ra deixe de n.ppro
val-o, embor<L rcconheçu a. sua conveni-
encia? · 

O SR. GuEDEWA MouRÃo-Bast<~ ctuc nós 
reconheçamos a convoniencia. 

·O SR. Jos1~ EuzEBIO-Si o Supremo Tri~ 
bunall?cdera.l não perlin por escl'ipto, posso 
assegnrar, como j(L disse, qun mutGos mem
bros desse tribunal teem deelaJ•ado quo 
acccitam c dcsej:nú sincm·am~nte a adop(,~ã.o 
da medida de que trata o proJecto. 

O tribunn.l nã.o a pediu, naturalmente, 
por que confia. na iniciativ~ üo Potlee Lü&"is
lativo, e sn.be quo o servtço stenog~apluco 
não apeoveitar<:í, somente ao musmo tl'tllttnid, 
mas a ·todos os juizes, juris.ttLs, _ constitucio
'll~tlista.s, o te., <1 todos os cHiada,os, mnfim, 
porque tndos lucram com o osclareeimouiio 
das duvidas quo cnnstantemenl;~ se leva_n
ta.m :-::obt·o n, in torpret:L<)í.o de <llversas dJS
po~;iç\ões U.a, Con,;~i~uiç~ã.o, todos lucmn~ com 
o cxa.rno ela con:::tituciomdidadn da.:-~ LOJ'l tptc 
definem e gari~nl;om o:-; sr.us dimito.~· . 

Cl'it.icou l;a.mbem o uubt·c Deputado a. 
publim~,~~n.o l'oil;a, no lJit_trio O(ficial-, dizendo 
quo osso jot·1Hd l'l pouco lulo, uan I;IJm gTH,lllle 
CÍI'CIIiHI:fto. . 

l•~u pm1so di VIWi;a,montn, por-que os m:lgti-j-
tra.<los·; jtll'bltn.s, atl vog-a.dos. etc., saLnndo 
que no Dit.wio Officia/. eneontmm. urun. 
fonte :tbuntlante de elementos. p;~r~ t~ mtor
pret<~çã.o das leis o da Constttmçao, certa
mente não o deixarão do ler. 

As discussões judiciaria,s, u_ma. vez a.pp_ro
va.do o projecto, fic<~rão regtstradas e Im
pressas, portanto, ao alcance de _ todos 
aquclles que precisem consutta.l-a.s, IJ.Uer 
como meio de melhor a.pprehemlerem. ?S 
motivos dosjulga,mentos, qtl~I' ~omo subs~diO 
para o estudo do nosso du·mto constitu-
cional. · . t ·t 

Parece-me que não foi outr? o m m o 
que presidiu à confecção do pro.]ecto. 

Penso, pois, quo a publjcaçã.o dos deba
i;es judiciarios, foita. pela. fôrma proposl;a, 

18 
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(: sérâ sufficiento. ao inenos por emquanto, vm'sas daquellas que tiirerâ.m em mente os 
;;:_ :, pódendo~se, niais tarde, quando o -p~wmit-:- julgadorqs. . · .. _ . _ .. 
2:.> tirem as. nossas condiç:ões financeiras, dm' A publlcaçito; portanto,-dos acle!ol'dãos do 
~~:'"': maiol' publicidMe, não só ai esses delJ;ties; Supremo Tl'ibunat, nn .. .integt'a, ·não ·basta, 
·:;:c ~ como n.os parlámcntares, coritract<wdo-se <t . q uér para os juíze:> g úe teem -d _ _e -fazer appli
y;: sua impressão em jornae:~ ele grande c ir- caçã.o da co usa julgada ; quer para aqueUes 
· · · culàcão. qüe téem de estudar, como intérps3:ülos,_ oü 

Entende _o nobre Deputado pelru Bahia(ltíe aprecí:u', como Cl1ítícor:l", as deêisõc;s .htdil'.b-: 
-a publicação regular,na intcgra.,dosaccord:'í.os rias; qnel', ·finalmente, como subsidio pa.m o 

., ttdvnz baste para os fins rpu3 so toem em estn<lo .. do direito puhlieo brazileiro, "pois, 
,. -visttt. . conio já. disse, ,refc:windo a opinião dQ nm 
'" · Os accordãos; por mn.ior que seja o descn- Ministro daquclle tribm1n.l, o ;tpanhame.nto 
\ , . volviniento .daclo <.i. rcdacç~o ·do;; sons funua· õ a publicn.çã.o das . discussões :;tlli lHtYidas. 
:·- mentos, não podem conter as dissert~tÇões facilitarão sobremodo o estudo do importan-

com que os _jnizcs, cg1asi sempre, justificam tos questões do nosso direito comtitncionai. 
,/ -os mesmos fundamentos. · A proposito do augÍnento de despezn. que a · 

UM SR. Dd>u·rADo~Não ap'oiatto, sobretudo n.pjlrovação do Pt'ojectn occasionarâ, per-
.- nOs_ votos vencidos. gunton o nobre Deputado a quom respondo: 
' " scrit opportun<t, na qua.rlrn. financeira que 

_ "'9 SR. JosJ~ Eu~m~JO;;;. Os . voj;o~ ~encidós àtra. vcssamos, n. crcação do um se.I'vjç.o que 
sao re_almente os _lJ1alS desenvolvidos.; _mas acancta um augmonto de despeza de 150 
a conCisao. acom~elllâcla c geralmrmte adopta> coniios ? . 
da na reda.cç~o das ~e.cisões judiciarias, fa:~ Sr. Prcsidtmte, cu conheÇo, pois que 
com.qu~ o tribunal ior.~Iule cada 1~m dos seu::; estão ao :ilcance de todos, as difficulda~ 
ponstde? a?ida, em_lJOILC~ts pala.v~ns, conte~do eles financeiras em quo _''i vemos, e coni 0 
~p;nas a s~t~nmula. , qu':' nom(f· semrwe y~de meu voto tenho contribuído para a approva
sei perfeita, de lll1ht lon,tt, e deb,ttrdn. ção de todas as medid<tS própostas pelo Go-
que~tao. , _. . , , _ . vci'i10 , afim de r(lmovel-as. Isto, porém', 
. P.a.ra q~c, · POI tanto, se CJI~P1 el~end<1., lJem não' dêve obstar a c{1re se esta.belc;çam servi
os .ll;mlamentos d~ umn. deCJ~,w, e ~e gra_~de ç:os reêlal'n::i.dos p·elo interes.3e pul5liéo, como 
utihdade_o~onhocimonto.~aLlLScuss,w h~vld~ ·não tem ob.;;tado ti qüc votemos creditas O:t· 
entre os .JUlZ~s, na.. occasmo em~ quo ~Ua foi traordinario3, solicitados pelo Governo, de 
~amada (apowdos), e o estucloclo;j mot1vos. qo somrn<Ls avultadas para, occorrer tt despe
Julg-amento é, po:' sua vez.' . d; gran?e u ·LJll- · zas rcput:ülas nccessa;rias. Isto 11ão deve · 
dade, 2-té, em "tlguns. c,lS?··.• pata a fiel obstar, com:o felizmcri.t.c não tem olJsta(lo, ~~ 
cxec~1~ao d,,c sua ,Pa:·te tltspo~,l~tv~1 · . . , _ . que se romova.m os inconvoniented notados no 

O'}'·' GLI~l\f~~p IIASSLOCI~I:~\d<t um<_~.pnr te. serviço publico e se appi•dvein medidas tén" 
})o~t~r~. JosE Em-mmo-Rofern-me-he1 a esse den~es aregula.rizal-o. _ _ _ . _ 

Qmwto :t a.pplicação ch~ cous(L julgad:i, digo N_ao m~ parece qpe esta . despeza de 150 _ 
com Paula Baptista, ost<L. visto que não pro- contos va torna.r mofficazes ou me~mo d_e 
fosso a opinião cln.quGlles quo querem que se qmtlqnern~o~l~~ pe12.t.urbar ospla11os financm
nã.à attendttm os motivos ou fundn.mciltos do l'OS da adnumstraça.o, quando cllc::; tecn~ sup- -

, julgamen.to. · })OJ'tado o~ ?Dormes cr:J<litos cxtraordinarios 
~ De facto, a comparaç~ã.o de uma rpiostão, a. que n.llmh. ·· 

<1uo se agita, com aquell<l. quej<i. foi estudada Entrcta.nto, o propr.io autor do pro,jecto, 
" e decidid:1 ú 11111a operação dclicalln., 1111 qttitl ao apresontal-o, disse, com a franqueza e o 
.. se não póde ahst.r-a.lür dos motivos do julga- Cl'itcrio que o caractel'iza.m, que, não tendo 
~- Jllcnto, os ~qu:tcs contco111 o pcnsan1ento dos iJel~feito conhecin:1ento ôo qüantunt 11eeessa-: 
·:.- · .. juizes. . rio J>ara. ~t · n1anutenção do ser·viço, deixava 
?J:-: E' preciso tn.mhcm . distinguir os fnndt~"' ao cuidado th1 Cama.l'<1 fazer a modifica
k mentos o~jcctivos_daquillo qnc; embora cnun- ção que jnlgassc convonicnte a --es;;e ros-
~::;: .~ ciitdo; não constitue motivo determinante, peito. _ 
h:''. ou olJjocto do julgamento. _ A Commissão de Orça111ento qne, como a 
~~,, . Pará· éonseguir-se, com segurança, essa di.~- de Constituição, Legislação e Justiça., opi
:;;-.::- iincção o apprehender-so, completo e nitido, nou pela approvaçlío do lJrojccto do illust.ra
i',· o pensamento dos juizes, não ha quem de boa do Sr. Benedicto Leite, considerando a me
"' '" fé ~~ontosto o quanto deve ser proveitoso, c dicla nelle .JH'oposta de inestimaveis vantá
"; · mesmo nccessario algm~1as vezes, ·o estudo gens c "indiscutiveli1Cc_essidade, não apresen
~:': dos. _deba·tes jüdiciarios, som_ o que póde acon- tou consideração alguma contra. a autoriza
~' ·· tecer, como tem· acontecido, que se dê aos ç~io ao Governo p:;t.ra fazer as _despezas ne
;;::·· motivos dOf:l julgamentos. in~er:p1·etações d~- cessarias dentro do lüuite de 150:000$000 .. 
~.: :ic" 
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_ 6;Sn.: 0En~~A~o I-Í,\~swcnEn..---:- I?O:_QQO$ é. bunal serão 80 o por isso (Í muito 150:000$000. ·'
mu,ttt<hn_h,~Ho, ~pprovcm, Sl .CJ;U!ZOL'em, . <t Em nenhum dos Estadoslw. essa pubiicáçãÓ, 
cr,eaçao desoc serviÇo, mas . estabcleçmn quo quo mesmo na maioria (los paizés não ha. 
elle serâ cdiitracbiló, Iüediante coôclirren- Narra. conit5 são dad-as as noticias acerca . ·: 
cia .. puhHca.; pela prê:3idericíà do Sup1'em:o do que_ se p~ssa ~1o~upí•emo Tribunal, eujos ,'-· 
Tril)mial. ·. · · · · accordaos sao publicados 1111 integra; o betn :·: 

(j Sú .. J,os:r:: EUZEBIO-Áprc8eilteni emendaS assim os votos vencidos; que por vezes s"ãô. :·: 
n,esse s:enydq; Eti estou convencido de que~ ~ados em gPande lu.titucle. 
Commrssao_deOrçameqto actual não pensa . O facto da. Argentina dtu• <.t lume de publi-
!lc _modo drver.so çl.a de 1895, (]_ue deu pare- cidade os debates do seu tribunal não 

. cer favoravel aoprojecto: . importa, pois l<t ã:Penas se trata. de dispo . 
Por esquecimento, ia terminar sem faze1• sição de lei, q_ue torna oln•igatoria a publi~ 

referencia ·a um dos argun1entos . a 1wesen- cação do debate, o que aqüi não se dá. 
· tados ~ontra a cl'eação .Ao s.~ryiço do tachy- Que importá que . haj<t ministro que 

graph1a. no ~upremô Trih~1na.l, . julgue üocessaria eina publica('-ão '? O orlidOr 
·· Na opinião d9 illustro Deputado pela Ba, ta.rnbem conhece ministPo que l)f:nisa o coil-
hia, sendo adopt~d() .. q projecto, . tomos de tr<~rio. · · 
n~anda.t_:: vü· rlo estra.rigeiro taehygraphos, Não ha pai•ühtae entre a ptiblÍcação dos 
visto nao o:> haver ttqui em numero- suffi- debat.cs parlamentares e os do tribunal ; os 
ciente. mQmbros do PtLrlamento eàrecein desse 1no-. 

Este argumento tem o me:,;mo valor dos vimi:mto em torrio elo seu nome, vivem â.d 
q1,1e refutei. .Estou informado de que nesta n.poio da opinião publica, o lhes cqnye111 sejarit 
Capital ha .diversas aulas de tacllygra:Plüa, conhecidas suas opiniões, seus triumplios; 
q_ae só não são , frequentadas :por maior seus àpplattsos ; mas igüal preoccupação não 
numero de indivíduos; porque estes artistas sentem os magistra.'clos, que, no exercício de 
não encontram com fa;cilidade eollocação, <i. sü<1 profissão, só cogitam de distribuirjust~ça, 
falta de serviço. · · baseados mt lei, com clla ferindo crirni-
. Não ha, pois, motivo . para o receio que nosos-ou alJt'oquelando direitos. · 
rev:elou ;omeu,nobre ~ollcgà, de c1ue tenh~t~ · O orador most.ra os per;jgos que so origF 
mos de ImporttLr estrimgeii·os ilarà o stlrviço ilam cless<L pulJlicidade. 
do Supremo Tribunal FcJõi•ül, no caso de Não compeehende pol'que se desentranhai' 
Sel' o peojccto c!otivcrtidó em lei. llo archivo esse projecto, que devera lá con-

Estã~. as~_im ~esfeitas, segündo me pàrece, tinua.t·,ao menos até que b Governo venha 
todas as ol:iJOCÇloes lev<tnta(hLs p3lo digno De.: dizer que estariws habilitados a fazer algn
puta·do pela Ba.hié.L, b qual concluiu 0 seu clis- mas novas despezas; por ora elle não pareco 
cu,rso, na sessfiç) Iiàss~Lda, inandtindo <L Mcsêi. convir, tanto quo não se tem dado oxecuçi'í.o a 
um ~cqüerimorito Pártt que 0 1n·ojedd volte :medidas votadas pela Camara, e cita entre 
á. Commissão do O t·çarilcntcí. butras a das obras na Estrada de Ferro Cen-

Sr. Presidon.te;-· a Com missão do o1;ça- tral do Bra.zil, .quo do tanta utilidade sel'ia 
merit() já foi ouvida s'ólJl;e ü assumpto; como para Minas ê Bü,hiá. Vac dar prova de seu . · 
a. C~mara sabe, e ri[o ha motivo para quê espir·ito accommodaticio retirando o seu re
shoJe pense de modo diverso._O projecto não querimento, si o Deputado que o precedeu 
offreu emenda, 6 o mcSJ}10, exactamente reduzir por rq.eio de uma omenila a vcrh<t (~ 

de 1895 ; quo necessidade ha., :Pois, de volta1! metade. (Jlltdlo bem; mHl:to bem..) 
elle t.t Commissão ? · Vem á :Mesa, é lida, apoiada. e pusf;n. con-

Nestas cóndições, voto contra o requeri- junctamcntc om discussão, n. scgu in te 
mento do nobre Deputado e o faço na esPe
rança de que a CailJ.ara procederá _da . mesma 
fórrpa, . uma vez que senão justifica a ne
cessidade de novo parecer da Commisilão. 
(./l{uito bem ,· muito bern.) . 

O ~r .. Nei"ira occupa-se do -~ssumpto 
em homenagem ao illustre orador mie· o 
ltonrou com uma resposta,mas it qúémcoineça. 
d~_9larando que, embora. acate muito a opi
mao de seu preza.do collega de bancadtt, nã.o 
se segue que delle não }Jossa discordar. 

Insiste em julgar menos opportm16 esse 
projecto e Pe~o monos muito exaggorada. ·a 
quantia autorizv.dilo(, pois o-s sessões do tri-

EMENDA 

.~to j:wojecto n, 135 J-t-1895 

Em vez de 150:000$, diga-se 80:000$000. 

Sala das sessões, lO de junho rle 1901.-. 
José Et~zebio.-Nei·va. · 

Nirignom maís pedindo a palavra, é ence1~~ :· 
rado em 2a discussU.o o irt. 1 o e sem debiite 
o ai't. 2°. do projecto · n. 135 A, de 1895, · 
ficándo adiada a votaçã.o. · 

E' annunciad<t a., _3a discussão do projecto 
n. 38, de 1901·, autorizando o Governo a 
con:firraa.r, <~tton.dcndo <ts llocessarh~s v~tga.s 
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· úo primeiro posto de officia.l do exercito, os 
alferes graduados que tiverem obtido as 
<.tppl'ovações ple ms rle que trata o art. 95 do 
regulamento de 18 de <Lbril de 1898. 

Vem á Mesa, é lid<1, apJiada c posta con
junctamente em discnssão, a seguinte 

gMENDA 

Ao projecto n. 88, de 1901 

Accrescente-se onde· convier : 
Fica extincto o posto de tenente no carpo 

de estado-maior do Exercito, respeitados os 
direitos adquiridos. 

S<1la das sessões, 10 de .iunl1o de 1001.
He?·edia de Sá. 

Ninguem pedindo n. palavra, é encerrada 
a discussão e a adiê1d<t i1 votação, <tté que a 
Commissão respectiva, dê parecer sobre iL 
emenda ofl'crecidn,. 

E' annunciacl<1 a 3a tliscussiio do projecto 
11. 41, de 1901, l'elrdi vo í~ cmonrla offcJ·ecicl<t 
ao p!'ojocton. G2 A, do !DOO, autoJ·izn.ndo o 
Governo n. <l.})plic:w, exclnsiva.monte, com o 

_ serviç~o do abastecimento do n,gua. da Capital 
Fedeeal, a renda liquida, resultante da co· 
lJrarw<L de ponnas do agur.t. 

O Sr. Presidente-Tem :1. pitla.vJ•a 
o Sr. Augusto de Vasconcellos. 

O Sr. Augusto de ''flasconcei
Jos-TJ'az-me ;1, tJ•ibum~. Sr. Prc:-~itlontc, o 
taxas de pcnnas deagna, ttflm d.l\ Sl\1'1\m roa
lizados esses melhoramentos.: 

A Commissão de Ol'ç~rtrnunto, <lcp;lis de 
estudar convcniont.omontn a llllesiiiio, J•eco
nheceu insutrleionte o l'eCili':'W eonsigrmdo no 
prbjocto do lronrado DC3pllt;atlo ptdn l" dis
tPiel;o, proeurando !ll~lliOilSLr·nt• qnn B~~;~ Jn!\
did~t, por si sCJ, nã.o IJa~bt,Vi~ p:Lt'il- gar·anl.ir os 
l'ecul'sos necoss:u·ios ;i, I'Xeeudio dos mcllro
r<tmcntos exigidos, n. ella :ul(lidonon outl':ts 
e f'ormnlou o pt·ojl\etu substitutivo 11110 a. 
Camnrn. con llceo. 

O lJJ'o.iccto da Commiss:'io consignava,ttlém 
da l'enda. liquid<L produzida p:!las pcnnas de 
agun., a que fosse cobra1ht ])elas ta,xa.s de
vidas anteriormente ao n,ctuaJ oxeecicio; 
crea V<L umn. taxa addieionu.l do 30 o f o so hre 
o valor das actuaes, o bem a.ssim altet·ava a 
classificaç~ão do valor locativo dos pred.ios 
para esse effeito. · 

A taxa que actmLlmente é do 36$ para os 
:Predios de valor loca ti v o ·até 200;!;, e de 54$ 
:Para os de valor locativo supeioior a 20os: 
pelo projccto pas-:aria. a ser de 36% apenas 
para. os preclios até lOOS; e os de valor su
:Perior a 100$ pagariam 54$000. 

Evidentemente, o projecto offerecido pela 
Commi:-;são di1 va maiores recul'.-:os p,tra . a 
execução dos mcllwrcLmentus do que o do 
honrado Deputado do 1° diskicto. 

Ma:-~, Sr. Presidente, e~:-;e projecto sobre
carregava . a população de o nus desigual c 
pes ~dis~imo. Ess<L a. Iteração do valor loca
tivo transl';)rmou os ;w % de addicional esta
belecido no projeci;o, de :rp.odo que. o an-

. gmento não ~cria de :30 % mas sim de 95 % ! 
Sim, Sr: Presidente, porque o predio do 

valor locativo de cento e ta.ntos mil réis, 
que pn,ga actualmunte 36$, pagaria 54$ mais 
16$200 de taxa addicional, i'to é, 70$'200. 

A Ci1mara., rejeitando, como fez, este pro
jccto e acceita,ndo o do nobre peputado pela 
Capital Poderal, reconheceu a necessidade 
de melhorar o ttb<Lstecimento de n,gua, o 
ta.mhem não sm· opportuno lançttr mais onns 
sobre a população. 

Os30%, Sr. Presidente, sel'la.m acceitaveis, 
si. a população entr·asse desde logo· no goso 
do um supprimento de agua snfficiente ; o 
que não ~~ possível é a população pagar o 
:wgmen Go ela tax<L, e ficar á espera do sup
pr·imcnto de agna, continuando a llagar agua 
sem trr <Lgna. 

0 Sn.. PAULA RAMOS -E' O que acontece 
com todos os serviços m.trnicipacs- viac_,ã.o, 
ga.z, esgotos, etc. 

O SR. Aoc;usTo m~ VAscoNCELLos - De 
maneir<L qLtn cntendn n. honrada Commissão 
quo o contribuinte devo paga1.· immediata.
mon1;:} o ~~ngmentu da 1.:txa, ao p:tsso qne as 
obras para Jnclltora.t• o abas-tecimento irão 
sendo J'tli1;:ts, em eada exorcicio, paulatirm
mon1;e conrorme rt. renda parn. cs.~o Jim dis
I'L'irninad:t. 

Tnmbem o. projecto apresentado pelo hon
l'ad.o Deputado pelo l" dbtJ•ieto rnsento-s1~ 
tlos:-m i nconvcnionto. 

Ello mamltt quo so,itL nmprng:Lda a renda 
liquid.:L do (•.inco annos. 

0 SR. PATJLA H .. A.MOs-Não apoia<lo. Lcitt 
o pt•ojecto. A · emend:t til·on c~to prazo de 
dnco ar111os. 

O SR. HrmEDIA DE SA-Então lta eng~~no. 
O Sn.. PAurJA. l~Auos-Quero mostear que 

nem sonberam o que vot<Lram. 
0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-St•.Pre

sidcnto, repito, o projecto do homado Depu
tado estabeleceu ouo o producto da· renda li
quida do cinco annos ... 

0 SR. PAULA RA:VIOS-E .. ste projecto não é 
o original. , 

0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Como 
quer que seja, ó certo é que o projocto da 
Commissão estabelecia que annualmente fos
sem discriminadas as rendas destinadas para. 
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este melhoramento ; o projecto do honrado 
Deputadó determina apenas que seja em-
pregada a renda liquida. . · 

Quer em um quer em outro caso, portanto, 
só depois de verificada a renda de cada anno 
pa.ra esse fim determinada, é que ella podeeia, 
ser empregada. Assim sendo, Sr. Presidente, 
ch~ro éstit ClUC tambcm b pro,jecto em cliscu~
são nã.o satisJhr. 1.Ls necessidades desta. Ca,
pital, que preojsa ur·gentemeni;c ser supprida 
de agua em abundancia. · · _ · 

Nestas . condiçõe.'l, _Sr. Presidente, Oll
tendi que devia, procurando aproveitar <tS. 
medidas eonvenie,otes suggel'idas no projecto 
tlit ·Oommis~ã.o,j <.Lre,jeitado, e a lcmbrad<.q1elo 
~ligno Deputado o Sr. Hcredia. tie Sá, autor 
uo·projccto que se discute, -formular uma 
emenda substitutiva que satisfizesse a to(l~s 
as exigencias. 

A emenda, Sr. Presidente, é a, seguinte: 
«Ao projecto n . 41, Je 1901-Substitna-sc. 

o <~rt. 1 o pelo seguinte: 
Art. 'l. o Fiei~ o Governo autorizado a abrir 

ao Ministerio da. ln!lustria, Viação e Obr<ts 
Publict~s os necessa.rios creclitos para occor
rer ás despczas com o melhoramento e am
pliação do <tbastecimento de a.gua ao Dis
tl'icto Federal. 

Art .. 2. 0 A importancia despendidâ, de 
conformidade com o artigo ttntocedente e 
1ml'a os tins ahi deterrnina.dos,será. indemni
zada por uma ronda especial. constituída: 

a) peht, Penda; liquüht resultanGc das t<txas 
de pcnmt de a.gna; 

b) pela renda procellon·tc dtt cobra,nça- de 

addicional. Com o que não podemos êoncor~ 
dar agóra é que a.ugmente a taxa, ficando a 
populn.c;.ão (L espera. do precioso liquido por 
tempo indeterminado. _ . ·· · -

Mando, pois, ti Mesa, a minha emenda. ·· 
Tenho con.~ luülo. (Muito bem, múito bem.) · 
Vem <'t Mos<L, é lida, ,apoi<Lda c posta con· 

junctamente em discussão, <~ seguinte 

Ao p1·ojeclo n. 41, de 1901 

Substitua-se o <~rt. i" pelo seguinte: 

·-· 

Art. I. o Fica· o Governo autorizatlo a 
abrir ao Ministcrio da lndustl'ia, Viação o . : 
Obras Publicas Oi! neccssarios creditos para. 
occorrer tLS dcspezas com. o mcllwramento e 
ampliação do abasteci1nento do <igua do D.is~ _ -' 
tricb Federal. · · 

Art. · 2. o A impol' tancia. despendida de :. 
conformidade com o <~rtigo antecedente e 
para, os fios ahi detel'minados scr(t indemni;. · . 
zada por uma renda especial constituída : . ~ 

a) pela r·enda liquida resultante das ta,xas. · 
do penn<1. de· agua; . .. .. ... 

b) pela, renda, JH'ococlente da cobranç:a de. < 
taxas devidas antel'iormcnte a,o actmLl excr- · ~ 
cicio· 

c) 1;ela renda eventual provcniento da. 
Inspecção Geral de Obrits .Publica:!. 

Sala, d<LS Scssõe.':l., lO de ,junho do 1901. 
Attgusto de Vasconcellos. · 

bxas devida.s anteriormente ao tt]tucLl cxcr- o s 1•• Francisco Sá pe<Lo 1-,el':" 
cicio; missão ;i, Camaea. para, antes <lo ützer as 

c) pela. rendtt eventual pt'ovenicnte da ponderações que o projecto em debate pro-
Inspecr,:ào Go_t·al de Obras P.t_tblieas. voca, dirigit· uma jn1iCl'eogação. Estü. o Con- . 

Stdtt das sessões, lO lle junho de 1901 .- grosso Nacional decidido <t <~ttender as in-
Auguslo de Vasconcellos. cessantes rcclanutt)Ões da popuht<:ão desta. 

cida,de 110 sentido de ser-lhe fornecida a. 
O Sn.. FRANCisco Dg SA-Rend<~, zm·.o. . . agm~ precisa; P<Lra stms ü·rccustweis neces.; 
0 SH.. AUGUSTO DE VASCONCF.LLOs-Acre- Si(Lades ?· 

dito, Se. Presidente, que na occasiã.o, é esto E' l.úo evidente a justiça d<L modid<t recla~ 
o unico meio pratico de realizar-se o dei-;ejo mada, que parece dispensavol <L sua per
de todos que se interessam pelo bem publico, gunta. Mas n'5,o podoria dei~ar de forrou-
e si a renda destinada, no suhs1;itutivo que lai-a, sem mentir t~ convicções arraigadas, ~ · 
offereço, aos melhoramentos, não chega.r, deante do pt•ojGcto do i10bre Deputado pelo 
ainda assim, compensado devemos julgar o J)istricto Federal, o Sr. Heredia de S<i. . 

. Thesouro, e satisfeito o Governo por dotar Depois de fazer um breve histo.rico das · 
de agua em abundanci<.l. a Capit<.tl tL•t Repu-- tent<ttivas feitas pelos poderes puhlicos no 
blica. · · sentido de dotar esta Capitc:~l de um regular-, 

Não seria, Sr. Presidente, como disse ha se1·viço d'agmL, diz o orádor que resta apre
pouco, descabida a taxa addicional a que se clar a, solução offere_cida pelo honrado Depu
referiu a Commissão, si fosse possivel · á po- tado. Será realmente uma solução~ O pro
pula.ção entrar desde logo no goso do me- jecto manda applicar- a este serviço a sua • _ 
lhoramento. · renda ·liquida; mas isto impor,ta em nada ;-

Nada impede, porém, que; uma vez reali- fazer, pol'que não existe tal rend.,a. <;: .. : 
zados os melhoramentos c satisfeitos os re- A uni aparte do Sr. Heredia de Sá, respon- . · , 
clamos da opinião, a Càm~ra vote á taxa de que as informações offerecidas po1; S. Ex • . 
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'~-'142 ANNAES DA- CAMARA 

:' -~-------~---------------~-
-dizem apenas que as tax<LS del)cm produzir tanllo~se de problema sujeito a tant;t va~ 
· c.ere<t do 600:000$000. rialJilida.do, ligar a administr<~,ção p.ublic~ 

Em Jogar desta ostim<tçi:to o orador vem pelas ata.d uras de um cpntrq,cto. · · · .~ 
<qwcscnta.r á C<),mara, par<t provar que não · Porta.nto, não se trata de I'.eviyol' uma so
oxiste renda liqqid<t alguma., <.ts informações Lução j(L repudiada sol9inneinente . pelo Con-
colhidas em val'ios documentos oJilciaes. gresso NaCional. 

Lê dados colhidos no rcla.torio do tdbu:nal Deve-se, pois, discutir creditos especiaos 
p:wa móstra1' qual a ronda, despeZLL e deficit para execução d.estas obras ~ Mas é o pro, 
nos cxcrcicios do 1897 a 1899, c accentua prio l'oprescntante do Districto ,F.(3deral qu0 
que a este deficit é que o nobre Deputado aca.ba d~ recordar. que · essa solução J<í foi 

··pelo Distl'icto _Federal cham:t de rcndtt li- recusada pel~~ Gamaru.. . 
·· quidtt. · Assim, era forçoso que uma outra sur~. 
~ N<.1. ultima vez que .se oecnpon deste gissc. · 
assumpto para impedir que no momento da A renda liquida, tanto val~ nada fazer, 
vot.açã.o o c1·iterio da. Camara fosse pcrtur- como já demonstr·ou. Era inevitavel, pois, 

. bado por inspirações que não aquellas des- CJ!earem-se .recursos esp2ciaes p:11~a esse sei·~ 
>· viadas do estudo consciencioso üo assumpto, VIço c que elle fosse so desenvolvendo, não 

à:ffirmou qüc a renda maxima quo este ser- somente á cus5n, da Nação, mas tambem á 
viço poderia produztr sceia ~c _120 c?n}os1 custa daquellcs que diroctamente dellc . 
alg~u·ismo que é uma aprecmçao optim1sta gozam. · . · 
do orador. O oradot' alvitrou a. c reação de J1ma taxa 

Portanto, a Camara vae lin;litar-se a addicional de 30 % sobrá as que ~Q.tu<:).lmº_nte 
, votai' o 1)rojecto do nobre Députado pelo Dis- se cobram pelo uso da agua nesta 'cidade. 

·.., tricl;o Federal c si nenhum outro recurso Comparado este imposto con1 () preço da 
· · deve sm' destinado· a um ser 1.Ç:J que não só agua em todas as cidades do· mundo, e nas 

afl'ccta os interesses ela população desttt ci~ principae~ do 13razil, clle que ~êtu,aln1en~e 
dado, mas ainda á sua reputação, senão esta é de 87rets por meti'o cubico, vê-se que~· 
renda liquida, IDP-ll+or é se não- pm;dcr tempo insignificante. · · · · · · 
com discussão alguma. . · A elevação proposta de 30 réis, sobre as 

O orador, menos pela esperança. de vencer ta:xas actl1aes imp-ortava apenas :rio~ prédLós 
· l'cluta.ncias qne toda medida. que não . seja de infm'ior valor locativo em 900 reis rrú3n

illusoria encontra nos espíritos incautos, saes e em media, deduzida dos de valor "loca, 
do .quo pela firmeza de suas convicções, vae tivo supel'ior, seda de l$540. · · · · · ' · 
insistir nas. medidas que propoz, :porque até Nenhum motivo, portanto, para essa hos
agora nenhuma se apresenta capàz de as tilidade contra uma; elevação d'é ·taxá. <itie, 
substituÍ!'. . . além de tudo, tem um destino espec!âf. .. 

Que outl'a solnção poderia ser suggerida, Deante da impossibilidade de uma s.olução 
pam occorrer a est[ts neé1,3ssiclades, <.tlllr~ ou da ausencia de um ovtro alvitre, foi qpe 
madas no proj1,3cto do nobre Deputªdo pelQ o or·ador vciu pcdit' (L. Camara o meio de 
Districto Federal, pm·gunt<~. so1· melhorado o servic}o do abastecimento 

P~~rt~ rcsolvpr este problema qu.a exige d'agua. _ · ' 
tão pesado sacriticio d(), Nação, só t.t·cs .so~ Para insistit• omussnmpto dp tp,l natureza 
luções l)oderiam ser sulnilettidas á delibe- é preciso confiar muito no critet·io é na' alta 

·· ração do Congresso: ou votar um.credi.to ~nspiração da Camara. . . ... . · .•. · 
e~pocial pam oste serviço, ou cntregal.:.o. e:'L Não concorda col)l o pronunciamento com . 
industria particular, ou, salvo algum alvitro que foi reoebid<t à uo:ica das soluçõ.es até 

-·que esteja envolvido nos mystc1'ios de alta agora proposta. . . _ 
. .'concepção, ·creareni.·se pa~'a es:.e serviço re~ · Mostra os inconvenientes do a,ctual forne-
. cursos especiaes: ' - - cimento de distribuição· da agua, àrgumm:i:. 

'::. Entregal~o á industria part'iculü.r, é uma t!Lndo com as reclamações das compànhias 
G:: solução sobre -a qual ocioso fôra insistir : ~e. Seguros, Ce~tro Gommc1'ciale outras par<t 
i}'·:W.Camara já recusou, com o voto elo orador ·provar que nao se deve cruzar- os bràços. 
;;..:·ifundamentaao em longo pareceí•. · Tornando evidente [),necessidade de. qual~· 
~_;: _ · .Não-·sabe si deante da recusa de qualquer quer medicht, insistirá no assumptq por dilas · 
~~::putr~·sbluçã.o, nãó lhe seria licito retroce- formas: · · · · · · · 
iif~;de11 •. · · · 1 o, reproduzindo, como emenda substitutiva 
g;:?;~Q.. o:radpr apémta OS Íl1Q011V\3J.?ientes que l'e~ d!J projecto em discussão; ·as Illedidás primi: 
t'"sultariam de confiar-se. tão importante ser" tlvas, apresentaclas ,p~la Comm,issã.o de F;:i
; .. víÇo a uma empreza particular, qtie nn,tu- zend<t; . · •· · ·· · ·· ·.· . 
" ralmente, segui1do a sua proposta, ,mdgiria 1?•, pedindo á Caniar<L qu0 refliota sobre o 
~:- da pópulaçito desta cidade r·acdfieios avtü- assumpto, que vé,ja os algarisrrios; que estúde 
~~· tados, nã.o Aconvfndo, por outro lado, ei:n tra- _nos docürnentos officiaes,e para dar-lhe tempo, 
:: . ..,. 
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requererà q tte o projecto volte :i Commissr~o 
deOrça1nento.. . · -
· Está convencido do pl'estar sceviço <1 esta 

0<i)jita1, tratando (lo tão importar).tc c1uestão 
rllLC envolve interesses Q.os maiores, o por 
isso convida a Oamara a estudar devid<tme.~;:tte 
o assm}jpto ~ (ivÍuito bem, muito bem). 

' Vem (L NJesa, é lid~L, ·apoiada. o posta con
jl,mqtamcnte em discussão, a seguinte 

El\IENDA 

Ao projecto n. 4!, dç lfJOl 

REQUERIMENTO 

Requeiro que se peçam informaç:ões ap' ·. 
Gováno sobro a import::~;ncü~ da. renda 11~ 
quida. arrecadad<t P!3lo 0iJnsumo da a~~a na -
didade do Rio de · J aneirQ, no exerclClO de. 
1000, de quo trti.ta o projecto n. 41, de l9Ql. 

Sa.la das sossõos, lO ·d.c junho de l90l.
F1:rÚ1dsco Sà. 

O Sa·. l:leJ•edin de Sá nào pôde~' 
deixar llc t·csponrler · incontinenti ~o ·no·;< 
bro DnptÜ<Lllo. que o .P~'eqedeu, o Illust.re :.
relator do pl'ojecto reJmtado pela Camara.· 

Estranha c1ue S . .l~:X· não· S? tenl::_<L coqfor-
Sübstittiit-se -:-pQlo seguinte: mado com semelhante. dcllboraçao, par..:.e· 

o Comrresso_· Naciona.l rasolvc : cendo assim .f!liC esta a fa.zer uma. questao 
~ de simplps c<Lpdcho, ou que · g_l3SeJa ta,Jy.ez 

Art. l. ~ Fica crca(hi <t_ taxa ,alldidonu.L do ver püey<JJeccr a sua opinião, nao. JaS?~r.~.it : 
30 °/ sobre as quo actualmente se coln'<tm do ól'ador, mas sobre a da propr1a maropa, 
pelo ~onsumo de a.guct na Cidade do lUo de dtL ·cainara. 
janeiro. · · - · Nota que 0 nobre Deput;:tdo,.l)Fo_c~rttndo 

§ l.<i O pro(lucto dessa ·t.axtt constu;uir<L produzü· argmnent?s favoravers a 1dea 9:uc / 
uma ronda ·especial d-estjnad~t a O'!corret• (t$ _ttpre~ento1l, não sahm: entrett~n.to, do mesr.ço 
clespezas coüí o melhormnenGo o ampliação circulo traçado ap.:Geriormentc e ropro(l~t;ru 
(:las obras do· abastecimento de agmt e da os mesrnps argmnerrtos. · . 
Eitrn.da de Ferro do .Rio do :Ouro. - O orador ,Q._iz q u.e. o al vi trp que suggepr;;t ·.·. 

§ 2.
0 'l'~r-<L a mesnia n,pplicação a l'cnda pode. não ·ser cc;nf!.pl~to? não vendo Ill~sq, 

líqüida rcsultant((das 't<Lxas actuae ~. - porétll_, moti;vo para ql1e a 9arpara, In<J-1:!-· 
·· ._ !3.3.~ Partt qs .1lns _ dotermil}ados nos (l.ous ténclo-o ouadoptc].ndo outras 1d~~.!l [l.provt'll· 
paragrapbos-~ntecedente~,. ihrà . O GOVÇl'llQ, ta VCÍS, deÍxe Çle COUC9fl'el' para que O ~eryJÇO 
·no começo de cada exerctcro, <L convemente de aguas dp_sta.Capital S(} faço/ 9):rf mcllrpr.os 
distribuição· de cr~d~to, "licndo pm· base os cqnrJiçipcs p po J.:ups c,ul'to psp[tço_.de ~e~P?~ 
~l'Ç<.Llllentqs da ren(ia c do custeio do S:ll'· Náosera, p_orem,. C()lll- a er.~<l,Ç\1~ . dd, l<!i~a 
viÇo· · .. · · . . . . addicional que se melll()rara. o 13J3ry1ço, .v~ r- -

Art·. 2. o Fica mantiua _a divis_ã.o dos pre- quo cs~à 1nedida, no mqn~ento actl;la:l, e m~ 
(liõs em duas classes, para, o pn.gamento das conven~ent~ 0 tnopportuna. . . · .. · .. 
taxas de cõnsumo de agua. •· · . . llcalmente, nesta êpocadeunpostqs, quando 

Na prüntiü•a Se inçluü•ão OS predios CUJO o povo está. as.spberlJ~do de g.f<),lldes trlbU~O~, . 
valo i' locativo fór inferior a 100$ mensaes, a. :li<1l!Cí1 proposétL, 01p.b.ortJ. para :tirp. espec1al, 
os quaespag~trão 36$ por anno, 1hais a ta,xa. não pôde ser receb.tda com agr<~,do pela po:7' : 
addiciona;l croada por esta lei; ntt 2v· clt~sse pulação desta Capital,. . . , 
os de''valor lo.cativo s~perior u..JOQ$,,os quaes -Ar()'um~Jitàndo corri ~lem.entps pratl.C()S, .o 
pagarão 54$ pór <Lnno, ma,is ~1. tâX:a addiciorial oradgr sust_énta que c)~ alugq,eis c~ô.':J pre~~ps 
creada p~n~ esta leL· . ' scàaru â.:Ugíilentados c que <1 tf.!.x~ ~ah!l'l(L · 

§ 1. o_ Para a revisão do lançamento, do dos inquilinos. · . , . 
accordoéorn os valores locativos.actualmonto · Mostr(), qJJ.C 0 . aqa:stecimento de _agua:s da: 
attribuidos aos PI'()dios, será. constituidà uma sa,Ido, 0 q11e si tal não t~m appª.rec~do! é qlle •·. 
commiS:~ão com postá de. urn J'unccionario • d;:t a Estrada de _Ferro 4o ~iq cl'Ol.l.ro, s~rv1ço q1.1e · 
Inspecção Ger~tl de Obrns PulJlicas e qous do lho está ann(')xo, <J.bsorve a resp0ct1Ya l'E,J]}d<t 
Ministel'io da Fazend<t. 001110 ~úri ·pno~·me l:l9I'vedouro. . _ ... · 

§ 2. o A. , l~Qndp. procedon'-t,c da co bra1wa de '·Refei'é~:;;e a uiú P.edido de inf()rnr~çqes iH> .• 
taxas devldn.s a,nteriormcnte ao actual e~er-~ GovC!~no a respeito do . é1S~1llllP~() o 1nostp~ : 
cicio ser~ escripturé14a como renda especial qué ess;:ts p~gvq.r[l.m qqe p sq.ldo annuf!.l orç~ .. 
e applicctda aos mesmosfi~s do !1-t.L 1 ~ ~ p:or seiscentos qontos. · .- --
. Art. 3.o l}evogam-se as d1spos1~oe? em cpn- . :Pergunt~t qUaJ1do tin:p~ r~za..o 9. no~re Depl1~ . 
tra.rio~ , . . ta(lo pe~o C~a,ra, (1,ffi.1'1llaiJ..Q.o il:)rlWCli'O que é1., 

Sala -das sessõ.es, lO de junho de 1901.-:- rend<t liquida m'a, d.e .l~O:OQP$. Oll ~~rllla!J.dQ .: 
Paula Rarnos.-Franc?·sco Sá. ci~pói~ qg'eo serviÇ? ;g~~ d<tgp_n4;~-~l~U~.<1o~~. 

· · · · · · · • M é r d. a,oiado e Süppõe acer·t~_r;_a,~1rfffii1tt9o qgy,. f1. PJ'Pl.l~!rª' 
Vem tamb~m a •. ~Ss'J., _1~0 • ·---~· ··· .·· .• I1YJ?ót!l(l1\e,é.C11JC ,(}§t,.~ ~lilpt~,p.p~·q~IM!tq ª' nwdd···-~ 

posto·· 'corijtÚlctarÍlep.te ~nr cUsc:q.sS~9~ 9 s.e· li_quid_ a existe. e_ Ja 
0 

disse _ o _ M1mst-ro - u, . guinte · · · ·· . 
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144 ANNAES DA CAMARA 

Viação, · em informação enviada á. Ca.mara,, . redia de Sá., mas completada cóm as medidas 
e já 0 disseram varios distinctos engenheiros. tendentes a h<tbilitar o Governo a. poder 

· Assi.m, pede o orador a approYação do pro- leva.r a e!l'eito os melhorameiltos projectados. 
jecto qúe apresentou e que [t Camara ad- Todos estãa de accol'do quanto ú. absoluta 
optou eÍn 2a diséussão, lamentando que, por nece;::sidade de melhorar o serviço, mas como 
convicção c no intei'csse de jJem servir· á. fazJl-o ?- Pol' cmpreza particular e ;wrenda
llopnlaç\ão deste~ Cêtpital, não possa chegar a mrmt•) ou por- administração ]Hlblica ?. 
accordo com o nobre Deputado pelo Cca1•;i,, Por <Ll'l'eiHlu.rnento, não ; sct·b um vcrrla
apezar de todo o desejo que te:n de ser doiro 'crime ! Logo, o dove1· do Govet•no é 
agt•adavel a tão illustre collcga. (M.úilo bem; fazer elle mesmo ·o sct·viço. E pódo f<~zel-o 
muito bem,.) · com os recursos ordimu·ios '? Cer-tamente c1ue 

não; são peocisos recursos e:d;·a.ordinarios c 
O ~... Paula Ramos lembra á o que <t Commissão de Orçameub achou de 

Cama.ra que. não é do hojr, ClHC, como repre- mcllwt· foi propor a creu.ção de uma tLtx<L 
sentante da mLção, procura. defender os inte- adclicional de 30 °/o sobec a. que actu;Llmente 
r esses legitimas e confessn:veis de qualquer é cobrada. 
pa.rte do terri~orio do Brazil. Não pó de ser A cst~L taxa a.ddiciona.l é fl ucr se faz maior 
suspeito ú população do Districto Ferleral, opposição e foi ó que- a Camara rejeitou em 
porquanto tem-se batido sempre pela sua au- 2" discussfLo, adaptando o substitutivo du 
tonomi;t e pelos scns ~nteresses: quando, ha Sl'. Heredin., com prejuizo do projccto rht 
<Lnnos a camara votou ump1·ojecto cerceando Commissão de OI·çamonto do <umo passado. 
a a.utonomia do districto, combateu este pro- Mas, é facil pl'ovat• quo <1. . t;Lx<l. addicionat 

, jecto; quando mL cauda. de um orçamento a não et'a um;t exigencia pes.ada: a Capit;LI. Fo
Camara autorizou o Governo a rever o con- deral ê a ciuade do Brazil, ori.do a taxa, do 
tracto da illuminaç~ão publica, desta Capital, consumo de agua é menor. Cita a 1it·oposito 
com <~companhia belga, combateu essa auto- disto o preço da agua em va.ria.s cid;:~des. 

rização e está provado que a população nada Confl'ontando-se <~s taxas dessas cidade::; com 
· lucrou com a revisão do contracto, quando, o u.ugmento que a nobre Commissão preten

aind<L em .. cauda de orçamento, o GoYcrno deu, vê-se que não et'<\ incoml)órtavcl para 
foi autorizi11lo a renovar o contracto com a o contribuinte. 
Oity Jrnprovements para o serviço d.e esgotos, O O?Jus resultante dos 30 <Jó não é tão pc
não só se oppoz (t autor-iz;tçU.o, como, deppis saclo quanto o pr·ovenientc pela. rescisão dos 
do feita <L renovaçã.o, foi o unico dcputé:Ldo .contractos com os sm·viços de iUumina.ção 
que teve <L ousadia de protestar contra a publica e de esgotos ultima.mcnte feita. 
elevação da taxa fixa do 60$ á. ta:m movei de A outra providencia apresentada . pela 
120$ a 140$000. digna Commissão, a arrecadação devida, em 

Quanto ;1, ClUCstão d-e abastecimento de exercícios findos dur·ante o abastecimento de 
agua, desde 1895 que pede, rliscutinuo o orça~ agua, devia merecer a attenção da Camara, 
menta da. Indw;tt'ia, peovidcneüLs salutares porque acredita que a somma seria avultadc:L. 
em favo1· desse serv1~~o. tendo por vezes O projecto d.o nobre Deputado Sr. Heredia 
inrlicado medicla.s que julgav<.L convenientes e de Sá é inefficaz porque não ha renda liquida 
realisaveis. neste serviço; S. Ex. labora em um equivoco. 

H<~ tres ou quatro annos, quando 1hzia. A informação do Ministerío da Viação re
par~e da. Commissão de Obras Publicas, deu fere-se á rend<Lca.lcula.dae não <i, ;trrécadad<t. 
um parecer sobre <L abertura de um credito E cntr·e uma c outra, segundo informação do 
de 200:000$ pam mclhorat· tal serviço, ou Thesout·o, ha um deficit de cerca de 21 con
molhor, para q uc o Govet·no pt·ocedesse <tos tos. 
c:-;tudos necess;Lí:•ios ao cmpeohcndimento de O serviço de abastecimento de agua· pelo 
obras das quacs resultasse maior forneci- producto da rend<.L liquida, não se far<i.. A 

)Uento de agua á. pop1llação. . illustre Comn'lissão de Orçamento tinha, por-
· .• No <.Lnno vassado, fazendo parte da Com- tanto, razão (luando não se satisfez com a 

missão deOrç<Lmento, estudou dous projectos: renda liquida para melhorar o deficientíssimo 
_um, dos engenheiros Aa.rão Reis c Oliveira serviço de agua desta Capital. · . 
Bulhões, propondo o · arrendamento do ·ser- Vae-se occupar da emenda do nobre . 
viço; outro, do Sr. Heredia de Sá, mandando Deputa.do pelo Di:-;tricto Federal,o Sr.Augusto 
applicar ao melhoramento do serviço a r<mcla de Vasconcellos. · · 
liquida ·de cada exercício ' e resultante da S. Ex. já não confia no resultado da renda 
cobrança do imposto de consumo de agua. · · liquid<.t que com tanto enthusiasmo defendeu 

A primeira hyp"othese foi rejeitada 1·n na votação do projecto do Sr. Heredia 
limine pela Commissão, que entendeu não de Sá; · 
dever ser feito · o <1rrendamento, acceitando Que não é uma renda liquidi1 e sim um 
então a. idéa contida no projecto tlo Sr. He- deficit, já está provado, · 
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MENSAGEl\I s. Ex:. r:ugg0riu outro alvitre-um em· 
prcstimo, ficando o- Go-v'erno autor:zado a 
contrahil-o, emprestimo cuja qua,ntía S. Ex. Srs. Membros do Congresso Nacional ~ 
não fixou c de cujo proces:w de amorti- Transmittindo-vos a inclusa exposição <qJL'e· 
zação e de juros tambem não se preoccupou. sentada pelo Ministro de Estado (h Guerra, 

S. Ex. conta como recurso para estu. sobre a necessidade de se abrir ao re• 
amortização c para o pagamento dos juros spectivo ministerio, o credito da quantia de 
com a renda liquida proveniente da cobrança 4:806$630 para occorrer ao pagamento a 
daR t:txa:o; (le.:>t3 :>erviço e com <t que deixou que tem-direito o major do corpo de onge
de ser arrecadada em exercícios anteriore,:; nheiros Democrito Ferreira da Silv:a, em vir
e com as eventuae> da rubrica-OlJra; Pu- t11de de sentença·do Supremo Tribunal Fe
blica.; desta Capiiittl. · deral, e proveniente de vencimentos que 

Não e;;1;ando prefixado capital, não se pôde deixou de receber, na qualidade de lente em 
fa.zer calculo sobre o.~ juro-; e amortização. dispmibilidade da Escola Militar,do Estado 
delle ; é fallivel, portant·J, e.;ta base, tanto do Rio Grh.nde do Sul, rogo que vos digneis 
mais quanto seria onero:--Jo para o Estado habilitar o Governo com o credito de que se 
contrahir um empre . .;timo com a incerteza trata. 
de poder prover sufficienternente o serviço. Capital lrederal, 7 dB junho de 190l._:j)f. 

Contrapõe á affirmação do Sr. Heredia de Fe1·raz de Campos Salles.-A' Co.mmissão de 
Sa, de serem sempre os mesmos crs argu- Orçamento. 
mentos do nobre Deputado pelo Ceará, a de 
serem aliá~ dous e os mesmos os argumentos Diploma do Sr. Carlo<J Honorio Benedicto 
do Sr. Heredia (lc Sá: o pt'imeiro, uma in- Ottoni, Deputado eleito pelo go districto do 
formação do Ministerio da Viaçã,o quanto(~ Estado de Minas Geraê3.-A' Cómmissão do 
renda liqnida,que foi ali<id mal interpretada, Petições e Poderes. 
porque o Sr. Ministro não affirma. mas Acta, da apuração geral da. eleição havida 
antes declara que essa renda deve--attingir·a em ,28 de nnio ultimo, no go districto de 
600:000$, o que ó bem diiTerente de dizer Minas Geraes.-A' Commi;;são de Petições o 
que a renda lictnida é de 600:009$; o segundo Poder-es. 
que esta população · nã.o comporta mais um Da Re1)artição de Estatística Commercia.l, 
augmenb do imposto. d 

Este argumento-é do ordem .sentimental, 0 8 do corrente, satisfazendo a reCJ.uisição 
não calará no animo (la Camar<t, pois é de desta Camara, ele 6 do corronte, e enviando 
presumir que não rechvnc que:n se sujeitou 500 exempl;;trêls de Boletins publicados pela 
ao pagamento do dobro <h ta.xa _s:tnitttrüt mesma repartição.-Inteirada. 
pela revisã<J do c.ontracto da City Impro- Requerimentos: 
vement- sem tirar dis;o van;agem alguma, Dos prufe.:;sorea do Gymnasio Nacioúal, 
e quem na época da sccca chega a ·-pagar a pedindo a inclusão do mesmo estabelecimento 
agun, a 100$ o barril ; o não é exorbitante no projecto apresentado <L consideração desta 
evitar isso CJrn a contl'lbuição de 45 r~is C<tmar<t p3lo Sr. Deputado Luiz Domingucs, 
diarios. · com o inLuito de augmontar os vencimentos 

O orador conclue, padindo <í Camara que dos lente.~. professores o outros empregados .• 
se nã.o deixe arrn.s iar pelo sentimentalismo dos cur;:;os superiores.-A' CommisJãó de Or
e que adaptando o substitutivo dü nobr·e çn.mento. 
Deputado pelo Ceará, que é tt reproducção 
<lo projecto de orçamento,· ainda que modi- De Martino. Santa Luci, l)etlindo pagamen
ficado por algumas medidas porventut'a to da quanth a que se julga com diroito.
suggeridas, dote o3ta Capital de um servlço A' mesma Commissão. 
de <~bastecimento de agua que evite a re- De Joanna Lourença llc Seixas, pedimlo 
petição das queixas constantemente didgidas pagamento da terça p<Lrte tlo soldo que J?Cr
aos poderes publicas. (iliuito bem ; m.uito cebia sou Ül.llecido marido,dosde o dia elo sen 
bem.) fallecimQnto.-A' Commissão do Fazenda. 

Fica a discussão adiad·1 peta hora. 
O ~r. Pereira de· I ... yra-Sou 

Passa-se á hora destinada aó expediente. -portador de nma. repre.'3cntação que á Ca- . 
O· Sr. Neiva (se1·vindo de Jo Sec1·e- mara dos Deputados dirige a conunissão 

tm·io) procede á leitura do seguin+,e censitaria do districto do S. Vicente doEs
tad.o de Pernambuco, para que se autorize o 
Governo <t mandar pagar a importancia das 
despezas feitas com o rccensea.monto. e as · 
quot<tS arbitradas a.os membros da. m~sn1a. 
com missão. 

Officiôs: 
EXPEDIENT.E 

Do Ministerlo da, Guerra, 
tente, enviando a. seguinte 

Camara V. 11 

de 8 do cor-

10 
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N. 37 A-1901 Motiva o podido a. éil'cumstancia de que 
tendo o presidente da commissão, o coronel 
Luiz IgnacL> de Andrade Lima. solicitado da Redacçlio final do p1·ojecto n. 37, deste anno, 
Delega.ciá Fiscal 0 _pagamento da respectiva qtte autoriza o Pode1· Execu,tivo a con• 
verba, foi informado de qüe esta tinha ca- cecle1· seis mezes de licença com todos · os 
hido em exercícios findos; Parece-me que o vencimentos a(} càpitcio de mm· e gum·ra 
pedido ê muito justo, porque a commissão Jose Francisco da Conceifr.To, commissa1·ío 
se desempenhou cabalmente dn.s funcçõos a ge?:al da Armada e chefe ela 4a. secçüo do 
que estitva obrigada ·; e, por conseguinte,_ Q.um·tel Ger!eral ela 1lfarinha, pctra t1·atar 
tom direito· ::~, receber <t retribuição <:~.rbitt'<~dll. de stta sattde onde julgar conveniente 
e a. importaricia. das despcza.s que o Gove1:no . o congresso Nacional resolvé : 
autorizou a fazer. 

Art. 1.° Fictt o Poder Executivo_ autorizado 
. Assitb,, espero q\lC <~ Cama1·a tomtt~·:;í. o 11e- a conêeder seis mezes de licença com todos 

d1do na devidtt consideração,. os vencimentos ao capitão. de mar e guer1~a 
Tenho dito. José Francisco da Conceição, commissa

rio geral da · Armada c chefe da 4"' secção 
Vem á. Mesa, é lida o enviada à Com- do Quartel General da Marinha, para tratar 

missão de Orçamento, uma petição do Dis-- de sua saude onde julgar conveniente. 
trieto de S. Vicente, pedindo credito p wa Art. 2.o · Revogam-se as disposições em 
pagamento a que teem direito os agentes contrario. 
recenseadores do mesmo_distl•icto. . Sala das Comm~ssões, lO de junho de 1901. 

Vão a imprimir as seguintes -G1.w)elha 111ounro.-At·aujo Góes.-Viriato 
Mascatenhas. 

J,tEDACÇÕES .. 

N. 33 A -,- 1901 

N. 49-1901 

~edcccçao final do p1·ojecto n. 197, de 1900, 
que co11Cede a D. Emestína Fontottra Fer~ 
reira Souto, vi·woa do capitão de erJ,genhei1·o~ 
Salustiano Fe1·1·ei1·a Souto Sobrinho, e á sua. 
filha ttrna pensao . de 100$, 1·epartidarnente, 
sern p1·~iuizo (lo meio-:-solc~o que lAes corno: 
pete po7" lei 

(Vide projecló n. 197 A, de i900) 

O Congre~so. Nr~ciona,l decreta: 

Rellacção flnal do p1·ojecto n. 3.'3, deste anno, 
gtte autoriza o Governo a abr~r ao Minis.
tm·io da Fazenda os creçlitos sttpplemen.
tares de 15 O: 000$ â 1'ub1·ica n. 9 :-- Caixa 
da AmM·tizaÇao - e de. 45:997$038 á 1·u
ln·ica n. 10 -Casa da ·1lfoeda -, m·t. 28 
da lei n. 746,, ~e ~fJ de de~mnb1·o de 19_00 

Art. I . o E' concedida, a D. Er:il.estina. Fon
toura Feereira Souto, viuva do ca,pitão de 

O Congresso Nacioi).alreso~ve ; . engenheiros Sa.lustiano Fe1•reira. Souto So-
Arti~o unico. Fica o Pode e Executivo au brinho, e <t sua. filha uma pansão mensal do 

toriza.d<?, a ~brir ao Ministerio <la. Fu.zcnd<~ o::; •100$, re:partida.ment'J, sprn prejuízo do meio-
seguintes creditos supplementt~ros do o_rça.- 'so1d.o quo lhes compete pot· lei.. 
mento vigente, f'l~zen<lo as necessa.ria.s ope- · · Art. 2.0 Revogam-se as (lisposiçõcs em 
rações e revogadas as disposições om con- .contral'io. · · · · 
trario : · · Sala das Commissões, 10 elo junho do 1901. 

Lei n. 746, de 29 de dezembro 
de 1900, art. 28, n_ 9-Caixa 
da. Amortização-para en
cornruendas de notas ao 
cambíode 27 ............ .. 

N •. 10. Casa da Moeda (ma~ 
terial) para pagamento de 
21.520.000 sallos adhesivos 
encommendados à Bradburg, 
Willlünson & -comp., ao 
cambio de 27 .............• 

15.0:000$000 

45:997$038 

Sala das Commissões, 1 O de junho de 190 l. 
- Guedellza llíourcío.-Araujo Góes.-ViJ·iato 

··1tfascarenhas ~ 

- Gttedelha ii'Iounio.- Yi1·,:ato Masca1·enhas, 

N. 50.-1901 

'Redacçuo final do p1·ojecto n. 262, de 1900, 
que autoriza o Pode1· Executi'Vo a concedm• . 
ao imger!heiro Joaquim, Huet Baceltar, 1·es
peitados os direitos. adqui?·idos, a construcçüo, 
uso .e goso de uma estrada -de ferro · que, 
pm·~mdo de lVIa1tdos, si.r;a o rumo geral do 
norte e nas condições que estabelece 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0-Fica o Governo autorizado a con

ceder ao engenheiro Joaquim · Huet B<Í.cellu.rt 
reS})eíta.dos os direitos a,(lquiridos, a êon-
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strucção, uso c goso de uma estrada de-ferro da Commissão de Constituição, Legislação e ~ · .. 
que; partindo de Manáos, siga o rumo geral Justiça ; · · · · 
do norte. · Discussão unica do projecto 11. 254; de 
· § 1. 0 Os pontos inicial e . terminal serão 1895, autorizando o Póder EJCecutivo a ele- , '' 
traçados definitivamente, o bem assim as vat' a I :800$ a pensão eon:ceU.ida por. decreto ', ·. 
1ondições tcchnicas, á vista dos estudos apre- de 26 de outubro de 1869, a,o coronel hono- ·. · 
Sjjntados, de accordo entro o Ministerio da rario doeX:e.réito Antonio Bezerra Cabral; 
Industria, Yiação e Obras· Bublicas e o ela _ Continuação da 3a discussão do projecto 
Guerra, e de modo à não lesar os direitos de. n. 41, de 1901, relatjvo.á emenda offerecida 
concessões anteriores. · · . ao projecto n. 6Z A, de 1900, autorizando o 

§ 2. o Obr:gar-s.e~lút o concessionaria o Govel'DO a a1)plicar, e~clusivamente, com o 
<\prosentar os estudos definitivos dentro <la serviço do abastecimento de àgua da Ca-

. prazo de dous . annos, a contar da data do pitn.l Federal, a renda liquida resultante da. ·· 
decreto do Poder Executivo fazeildó-lhe a cobrança de pemms de agua. 
respectiva. conce::Mão; e ainiciar·os trabaJhos Levanta-se a sessão ás 4 horas e 20. mi ... 
da cons~rucção dentro do :prazo de dons an- ntltos da ta.rdc. · 
nos, a contar da data da approva.çã.o doses-
tudos. 

§ 3.° Findos esses prazos, cadumn'áa. cJn-
cessão, salvo si o Poder Execí.ltivo ,julgar 
attendivel alguma consi(lera.ção de. força. 
maior, podendo então pt·o.1onga.r os prazos a 
mais um anno, no maximo. 

Art. 2. 0 O prazo da concessão. será de 
50 a.nnos, contados da data em que fôr a 
estrad_a. abel'ta ao trafego, revertendo esta 
ao dominio da União ao findar-se o referido 
prazo. 

~ 

30a SESSÃo EZII 11 bE JUNHO DE 1901 

Presidencia dos S1·s. Va.z de 1lfello (Prest• 
dente) e Agapito elos Santos (3° Sec1·e-
taria). · 

Pal"<tgl'.Lpho unico. Serão concerUdos aq . Ao meio-ditl, procede·se á. chamada, a que 
?Oncossionaí'io todos os favores e · vantagens respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
mherentes a ·caos concessões, c1ue não tragam N ovaes, Angelo Neto, Agapito dos ·Santos·, 
onus para o Thesouro Federal. Luiz Gualberto, Carlos .Màrcellino, Arthur 

Art. 3. 0 Rcwogam-se as disposições em Lemos, Rodrigues Fernandes, José Euzebio, 
contrario. · . Christino Cruz, Cunha Martins, Nogueir~ 

Sala das Commissões, 10 ele junho de 1901.- Accioly, Frederico Borges, Gonçalo Souto, 
-Gucrlelha .Mourão.- Amujo Góes.- Viriato Augusto Severo, Silva Mariz, Julio de Mello, 
llfasccwenlws. Elpidio Figueiredo, José Dum•te, Seabra, Mil

ton, Manoel Caetano, Eugenio Tourinlw, Al-
O Sr;. l~reside:n:tc _ Estando t~cli- ves .Barbosà.,[al~nl1os Monten~gro, Pinheiro. 

<tnt;tua a hoen., ;lesi!!"Jio para <.tma.nhã <L se- Jumor, Herc ia e á., Augus 0 de Vascon-: 
.. cellos, Pereira Lima,· Aureliano dos Santos, · 

guinto OI"don~ do dia: Martins Teixeira, Oliveii:;a Figueireclo, Este-
Votaçã.') tio projecto n. 42, de 1901, fixando. vãoLobo, Monteiro de Barros, Esperidiã.o, 

a.s forçn.s de terra pam o oxel'cicio · de 1902 Alfredo Pinto, Francisco Salles, Leonel Fi
(2" tliscussão) ; . lho, Antonio Zacharias, Manoel Fulgéncio, 

Vota.ção.do pr,1,jccto n . . 1;:5 A, · do 189:5, Lindolpho Caetano, Padua Rezende~ Dino 
cren.nclo no Supremo Tribunal Federal o ser- Bueno, Valois de Castro, Adolpho Gordo, Aze- . 
viço stenogr<.tphico e dn.nclo outras provi- vedo Niar.ques, Xavier de ·Almeida, Herme
dcncias (2·• discussão) ; ncgildo de Moraes,_ Teixeira Brandão, . João 

Votação do projecto n. 2~11 A, de 1900, Canclido, Lamenha Lins, Cados Cavalcanti~ 
elevando a 16 o numero de engenheiros Pal1la Ramos, .Francisco Tolentino; Soares 
chefes de districto, na Dh•cctori<.t Geral dos do~ Santos, Germano Hasslocher, Vespasiano 
Tclograp_hos, no exercício de 1901 (2a (lis:.. . de AlbuÇtuerquc; C!1mpos Gartiér, Cassiano 
cussão) ; .. · . . tlo Nasctmento e D10go Fortuna. 

2a discussão do proje~to n. 177 A, de 19~0, Abre-se a sessão . 
mandando contar com.o tempo d~ serv1ço 
eíl"ectivo, pa1:a 'todos os e:(feitt>s legaes, o E' li<ht e sam debate approvada a acta da 
passado fóra dos respectivos empregos pelos sessão antecedente. 
funccionarios civis da União, demittülos por 
motivo dos movimentos revolucionarios. oc~ 
corridos até 23 ·de ·agosto de 1895 e que 
foram re.admittidos, com parecer o emon:da 

O Sr .. C~rlos de Novaes (1° Se .. 
ereta-rio) declar•a quo não lm exped,ient~ 
sobre u. mesu .. 
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148 ANNAES DA CAMARA 

O Sr. Paula Ramos não tem a O orador mostra que a Mesa deve receber 
pretenç~ão de ensinar aos seus collégas o que bem a sua idéa. ElLa lhe poupar1). os dissa
está na Constituição. Nã.o obsta.nte, pede bares que todos o3 annos se renovam, e ainda 
licença para ler .as disposições dos arts. 15, no anno passado chegaram a uma cri$e 
29 e 3-1 ;. a primeira, que enumera os pode- aguda, a proposito da interpretação dequaes 
res federaes; a segunda, que marca _ as as emendas que pódcm e quaes as que não 
attribuiçõcs priva, ti vn,s da Camara; e a ut- pódem ser acceitas. 
tima, que menciona as attribuições do l)on- Por outro lado, <t situação do Governo não 
gresso. · deixa de se e singular. As reformas do en· 

Deante destes textos, nada Justifica a usur· sino foram decl'ct<:tdas em· :virtude de uma 
pação de funl1Ções legislativas que o Poder autorização~ O Sr. Ministro do Interior está 
Executivo vac todos 03 annos rea,liz<Lndo, certo de que agiu muito bem, muito legal
graças ao systema de constctntos autoriza- mente. Mas, em t892, um dos seus anteces
ções que enchem as caudas dos orçamentos. SJrcs S()rviu-sc t:Lmbem de itutorlz<tção legis-

0 Ol'~1.dor não que1'- deí~a1· que passe de lativa para reformar outra dependencia do 
todo a impressão causada pelo codigo e pelas mesmo ministerio. S. Ex. pensa, porém, 
reformas de ensino. Si não interveio no mo- nesse caso, que houve incoostitucionalidade, 
mento mais agud~ da. agitação, t<Lmbem não porque as autorizações são inconstitucionaes. 
a deseja ver inteirarncnb extincta,po.raque Aqui está, alitLS, a opinião de S. Ex.,solem~ 
o csctuccimento dessa util lição não . cn.ia nementc publicada: do Dim·io Official e fir
sobre o cspirito de seus coUegas. E' ,agora mada com u sua assignatura: 
occasião azada de f<Lzer ver a q uc in con v e- «A. atttm·iz(tçúo legislativa nao 1:-mprúne 

· nientes' podem levar os desrespeitos á Consti· o ccwacter de lei ao acto pmticado em vi?·-
tniç~ão, como esse que ahi ust<t cDmmovcnüo ltule Clclla .. A. clabo1·açtío ela lei está su· 
o Congresso. jeita a tm~ p1·ocesso constitucional que a 

Dantes, o regimento peohihia toda o qual- nenh11m poclm· é dado alte1·m· ot~ substi-
quer medida de cara.ctce }Jerma.nonte enxer- lui1·, e só o acto que passa pm· todos os 
tada nas leis annuas. No pcriotlo tlc 1804 a, tramites llesse p1·ocesso e que tem ?"eal-
1896, período anormal, em que o pttiz a,c;~- mente o ca1·acte1· de lei. Ntio ê l-icito si-. 
bava tlo passat' por uma gucrm civil. o Sr. quer all?niui,: qtte a auto1·izaçt"ío e1ívolva 
genera,l Glycerio obteve tlUC se modificasse wna delegaçcto de attl·iàttiçõespO?· parte 
aquéll::t prohibição, fic<tndo só á Commissão elo Con:;resso. Nacional, pois que o nosso 
de Orçamento o direito de propor t<tes utte· regimen constitucional não comp01·ta de-
rações pcl'!nanootes. legações dessa natLwe.:;;a; ainda quando 

Não tardou muito que so verificassem os essa delegaçcto (asse feita, eua-seria 1-adi-
gra,ves inconv-enientes \]c t<ü concessão. calmente nulla ]J01" contraria á Consti-
Nova propostit, ;tpprovada pela. Camara, fez tLtiç1to.» 
corn quo se vott:tsse a.o disposto no antigo O o1·ado1· está de pleno accordo com estes 
regimento. Infelizmon te, porém, a Mesa, por conceitos. Acpli é que lhe par·cce que o Mi
umtL condcscondcnci<L in t'oli;.:, annullou coro- nistro, ,julgando com isençã-o de animo actos 
11letumenr.e o que havia do salutal' nnqu()lla. pratica.dos por seus antecessores~ decidiu 
lH'ovidcncia,: a.<lmittiu que :ts mcclidns de com toda imparci:tlidallc. Não esta,va em 
quaJqucr natureza, desde que tivessem o Cítttsa; viu o que era constitucional e assim 
caracter de autorizações e houvessem de sor o pl'oclamou. , 
usadas durantG o anno scguinb, podr3t'iam Justificada deste modo a sua indicação, 
ser :tcceitas c votadas. n,proveita a opportunidad.e de estar na tri-

O orador tem sido incansa,vel em comh<tter buua p11m ver si consegue esclarecer a Ca
cstc sophismn.. Que importa que <L autoriza- mara sobre a questão . do abastecimento da 
çã,o seja usuda durante o anno, si o acto que agu:L. 
della, resulta JlCa, produr.inrlo erfeitos dahi A discus.~ã,o quasi só tem versado sobre .u 
l)Ol' de<tntc? Este abuso foi tãolóngo qne; de questã-o da applicaç~ão liquida. 
f<~cto, se tirou tt Camar<L a iniciativa de A 1·enda para o corrente exercício é eal
tod~ts as - rc1ormas de repartições publicas. _ culadascgundo ínformaç:õcs do Ministerio d:1 
O Congresso. se limita a homolog<tl' os actos Indnstrht, em 600:000$, c o Sr. Fra.ncisco 
do Poder Executivo, sem muitas vezes ter a, Sá provou com dados do Thcsouro que at6 
menor responsabilidade pehts medidas de- 1809 nunca houve saldo: . 

· cretadas e que ellc não accoitaria. . Parece, pois, que o unico meio de orientar 
Só h<~ um rem.eciio pa,ra isto: acabar com a Cttrnara é o conhecimento perfeito da 

as autodzaçõ(;ls, acah,&r com as medidas -d renda. O serviço é feito pelo Ministerio da 
caract,~r permanen~e na c~m~a d~s orçamena Industria e a cobrança das ta,xas é feita pelo 
tos. E o que propoe a- mdwaçao que vae da Fazenda, e nestas condições não pôde dar 
mandar <'L .Mes<L, seu voto, sem estar bem orientado, · 
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Vem á Mesa, é lida e enviadá ;1, Conunis
são de Po!icia,' a seguiu te 

JNDICAÇÃO 

IndicG c1ue sej<t assim modificado o para
grapho unico do art. 132 do Regimento 
Interno da Camara : 
. Paragrapho unicJ. Nenhuma creação ou 
suppressí;í.o de emprego, nenhum augmento 
ou diminuição de ordentl.do poderá ter logar 
nas leis annuas, assim como . nenhuma 
dispo.~ição de caracteL· permanente sm'á 
nelles incluída, nem mesmo sob fôrma de 
autoriza,ção. Não podonl tam1Jcm ser 1ncluida 
nas mesmas leis autorização que importe em 
delegação das attribuiçõe.~ constantes do 
art. 24 da Constituição Federal. 

Sala dés sessões, ll de junho de 1901.
p aula Ra·mos. 

Vem ú Mesa, é lido, apoiado e sem debate 
encerrado, ficando adiadlt a votação, o 
seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que sejam solicitadas do Minis
teria da Fazenda, por inter•medio da Mesa· da 
Camara, as seguintes informações : 

l"', qual a ronda proveniente do consumo 
de agua, nesta Capital, arrecadada durante 
o quinquennio ultimo (1896 a 1900), discrimi-
nadamente por exercício; . 

2a., qual a despeza, no mesmo quinquennio, 
com o serviço de abastecimento de agua, 
ta.mbem discriminadamente por exercício ; 

Sala das sessõe;, ll de junho de 1901.
Paula Ramos. 

O Sr. Alves Barbosa- Sl'. Pre
sidente, cumpro-se hoJe mais um anniver~ario 
daquelle glorioso di<L ll de junho . dC\. 1865, 
cuj:.t commemora.ção não póde pas::;al' em si
lencio nesta Ca.sa (apoiados) ; o nã.o pódo, 
Sr'. Presidente, porque aquella data per
tence a.o patrimonio das glorias nacionu.e.-:; 
(apoiados); porque ella ficou gravada na 
historia patria com o proprio sangue do 
povo· que aqui l'epresentamos, derramado 
em defesa dos nossos brios e da dignidade 
nacional. 

O combate naval de Riachuelo, senhQres, 
essa pugna ·tremenda ferida e vencida em 
um dos mais difficeis ambitos do rio Parariã, 
1oi a aurora auspiciosa do triumpho éom-
pleto das nossas armas.-. . · 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Perfeita
mente. 

0 SR .. ALVES BARBOSA-... foi a victoria 
inicial e precursora de tantas outras que de-

pois se vieram succedendo nessa gloriosa es- . 
trada, que ficou aberta pelas armas alliadas, ·. 
desde o Pas.;;o da Patria até <ts remotas cor~ 
dilheiras do Paraguay~ 

O combate naval do Riachuelo, Sr. Presi
dente, foi de uma influencia decisiva para 
o exito desila campanha sanguinolenta, que 
fomos- obrigados a acceitar em désa1l"ronta 
elos nossos brios e tambem para cumprir a 
missão redemptora de um povo irmão e 
digno ele melhor sorte, escravizado á mais 
cruel das ty1•annias, c1ue jamais revestiu 
uma fórma de governo no solo livre da. Ame-
rica do S nl. . · 

Sl'. Presidente, não venho remcmorai• 
hoje os episodlos lteroicos dessa lucta ..• ,, 

0 SR. MILTON -Em que V. Ex. tomou 
activa e brilhante parte. (Apoiados.) 

0 Sn.. ALVES BARBOSA _:._Muito ag1•adecido. 
Como eu dizia, nã.o venho relembrar 

aquelles episodios, pois que elles estão ainda 
bem vivazes na bistoria. (Apoiados.) 

App1•oximo-me desta tribuna com a mesma 
timidez com que sempre o faço,. tão grande 
é o receio que tenho de abusar da benevo. 
lcncia de meus illustres collegas. 

UM SR. DEPUTADo- v. Ex. não tem razã.o 
para isso. (Apoiados.) 

O SR. BuENO Dl~ A:-lDRADA - O dia lle hoje 
não é de timidez para V. Ex. 

0 Sn.. ALVI~S BARBOSA- No dia de hoje, 
como diz o meu illustrado coUega, isto se me 
impõe como um dever c vejo, Sr. Presiden
te, com pezar, que na ordem do dia desta 
sessão ji.'L nüo figura, aquelle projccto de 
levantar-se uma cstatua <.'t memoria glo-. 
riosa elo Almirante B<u·roso! 

Parece, senhores, que esta idén, vae 
perdendo do sou enthusiasmo. (N<To apoia
dos.) 

E11 não creio, Sr. Presidente, que nssim 
aconteça, nã.o desejo quo essa iddit volte :.t 
esta Cu.maru., cad;t anno, como um remorso 
que punge a conscicncia nacional, cada vez 
que o tempo nos restitue a du.ta gloriosa de 
hoje. -

Não; a Camara fu.rú. o dever e não votal'cí. 
ao olvido o nome glorioso de Barroso. 

Eu quiz apenas, Sr. Presidente, para não 
doixae passar despercebido o dia de hoje, 
propor .a. V. Ex. que se digne fazer men
cional' na. acta da presente sessão um voto 
de grata commemoraç:ão da Camara dos 
Deputados tL da. ta glor•iosu. de ll de Junho, em 
que as armas br<tzilciras ganharam no rio 
Para,mt a famosa ba.ta.lha de Riachuolo. 
(Muito bem ; muito bem. O orú.do1· e cumpl·i
mentado,) 
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O Sr. Presidente _:_ Antes de 
s1.1brríetter á deliberação da Casa . o requeri
mento do nobre Deputado pela Dahia, devo 

. - declarar que o · projecto n. 48 não foiin"
. cluido na ordem do dia rlos iwssos teabaJhos, 
·porque a esse projecto í'oi aprcsen ta da. uma 
emenda que depende de parecer da Commis
são competente .. 

_ Vem á Mesa, é lido, apoiado e unanime· 
mente approvado o segnip.te 

REQUERIMENTO 

Requeiro que se consigne na acta da sessao 
que a Camara dos Deputados commemora 

_· hoje, com grata recordação, a glodosa data 
•. . ·de ll dé jtmllo de 1865, em que teve logar a 
· 'victoria naval do Riachuelo. 

Sala das sessões, ll de junho de t90!.
Al'Ves Bm·bosa. 

Filho, João Vieira, Pel'eit:a de Lyra, M~la
quias Gonçalves, Moreil'a Alves, Esmeraldmo 
Bandeira, E::>t<tcio Coimbi'a, Pedro Pernam
hucp. Affonso Costa, Eparnínondas Gracindo, 
Arroxella.s G<üvão, .lovinianJ .de Ca,rvalho, 
Rodrigues Doria, Sylvio . Romero, · Nciva, · 
Paula Guünar·.ães, Adalberto Guiíuarães, Au
gu.~to cte ·Freitas, Tolcn~ino dos .Santos, Gal~ 
díno Loreto, José Ma.rcellino, Henrique La
gnen, Barros Franco Jnnior; Antonin.o Fin.lho, 
Nilo Peçanha, Alves de Brito, Silva Castro, 
Pereira dos Santos, Viriato Mascarenhas, José 
Bonifacio, Penido Filho, Adalberto Ferraz, 
Mayrink, Sahino Bitrroso, Eduardo Pimentel; 
Olegario Maciel, Lamartine, Oliveira Braga, 
Bueno de Andrada, Joaquim Alvaro, Edmundo 
da Fonseca, Paulino Carlos, Ovidio Abrantes; 
Benedicto de Souza, Lindolpho Serra, Manoel -
Alves, Xavier do Valle, ·Angelo Pinheir<•, 
Rivadavia .Corrêa e Alfredo Varella. 

Deixam de comparecer, com causa parti
cipada, os St·s. Urbano Santos, Gastão da 

O Sr. A.U.gusto Severo - Como Cunha, Anizio de Abreu, João Gayoso, João 
co.mplemento_ ao voto que \•em de ser pro- Lopes, Percir·a Reis, Gomes de Mattos, Fran
postopolo'nobre represenünte ba.hümo, octne cisco Sodré, Felix Ga.spar, Vei·gne ele Abreu, 
a Cama1;a, acceitou unanimemente, o orador Dionysio Corqueira, JOsl~ Monjardim, Sa.mpaio 
vem justificar um peojecto de lei refcl'ente FCl'raz, Martinho Campos; Lourenço Ba:ptista, 

. ao glorioso chefe almirante Bari'ozo. Juiio Santos, Bueno de Paiva, Silveira Drtim-
Associa-se por essa fórma á.s homemtgcns mond_, Mirttnda Azevedo, Gustavo ·q.odoy, 

hoje prestadas ao marinheiro illustre, que AraujoCintra, Francisco Moura. ~ Victoriho 
. levou as armas bl'.tzilcir<LS á. victoria e a Montelro. · 
cuja m~moria t:odos rendem justiç~. . · E sem causa, os Srs. Pedro CIH1rmo;lt, Ari-

Propoe o proJecto que ':"ao envmr a Mesa tonio Bastos, indio do Brázil, Serzedello Cor-
qt}e o G<;>verno fique a.utor1zado at.ra.sladar, rêa, Guedellm Moul'ão, Joaquün Pil'cs, Vir• 
em nav1.o de guer~'Lt., de Montev1deo para trilio Bri{)"ido, · José Avclino, Soares Neiva, 
esta .capital, os l'<)~tos mortae~ do vencedor -Cornelio da Fonseca, Araujo Góes, Rti.yrriundo 
do Rmclmelo. (Mutto bem; mwto bem.) de Miranda, Fausto Cardoso; Cast.ro Rebello, 
. Fica sobre a mesa, até Últor"ior deliberação, Tosta, Satyro Dias, Rodrigues Linm, Edüardõ 

o seguinte : Ra,mos, Marcolino Moura., Celso dos Reis, 
Irincu Machado, Nelson de Vasconcellos, 

PRO.JECT::> Oscar Godoy, Sá. Fi'eire, Ra:ul Ba.rroso, Deo- -
o Cóngeesso Nacional decreta: cleciano de Souza, Custodio Coelho, Joaquim 

Breves, Theoph.ilo Ottoni, Jo'ào Luiz, Ilde- ., 
Art. to E' o Govceno autorizado n. mandar fonso 'Alvim, Montcit•o da Silveira, Ca.meiro 

trn.slad<te da RopuiJlica do Uruguay ·lJitrn. de .Rezende, Necesio Tavares. Lamounier 
· esi;a Capittü os restos mortaes do glorioso Godofredo, Henrique Sn,Ues, La,ndnlpho do 

- - almit•antc Barrozo, em na.vio d0 guerra da Magalhães, Arthur Torres, Nogueira Ju- , 
esquadra brazildra. . nior, Rodolplw Paixão, Fernando- Prestes, 

.... Art. 2° O Governo fica igualmcntc.anto- Moreira da Silva, Malta Junior; Doiningues 
; rizado a. 11brir o cr·o<!_ito necessario para as deCastro, Costa Junior, Luiz Piza, Cajado, 
, :· ~espezas da trasladaç~ao. Cincinato Braga, Alfi•edo Ellis, Alencar Gui
·::., ·'. Sala das sessões, U de junho de 1901.-. ma~ães, Barbosa Liip.a, Marçal Escobar, Au'
::. Augusto Sevuo.- Ta,ares de Lym.- Etoy- reltano Barbosa e Pmto da Rocha. 

·de Souza.-: Cm·Zos Cavalcanti. 
-- ... Compareceram mais os Srs. José Boiteux, 

:Albuquerque Serejo, Gabriel Salgado; Sá, Pei-
. xoto, . Luiz Domingues, Raymundo Arthur, 
. Thomaz Accioly, Francisco Sá, Sergio Sa,boya, 
Eloy' de Souza, Tavares de Lyra, Lima Filho, 
Trindade, Camillo de Hollanda, Et'mirio Cou
tinho, Celso de Souza, Teixeira de S(t, Bricioj 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente- Não havendo 
numero, :i;n.ssa-se (t ma.teri<t em discus~ão . 

São successivamcnte sen1 debate enceri·a
dos em 2a discussão, os arts. 1° e 2° do pro
coto n. 177 A, de 1900, mànda.ntlo -contar 
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. como tempo de serviço effectivo, para todos 
os e:ffeitoslegàes,- opassado fóra dosi·espe
ctivos empregos ·pelosi'nnceioilarios. civis da 
União, demittidos por motivo dós moviinen
tos rêvolucionarios occorridos . até . 23 . ·de 
àgosto de 1895 é que foràin readmittidos, 
c9m pa1'ecet'. o eineilda da Com missão de 
Constituição e Justiça, :ficando adiada a vo
tação. 

·E' a,nnunciada a ccmtinuação da .3a dis.;., . } 
cussão do projecto n. 41, de 1901, r'élativo.ái·' .·:~! 
e111enda .ofierecidq, a9 projecto _ ii ~ 6.2 A,-. de .. 
1900, aütorizando·o Governo a applicar, ex~ J, 
clusivàmehté : corri o serviço do ãbasteqk ,~i: 
ni~nto de aguada .Capital Fedm•al, á rerida . ·;,: 
liquida resultante da cobrança de perinàs )lê 
água. 

()Sr. Presidente-Tem a paiavra. 
O ~r. ,j osé Eusebio (para uma o Sr. Augusto de Vasconcellos. 

eroplicaçiío pessoal)-- Sr. Presidente, aó che
gar. hoje á Ca.rnara, um amigo clmmoii i:t 
minha attenção para uma «varia» do J01·nal 

• do Commeréio tambem de h9je. . . . . 
Diz o· Jornal do Con.~?nercio que estci em 

discussão na Cai)lara um projeeto original, 
que visa augtúeiitar a despeza publica· Sem 
utilidade pa1;a o serviço dJ Estádo. . 

A m·iginaliclade que o J01·nal d_o Commer"cio 
descobriu no projecto que estab"elece o ser
viço steqographico no Supremo Tribunal Fe
deral não a encontram muitos outros orgãos 
de publicidàde desta; Capital. A Gazeta de 
Noticias, O Paiz e A Tribuna teem publicado 
artigos provando a necessidade do apanha
menta stehographico e da publicação dos de-
bat~s judiêiarios. ·. 

A opinião dessa grande parte da imprensa
basta ]}ara explicar O IDe!l procedimeqto pe
dindo· a inclusão na· ordem. do dia do pro
jecto apresentado. a esta Camará, na sessão 
<ie}895, pelo illustrado Sr. Dr .. Benedicto 
Leite. , ' . . . . . . . . 

Os fundamentos nelos quaes . o .comínuni~ 
cante do Jórnal do Cmnmercio combate o que 

_ elle chama·« unü1 in9-ováção órigirial >> não 
são· verdadeiros. . . 

No-Supremo Tri.bunal Fedora.l discutem-se 
questões imporfuntes de direito constitü-
cioilal. . . · . . 

O Poder Jildiciario da União não é inero 
interprete das ieis; tem o direito d.e -exame, 
de reconhecer oil negai· v~tlidotde t~s mesrb.às 
leis, conforme estão ellas de accordo ou não 
coh1 a Constituição; fi)rneccrido assim uma 
fonte de elementós ünportantes pam a in
terpretação da nossa lei magria. 

Nessas condições,adniiro que o Jo1·nal do 
·aommercio, que:é sempre redigiçlo com todo 
o criterio, jnerecendo pór isso g.eraJ acáta
nicnto, usasse, Iio caso verténte, de certa 
leviandàde, a:prcciando, sem o devido estudo, 
o projecto a que me t.enho referido. -

E' annunciada. a discussão única do projecto 
rL 254, de 1895,. autorizando o Poder Ex
ecutivo a elevar a l :800$ a pensão concedida 
por decreto de 26 de outubro d9 1869, ao 
coronel honorario do· exercito Antonio Be
zerra Cabral. 
. Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 

discüssão e adiada a vo~ação, 

O Sr. August.o de Vascon
cellos-Não v:enho, Sr. Presidente, .. pro
telai' a discussão deste projecto. Serei , 
breve, A Cama.ra ouviu hontein dotis bri
lhanteEj discursos a respeito do. assumpto_;_ 
o dn illustre Deputado pcilo Ceará; cujo nome 
peço licenç_a para declinar, o Sr .. Francisco 

: ·. 

Sá, e 0 do digno representante de Santa Ca
tharina, o Sr . . Paula Ramos, ambos con.: .. 
cordes -em mais uma vez demonstrar á .Ca- > 
mttra a necessidade t~rgente e . irradia vel de 
melhorar o abâstecimento de agua_ no J)istri;. 
cto • Federal, tendo ambos cóncluidn por 
affirmar que-só tres meios éxistem parare-· 
solver esse problenüt: 1 o, entregar o servíçó 
a unla empreza pai·ticular; 2o, abrir os cre
diteis necessariós pat'a as dé3pezas com,as :;;-: 
obras ó melhoramento; . 3~, a:finalniente, 
augmentar a contribuição do consmno <· 

d'agn1.)., isto é, augmentar a taxa para, ,co~ . 
a renda re.mltante de.3se augmento, réalizãr _. 
as obras pt•ecisas, medida esta consignada no. ::: 
substitutivo offerecido por SS. EEx, - _ .. , 

Quanto aô prÚ)1eii·b h1eio, isto 'é, ó ai•ren.: ~ 
damento, os nubi·Bs Déplltados só o leinora:. 
ram para coüibtttel-o,. elimihando~o logo por . ·. 
inacceitavel. Ficaram os dous ôutros. · · --

Ora, si é h deliiolisti;ai· qüe o augmerito rias 
taxas de penha d'agüa é inacceitavel; qüé à ;~~ 
Cama r a não pôde àppi·ovâ.i' essá medida con
signada no pro,jecto apresentado como sül)~ti- .. 
tüth'o pelo illlistro Deputado pelo Ceâ,i'â, 
poder-se-lia concluir que dós tres. pi•ocesso-~ 
indicados })ara ró;olver a qüestão apenàs 
resta um - a abertura' de ci'editos, meio 
este consignadona emenda substitutiva que-c.- _: 
tive a hOnra de apresentar. -~ -~; 

o SR; PAULA RAM:Os-'-Abt·ir credito ~r";~ 
fácil, agora, dar o dinheiro ê que é difflcil. 

O Sii~ Auiiusi'o DE VAsêbl\'oEttos~i1êsjlori,.; , .. 
derei áonobre Deputado. . .... •-- · ·:, 

Sr; Presiden-te, é inacceitá velo áüginentô ~;; 
da. taxa, porque está ila cônsciencia de todôs .·' 
que esta populaÇão não. pOde. supportar ess~ ~~' 
augmêrito ; que a quadra é de diffi.ctildades · · 
para todas as classes, é qüe não é opportuho,,.'; 
não é justo onerar com . màior . coiltribuiÇãQ .~; 
a agua reclimada por úiria íw:pulação qúe:-:: 
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tmn sêde, e q_ue luta, com as maiores difficul- E não é só i~so: o substitutivo é iniquo; 
dades de viela. não pódc merecer a approvaçãó da Cam<tra, 

Sr. Presidente, os autores do substitutivo como demomtrarei. · 
·9.ue estou combatendo, para justificm• o au- Sr. Presidente, pelo subs~itntivo apresen
gmento que propunham, allegaram que a tado pelos illnst.t·es Deputados, os Srs. Paula 
população sup1)ortou sem reclamar tributos Rttmos e B'rancisco Sá. não só se crea um 
maiores, citando entre outros o do gaz, o adclicciona,l de 3Q 0 fo sobre a taxa actual de 
dos esgotos.. . c até argumenbram com b penna. d.e agua, como s~ altera a classificação 
grande numero de casas vasias existentes na do valot' locativo dos predios pil.r,t o paga
cidade! Mas, Sr. P1'es!dentc, p!>r isso mesmo monto d<1 perm<1 de agua; alteração esta que 
que est:1 pacifica c oedeira população estü, já di em resultaclo SJlrl'er o predio de menor 

•:: · sobrecarregada com tão pesado onus 6 c1ue renda maior augmento do que o de renda 
não pôde mais supportar outros por mcnol'cs maiot·! 
que sejam. Com cfi'eito, Sr. P1·esidcnte, diz o ai·t. 1.0 

E o q_ue significam essa: C<1sa-; vasias sinão' do substitutivo: 
as díf1iculdades da C]U<.L(lt'a q_ue atravcs.~amos, «Fica c1·eada a taxa ctddicional de 30 °to 
a fa.lta. de recursos, o S<.Lcrificio da commodi- sobre as que actualm,enle se cobram pelo con
dado das fa.milias que jit não podem ter lta· swno de agtta na cidade do Rio de Janei1·o. 
bitaçã.o independente, e accumulam-se, coa-
gidas pela necessidade, duas e maiJ. em uma A1·t. 2. 0 «Fica mantida a divisao dos pre-
sóc<.Lsa, arrostando todos os sacrlficios. diosem duas classes, prwa ·o pagamento das 

Como, pois, augmentar ainda mais tribut:Js taxas de consuriw da agua. 
a eilta população? Não, Sr. Presidente, ,1 Ga- .Na p1·imeim se inclui1·lío os predios cttjo 
mara em uma das ultimas sessões da semana, valor lo.cati-vo fúr in(e1·im· a 100,~ mensaes, os 
:pas.:mda jttlgou em sua alta . soberc:~nia esta qua.es paganio 36$ pot· anno, mais .a taxa· 
questão, i•ejeito.ndo por significativ<.L maioria, addicional creada por esta lrJi; na Qa. classe 
em votação nominal 0 augmeoto da taxa, de os de valor locativo super_ior a 100$, os quaes 
:peonas de agua, .apez<.Lr do esforço empre- pagarc7o 54$ pot· anno, mais a taxa arldicio· 

. gado pelo honrado Deputado pelo Ceará a nal creada por esta lei». 
favor dessa medida que S~ Ex. julga salv11- E' 11qui, Sr. Presidente, é neste art. 2° que 
dora. O mêlhoramento do abastecimento de está a desigualcl<.Lde, <1 verdadeira iniquid<.Lde 
água por meio de augmento d<~ taxa é, pois, do projecto. . -
inac(}eit<.Lvel, está condemnado pela Camara. -Act~<.Llmetrte os predios cujo valor loca-

B qt\ando, Sr. Presidente, attendendo só- tivo não excellLm dê 200$, pagam 36$ e de · 
mente ao facto de estar taxado barato o con- 200$ para cima pagam 54$000. 
sumo de agua, si tl•vesse de eleval-a, não · Pelo substitutivo proposto. o.3 pt'edios de 
seria pela fôrma porque pfaz o substitutivo valor locativo inferior a 100S côntinuarão 
em questã.o ; este, sem l:3atisfazer a urgencia a pagar 36$, mais o addiccLonal de 30 % ; 
exigida no melhoramento do . ab_astecimento, os de valor · superior a 100$, pagarão 54$, 

. onera desigual o iniquamente o contribuinte, mais o mesmo addiccional. Vê-se,pois, que os 
quo, como compensaçilo, tem apenas a pro- predioscujo valor locativo mr maior de 100$ 
mcs_sa do mclhot•amento ·em tempo indcter- e menor de 200$, so1Irerão iluplo· augmento, 
minado. · isto é, p::tg<wã.o a difl'erença de 36$ para. 

Sr. Presidente, as obras pal'a melhorar o 54$ e mais os 30 % ; ao passo q_ue os predios 
n,bn.stocimonto pt'ccis<.Lm ser começ~ad<.Ls e do valor locativo superior a 200$ so1fr·erão 
logo aca,b:ulas. Isso não sü p:1rtt que a. popu- apenas o augmento do3 ·30 %. 
laç:to possa tor o supprimento nocr!ssario do De manoil·a que. o prcclio · cuja rend.a fôt• 

. agtt<~. c com a urgcncia que a falta dclla d.e cento e tantonnil réis ter(L um augmento 
impõe, como para evitar prejuízos rcsul- não de 30 % como dizem os autores do subs· 
tantos da acç:ã.o (lo tempo sobre obras em titutivo, mas ::~im de 95 %, porquanto elles, 
construcção, intert•ompidas e demorada_s. que paga.m actualmcmte36$ passarão a pagar 
. . · ·Entretanto, Sr. Pt•osidente, o substitutivo 70,$200, isto é, 36$+ 18$+ 16$200, sendo de 
dos nobres Deputados estabelece que em cada augmento 34$200; ao p11sso q_ue os de valor 
anno só se executem os melhoramentos que superior a 200$ soffrerão apenas o augmcnto 
co1nportar o :producto do addicional. creado qc 3 %,isto é, pa.gfLrão de augmcnto l?~OO. 
pelo mesmo substitutivo. Comprehende Vê V. Ex. qne é verdadeiramente 1mqua 
V. Ex. e a Cmnam que \não passa de uma 1 est11 medida. O prcdio que dú. menor renda 
esperança longinqua o melhoramento do é m<.Lis onerado do que aquellc quo dtt maior. 
abastecimento o1forecido por este subsmu- Não tr11tarei, Sr. Presidenü1, de outl'o 
tivo. O mesmo não acontece, porém, com ponto do projecto que merece roptu•o po1• 
b onus nelle creado, que começa desde logo deixar sem taxa estipulad<.L os pl'odios 
a pesar sobre 11 população. cujo valo!' locativo fôl' de 100$, por isso qno 
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estabelece taxas para os predios inferiores e o SR-. AUGUSTO DE V ASCÓNCELLOS-0 The
superiores a 100$, ficando os desse valor lo- souro podia nã•) ter dinheiro _naquella época, 
cativo sem ser taxados. mas pôde ter hoje, como tem .. e para prova 

Sr. Presidente, penso ter demonstrado aqui e.:;tá a Mensa~em do e2mnente ~r. Pre
que o substitutivo dos dignos Depütados os si(fente da Repnbhca, e nao é poss1vel que 
Srs. Paula Ra.mos e Francisco S<.t não pôde se duvide daquillo que nella está affirmado. 
ser acceito. 0 SR. PAULA RAllros-Não duvido, mas o 

O SR. PAULA RAl\ros-V. Ex. mcsnío não que acho e que lembro a V. Ex., é que ~e~ 
acceita o que est<t em discus:>ão tanto que pois do funding loan o Governo tem serws'" 
<Lprescntou um sub:'ljitutivo. . compromissos a cumprü·. 

0 SR. AUGUSTO DE VASCO:\'CELLOS-Acceito 0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS:- Dizia 
e completo~J. eu, Sr. Presidente, concluindo das proprias 
·-o SR. PAUJ"A RA:r.ros~.O da Commissãcí'? palavra.'1 do;_;· illu;_;tres collegas, o ~r. Pa~1la 

RamoiJ e Franci:::co Sá, que a med1da umca 
O SR. AUGUST.) m~ VAscoNcEr"Los..:...:Não ac-·. quase impõ:~p:1ra a r.;alização desse mel_ho-

qeiGo o augmcnGo de taxa, tudo mai~ accei·to. ramento, inadiavel, é a abertura do cred1to. 
O Su .. HEREDIA DE SA-0 nosso dcsaccordo E nem comprehendo essa campanha le-

é quanto ú. taxa. · vantada pelos nobres Deputado:' co!ltra a 
o SR. AUGQSTO.DE VASCONCELLOS-V. Ex., abertura de cradit·l para. o abastemmento 

si0o-natario do sub3Wutivo, ha de concordar d'a.gtu <t Capital dct Republica, q~ando to-
doA oJ dia:3 ct•editos diversos estao sendo commigo, depois da demonstt•ação que acabJ app. rovado.-: sem oppo;:;ição de ss. EEx. 

de fazer, que a C amara não póde convir que 
um predio de menor renda s3ja sobrecar- O SR. PAUiiA RA)IOS-0.-; creditas: ficam 
regado com maior tributo do qúe aquelle no p::tpel. 
que dá renda maior. ·, 0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS- Sr. 

O SR. PAULA RAl\Ios- Em ab.3oluto não é Prc~idente, o uni'co argumento que se !e-
assim como V. Ex.· está dizendo. vanta contra a medüLt conaignad t na mesma. 

0 SR. AUGUSTO DE VASCONCETJL0.3-V. Ex. emenda ê qlj.e O Tltesouro não tem dinheiro. 
domon. strar<.t, mas emquan~o não fizer es iará IM<t allegação porém não pódo pr .. wale-

cel; d.;anted:t palavra offi.cial, deantedesta 
· de pé a affirmação minha de que o augnl!ln~o. monsa!?e_ m do SI'. Presidente da Repu-

si ftir approvado o substitutivo de V. Ex., ~ . 
não será de 30 °/o, mas sim de 95 °/0 , e qu~ bl~1~." Presõdento, como v. Ex. e a Cmnara 
o prcdio cu,jo aluguel for por cxemp'o de ve:3m, todos o.> outro.:l argumentos do.;; ora.-
101$ pagará 34$200 de augmento e que o. (iorGs contrario.'> ao peojecto do Sr. Heredia 
prudio que render 201$, ou mais, terá de de Sá ~e bamam mt in.mfficiencia do re
augmento apanas 16"1!200. 

w cm·.~o nelle consignado; nenhum porém 
O SR. PAULA RAMos......,-E_' o unico ponto em affecta a em:md<t q~\e tive a honra de apre-

qne V. Ex. tem razão. :-;entc~r. 
0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Então · E' certo que O nobre repre.;;éntante de 

V. Ex. concorda que o pl'ojecto nii.o pôde ser Santa C:Ltlmrina, dizendo que a minha eme~
a,pp~·ovado. · da autoriztwa o Governo a fazer em.prestl

_mo~. ponderou que elb deixava. en~t·atanto 
O Sn.. PAULA RAr.ros-Não é isto; basta de fixttr 0 typo, juro:'! e amort1zaçao de.~so 

que V. Ex. apecscntc uma emenda. suppt·es- emprcstimo. 
siva desta, pari;e. s. Ex., porém, já verificou qu~ foi equi-

0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS - De- VOCJ de sua pwte. A emend·~ trat:t de cre
monstrado como está, Sr. P1·esidente, que é dito. 
inaceitaval a medida consignada, no substi- o SR. PAULA: RAMos-Não ha equivoco. 
tutivo dos illustras Depu-tados (augmento ~de Pôde fazer operação de credito, póde levan~ 
taxa.) pa.1•a a resolução do problema do abas- tar empre,;timo. 
tccimeil&o de agua, claro ftca que se impõe, 
como nnico meio. a abertura ·ele creditos O SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-V. Ex. 
para a realização ·do sei•viço, med da esta veQI em meu auxilio. 
que se acha consignada na emenda que tive O SR. FRANcisco SA- Qual é a impor-
<L honra, de oíferccer. tancia do crcdi to ~ 

0 SR. PAULA RAMOS - Si eu soubesse que 0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS - Não 
o Thesouro tinha· dinheiro para fazêreste tenho que marcar a impórtancia dó credito. 
scwviço, accoitava o peojecto do Sr. Heredia, Para isso seria necessario o orçamento das 
llOdiudo abertura de creditas, obl·as e melhoramentos precisos. O Governo 

CAmara V. U 20 
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me . merece cohiiariça e eu lhe dou ampla · o oradoe fá.z cÓhsiderações sobÍ'e as càte
liberdade para fazef as despezas que forem gorias de predios p n' ella cstabeleeidás com 

.. precisas; afim de realizar · no Districto Fe- relação ao pagamento das taxas, mostrando 
deral esse nielhoramento' iildispensavel á sua ~Jmo o::l·propriétados a.lmsâ.i'iam na cobran~ 
população. ça que por sua vei fitriam dos inquilinos._ 

A emênda autoriza ·a abertura do credik> Os Pt;eiios que i:iagâ.m 36$ vi'rão a pagii1• 
necessario pai'a as obras de melhoramento 72$00~. · . 

. · .do abasteciniento da. agua e estabelece com•) Vê, portãnto, a Camara que a vantagem, 
~compensação dessa despeza, não só 0 prod,ucto si vantagem ha no projecto substitutivo, é 
liquido da, .penna da agua, como quer 0 pro- para os predios grandes, dos ricos. 
jecto dQ St·- Heredia de Sá, mas tambem a A classe média, transformado .esse pro-
cobrança de taxas devidas relativas a exer- jecto eiu lei, sorá a 1!tnica onerada. . 

· cicios findos, conforme tambem estabelece o Pensa. quQ ó hobt•e. Deputado pelo Ceai'á. 
substitutivo dos honrados Deputa~tos. ·devia, de peelcrencia, apresentar um proje- · 

A emenda manda tambcm qüe a rct1da cto revogando · a lei n. 489, que regula a 
eventual proveniente da. Inspecçã.o Geral de applicação dos hyd~'ometros. . . . . . . . 
Ob P bl. · J)is.mtiu o <hssumpto no anuo findo. Mam-

. ras u was SeJa a.pplicada áquellas obras. festqu-se fhtncaménte contrario ao árren-, 
Estou certo, Sr. Presidente, que si fõr ap- damento do serviço de ttguas. Disse, quando ' 

provada a emenda, que .·apresentei e o Go- encarou 0 problema pelo lado da hygiene, 
verno supprir a po]!ulaçãa da agua qué ella que era partidm;io da agua · en:i abundancia . 
. precisa, poder-se-ha, então, lançar o au- Não se oppoz ao eni.prego dos· hydrome- . 
gmento que propõ~ o nobre Deputado, c a tros nos estabelecimentos indus·Griaes em que 
população o acccitará. a agua é empregada como capital. .. 

O SR. PAULA RAMOS - Os recursos que Não a.ventou idéas novas~ AJludiu it nece.s-
V. Ex. dá ao Governo elle já os tem. sidade das modificações na séde do distri-

buição .. ·.. . ~ .. . 
O SR.. AUGUSTO VAscoNcELLos -:-Mas,. eu Todos sabem que se fazem derivações em 

os especializo para esse :fim. V. Ex. diz que larga escala. , . . . . . .. . · · . . 
elles'não chegam, mí!rs pergunto: o Governo Pensa que, ~i eiwmuitos arrabaldes a àgua 
tem ou não o dever de p1•ovm• essa necessi- não é distribuída couio üo centro da cidade, 
dade ~ Que importa que essas rendas não é que para isso concorre, àléríl dos _factores 
cheguem~ · que já enl,!merou; a rtJde de encanamentos, 

Aceedito qüe erri. um espaço de tempJ rimis que é formada . de tubos de um diametro ·· 
ou n1enos longo essa despeza, venha a ser muit'J inferior ao dos do interior da cidade ; 

- coberta pela propria renda do. abastecimento Cita diversos exemplos de desvios e -d_eri;. 
d'agua, mas que ·não seja . . O serviço está vações feitos criminosamei:lteeni centenas de 
a:ffecto á. União, e é com os recursos das prcdios desta cidade, com desperdício de agua 
renda.s geraes que o Governo tein de atten- e les~io dos cofres publicos, . 
der âs necessidades do béfu publico. . , Achá c1ue para melhorar o serviço bastará 

. Disse hontem, Sr. Presidente, que ac- fazer uma conscienciosa revisão da rede de 
ceitaria o augmento de 30 % . si a esse. distribuição de agua, que depois será o suffi

.: onus correspondesse desde logo para a popu- ciente paea o consumo publico, sem ser pre~ 
·, ·lação o goso do melhoramento. Contiimo a .ciso 0 imp::>sto vexatorio lembrado pela Com~ 

pensar assim e não terei duvida .. de ij,pre- missão (le Orçamento. · 
· sentar projecto-estabelecendo esta taxa desde p.énsa cp.B . 0 serviço -do êilJ.?rsteciiüento . 
. que sejam · realizada.s as obras e . mell10ra- de a.rsua é inherente á. Municipalidade, 0 que .. 

menta necessario~ . e_stando a populaçã.o de · a sua renda . sBria s3gura si a ella esti_vesse 
posse de sufficiente supprimenta de agu:t. adstricto e fosse cobrado 0 imposto de ponna: 

· .·O SI". Henrique ~agden começa 
. congratulando-se éói:i:i os seuscóllegas os Srs. 
·.Francisco Sá. e Paula Ramos pelo zelo e em
. peilho que teem dispensado em fa.vor dos lle
. gocios do Distficto Federal. 

Nem por isso deixa de estar em desaccord.o 
.com·::mas idéas, sobretudo qua.nto á. questão 
de abastecimento de agua.. · . 

Pensa o orador que, uma vez convertiUa 
em J?rojecto de lei a emenda substitutiva 
de seu collega,o Sr. Heredia, devia ficai' sem 
e:ffeito alei 489, de 15 de .dezembro de 1897. 

de agua conjunctàmente éom o predial. 
, são estri.s as ccnsiderações . que tirilfa a 
fazer c, terrninando, declará. que vota pela 
emérida atnpliati va . tlo seu coiupanhe~ro de 
bancada o Sr. Augusto de Vasconcellos . 

O substitutivo da da Comrriissão não tcriÍ. o 
seu voi;o, principalmente pol'que o augmento 
da taxa. começará a: sel' posto om execução 
desde já., ao passo que o beneficio que esso 
augmento _ promette, o melhoramento do 
serviço de ahastecimerito, ninguem, sabe 
quando começará. (Muito bem ; muita·bem;) 
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· 2a discussão -dQ projecto n~ 224, del900~ 
estabelecendo asbáses para a organizaçãode _ · 

NÍngiwm mais pedindo ap"alavra, é encer
rada a discussãoe adiada a votação até que 

·a. Com.missão clê parecer sobl'e as emeirdas 
oifet'0Cídas em. 3a discüs::~ãó. 

socie.dades cooper .. ~tivas; · . . . . 
3." di~ct1.~são do projecto n. 34, de 1901 ,_au

toriz<tndo o Gove4no a. llispensn.r . a The Léo· 
O Sr; Pres~dente___:;Nã.o ·. bavcn(to poldina Raif.way Company <ia obrigação ele _· 

nada Ii1a.is a. tratw, designo p .. úa amanhã a con.-Jtruir o trecho entre Glyccl'io c_ Sel't'a do 
seguinte ordem do dia: . · F1·ade, da E"trada de Ferro Ceíltral de Ma- 

-votaça-o· d.o .P 'OJ·~cto- _1 42 de 1901· fix:ando cn.hé, fie<tndo - u~nitad? o capital soln'é. _que_ 
v · I ·"' l ' ' . ' " · l'CCa} e '' "'"I"•ntta ·ci" JllrO' de 6 °/ 'to J<t fi· . as lbrç1as d_e terra pai·a oexercicio de )902- -.. 1 

.- ';. "':" <•. · . -.. '" ,.-~. a. : o ' . · · 
(2a di ··cussão)· - .. · · - - .. x,tdo p,n,t tt hnha em tr,tfe0 o, ·. . .. 

· ::; · .. _' .. . . . .· . . : _.· . . . _· - Di.;cus~ão unicrt do projecto n. 263, de 1900, 
. Votação do projccto n. 23lA, de l900,elc- a.utoriza.ndo o Poder Executivo a compútn.r 

v·imdó' a 16 o numero de eilgenheiros cht~fes todo o tmnpo de ~~yviço pt'csti\.dO peto . enge~ 
de dístricto . . na OtrcctorLt Gee<Ú. dos Tele- ilheiro . Augu :to Téixeii·ü. Coimhf<t -em iliver- . 
graphos, nv ~xerckio de 1901 . (3a ~iscus~io); ~ó.~ cqmmissõe,-:; do:~ , MJni,tériós ~a. Iildust~ht .é 

-:- ·.. · . · · . ··, . . .· · . F'az;encla, para. o eft.c1to d~t fixa.çao do3 venc1~ 
Vota.çao do JJl'OJacto -n~ 177 A, de 1990 .• manto.-.; de - inttetividade dó mêmio · eng~~ 

mand~ndo contar . co_~:W ., ten:~p_o de ~et·~tço illi.eiro~ apo ;en ta.do por . d~ci'eto de 12 de fe~ 
e1fect1vu,. para tod_Q::; ~~ e!fmtos le0 ae.,, .o vereii•o de 1895· no c_argo deüupector do 
P,aSSQ.~o fo~·a d~s ~·espectn;os _ emtJl:eg:ospelos 1o dist~;icto do.:; porto~ m <tdtímos, cmil pare- · 
func~wnarws c1~1s da U-mão, dcn~ttttdps por cere{ clM Coinrili:'i :'lÕe.~ (le -Fazeiida e .. Indu.;;-: 
mot~vodos movnnentos revolucwnarws ·oc .. t.L'Üt elc .l899 e ele o1•çàmerito deste ánno. 
corr1dos . até 23 de ago3tO' de 1895 e que fo- · · ' . " · · 
ram rer~dri:üttidos, .co·m parecer e emendá. ·dâ Levanta.~:m ri. só~:'lão <i~ 2 horas e 30 mü1tr,; · 
Commissão de Constituição, Legislação e to$ d<:t tarde. · · 

. Justiça. (2• discussão); . 

Votação do ·])rojectó h-. 254; de 1893, :1ut6:
rizando o Poder Executivo a ele~ar a 1:800$ 
n. ;pensão concedida por decreto .· de 26 de ou~ 
tubro de .1869, .ab coronel honbi'ario do 
ex~rcito Antonio Bezerra Cabi'ál (dis~lissão 
umca); . . _· .. · .. · ·. 31 a SESSÃo E~t 12 DE juNÍIO DE HiOI 

Votação cio reqliériniento do sr~ Deputado 
Francisco de Sü. ao projecto n. 41, de 1901, p 1•esidenciá do s1·; Vaz de Mello 
relativo á emend·t offerecid<t ao projecto _ 
n. 62 A, de 1900, aritorizi1ndo b Govet·no a A. ; · d' , ci · .- h d . ·· · 
applicar, exclusivamente, com o serviço do~ , 0 mew- ta p~oce e-se a c ama a, ,11 JUe 
abastecimento de aguada Ca·pitt~l Federâi~ :respondem os Sts. Vaz de :1'1ello, Carlo:s de 
a. renda liquida re.:mlt<mte. dà cobrança de Nov~.es, Angelo Ne~o, . Ag_ap,üo ~os Santos, 

. pemns de a,O'ua (3a. di.;ci.ts'ão)· · Rodr~gues Fernn:nde:s, J~se Euzel:no,. Cunha 
·. ' _ o . . ::; ... ' '.l . . . Martms, Noguen·a A.cclOly, Frederico Bor· 

. Dtsctlilsao nn~ca do parecer n_. ~1, de 19q1; ge.:;1 . Sel'gio Saboya, Gonçalo Souto, Eloy --
.JU~gan~o quo nao ~e v e ~er acce1~a a P .. m~mila de SouZà, .. Tavar~3 de Lyra, Soare.s Neiva; , 
n!ierec1dtt na 2a dt~CtH::l<tO do prOJecto l~. 200, Camillo do HoHá.nda; Silva Mariz, Ermi-. 
de 1900, que autoriza. o Podei' Exeenttvo a rio Colitinho Celso de Souza . 'Julio de 
n.bril' ao Mini:;terio da. Indu,tria, Viação e Mello Elpidid FiO'tieiredo EpamÚ10ndas .Gra~ 
Oqra;; ~ublica.s. o credito e.3pec-i.al de ~0:750$ éindo: Rodrig1,1e~ · Doria,' Seabra, : Milton, · 
para· mdemmzar o .~ ;tado do Cear<í. ;~a Maiioel ·ca.~tar10, · Eugenio Tourinho, Alve~ · 
::;o;mrrm : que .. _;·e~olheu a.Q::l cofre::l- d~ U1:uw Barbosa; Adalbei'to Guimarães, l?aranhos · 
para con:;ervaçao - da.s linhas telegraphw:,,s MonteneO'ro Pinheiro Junior •Heredia de Sá · 
qlle transferlu .a:.e ;ta; n.o.J-termos do acéoedo Celso· do~ ::àeis, Augusto d~ Vasconcellos: -
de 16 de fevermro ultuno; . . Barros Frap.co Junior, Deoclecia.no de Souza;-

Discussão unica do projecto il: 200, de '1900; Lourenço Bapti~ta, Silva Castr(); Custodio 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- Coelho, Aureli!tno dos Santos, Mar,trins Tei- · 
nisterio da Industria,. Viação e Obras Publi- xeira, Viria to Mascarenhas, Gastão da Cunha, 
cas o crodito especial de 20:750$ para-iride- · Ildefop.so· Alvim, Penido · Filho, :Esperidião, 
mnizar o Estado do Ceará. da somma · que Alfredo Pinto, Francisco Salles, .Adalberto . 
recolheu aos cofres da. União para conserva- Ferraz, :Leonel . Filho, . Antonio Z:~charias, . 
ção das linhas telegraphici.ts que tra.nst'eriu a Manoel Fulgencio, Lindolpho G;:Letario, _E;du~r- . 
esta, nos termos do accordo de 16 de ·reve- do :Púrientel, Francisl:)o :sã; .Qlegariq Maciel;;- ' 
reiro ultimo ; Ródolpho P<l,ixão, . Miranda ·Azevedo, · D~n(). , 
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·- ANNA::Es ·oA .· c~MARA 

Bueno, Valois de ·castro, :Bueno de Andrada, 
Cajado, Azevedo Marques. Xavier--de Al
meida, He1•menegildo de Mora,e:;, Lamenha 

· . Lins, Paula Ramos, Fl'ancisco Telentino, Soa-
• res dos Santos, Germano ~Hasslocher, lU v a

da via Corrêa, Vaspasiano de Albuq_ucrque 
e Diogo Fortuna. -

Abre-se a sessão. 
E' lida e sem ücbate approvada a acta da 

sessão antecedente. 
Passa se ao expediente. 

O Sr. Presidente -Antes de se 
proceder á leitura. do expediente, devode
clarar á Camara que no impresso distri
buído, assim como n:t publicação do Dim·io 

. do Congresso, relativa ás materia;;; dad<tS 
para a ordem do diá da sessão de lioje, 
deram-se dons equivocas, o primeiro fazendo 
figurar como dado para a. votação o projecto 
n. 135 A, de 1895, que não ngura n'a. ordem 
do dia, e o segundo apresentando como- em 
2a discussão o projecto n. 200, do_l900. 

. <- Sr. c ·arlos de Novaes (1° s~
creta1·io) procede á leiturà. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento: 

Valle, Francisco Moura c -Victorino Mon
teiro-. 
. E s3m causa os Srs. Carlos Marccllino; Al

buquerque Serejo, Gabriel ·salgado, Sà PeL
xoto, Arthur Lemos;Pedro Chermont, Antonio 
Bastos, Indio dó Brazil, Serzedello Corrêa, 
Christino EJruz, Joaquim Pires, Rayn;mndo 
Arthur, Thomaz · Accioly, . Vi1'gilio Bri
gido, _Lima Filho, Trin<lacfe, João Viei-. -
ra, Esmeraldino Bandeir::t, Es~acio Coim
bra, Pedro Pernambuco, Affonso Costa, José 
Duar_te,Araujo Góes, Raymundo de Miranda, 
Sylvio Roméro, Fausto Cardoso, Castro Re
J:>ello, SatyroDias, Rodrigues Lima, Tolentino 
dos Santo§., Eduardo Ramos, Galdino Loreto, 
Iri.neu Machado, Honrique Lagden, Nelson 
de Vasconcellos, Oscar Godoy, · Sá Freire, 
Raul Barroso, Antonino Fialho, Nilo Peça
nha, Alvos de Brito, Pereira Lima, Joaquim 
Breves, Estevão Lobo, Theophilo Ottoni, 
JDão Luiz, . Monteiro <le Barros, Monteiro da 
Silveira, -Carneiro de Rezende, Necesio Ta
vares, Lamounier Godofredo, Henrique Salles, 
Mayrink, Landulpho de Magalhães, · Arthur 
Torres, Nogueira Junior, Fernando Prestes, 
Moreira da Silva, Malta Junior, Domingues 
de Castro,· Costa .. Junior, Joaquim Alvaro, 
Edmundo da Fonseca, Luiz ·J?iza, Paulino 
Carlos, Cincinato Braga, Alfredo Ellis, Tei.; 
xeira Brandão, Ovidio Abrantcs, Benedicto de 
Souza, Lindolpho Serra, Manoel -Alves, João 
Candido, Rarl.Josa Lima, Marçal Escobar, 
Aureliano Barbosa e Pinto da Rocha. 

ORDEM DO -DIA -

. De Raul Sampaio Vianna, pedindo para 
juntar diverscs documentes para serem 
all'ectos ao estudo do projecto n. 210; de 
1899, que ora pende . do es~udo da Com
missão de Obt•as Publicas c Colonização.- O ·sr. President.e- Não havendo 
A' Commissão de Obras Publicas. numero leg~Ll partt se proceder ás votações 

das materia.,: constantes da ordem do dia, 
Comparecem mais ·os Srs. Urbano San- passa-se á materia em discussão. 

tos, Luiz Domingues, José A velino, Augusto 
Severo, Teixeira de Sá, Bricio Filho, Pe- E' annunciadit a discu-ssão unica do p:.tre
reira de Lyra, Malaqu~as Gonçàlves, A1•ro- cer n. 21, do 1901, julgando que não aevo 
xellas Galvão, Joviniano de Carvalho, Nei v a, ser a ceei ta a emenda ofi'erecida na 2 .. . di.~
Tosta, Marcolino Moura, José Marcellino, cu;;são do projocto n. 200, de 1900, que au
Pereira dos Santos, Oliveira Figueiredo; toriza o Podel' Executivo a. abrir ao Ministe
José Bonifacio, Sa.bino Barroso, Lamartine, rio d<t Indu;tria, Viação e Obras Publicas-,o 

. Padna . Rezende, Oliveira Br·aga, Adolpho ct;edito especial d~ 20:750$, para i-ndemnizaí.• 

. Gordo Alencar Guimarães · Carlos Cavai- o Estado dJ Ceam da somma que recolheu 
canti ' AnO'elo· Pinheiro Àlfredo Varélla. ao3 cofres da União para consevvação das li
Campos- c:rtiCl~ e Cassia~o do Nascimento: 1 nhas telegraphica:'l, ·que tran:'lforiu a esta, 

· no.;; t ermos do accortlo de 16 de fevereiro 
Deixam de comparecer com causa part;_~ ultimo. ·· 

cipada os Srs. Luiz GuallJerto, José Boiteux, 
Guedelha Mourão, Anizio de Abreu, JoãQ 
Gayoso, João Lopes, Pereira Reis, Gomes de 
Mattos, Moreil•a Alves, Cornelio da Fonseca, 
Francisco Sodré, Felix Ga.spar, Vcrgne de 
Abreu, Paula Guimarães, Augusto do -Frei
tas, Dionysio Cerqueira, José Monjardim, 
Sampaio Ferraz, Martinho Campos, Julio 
Santos, Bueno de Pai:va, Silveira Drummond, 
·Gustavo Godoy, Araujo Cintra, Xavier do 

Ninguem pedindo a palavra, é enceÚa.da a 
discu ;:;ão e adiada a votação . . 

São successiva.mente. sem debate encer
rados em 2a discussão os arts. 1° tt 16 do pro
jecto n. 224, de 190.:>, est<Lbelecendo às bases 
para a organização de sociedades coopera
tivas, ficando -adiada <L votação. 

E' annunciada a 3n. discussão do projecto 
n. 34, de 1901, autorizando o Governo a dis- · 



Câmara dos Deputados - Impresso em 20/05/2015 14:55- Página 2 de 2 

~..y;~~-~~~~~~~~ ~- • . -' · _-- ~~~ .. -~~~FTM'Ml'lf"'r- ;r&}Q:q~~E 

SESSÃO EM 12- DE jUNHO -I}E .1901 - - -. 

.- pensar a The Leop·óldina itaiitoay . Conipá.ny 
da obrigação _ tle construir o trecho enj;re 
Glycerio e Serra do Frado, da Estrada de 
Ferro Centr<.\l de Macahé, ficando limitado . o 
capital sobre que·recahe a garantia de juros 
de . 6 .% , . ao já fixado para a. linha .ém tra-
fego. - · . . · 

Ninguem pedindo · a palayra; é encerrada 
a discussão e adiada a votação. · 

E' annunciada a discussão unica do pro
jecto n. 263, de 1900, autorizando o Poder 
·Executivo a compuhr todo o tempo de ser
viço prestado pelo· engenheiro Augusto _. Tei
xeira Coimbl'a, em divet•sas commissões dos 
.Ministeri-Os . da Industria e Fazenda, para o 
effeito da fixação dos vencimento~ · de inacti
yidade do mesmo engenheiro, aposentadó 
pol' docreb de 12 de fevereiro de 1895, no 
cargo de inspedor do lo districto dos portos 
maritimos, com paraceres das Cómn1issões 
de Fazenda e Industria, de 1899, -· e , de Orça-
mento deste anno. - · 

Ninguem pedindo a palavra, é ·encerrada. 
a discussão e adiada a v:otação. · 
· Vae a imp:ímir o seguinte · 

. PROJECTO 

':N. 51-1901 

. : . . . 

o Sr. Pre8idente-:....:...Estanilo es
gota_d~s- as mat'erias..-. ·. d~ _- or9-~rii · dO .dià: é_. não ···· 
havendo numero legal para as votações,· de· 
signo para amanhã a seguinte o1•dem do dia: 

Votação do prõjecto n. 42, de 1901 , fiXândo 
as forças de terra para o éxercicio de . 1902 
(2a discussão); · 

Votação do projecto n. 231 A, de 1900, ele
vando a ·16 o numero de cng~nheiros chc:lfes 
de distrkto, na Directoria Geral dos Tele
graphos, no exercício de HlOl (2& discussão); 
· Votação do p.rojectó. -n. 17-7 A, ·do .1900, ·c. · 
mandando contar · como tempo de serviço- ·· 
offoctivo,· pata todos os e{feitos l~gaes, o 
passado fóra dos respectivos empregos · pelos 
funccionarios civis da União, demittidos por 
motivo dos movimentos revoluciionarios oc
cJrridos até 23 de agosto de 1895 e que for,tm 
readmittidos, com parecer c emenda da 
Commissão do Constituição; Legislação _e 
Justiça (2à discussão); · 

Vo~a.çã:o do project'O n. --254, ·de 1895, auto- 
rizando o Poder Executivo a elevar a I :800$ 
a pensão concedida . por decreto de 26 de· ou
tubro de 1869, ao coronel honorario do exer
cito Antonio BózerraCabral (discussão \mica); 

Vot:tção dó requerimento do Sr. Deputado 
Francisço dé Sá ao projecto n. _41, de 1901, : ~ 

Aittm·iza o Pode1· Executivo a-conce.de1· seis l'Olati v o á emenda o1feracida· ·ao projecto -1
· 

me::es de licença c01h m·denaclo a Antonio n. 62 A, de 1900, au~orizando o Governo a 
Fmncisco 'de Olivei,·q. Ftwtado, conducto1· applicar, exclusivament~. com o ~érviço do 
de t1·eni de .fa. classe · da Estrada de Fen·o abastecimento-de aguada .Ca.pitãlFederal, a. 
Centrar do lJJ·a:::il · · .. · - · · renda. liquida resulünte da) cobrança de 
A' Commissão de Petição o Poderes foi pennas de aguá (3& discussão) . . 

presente o requerimento,-cm que oSr. An- Votação 'do parecer n. 21, de 1901, 
tortio Francisco (le Olivoit~a . FuPtado ·solicitt\ julgando q~e não devo se1• ac~eita a emend:t .-: ·. 
um anno de -licenç<t; com tod.os o3 venci- offcrecida na 2a discussão do projecto n. 200, 
mentos, para tratar de sua saude. de 1900, que autoriza o Podor Executivo a 

Attendendo a que o supplicante esH real- abl'ir ao Ministerio da Industria, Viação o 
mente doente, como provou com o exame de Obi~as Publicas o credito ospoci.l.l de 20:759$ 
valitlez a que se submettcu pora.nt~ a Dire- para. in«::emnizar o Estado do Ceará da 
ctoria Geral de Saude Publica, é'a Commis- sommoc que recolheu aos cofres .da União 

· são de parecer que lhe seja concedida a li- pat•a conservação das .linhas telegràphicas 
cença ·que solicit')u, mac; · apenas por seis qu:o transferiu a esta, nos termos do accordo 
iríezes e sómente com ordenado. de 16 de feveralro ultimo (discussão unica); 

Para ·esse · fim, . submette á consideração ·votação do projecto n. 224, cJ.c 1900, esta. 
da C:tnnra o segui11te projecto : belecendo . as bases . para <.l o'rganisação · de -

OC•)Il-gresso Nacional resolve : sociedades coopera ti v as ('~" discUssão); 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo. autori- -Votação do · projecto n. 34, de T9cil, au~ 

zatlo a conceder . seis mezes de -licença, com torizando o Governo a dispensar a · The Leo· 
ordenarlo, a · Antonio Francisco de Oliveira poldina_Railway Company da obrigª'ção de · 
Furtado, conduetór de trêm de la classe da construir- o trecho entre Glycerio e Serra do _ .• 
Estrada de Ferro Central do Brazil, p1ra Frade, da Estrada de Ferro Central de Ma .. - · 
tratar de sua saude, onde julgar conveniente. callé, ficando limitado .. o capital sobre que' 

Art. 2.0 Revogam -se -as disposições em recahe a garantia de juros de 6 o J;, ao já fi· 
contrario. _ _ _. _ · .. _ xado para a linha emtrafego (3a discussão) ; 

Sala das Commissões,i2 de junho de 1901. Votação do proJecto n. ~63, de . 1900,' . 
;_Espe1·idião, President'e.-1'avar~s de Lyra, autorizando o Poder Executiyo ·a. computar· 
relator; -2-Jose Et~:sebio.-Trindade. ·· todo o tempo ~e S~!'Viçó prêstado pelo. enge .. 
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5~ ;: __ a __ ._ . .. ·• ... ·.·· . w.. .. ·J 8 ·- · .. ··•·: ' . · -~~·· ' .~: _ . < 

nheiro .Au.gustoTeixeira .Coimbra, ·em dive:r- o s:r. ;cár'tos · de :rwo-v~t;~ ·-. · . 
sás commissões dos Ministeriõ's da Industria. ( 1° Sec1·e(aHo ) p~;oc~~e á ·leitu.i.~a de_ ~egüii:ite 
e Fazerid~~ para o efl'eito da, fixação -~os ve!l-
cim~ntos de inactiyidade do __ mesmo enge- ·EXPEDIENTE 
nheiro, aposentado pqr decreto de 12 de feve- Offi.cio.:; : .· : · · · · · · · ·• 
reiro de 1895 no cargq;;de inspe.ctor do 1 o dis- Do . 1 o -Secretario do Séi:Jado, de 11 do. 
tricto dos p01•tos i:naritimos, com pareceres t · · d · s d -
das Commissões de Fazenda e Industria de corl~en .e, commm)lCí\nQ que .o ena o nao , · 
i. 899, .:e_ de . o._ .rçai_nento -. d_ e_ste a. n. rio . (d.fs.cil;ssão. pôde"dar o seu. .. ~Ç\'3~e.ntim.énto . á. p_ro~osjç~o 

desta . .. C.a_ma_ra. ·,· . ma.n_ da.ndo . ·. con.ndera..r ,. a_ ... . ; unicà. ) ; . . . t 
· · Votaç,_ão _do_ proJ·ec_to n .. 1_30 A, d.e_' 18_9_8, d, e-. reforma de tenente-coronel 1,\ntO!lÍO. Au,gtB :) . 

- NogÚei_raBa11mçi.nn, nq posto · dete_I_J.eJ1té~corq~ 
terminando que os membros do Tribuqa_l de ne:l com a gl'aduàção de coronel, para . todos 

·). Conta_s sejam aposentn.d,os com todos os · -yen- . os effeit()_s; etc.~IQt~~ra<l,á; _ · 
· cim,en,tos a;põ~:~ 20 n:n.nos de serviço, o,u com 

os vencimentos proporcionaes após 10 a,n-. . Do Minist~rlq da. Ju.stiça, ~ Negocios!nterio
. nos, :prq:vada a invalidez, e. dtt outras pro-. res, de 10 do corrente·;·: .envümdo · a, se-
videncias (la discussão). guinte · 

Trabalhos d.e Commissões. liiENSAGEM • 

'Levanta-se a sessão ás 12 horas e 4Q m.i~ Srs, Membros do Congresso Nacional-:-=-
mitos da tarde. ·· - ·. Tendo em. consideração o· que po.nd.e:roU. o 

32~ SESSÃO E,M 13 DE JUNHO DE 1901 

Pr~siçlencia do .. & ~ · Vaz de 1.-IeUo 

Ministro fla Ju-;tiça e Negocio:~ In,t.~riores .:P,.a 
expo -~ç~ó ju.nta,, sob1;e a nec~ssidad.e . de ·. so
licitar..;se do Qongi·esso Nacional a, é.9:n.ces§~O 
do credito· de 3:957$200, á sub~cõnsig:gaçao 
~ Ve.:;tuario, caiça.do~ para. os a_luri:mos gratui
tos~, da verba :_.,...;. _ Gy:p;:u,la'>io Nacion~l ~ In-.. 
ternato.....:. para occorrer á~. despezas, dti._:.. 
rante o actual exercício, com ·· o _accrescimo 
O-e· lO alnmno.~ grattlitos, em :virtude. d~.~leY 

,. Ao. meio-dia p;rocedé-se á chamada, a que n. 746, de29 de dezemt,ro de 1900,-cabe:-me . 
· respgndem os Srs. Vaz de Mello, Ca.rlo3 de a honra de. subniet:ter-' á.. vossa escla:r~cida 
· .Novaes, Angelo · Neto, Agapito dos Santos, apreciação o asst~rilpto, afim de qqe<)T,<:>'S : ' 
':Luiz Qualberto, Bricio Filho, Sá Peixoto, digneisr~solver como fór acerta,do. ·-··' · . · 
· Christino Cru~, Virgílio Erigido, Noguetra c~pitaÍ Feder~l, 8 de. jun)ló,. de 1901.~:: 
· ;t\ccioly, Franc~sco. S(L, Frederico Borges, llf: Fer~a:: __ dê ·. Campos Sal~es._.:....A' Corn~issão 
J3e:r;g~o Sa}2.oya, Carrii~lq de . Hollaod,a, Silva . de Orçame;nt.o . 

. Mariz, Elpidio de-Figueiredo, Epamin,c~das 
__ Gl'acindo_; Araujo Gó.~s. Rodrigues Doria., Do mesmo Ministerio, de 11 do cór.t;'ente; 

Seahra, Manoel Caetano, Eu.genio Tourinho JlVianclo a seguinte . · 
Alves Barbosa, Ada1berto Quünarã.es, Au- MENSAGEM 
gusto de Freita,s, · Paranhos Montenégro, 

· Cel:so dos ~eis, He,nriq u~ La.~den, N e}son. d,o Srs. Nlem bro.ª. cio Co.ng.t;'~sso Nacional -:-:
VIl,s_con.cellos, Deócleci~t;l.O ue Souza!, · LO.tt- Tenho a bo_nra do . submetter.,v:os a inclusa 

_, ·ranço Baptista, Alves d~ Bl;'ito, Silva Gas~r<;>., ·exposição, que r.fie dirigfu. - ~ ~inistro· da Jl!}F 
·,Ai.Ireliano. dos Santo.s. Mar.till.S Teixeira, Oli-· tiça.e Negocios Int.eriores, so.b~·e a neces~~- :. 
veira Figueirl!do, Viri.ato Mascarenhas, José . dade.de s.er raWicada.·aautprizaçãõ . conf~-: · 
Boni(acio, Ildefonso Alvim, Espe1•idião, __ Al- rida ao PoderExecmt.iV:on_0.art . . 3°, n. Vl .da 
fredo Pin,to, Carneit•o de Rezende, Francisco lei 1~. 652, de 23 de no_vembro de 1899; por 
Sall_es,.Adalberto ' Ferraz, Leonel Filho, Ma-. ter caducado tal ·autorizaÇã.o com-.o encérra~·-. · 

.. JilOel_Fu)gencio, Lindolpho, Caeta11~ .• ;. Pa.d_ué!t · mento -do exercício. deJ900, ·segundo q ._pa·· 
·:, · ~~~e!ld.e, Din,o.. Btt~_Qo,: B~en,q. de Andrad.a,. .recer emittid0 pe1o Trib,un(1LdeGontas .. : : .• • 
• ' Çc;tji),~O. , Pé.W,liJ;l() Qar~()S, Aze~ed,o, NI<Lrques, . 'capitarF. ede_ra_l, 8 d.e. J·unh_ d_ .. -_de. 190 .. 1. __ -,-M ... • . Xavier, de Almeida, Lindo1pho, Serra, João . 

éand}do, Càdos êavaica.ntl, Paula Ra,moà, Ferraz de Campos SaU~s.~A' Commissãod,e· 
Frâncísco Toientino, José ·Boiteui, Soa1~es dos Orçamento. · . · .. .. · . ·· · . 

:$~pto~~- Vespàsi~rio d,e. A(bucnt~rq~~e· e D~ogo . . Do Miui~terio d,a G.üerra; de 13 do.correnté, .· 
·'; -~oJ;tw;ta,. · . . _ · · satisfazendó a requisiÇão' dé-stá óárnara:·no·· 
· Ab - ofilcio n. 367, - de 31 de dezembro do,.·anno· . . 

- . · re-se ,a. s~ssao. íin.do.-"---1\. q~em. ,fe~: 2' reqq~~içãp. (A,' qi:>IIJ.t 
· E_' lid~ :e sem. debate app~o_yad~ a (.l,cta., d.a missão de C~~:'3~l~UlÇ<J,()_, : J;~gts~(LÇã:o :, ~> Jqs..- -

• .; ·13essão antecedente. . · .. tiça.) - · .. , · · · · · · · , -
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P~r.Ro~rÍg"es Doria dÚ que a Í~rhb~~a.:se . bei;rr. ~ o_i'a,do.~ d~ t.er, dado. o' se~{f? 
puoHçaç~o n~ integra:, no Dia.rio do Congresso guinte a.p~rté, qu,e ; :1\ãQfo,i tQm,a,do : :~ . .E po_r:. ·-~ 
e _Jornal do O!!m~Mrcw d<? hoJe! do bell~s.:limo q1,1e rião :fo~a;m . ~a~~~rn, . suppreS.êÇ.I,S 3:s · c~- _·:.-;
discurso do seu IllustradQ. ~Imgo e -collega deiras d~ historia .. : natural e de chirnica_, qú,e. :< 

· l)r. A:u.gusto de ~rei ta~ •. obriga-o a. vir ~ .. tri> tamboril são éstudadas no 'cui'$osecu.Iidariof· : : 
bu,?a·fazer -unia . ~Or?~'ig~r;,d_;a _ à dOlJS .gÇ)s -~eÜs . ·Proseguindo; di~ .; · ·Ülrts.tr~do ·. DâpJia,ko•:x; 
apa.r~es, que. fo~am. apanl\a:dos, par~~ce~d.o, bahiano, que «estás consider-aç_ões impu,iiha)n~ ·- :; 
expn~mr, o .pr1m~~ro, ~~lt.a, ªe · C9Jl)lecl- a suppréssão ào uma .cadeira inutil. . . . · · 
w._e~to d9 ~ssu.~p,p~(). s.o~re ·q.ge_ .semaA;f~stt;~.u, · · ·~ - .·' · · · ·· · · ··. ·· · · · · · 
c o ~t;lgun~o, cm~s~um,d~sprqposit,a~ , ..:. · · · ~hl vem o, s~gundo aparte a q'l!_e se re- ·: 
- .. D1scqrr1a ·o :I~li.lstpad,o . Deputado . bahiano ferm o orador . , . _ . 
sobre· a liberdade Q.e ensü;tô ,e dizia:: «Ao' lado _ <<0 -S,10: Rodrigues ,Poria:.;A.physica nãô ~r~ >· ;;: 
do professor offi~ial; ahf es'Çá, o professpr Ü; inutiL. Porque não se. conservou o curso~>> · .. · ;:; 

. Y~C, d~SJ?OD_db d?S rne~_nio~' -l!tQÓrato.rios ~~ gªo . ·. ·_Q • orador.-_nã_o . p~d~i·ia; , te~ da.·.·d..o ist~--- :~;;;:J 
b1r1etes;se~ se lhes mqu~r1r de onde yeém>>. - · t · · t o eo 

_- .. Edm seg~idá, vé~ 0 p#me'fró !Lp~r.t~ ~o apare,_mas stmo.segmn e:_:.,-, .· . vernonão ~: 
-ora or: -. . . . . . córisiderot,i a physica ' iriut~l, e_ tando. a~sim ··- . 

que conservou o curso .• >>, . - · -
« O Sr. _RôcZrigues Do?'Üf~E' ul'n m,aL: J~- Sabia o oradoi• que. ~ art, 53 do regula- ·: 
Cont~nu~ndo Q D,r. Aug1,1sto de.Fr~\tas ,diz: mento das faculdades de medicina dizia:- . 
<~Ahi est~ a extensão da liberdade d~ en· Ao ·_substituto cta ·sa. secção incumbe :faze!' c:::~ 

~ino ·~n.tr:e I;J.~. etc. J?ensa ~e_r .o nobre pepü-: . um- curso cte pJ:i:ysic,a, · _éomplein.eA~ar· .A?. '·<:: 
- · 1iado. por S~rg1pe;defe,nso.r çlas.1déas a.tleanta- ·curso •. <i.o 1° ,~n[).o . . weQ.wo . . e _ pllarmaceutH~q, ; ·: .; 

tadas_ em· +na teria . Q,e; . eruüno, ·!!m -. g~~-od.e curs~ cujo P}'o.gra~Dm.a. _será ·in~icado ·pelo : .. ~• 
n,J,~l.>>. . · · . . • • · . ·_ .. · lenteAa cad~Ira de chumca. ~nediCa, etc. · • 
. ·.Esse não deveria ter sido o aparte do · ora..,_ Pa~a. pro.va disêo b.asta lér .. Qutro aparte>. 

·-.... ~Or, mas Sim : Jsso" seriâ U?J~ m_al; , isto ~- do .orador l_ogq_ àm Segu,iqa: . - · · ;. /} 
el.ltreg~r~:rn~~e ~s g~?.ine~es é_lab(>ratorio~ .dos . «-o. .· Sr> . R~dri.qu_es . Dat;ia:-0 mestp._o pro.re8r;~i 
e~tapel~,cni1~ntos ~e en~l~() a. 9.11e.rn _quer que Sf:>r q11.e :fiçass<rdando o curso~ >:>: .• . • . · :::: : 
fol3~8,; f!_l?~· Jhes_ ~nqJ!II'.~r de. ond!3 · vee_m, - • . -. · . . .. . : : · ... · : .. ·· . · , - . . · .. _::-• 
-quaMo n,a.-o. 1g.J,l;O_fi1:V~- Ç>,pl;';td,oJ; qu,~j>s_ Cltrtig'o_s .. L.ogo_,? . c;>ra_d.oJ;ti_n,~a ~onb,ecl.m,_~I1to, (~O; cu.rs0, :·: 

. ~9Q a._}.Q3 12·e_rm1ttem aos profis~iob.aes i:tacio•. 4e. pl;l,ys~ca, que, ~- per~~necer,- po~Ia ser '· 
. naes. e e~tra.ngeiras fazerelll cursos .. -li v rés no fmt_9 pelo Jen te·. . _ · . .· . _. · 
recinto . . d(:)s esta.~el~cimántcis, e~cluidosi _Sap_ est.as ~s c.on~1~eraço_es q~~ tlQ-,11:~ º' or.~~ . 
porém, os.-!àborator~os,-,.,0s ·•· gabinetes tias d_9r .a fazer ~obre s.eus aparte~. que,_ cp.1-no . e~ .. 
clini~as ; precisando o3 professores- ·apre- .ta.o, .se 12resta_J;U a mt~~pre~açoes (!ef~~tuo.~as, .· 
sent_~r seus ·diplo9a,s, .f(,)lha, cor:r;oida, pro.- equ~ hao de s~r mt~Ito hdos po~que ~e~~ , 
grammas . e .. relfl, torws -mensa.es . ·ao diréctor, no :d1scu_r~o do Illustr ad~ Deputado J:>ahiano, .:1: 
que-é fiscal dos cursos, que, são arinúaes e _CIJ,Ja copwsa eloquen,~I~ todo.~ adll\lra,:rn, e . 
p·odem· sersuspehsos, ~-responsabilizando,..seos ·ct.esta s9rto o se~ belllss~mo. dlscursl.). ha de 
mesip.o~. p.t•ofe_ssores' pel~s. despe~a,s que fi. ser mmto procurado e hdo,.. -

. zerem., pelos, d.a,W:I\0,3, ça::u.sa._dqs_pelos·alurmios, . · . . · . . 
. etc. - · _· ... . · . · · .···· ... · _ ···· ·· · · 9 Sr.., ~red,erlco, Bo.r--ges...,:,.St• .. 
· .· Paratalv~z ar_1•efec~r o enthusi';ts<no:'que q _ P·~esidente, lendo-; o . diSCUJ?SO do ·.honr<J.dó , . 

1:llustre Deputado:. bah1auo tem pela; u herdaae · D.~p,utad~ pelo 3o distr1eto .desta ~ Caplta,l, . p:u" ; : 
' dé ensino', i:J.l1é lhe p~rece tran.sud~r de cada' . bl~cad,() h_oje no ])_iado clo .•• oong:~ess.o, . 'dépa:reJ :
·ªrtigo.· ~o:- cj>digo; b~sta le_l'. O, ar.t:. ;382,IL :~ __ comum ª'Pi1~t_e g,1,1e meé ~ttr_ibuido~ <1:U.13. s~. ::--;·· 
_A- orgam~aça_o ·ctos ·· pr~g:rammas . d,é' ,ena;ir~o . é· ;a~ha . cone e !:)Ido pos seg11mtes term?s: ._ « Ep,;:.:;;; 
·da·exclu_sJ;v.a::ç?mp.etenCia,_ da cong.r:egaçã;o,. d~: ·. na_o _fiz . •.. accusaçao . p~ssoalnem · mdividu_a,~~~ ·=:'_~ 
~yir.J.nasro ~~~c~OJ1~l, sendo,. to~avia, pe~wit_.; .:t;el .. >~ - · .. · ... · . :. · •· -·· · . · . . . _, · 
t~do á~t~OJ:lgr:eg~ÇlOes dos, mst1]ut9~ equipa-:. := _No. a:pa!ll!-ª'IT1en,io. d.~st~ _a.pa,r;~e._Jxa . U..IlJ, ID_lk :' '''.:. 

·: -r~flos,\subw,~~~~r ,;-- ~n,t_es . d.e -tern;Un,a,di:( 0 _ : mf~t(), equivoco. . ·· · ~ . · .· .. · ·. .. :. - :. : 
p:ra~o. d,~<Ju.ra,ça,o - dª'qu.el.Les _prog.rammas, á· Q no,hre.Deput~do. pe1o _- I>~s.:tllWt(), · Fed;e_r~, . ~, 
coj;l.s~dera,çãp do,Oo:\'erno, et9, •· · . --· : ~ · - prop,OA;do.:s.e adefe~d,er. a. .. magíst.ratU,;ra. ~q,ç~J/~ 
_· .. · E': a.~.s~tXi - ~_- l,ibe:r:da«;Je . q-g~ spj~ita, . os · pro.~ de var1~_s, •. CltCCUS[\ÇO~s q)le · 4ll.qui lJl(): .(o~~W:;j: 
gr~:rn.wa.s dos outros es.tabe_leç~In.el1.tos ao~ dO.. endereçadas .· p_elo. · · no.l;>I~e. D,ep.t~tado p.elq ·RW.:>''; 
G:ymnasio Nacion_al. ._ . . .- • • ; : ·:_:::-,··. · Grande dq _Sul,p Sr .. Barbo_s~ ,Lima, ~ ,n~o.y,; 

Procura v~ <? • Illu~tre .· Deputado ·bahiàno, se achand() este 1llw;tre I:)~p_uta,do · :P:reseD,t~~ ;.::: 
- j~_stificá.J; a . s~ppress_ão da _cadeira de,-'.pi:iy~. quando S. Ex. or~ra.l& ciei ·o segu,inte apart(3, ~~,;~ 
s~ca, ,por .ser esta ~ma.~el'la · bem e~sina<i<L. «S. )ix: . o S1·. Depi4ado Ba;rbÔsa Limac,'' ;~~ 
pp, -9urs,o: s~G,U,_Il,d(Llfl.O, , , C()lE-~-. s.e . :p~d~(L v,er · ntio. fez accusaçcTo j_jesso_al; . nem .. indi'Oiduà~i~. ~ .~ 

_ao programma do Gym.naSIO NacwnaJ; , e zou.» . ,. ·. . . . .. ~ .... '.-.:-., 
. ::;:: .: ~ 
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. . . -Abso~utamcrite eu não podia cla1' ó aparte, 
·cqncebido nos termo;; em que vem publicado 
no Diario do Congresso, porque não pronun
?iei ;discUl'so. algum, tendo por ohjectivo a 

- JUSt~ça, do Dtstricto Federal. 
P·ara ·que eu; em a.pg.t•te, dissess3- «eu não 

ftz accusação pessoal, não individualizei», era 
necessario que tivesse emittido qualquer con
.ceito em relação á justiça do Districto Fe
deral. 

VozEs-Perfeitamente. 
0 SR. FREDERICO BORGES - As.;;im, a!Iirmo 

que houve manifesto engano no apanhamento 
deste aparte. (Apoiados). 

' . Uma vez que me acho na tribuna,- e feita 
esta rectificação, afim de que esse aparte não 
pãsae no.> Annaes, do modo por que so ach!l. 
concebido, aproveito a occasião, para de

·clarar que, no correr da discurso do illu;
. tre Deputado pelo Districto Federal, eu me 
.pronunciei energicamente contra essas ac
cusações gravc.3 a uma classe (apoiados), ac
cusaçõea vagas que, ferindo á.quelles quo os 
podiam merecer, envolviam, entretanto, ca
racteres distinctos, nobres e dignos de todo 
o rospeit-J . ,(Apoiados ; m·ttito bem). · . 

Foi S3mprc este, no corr0r do discm·so a 
que me refiro, o_ meu ponto de '!is_ta, e 
lembro-me bem qu~ disse então em aparto, 
ao nobre Deputado, que, no dia em que eu 
subisse a esta tribuna, para ap••eciar acto:; 
de_ qualquer juiz, o faria com as provas na 
mao ; por Isso que ... 

Ui\r SR. DEPUTADO -Parfeitamente, foi o 
que ouvimos. 

O SR.FREnERico Bo::tm:s- ... ou não c1uería 
que, pJr meio de accámçõea geraes .e 
vagas a uma classe, fossem confundidos os 
bons com os máos. 

· . Foita esta rectificação ao apat•te, conce
' btdo nos . termos a que já me referi, 

:peço _a V. Ex., Sr. Presidente, que se digne 
:. providenciar afim de que, dos Annaes, con
s~em as explicações que acabo, de addu

. ztr á Camara do.:l Deputados. (Mttito bem.) 

O Sr .. Bueno de Andrada(')"
Sr; Pre~1~ente, o <'mincnto republicano, 

_ Sí·. ~eneral C&mpos Salle:;;, tomou para com 
o parz, -n? iAlmpo da propaganda, diversos 
compromisso:,; que ellc tem que desempenhar 
agora, porque sohJ'e elle pesa a rcspon-;abi
lidade quasi total do Governo. 

Sr. Presidente, dependo de V. Ex. f<.tzer 
com que o eminente propagandista não falte 
com a sua pal~yra de ~vangelho, proporcio~ 
na.ndo a_ occasiao para que desempenhe um 

O sEtediscure) não foi revisto pel~ orador. 

do;; ponto:,; da pr•opaganda ·republicana, 
cumpra a sua palavra compromettida .. 

Refiro-me ao jogo das loterias. 
No tempn d~ ·propaganda, um doa lemas 

d:.t nos~a bp.ndmra em fazer com que 0 Es
tado nao fo;.;e hanc1ueiro no,;te jo(l'o immo
ral. E.-;tc coml?romi:-J;o í'oi rep~tido por todos 
aquel;le:-;_ que tmham certa re~ponsabilidade; · 
con .tttma uma idéa acceita por todo.3 aquel" 
les -~ue a,conselhav~m e _todo.~ aquelles que 
ma1, tarde adhel'lram a bandeira republi
ca~a. N? entretanto, até hoje e.;se ponto por 
a.,s~m dtzer, de honra (não me refiro a h~nra 
d~ JO~ador-mas, ti. honra do.3 homens que. 
~ao Jog~m e que teem a sua consciencia 
hmpLt) nao tem sido de.'lempenhado. 

Todo pr?jecto que apparece ne.;te recinto· 
com r~ :petto a lotel'ias provoca sempre a de
clar~çao de que o Govet>no é tambem con
tt>arw a ellas. Mas o.,; leade1·s das bancadas 
o.; chefes da opinião, o; pastore3 do.3 pequ~: 
no; rebanho; de.3ta Casa, a3sev:eram: «O Go
ve.rno é ta1.nbem contrario á-doterias, mas 
o~ _voto a ia v o~· dellLS>> . e ac~re ;cJntam: que 
?,tao convenCidos. de que o Jogo éimmoral, 
mdecente e repellldo por todo o mundo, ma-; 
afinal ~e conta;; por todo o mundo acceito, 
por mew do; repre.~eata~te.-; da Nação. 

0_ ~R. ALFREDO ~!~TO:_ Soh pr0texto de 
aux1l1o.:> a e:>tabelecnnonto1 de caridade. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA'-Disse, Sr. Prc.3i~ 
dente, que depend_ia da intervençãõ" de V .Ex., 
porque l~ndo hoJe, na Ga~eta de Noticias, 
uma.. mrt:l. do er~inente Senador paulista Sr. 
M?r<_:es Barros, v1 que está com uma das Coih
missoes. d~sta Camara, e jaz nos limbos deste 
pa~lamcnto um projecto extinguindo as lo
te:•tas. 

0 SR. ALFREDO PINTO-Não está. prop:•ia
m::mte nos limbos ; apenas existem duas emen
d:ts que dependem de parecer. 

.. 0 ~R. BUENO DE Ar~DRADA -,...Já. vejo, Sr. 
Presidente, que me enganei, não está no 
limbo, está mt escada de Jacob, escada feita 
por min3iros, mat~rial de V. Ex .. Espero;' 
portanto, que o proJecto venha <i. discussão da 
Casa. 

Mas não é só'. Q:rero p0dir aos illustrcs 
Deputados qu) f<~çam tutlo nes~a. questão 
para o desempenho da pala.vra dada deante 
do paiz, pam que se não diga que no Brazil 
uma idéa victoriosa na -propaganda e em 
toda~_a.'> conscienclas limpas só é reprovada 
no ~010 do parlamento. - .. · 

0 SR. ArJFREDO PINTO_:...... Já foi appl'OVada 
em 2a discussão. . . . ·. 

0 SR. BUENO rm ANDRADA-Isto ha longQ . 
tempo. 
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_:De.ma.is, esta idéD. não póde deixar de ser 
votada, · porque a Casa toda. está. de per fêitó 
accordo. ··· · ··. · 

Estas emendas aind~ . vão ser . estudad~s' j~ 
pela Com~issã.o de :Legisláção ·o Justiça, e; ~/ 
uma vez mterposto , o pare:;er rêspectivo;-a . ~ 
Mesa poderá attendcr ao pedido do nollre :> 
Deputado por S. Paulo. (Muito bem · rnuità ·· .' 
bmn.) ' · : -~ 

O Sr. Campos Salles tem a sua phJa. v r• a 
empenhada e :S.·· Ex. não nYtldou de opi~ 
nião. S. Ex. diz a quem quer ouvir que nãó 
é. cumplice no _jogo das loteri~s. Si · é permit- Compai.•ccem mais · Oj srs. Ga.stão da :' 
i~do neste regHDcn usar da. llngua.~m em- Ctmh~, Carlos Marcellino,. Gabriel Salgado, .. 
pregatla-no 1•egimen p:tsso.do, direr· que o Rodrigues Fet>naudes, Jo:1~ Euzebio. cunha. 
Sr. Campos Saltes, o Allah, o. Todo Poderoso M r El' d s T 
tem, no Presidente do Conselho, rio eíninente ar _u~s, ' 0 Y: · e 'o~za, . ~vares de · Ly!a, · . Eem1rw Coutmho, Joao V1Ctra, Esmeraldmo ., 

·Sr. Ministro · dá Fazenda o sejl Mahomct que Bandeira, Estacio Coimhra, Affonso Co.:;ta, · 
tambem condemnou o jogo de modo bri- Jo3_é Duarte; Joviniano de carva_l_ ho, Fausto.· .. 
lhànte. ~ ·· c d ar. o.:;o, S~tyro Dias, Rodl'igues Lima, Pi~. 

O SR . . FAUSTO CARnoso-Não condemna. nheu·o Junwr. José 'Marcellino, Hm\:dia de. 
mit.is. · · Sá, Augu;;to de Vasconcellos, PeniJ.o Filho 

o SR.. BuENO DB ANDRADA-'-En pergunto: ~ntonio Zl_charias.Mayrink, Sabino Ba1:rozo: 
esta Camccra., que apoia 0 Sr. p 1·esidente da Eduardo P1mentel, O lega rio Maciel. Lamar~ 
Repuulica c 0 Sr. Mmtinho, ni'ío vohr<L con- tine, Miranda Az~vedo, Adolpho Gordo, !!:d- · -
tra SJmelhantc jogo? Certamente que sim, e m1.~nd? da Fons~c~t, Hcrmenegildo de M?r<Lcs; 
por.esse modo junta.ria á honradez a ui.ili- ·'I'CIXClra Bt•andao, M_r~noel Alves, Xav1er do 
dade, desempenharia a palavra de r epúhli- Valle, .La.m~nha Lws, · Ali'L'Ctlo Varella e.:. 
~ana, apo!<utdo o Governo. .Cag1pos Cartwr. .. ~ · 

. . Peço , portanto, a V. Ex., St>; Presidente , _Deixam de compa:·eccr com causa. -parti- __ -, 
' que dê para ordem do dia o projecto a que c1pa.da os Sr.'l. JuliO de ·Mello, Amzio de. ··' 

me refiro, c estou . certo de que serão extin- Abreu, João Gayoso, João Lopes, Pereira :·; 
ctas as loter_ias, desde que «O Poder é querer», Reis, Gomes de Mattos, Neint, Frtinciséo ~~~ 
como dis;3e o Sr . . campos. Salles, salvo si a Sodré, Fetix Gaspar, Paula Guirilarãc.~. Ver~ · ,: 
Camará não é sincera no apoio que d<i, ao gne . dQ _Abreu, D_ionysio · Cerqúeira, · José _ 
Sr. Qampos Sn.lles. · . ·.. .. MonJarchm, Samp:uo Ferraz, Maetinho Cam•· --~ ' 

O!foreço·· assim opportunidade a V. Ex. pos, Julio Santos, Bueno · ele · Paiva, Silveiea. < 
tle prestu.1' .. este gOCJ,ntle serviço ao Governo Drum~ond, Gustwo Godoy, Arau}) Cint ra, 
do nosso pãizo á, H.epublica. Franctsco Moma e Victorino .Monteiro. 

Tenho dito·. (Mttito bem; tnuilo bem ~) Escm causa. os Ses. Pedeo. Chermont,IndiÔ 
<lo BrazH, Guedelha Mourão, J:Jaquim Pires, t• Sr. AICredo Pinto esti1 de Thomaz Accioly, Gonçalo Souto, Son.re:!l 

perfeito e inteiro ae,eordo com as obseeva. Noiva, Pereira. do Lyra, Ar-roxellas Ga.tvã.o, 
ções que o seu nobre gbllegr.t Sr. Bnono de RtLymundo de. lYiiranda, Sylvio Romcro, 
Andrada vem do e~pender · contra o jogo de Tosta, Marcolt no Mo ma, If'incu l'vl<tcludo, 
loterias . · . · .. Raul Barroso, Nilo Peçanha, Custodio CoelllO, 

E' inimigo (lo jogo; jú o pwv.ou diyersa.s Pereira Liiha, Pereil'a dos Santos, Jo ttquim 
vezes. -: · · · . Breves, Estevão Lobo, Theoplülo Ottoni, 

Mn.s não é seu intuito discutir esta mate- João Luiz, Monteiro de· Barros, Monteiro d~ 
ria. Vem ú. tribum1, ap3:q.as, para . declarar ; Silveira, Necesio Tava,re:> , Lamouniet' Godo· 
que pende d~ estudo da Commissão de Legis~ i'reclo, Henrique Salle.~. Landulphó de Ma- . 
lação e Justiça um substitutivo apresentado g·alhãcs, Art~ue Torres, . Nogueira Juniol', 
ao p1'ojecto do.nobre Deputado Sr. Germano -Rotlolpho Paixãõ, . Fernando ··.Prestes, Mo~: .. :.: 
Hasslocher;. abolindo os feontõcs. . . . reira.da Silva, Malta Junior, Domiuguesde-

.· - Este substitutivo é mais çompleto; inclue. Castro, Joaquim Alvat•o, L'uiz Piscc, Ciné~-
as loterias .e outros jogos. . . · .. . .. nato Braga,, Alfeedo Ellis, Ovidio Abt'antes, ' , ; 

Aelle fovam . ofl'erecidas -duas emendas: Benedicto, de Souza, B<trbos<~ Lima, Mai'çaJ~ 
uma, subscl'ip ta pelo Sr. Bricio Fillio ·e outra Escobar, Germano · Has:;lochee, AU!'eliano 2 
pelo Sr. Moreira 'Alves. . · · · · Barb:is::t, Pinto da Rocha o Gasshno do · 

· Aquella., pensa o orador,cleva merecera Nascimento. c.',;s 
approvação da · Camara.- Ella· exclue às cor- · -
ridas de cavállos. · . ·· \ ·· · · . O . ~r. Presidente.'-::--Esta;ldo p~e~ · . 

A do $r. :t-.'loreira Alves, porém, não deve senteJ apenas -rm ·srs. Déput:~.do:;, vou sus~ ·'5 
ser -approvada. Ella adia a, execução (b, lei pend<ll' a , sessão por 10 minutos, afim tle ver. . ~ 
por tres annos .. · si se consegue obter nuniero p<W<t as votações .. :~, 

Aos-seus olhos isso nãp é regular. das ·ma terias constantes· da ordem do dia. ··. 
· · cim:iarà~ v, n · · · · · · 2i 

" 
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Sus1•ende-se a. sessão à l hora. e 5 minutos 
da tarde. 

Reabre-se n sessão-à l l!orn. c 15 minutos 
da tarde. 

Comparecem ainda. os Sr.;. ' Albuquerque 
Serejo, Arthur Lemos, Antonio Bastos; Ser
zedello Corrêa, -Luiz Domingucs, Raymundo 
Arthur, Augusto Severo, Lima Filho, Celso 
de Souza, Teixeira de Sti, Malaquias Gonçal
ves, Moreira Alves, Cornelio da Fonseca, 
Pedro Peí.•nainbnco, Castro Rebello, :Mílton, 
Tolentino dos Santos, Eduardo Ramos, Oscar 
Godoy, S<l Freire, Barros Franco Junio1•, An:.. 
tonino Fialho, Vll.lois de Castro, Costa Junior, 
Alencar Guimarães, Angelo Pinheiro e Ri
vadavill. Corrêa. 

. I 

O Sr. Presidente-A lista da porta 

O Sr. _Presidente declarll. que a, 
redacção final do projecto n. 37 A, de 190 l, 
foi approvada por 109 votos contra 4, total 
ll3. 

São successivamente postas a votos e sem 
debate appro-vadas,_as redacções dos projoetos 
ns. 48, 49 e 50, de 1901, para serem envia-
dos ao Senado. . . - • 

E' lido, ,julgado olüecto de deliberação e 
enviado á Commissão de Orçamento, o se
guinte 

PROJECTO 

N. 52-1901 

A.t~tm·üa o Govenw a manda1· t1·asladat· d lt 
Republica do Uruguay para esta Capital os 
1·estos mortaes do glorioso aZmi?·ante Bar~ 
1·oso e a abrú· o acclito necessm·io 

accusa a presença de 125 Srs. Deputados. 
Ha, portanto, numero legal para as -vo- O Congresso Nacional decreta: 

tações das ma.terias indicadas na ordem do Art. 1. 0 E' o Governo a.utorizado a.ma.n-
·dia. . dar trasladar da Repnblíca do Uruguay par<1 

Antes de submctter a. votos as ma_terw.s Capital os restos mortaes do glorioso almi
constantes da ~r·dem do d1a, vou submetter a ra.nte Barroso, em navio de guerra de es
votos as materms que se acham sobre a Mesa. · quadra brazileira. - · . · 
- Em seguida, é sem debate, a.pprovada are- . Art. 2.o O. Go-verno. fica lgualm~nte auto
dacção final do projecto n. :nA, de 1901, r1zado a abrn' o cre_E.Ito necessarw para as 
para. ser enviado ao Senado. despezas da lraslaclaçao. . 
· E' igualmente sem debate approvada, a Sal<\- das sessões, 11 -de junho de 190.1.
redacção final do IWOJ'ecto n. 37 A, .de Augusto ScveJ·o.-Tavm·es de Lym.-Eloy de 

Sou;;a.-Carlos Cal/alcanti. 
HlOl. 

E' posto a -votos e •approvado o requeri-
O Sr. Bueno de Andrada mento do Se. Paula. Ramos, o:fferecido na 

(pela m·dem)- Parecendo-me c1ue não ha . sess~o de ll do corrente, cujo teor é o se~ 
numero na Casa, requeil;o <~ V. Ex. que se guinte: 
i.ligne de proccde1• :l verificação dt1, -vota.ção « Reqlleit'o que sejam .solicitadas do Minis-
quo n.cab<t de ser realizada. ter i o da Fazenda, por in termerlio da Mesa da 

E' novamontt.l submettida. a votos a. re- Camara., as seguintes informações: 
dacçllo final do projccto n. :;7 A, t~e 1901. ta., qual a ronda. pro-veniente do consumo 

de agua., ne.3ta Capital, a1•recada.da durante 
0 - @ir. P1•esldente declara que vo- O quinquennio Ultimo (1896 a 1900), discrimi-

tarJ.m a faYOl' 9.2 Sl'.3. Deputa.dos e cont1•a 5, nn.damente por exercício ; - . . 
-total 97. 2a., qual a despoza, no , mesmo quinquen-

Não_ lia numero. ·nio, com o serviço de abastecimento · de 
a~~a, tambem discl'iminadamente· por excr-

Va~-se proceder á cham~a. c1c1o.» 
Procedendo-se á chamada., verifica-se te- E' annunciada a votação do projecto n.42, 

rem-se ausentado os Srs. Camillo de HoHan· de 1901, fixando as forÇas de terra· para o 
da, Celso de Souza, Teixeira de Sá, Epami:: exercício de 1902 (2a. discussão). . · . .• 

· nondas Gracindo, José Marcellino, Viriato 
Mascarenhas e Padua Rezende. 

O Sr. Presidente- Responderam 
á chamada 118 ,Srs. Deputados. Ha,portanto, 
numero para se proseguir nas votações . . 

-- Posta novamente a -votos, é sêm debate 
approvada, a redacção final do . projecto 
n. 37A, do 1901, para ser en·dado ao Se
nado, 

O S1.•. Presidente-A esteprojecto 
foram o:fferecidas emendas pelo Sr. Carlos 
Cavalcanti e um rec1uérimento pelo Sr. Ro· 
d.olpho Paixão. · . 

Vou submettQr a -votos . em primeiro Ioga i' 
o requerimento do Sr~ Rodolpho .Paixão,. cujó 
teor é o seguinte: · 

« Requeü•o que o pl'Ojecto· n. 42, d~ 1901, 
-volte tVCommissã.o ,de Mao.•inh<:~, e Guerra, 
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· ··fia.m de que a mesma formule parecer so
bre as emendas · apresenta.das em 2"' dis
cussão.» 

Postoa votos, é n.pprovado o referido re
f1uerimento· do Sr. Rodolpho Pa.ixão. 

O Sr. President.e - O pro.jccto 
n. 42, de 1901, fixa.ndo as forças do terra 
para, o exercício de 1902, volta á respectiva 

· Commissão para o fim requerido. 
São successivar1wnte postos a. votos c ap

:provados em 2"' discussão os arts. l" e 2" do 

PROJECTO 

-N. 231 .A,-1900 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. 0 No quadro do pessoal da. Diracto

·l·la Geral dos Telegraplios, no exercício de 
1901, fica elevado a 16 o numero de enge
nheiros chefes de districto. 

Art. 2.0 Revogam,-se as disposições em con
·tl'ario. 

São successivamente postos a votos e ap
J1l'Ovaclos em 2a discús5ão 03 arts. l0 e 2J do 

PROJECTO 

N. l7í A-1900 

O Congresso Na.'cional resolve: 
Art. l. o Será contado como tempo d~ ser-

· viÇo eifectivo, pa.ra todos os elfeitos legaes, 
·o passado fól'a dos respectivos empregos, 
pelos.funccionarios civis da União, domit1;i

·.tl.os por motivo dos movimentos revolucio-

amputação de uma perna .. Quero apenas tra
zer ao conhecim<3nto da Ca.mu.ra. o attestado 
(lo medico c1uelhe fez a amputação, concebido. 
nestes termos. (Lê.) 

Trata-se de mi1 vclhoservidor d<1 Patria, 
chefe de familia e que apenas tem o peculio 
de 508 da pensão que lhe foi concerlida em 
1869, e creio não precisar dizer mais nad<:t 
para esclarece!' o voto da Camara. 

" VozEs-Vote-se! 
Em seguida é posto a vot.os e approvado 

em discussão unica e envia.do ;1 Commissão' 
ele Rcdncção, o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 254- 1895 

O Congresso Nacional re.3ol v c : 
Artigo unico. FÍcn. o Governo <!,utCJrizado 

a elevar a. 1':800$ annua.es a, p:msão conc.e
dida <1.0 coronel honora.rio do exercito An
tonio Bezerra Cabral, por decreto de 26 de 
outubro de 1869, em a.ttenção aos relevantes 
sel'viços prestado.') na ca.mpaoha. dp Paragnay 
e revogada qualquer disposiçã.o em contra
ria. 

E' annnnci<:tda a votaç~ão do rec1ucrimento 
uo Sr. Deputado Francisco S:t ao projccto n. 
41, de 1001, r0lativo à emenda on·erecida.ao 
project:) n. G2 A, de 1900, autorizando o Go
verno a, applicar, exclusivamente com o ser
viço do <tbétstecimcnt:) d3 agua d:t Capital 
Federu.l a renda liquida resultante da co
br::~.nça de pcnnas de agua. (3:\ dis.:mssão). 

nários occorl'Ü~os no ter1•itprio da Rcpublica 
a.té 23 de a.gosto de 1 8!;)5, e que p:JsteJ•ior- O Sa·. IIet•edin de §ã (pal'a enca- · 

.mente fot•a.m readmittidos nos (lltalh•os <L m·inha1· a votaç(To)- S1•. P1•esidente, a. · Ca
que ht~viam pet>toncido. mar<1 acab L de approvat• o requerimento 

Art. 2. o Revogam-se as disposiç:Ü0.3 em formulado e apresentado pelo nobre Deputado 
contrario, o Sr. Paula Ràmos c viu V. Ex. que de 

nenhum nndo me oppuz (L pas~a.gem desse 
Comparecem aindtL os St•s. U1'b1no Sn,ntos, requerimento·, porque nãr' queria qtie .se 

.José A vclino, Trindade, Galdino LoJ•cto e 1lissesse que eu punha empecil!ns a que a . 

.úl~veira Braga. . . . Camara tivesse, sobre o a<ssumpto, os éscla-
E' a.miunCiada a votação do projecto n. 254, r;;cimentos precisos. 

··de 18~5, autorizando o. Po<l:er Executivo a ··O mesm·) nãoacontece,porém,·eml;elação 
elevar <~. l :800$ a pensão concedidn .. por de- ao reque1•imento do nobre Deputado pelo " 
:Cl•eto de 26 de outub1•o ele . 1869, ao coronel Ceal'á, o Sr. Francisco Sá., pelos mo~vos -
;honorario do exel'cito Antoilio Bezeri•a Ca.hral que passo a expor. · · 
·\'discusslo uni~a). De todo desnecessario é esse requerimento: 

1°, porque o requerimento do S1'. Paula Ra- . 
O Sr. Paulà Ramos (pa1·a enca- mos, segund•J a commissão acaba de veri

mirihar a votaçao)-Desejo dar à Ca1nara. um ficar, tem por fim pedü• ao Governo informa~ 
pequeno esclarecimento. Tenho-me manifes- ções sobre a renda liquida da resultante da · 
tado sempre infenso ás concessões de pensões; c Jbrança das taxas de peni1a de agua e 2o, 
agcn•a, porém, t1•ata-se de um caso extra-. porque, p2lo Regimento, sendl) o projecto · 
ordinario, é um velho servidor da Patrla, emendado, eí!te tem _ f.Jrçosamente de ir <t 
·~•oluntario que fez a campanha do Para.guay Cómmissã.o, não sendo, p:>rtanto, necessario 
,e qu~. tendo sido ferido, acaba de so1fl•m• a· qúe esta :fiq•1e autorizacla a ouvir o ministro 
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<1 respeit•> do assumpto ; isto lhe é facul
tativo. 

Nestes termos, entendo até que o meu 
nobre collega Deputado pelo Cear(t ( nesta 
minha opinião-devo dizer-,-não -vae n, mais 
ligeira insinuação siquer) deve ser o pri
meirü a pedil' a l'etirada do seu requeri-
mento. · · 

segundo o meu modq de pensar, pcdh· are-
tirada do requerimento. 

Foram estas as minhas palavras. 
Consultada a Camara, é concedida a reti-· 

rada pedida pelo Sr. Francisco S(t. 

O ·sr. President.e - O projecto-. 
n. I, de 1901, volt?t á Commissão de Orça-

O Sr. Francisco Sã (pela o1·dem) mento pa:ra que interponhr. parecer sobre 
-Sr. Presidente, o honrado Deputado pelu as emendas olferecidas em ::Ja. discussão do. 
DisLeict) Federal foi muito apressado, quando mesmo projecto. · 
pediu a palavra para adduzir as observações E' annunciada a, votação do projecto n. 200, 
que a Camara acaba de ouvir. de 1900, que autoriza o Poder Executivo a.. 

Era minha intenção, desde que se verificou abrir ao Ministerio da Industria, Viação e 
a a,pprovaçã.o do requerimento do nobre Obras Publicas o credito especiat de 20:750$ 
Deputado por Santa Catharina, requerimento pa,ra indemnizn,r o Estado do Ceará da som
cujos termos são mais amplos do que os ma que recolheu aos cofres da União para 
daqueile quo tive occn,sião de apresentar, conservação da linhas telegraphicas que 
era minha, intenção, repito, pedir <t retirada transferiu a esta, no::: termos do accordo de. 
do meu requerimento, o que ora faço. lô de feveroü·o ultimo (2a discussio.) 

O SR. FAUSTO CARnoso- Si o requeri- E' ap):>rovado em 2a discussão, salvo a 
monto fos~e meu, eu não pediria a retirada; eruenda do Sr. Barbosa Lima, o seguinte ar-
não o faria, só porque o nobre Deputado· tigo unico do projecto n. 200, de 1~00 : 
-veiu lembrar esse alvitre. (Risadas.) 

O iJongresso Nacional resolve : 
O Sr. Heredia de Sã (para tona Artigo unico. Ficn, o Poder Executivo au- · 

ejJplicaç(7o pessoal) - Sr ... Presidente, asse..: torizado a, abrir ao Ministel'io d;_L Industria, 
guro que o honrado Deputado pelo Ceará, Viação e Obras Publicas o credito especial de· 
não trouxe ao meu conhecimento ctue a sua 20:750$ parn, indemnizar o E~tado do Ceará 
intenção era, dn,da a approvação do reque- da somma que recolheu aos · cofrod dn, Uniã.o 
rimento do nobre Deputado por Santa Ca- par<t conservação das linlu:til tolegraphicas 
tharina, pedil' a, retirada do requerimento que tran:iforin a osta, nos termos do accordo. 
que S. EX:. formulou. . de lG de 1Cvereiro proximo passado, fazendo 

Si S. Ex. me tive~se annnnciado que ia as necc~sn.ria:-; 011cràções; c revogadas as dis- · 
pedir a. retirada. do seu -gequerimcnto, certa- posições em contrttrio. 
mente qne eu não ahusarht da preciosa Posta, em Kcguida, u, votoil, é rojcitnda a 
a Menção dos meus nobres collogas. · omonda do St•, Barbosa Lima, 

Dmmü.;, cnc:-;ta-va insC1·iptoantesdo S.Ex. S~ . t t 
pal'a us<tl' da palavra, no int;uito ele cnca- 'ao succcsstvamen o pos os ::t votos o 
minhar est:t votação. approvados em 2" discussãg, o;; arts. r o '2° c 

3° do 
0 SR. FAUSTO CARDOSO--V. Ex. doYÜt ter 

adivinhadQ. 
0 Srt. HEREDIA DE SA.- Não tenho o dom 

peculiar ao honrado Deputado por SePgipo, 
isto é, não prevejo opiniões alheias. 

Si tivesse o dom especial de S. Ex., certa
mente não teria feito ,, as ·observações que 
adduzi, 'no intuito de impedir a approvação 
d~ 1'ec1uerimento_do nobre Deputado pelo' 
Ceará. •· 

0 SR. F.WSTO CARDOSO:_ V. Ex. entã.o nãÕ 
adivinhou que o nobre Deputado ia pedir a 
retirada do requerimento? 

0 SR. HEREDIA DE SA- V. Ex. OUYiu bem 
ilirl minhas palavras ; eu · disse que, dada a 
desnecesidade desse requerimento, visto que 
a C0mmissão nflo precisa ser ·autorizada a 
ouvir o Ministro sobre este ou aq_uelle as
sum11to,: o Sr. Deputado pelo Qeará deveria, 

PROJECTO 

N. 22,1-1900 

Art. -1. o As sociedades coopm'atiV[tS devmi1, 
revestir uma das fórmas de socicd;:ídes ·com
merciaes reconhecidas pela legislação vigente, 
e regular-se-hão pelas disposições· que rege-. 
rem a especie de . sociedades, cuja fôrma 
hajam advptado com as modificações constahw 
tes desta lei. · . 

§ l. o As sociedades cooperativas de qual-. 
quer natureza poderão ter o seu capita.l va
riavel e o numero Hliniitado de socios. 

§ 2. 0 E' sempre· necessaria. a publicação, 
no jornal official e em outro dos de maior · 
publicidade, do acto constitutivo. e das modi
ficações que nella se operarem, bem como O·· 
seu reg~~ro na Junta Commercial. 
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§ 3.• As sociedades coopera.tivÚ.s devem Art. 10. Os socios admittidos.depois da · 
·. semJlre declarar ao lado da. firma. ou discri- funda.çã.o da sociedade responderão :por todas 
miuayão l!ucial; que ~dopta.rem, ·si s1o de ãs operações sociaes o,ntel'ioi·es á. sua admis~ 
responsal.Jilidade limit~.da ou illimitada. são, na fórma que fôl' estabelecida pelo acto 

Art. 2. • · As sociedttdes cooperativas não constitutivo. · 
: se poderão con.stituir com mano;; do dez Art. · l 1. O ~ocio que se ret lr a.r ou fôr- ex-
socios. · · . cluido, sem prejuízo da. rcspon:;a.hilidade que 

A1•t. :=!. • O acto constitutivo da. wcied3.do llle couber, tem direito a retirar a parte do 
·deverá. con·~er os requisitos da espccíe qne capital que lhe competir, segundo o ultimo 
fôr adoptada, com n.s modificações de.':lta. lcl, balu.u!;u, não se lhe coropntando nr,sse caso 

·e além disso deverá. conter: qualquer pnrte do fundo de l'e3erva, c o seu 
a) as condições pa.r<L a admissão, exoné- paga.rneoto se fa.rl"L pela fô1•m:~. que fór esti

·ração e exclus.:'i.o dos soclos, e os casos e a puiu.da no contnLcio socia:l. 
fórma pal'" qual poderão retirar suas q.uotas Art . 12. São applica.veis ás sociedades co~ 
· socin.es·; · . . . · opc,•ativas sob· fôrma an.onyma. as disposições 

· b) o modo de .const ituição d.o .C<'l,piLal do decreto de 4 · tle jttlho de 1891, em tudo 
social e o minimo do mesmo, podendo o que não contt•aria.l•cm a ·prcsentc lei. 
pagamento das quotas se1' feito por pre.>ta- Art. t::l. No fim de cada. anno social os 

· çõe3 ; . ·-. administradores das s ociedades cooperativas 
c) o modo . de con;;tituição · do fundo deverão registrar na .Junta Commercial o, 

de re.~erva, sendo licito eatr.~llelecer um di- movimento de entrada e sallida dos socios o 
·rei to de admi ;são oujoit~. dcHtínada :.to menu o. as at:eruÇões do capital. . · 

A1·t. 11. E' faculta.do âs sociedades coope
ra.~ivas explo1•a:r o ~rcdit.'l agrlcola. movel 
e immoblliario, dependendo nesse ca.so, de 
a.pp t•o'l'ação do Governo Fodm•al os seus e.9to.- · 
tut·:>s ou contract.o sociál. 

O Sr. Fau.tõ;t.O Cardoao·(pela or
. !lem)-requer verificação da. votação . 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem · votado a favor 80 Deputa.do; e 
contra. 21- totn.l 107. · 

Emscguidt\ são succcssiva.menté }Josk•s a 
·votos e approv1.1.dos os seguintes ar·tigo ;; 

Art. 4. QurLndo as sociedade.; cooperativas 
se 1\lndarem sob a fórma anonyrna.. ficam 
dispen.;adas, pttra fuoccionar, de ter o ca
pitaL integt·almente subscl'iptn e elo clcp~sito 

·de dez po1· cento do seu cttpltal. · 
Par<\gt•a.pho unico. Me.>mo S:)b n. fór ma 

~nouymt\, t! licito e.'!tipular-se a. ro;;pmH:J.bili-
· dade illimito.dt\ d.os socios. · · 

Ar~. 5. 0 A sociedade esta.lJolocerd o limito 
ma.ximo lle quotas· p:wte.;, que püdm·i~ tor 
ca.do. sacio. . . : 

Art. 6. • As quohs socü1.cs sm•iio nomina.
tivas, .tnl.nsmi~~iveis por :wel'bação .em llvro 
rcspct:tivo, mediante as condições que a 
:;ocieda.de esta.lJolecer no !~BU acto const-i
tutivo. 

Art . 7. 0 Si a responsabilidade do soCio fôr 
limitada, nunca serâ infel'lor á ·sua subscrip

. ção, aiuda qp.e em virtude de ~~cln:lãO ou 
exoneração não chegn.sse a. tornal-a. eifectiva, 

. e oro q ualq tlcr caso só cessará, dcpoit~ de 
approvadas as coniu.s do anno em que sahir 
ou fôr excluído . . 

Art .. 8. o O acto de COJh-tit uição da. ·socie
dade deverá. prever o.l casos e modo3 pelos 
q uaea o soei o poderá ser excluido. · 

Art. 9. o A admissão doi! novos socios ter<t 
logar mediante apresentação por dous outros 
socios e assigna.tura em um livro especial, 
podendo ô.\ sociedade exigh· outt•os requisitos 

. que a.cha.r necessarios. 

s l. o Estas sociedades, quando emittirem 
lettt·as hypothecaria.s ou pignomticias, tn11l
l)em · ftca.rão sujeitas {L fisca.li:w,ç~Lo (lo Go
verno l~cdo1'a.l. 

§ 2. • A omissão de lettras hypotheca.rias o 
Dignora.ticias terá. wmo limite a. importa.ocia. 
total dos s11ldos devetlores pelos empresti-· 
mosjJignora.ticíos c hy}J::Jthecarios ainda. não 
amortlz<tdos, c nã:o :poderiL em ~mso algum 
e."<cedel·a.. 

§ 3. o Estas sociedades poderão cst~'l.bclecet• 
at·ruu:wns gOl'ttos de <lcpositos do pt·oductos 
agt'icolas. emittindo «Wttl'ran ts», de accor rlo 
cori1 o <lccrcto n . 2.502, de 2•1 de al>dl de 
1897. 

§ 4. o Em tudo o m<üs ficam sujei tas ás 
obrigações c goz:não das vantagens dos de
ct·et.os n. 165 A, <la 17 lle jaoelro da 1890, 
n . 169 A, de 19 de ja.ueil'O de 1890, e n. 370, 
de 2 de maio de 1890. 

Al'i. 15. As soclellades cooperativas serão 
isentos do imposto do sello e de qualquer 
contribuição sobre os lucros que realiza~;em . 

Art . 16. Revogam-se as disposições em 
cont1•ario. _ 
Po~to a votos,é app1•ovado:em 3" discussão 

.o en:viado á Commi.'3Sã.o de Redacçã.o, o lle" 
guint e -

l'.RO.TECTO 

N. 34-1901 
O Congres:lo Nacional ••esolve: 
Art. 1.• Fioa. o Governo autorizo-do a dis~ 

pensá!' á 'l'lte V:opoldina l?rcil-ltmy Conztlany da 
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obrigação de construir o tr-echo entre mvco
rio e Serra do Frade, ela Estracl::t de Ferro 
Central ck flhcahé. ficando limit<Ldo o Cê"LJJitnJ 
sobre quo recaho a garantia do inros de 
G o I ~o .i<t fixa,do para a linha em 'tr·<tfego. 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposir.ões em 
contrario. · 

Posto a voto.~. (· app1·ovado em di:;cussão 
unica c envüldn <i. Commi:=;são ele Redacç~tío, 
o seguinte 

PROJECTO 

.N. 263-1900 

O C:)ngr2s>o Naci.onalresolvc: 
Artigo unico. Para, o cffeito dil fixa.ç\ão dos 

vencimentos de inctctividade do ono·cnhcil'o 
AugtMto Teixeira Coimlm:t., apo~cnt7Ldo por 
decreto de 12 de fevereiro de 1895 no cn.ro·o 
tle inspecto1• do lo distrlcto dos portos m~
rltimos, fica o Poder .Executivo autorizado a 
compntCLr todo o tempo de serviço prestado 
p3lo mesmo ongenhciro em divcr.sJ.s com
missões dos Ministcrios ela Fazenda e da. 
Industria; revogad;ts as clisposi<;õcs · em con
trario. 

Posto a votos, 6 rqlpl'ovado em 1 a discussão 
o scgninlc . 

PRO,lECTO 

K. 130 A-1898 

O Congr-c.~so Nactonn.l dec-reta: 
A1·t. 1." Os membros do Tribun:Ll do Con

t~LS potlm·ü.o aposélntar-se com todos os venci
mentos após :~O :tnnos (Lo.'scrviço, ou com os 
vencimentos proporcionacs após lO annos, 
lH'OYada, <t inntlidez, tic:ando revogado o § 8° 
do •n·G. l'' do decreto lc·g-islrttivo n. 302, dos 
de outul>l'o de 189U. · 

Art. 2. 0 Os vencimento::; do presidente do 
Tr·ihunal de Conüts fixados na tahellr" a.nnoxa 
M tlccroto n. :-:92, de 8 de outubro de 180fi 
dl.vü~i.r-se:_ltão em 2/:3 de ordenado e 1/ 3 d~ 
geatlfiea\~ao, revogado nesta parte o § l:J do 
art. 1 o do mesmo decreto. 

Art. :-J. o Rm~ogam-se as dispo:;içõe;; em 
eontrario. 

O Sa"'. President;e - Estã.o · finda,s 
as votações. Convido os Srs .. Deputados a 
occuparem-se com os seus trabalhos de com
missões. 

Nã.'J haven lo na.d<t mais a tratar, designo 
pa,ra. amanhã a ::;egnin te o1·rlem do dia. 

2n. discussão do projocto n. 45,- de HlOl, 
n.utoriz~mclo o Poder Executivo a abrir ao 
:rvfinistcrio da. (\ucrra o credito que tür no
cossario para pa,gar a gratificação de cxol'cl
cio •t que toem llireito Cmnillo José :rviontciro 

<lo;; Santos c Joaquim Gonçal\'es d.a Costo, .. 
contra-mostre e mandador da extinct[t offici
na de corre3iro do .Arsenal de Gum·ra da 
Capital Federal ; . 

2" discussão do projecto n. 46, de 1901, au
tol'izando o Poder ExecutiYo a abrir ao Mí- 
ni~teri0 L:a GLterra o credito extr<nrdiiiario . 
ele 4:225$800 pal'a pag~Lmcnto do ordenado a 
que tem direito o almoxarifo do cxtincto Ar
senal de Gnel'ra de Perna,mbuco, João Clima-
co dos Santos Bernardcs ; 

Discussão unica do projecto n. 51, de 1901, 
autor-izando o Poder Executivo a. conceder 
seis mezes de licença com ord.en'ado a Anto-
nio Francisco de Olh-eira Fmtado, condn
ctor ele trem de 1 a cla;:;se da Estrada de Ferro 
Centrai do Brazil ; 

3• discussão do proj~cto n. 192, de 1900, . 
extinguindo a secção ele pagado ria da Es- · 
trada de Ferro Central do Brazil, o d<.'t outra::: 
peoYidcncin.s. 

Le\·anta-se a ~essão ás 2 horas e 15 minu-· 
tos da tarde. 

33:~. SESSÃO E:\I 14 DE Jli;\IIO DE 190 f 

P'!·csillencia do Sr. Ya .~ de 111cllo 

Ao melo-dia lH'occdc-se <i chama,da, a c1ue 
re.3pondem os iSrs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novam, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 
Luiz Gualberto, Gn.briel Salgado, Artlmr 
Lemos, Antonio Bastos, Urbano Santos, Ro
drigues Fernandes, Christino Cruz, GueLlellu 
:-.-Jourã,o, Raymnndo Artlll..ll', Nogueira Ac
cioly, Frederico Borges, S~egio Saboya, Gon
wlo Souto, Tavares de Lyra, Soares Neiva, 
Silva, Mariz, Emürio Coutinho, Celso de 
Souza,, Bricio Filho, Pereira. ele Lyra, Julio 
de Mello, Cornelio da Fonseca, Elpiüio Fi
gueiredo, José Duarte, Epaminondas Gra-
cindo, Rodrigues Daria, Sylvio Romero, 
Seabra, Milton, Manoel Caetano, Eugenio 
Tourinho, Alves Barbosa, Adalberto Gnima
r'i1cs, Marcolino Mom•a, José Ma,rcellino,· Au
gusto Vasconcellos, Deocleciano de Souza, 
Lourenço Ba.pti::;ta, Alves de Brito, Silva, 
Castro, Pereira dos Santos, Aureliano dos 
Santo~. Ma,rtins Tejxeira, Theophilo Ottoni, 
Esporiuião, Alfredo Pinto, Carneiro de Re
zende, Leonel Filho, Antonio Za.charias, Sa
bino Barro.lo, Manoel F~tlgencio, Lindolpbo . 
Caetano, Olcgario Maciel, Rodolpho Paixão, 
Pactua Rezende, Dino Bueno, Valois 'de Cas
tro, Cnjado, Paulino Ca,rlos, Azevedo Mar-· 
ques, Xtwier de Almcicla, Hcrmcncgildo d~ 
1-Ioraes, Tcb:eil•a Brandão, Manoel AIYos, . 
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João Candido, Alencar Guimarães, Paula 
,. Ramos, Francisco Tolentino, José Boiteux, 

G·ermano .Ha.sslocllcr·, Vespasiano de Albu
querque, Campos Cartier, Cassiano do Nas
cimento e Diogo Fortuna. 

Abra se a sessão. 
E' lida e S3m debate appeovada a acta da 

sessão antecedente. 
P<1ssa-se ao expediente. 

O Sr. Carlos de Novaes (1° Se
crctcwio) procede á leitura do scguint9 

EXPEDIENTE 

Oíficios: 
Do sr·. 1" Sect·etario do Senado, de 13 do 

c·orrentc, communicando- flUO o Senado, nossa 
üà.ta, enviou <L sancçiio do .Sr. Presidente da 
Republica a proposição desta Camara auto
riZtl,ndo a abertura do credito extraordinario 
dtt quantia que fór necessaria para cumprir 
a sentença do Supremo Tribunal Fedeeal que 
c.ondcmnou a Fazenda Nacional a pagar a, 
Gustavo Saboya & Comp. a quantia de 
11:636$490, jul'oS é custas, proveniente do 
imposto a mais pago l"L Alfandcga do Rio lÍC 
Janeiro. p:;la importação de sal em 1896.-

. Inteirada. · 

- Do mesmo senhor, de igual data, commu-
nicando que o Senado adoptou e nessa data 
enviou à sancçü.o do Sr. Presidente da Repu
blica a l)l'Oposição destt), Canmra autorizando 
<t abertura do credito de 72:761$9!7, supplc
mentar á verba lO do ar~. 43, da. lei n. 652, 
de 23 de novembrc4e 1809.-Inteirada. 

Do Ministcrio da Guena,, de 13 do corrente 
enviando o .requerimento em quo o professo1~ 
de desenho (léL Escol;t Naval, capitã.:.>-tenentc 
honorario Pcd1·o Alcxn.ndJ•ino RibeiJ•o Duarte, 
pedindo n.o Congresso Nacional·,o -nn.crmnento 
ÜOS l'OSpectrVOS YOllCimcntos, corr·cspon
dcntes ao · periodo de 22 do abril de 1880 
data l!m quo fui demitticlo daqnelle cargo, ~ 
lO de agosto do mesmo anuo, ctc.-A.' Com
missão de Orçamento. 

Carvalho, Neiv<l., Tosta, Paula Guimarães, 
Satyro Dias, Tolcntino dos Santos, Para.nhos 
Montenegro, Galdirro Loreto, Pinheiro Junior, 
Celso dos Reis, Henriqw; Lagden, Nels~n de 
Vasconcellos, Barros Franco Junior, Antonino 
Fialho, Nilo Pecanha., EsteYã.o Lobo, Viriato 
M<tscarenhas, José Bonifacio, lldefonso Al
vim, Penido Filho, Adalbel'to Ferraz, M<1y
rlnk, Eduardo Pimentel, Mirand<t Azevedo. 
Oliveira Braga, Bueno de Andr<l.da, Edmun
do da Fonsec<1, Ovidio Abrantes, Lindolpho 
Serra. Xavier. do Valle.Lamenha Lins, Carlos 
Ca.vaicanti. Soares dos Santos, Angelo Pi
nheiro, Victorino Monteiro e Alfredo Vtt
rella. 

Deixam de comparecer com causa parti
cipada os Srs. Pedro Chermont, Indio do· 
Brazil, /uÜzio de Abl'cu, João Gayo:lo, Perairv. 
Reis, Gomes de Mattos, Moreira Alves,· Fran
cisco Sollrê, Felix Gaspa.r, Vergue de Abreu, 
Augusto ile Freitas, Dionysio Cerqueira, José 
Monja.rdim, Sampaio Ferraz, Martinllo Cam.o 
pos, Julio S:1ntos, Bueno de Paiva, Silveira 
Drmumond, Gustavo Godoy, Araujo Cintrà 
e Francisco :Moura. 

E sem c:tusa, os Srs. Albuquerque Serejo, 
Sá. Peixoto .. José Euzcbio, Cunha l\'Iartins, Joa
qHim ]:>ires, Thomaz Accioly, Lima Filho, 
Trindade. I>mlt•o Pernambuco, Arroxellas · 
(htlvão, Raymunuo de Mimnda, Fausto Car· 
doso, C_tsteo Rcbello, Rodl'iguos Lima, Eduar
do Ramos, Her~dia. de Sü., Irineu 1\Iachado, 
Osear Godoy, St't Freire, Raul Barroso, Gus
toe.lio Coelho, Pereira. Lima, Oliveiea Figuei
redo, Joactnim Bwves, Joã.o Luiz, Monteiro 
de Bo.I·eos, l\'lontoiL·o da SilYciL·a, Francisco 
Saltes. Nocoúo Tavares, Lamounier Godo
ft•ctlo,· Henrique Sallos, Landulphr; de 1üt
g't1,lh5.os, Artltur Tones, Nqgueil'a Junior, 
Lamal'tine. Fernando Preste.;, Mot•e(l'a. da 
Sil\-o., l\Ialta Junior, Domingues do Castro, 
Costa Jnnio1', AdJlplto Gordo, .Joaquim A l
varo. Luiz Pizl, Cincina.to Bmga, Alfredo 
Ellis; Boneclicto de Souza, Barbosa Lima, 
Mal·val Escobar, Rivadavia. Coreêa c Pinto 
da l{oclta. 

O Sr. Ge•·•nano Hassloehei~ · 
Requerimento de Antonio de San.t<1 Cecilia -Sr. Presidente, v. Ex. cJmprehende que,. 

Junior, fiel do tltesoureiro da DeleO'acia f 1 t 
Fiscal de Minas, peclindo um anno de li~ença só mesmo a contragos"o, ven 10 occupar es a 
para tratamento de sua saude.-A' Com- tribuna, para repellir as insinuações pouco. 
missão de Petições 0 Poderes. justas, na critica de um jornal, a urna pro-

posição que aqui externei em apa.rte, que 
Comparecem mais os Srs.: Gastão da fui forçado a da1>, quando o nobre Deputad!) 

Cunhà, Carlos Marcellino, Serzedello Cor- peló Districto Federal oraYa sobre negocias 
rêa, . Luiz l{omingues, Virg~lio Brlgido, José referentes á justiça local. 
Avelmo, Joao Lopes, Francisco Scí., Augusto Eu quizera que este incidente morresse, ' 
SeYe~·o, Eloy de Souza, Ca.millo de Hollanda, ··não. porque eu lhe tema as consequ.3nchts ott. 
Teixeira de Sá, João Vieira, Malaquias Gon- porque recue deante da responsabilidade da · 
çalYe:s, Esmeraldino Bandeira, Est.Lcio Coim- phras~ que externei. mas porque reconheço 
bra, Afl'onso Costa, Araujo Góes, Joviniano de a innWidade de uma cliscttssão a respeito, 
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J~,;~;::· dentl:o desta Caro ara, não resultando j<tmais 
:~?:· · dahiproveito para a causa publica, pois não 
?.~~:: : será pur tal processo de critica que consegui
&::."·::; j ?emos modificar a situação actual da justiça 
~> do Districto Federal. 
:: . Nã.o proferi uma phrase leviana de que 
·- ; me arrependa, sentindo .. me forçado a vir re
- · tiral-a; pelo contrario, . quando accusei de 
·· venalidade a justiça do Districto Federal, 
li ·. apenas deixei que escapasse uma convicÇão 
C;j";'i que, ha muito : tempo, formei, meditando 
3l-' ·.· sobre a situação · da justiça deste Districto, 
~,,. recebendo as informações as mais detálha
:{ _, das, as mais seguras, que me conduziram 
/ ' até esta c•,nclusão desgraç11.da. 
;:;.· Sabe V. Ex. que fiz parte de uma com
: ~;· missão que tinha de estudar um projecto de 
· reorganização da justiça do Dlstricto Fe-
·.- dm;al. . . 
~;:.~· . · Sabe tambem V. Ex. qUe· os membros 
·- de todas as commissões parlamentares são 

sempre as .ediado.; pelos intere.;;sados, ou 
pelos que disputam o seu proprio interesse 

""'· pessoal, ou pelos que toem interesses . pen
;\. · dente;; em taes reformas, con:sideradas sob 
~ ·-~ o.ponto de vista geral. 
.- ' ·· Naquella posição, ·tive informações muito 
{ segui·a.s e detalhadas, tive pessoas que,-ani
..... madas do desejo de me instruirem para 
~::.· que eu pudes.,;e ter uma collaboração efficaz 
t~ ;~· no seiu da commissão, .levaram-me as pro
~~ :· va::: mah: evidentes dos desmandos da justiça 
~F>: do Di:;tricto Federal, discutindo commigo os 
@i: " .meios de evital-o,s, tanto quanto possível, 
~,; na reforma. 
;~~: · Quando ine pronunciei por: aquella fôrma, 
.:, - estava bem claro que não podia comprellen· 
':. der a totalidade dos juizes deste Districto, 
~\. porque, si é certo que eu tive provas da vc
~,::: :nalidade de alguns magistrados, tive ta,m
~~· · bem a~tostados dàhonorabilida(le de grande 
t.: numero· desses que alli estão distribuindo 
(~; : :. justiC'a, com a maior isenção de espirHo, 
>;::-; ~ com louvavol hom•adez. 
~;>·~ '·0 SR. ALFREDO PINTO-Apoiado; magistra
~;< dos quo honram a justiça do qua,lquer parte 
~ ~ -~ do mundo. 
-;;:;;; 0 SR. GERMANO HASSLOCIIER-Não reclamei 
~{ provas, po1•que não pretendia fazer accusa
~· ,_ ções a que não me cabia transformar-me 
~;;;;. ~ :em delàtor deste ou aquelle magistrado, e 
~~:. ·sim, na. qualidade dê membro da Commissão 
%';' · incumbida de estudar ó projecto da reorga
if ' nização da justiça, agir de modL> a cohibir os 
~: ~ ab~sos, as venalidad,es, inform~ndo-me pri
f.}:,• •• metro tlo estado de cousas a refor·mar. -
~!_., V. Ex. viu o ardor que empreguei pela 
~;i' justiça collecti:va, declarando que em prin
~~;:: cipio ·eu era partidario da justiça singular, 
i':;r;. ·. mas que a situação especial da Capital do 
:>(:~·]3razil,n.s condiÇões criticas em que vivem 
~:•: . ·: ' . ~ 

alguns dos nossos magistrados, me obrigavam 
a pugnar pela justiça conectiva, porque essa 
assegurava até certo ponto a impa.l'cialidade 
das deci~ões, em vez de entregai-as á missão 
de um só, que nem sempre seria o honesto, o 
independente, o ·juiz justo, podendo o venal 
ficar com os destinos de um pleito fechados 
em · sun,s mão:·. 

Devo, entretanto, dizer á Ca.ma.ra a natu
reza das provas que me oft'erecer~m para 
fi.l·mar a convicção que externei aqu~. · 

V. Ex;reéorda-se, e recorda-se igualmente 
a Camara, de que, quando se discutia o pro
jecto de reorganização da justiça, quando se 
pedia augmento de vencimentos pa.ra os 
magistrados e qua,ndo se combatia pela ma- · 
nutenç-ão doa emolumentos, que uma emenda 
mandava. supprimiP", e de que tanto se .quei
xam as llartcs, que siLo victimas dessilS ver
dadeiras propinM dadas aos juizes, um dis-
tincto membro desta Casa.; cujo nome peço 
licença para citar, o'Sr. Dr. Lniz Domin
gues, ponderava que · os_ magistrados do 
Districto Federal eram mal pagos, que os 
seus vencimentos mal chegavam para, a sua 
subsistencia, que o magistrado de h,)je tinha 
necessidade de faz~r grandes dispendios em 
livros c que só esta verba onera v a em grande 
parte os. seus vencimentos. . 

Calei-me, dei-me por convencido, mas ficou 
affirmado nesta Casa, que os vencimentos dos 
jüizes são insignificantes para sua súbsis
tencia. Entretanto, tive provas em mãos de 
serem membros da magistratura local pos
suidores . de predios compmdos de~ois do 
nomeados. Ora, si se affirma que os seus 
vencimentos são insignificantes, que mal lhe 
chegam para a ma.nute~o, para a sua 
subsistencia, pergunto: de onde tiraram esses 
recursos? De suas economias, quando os seus 
vencimentos não lhes bastam para viver~ 

V. Ex. e a Casa, Sr. Presidente, salleml 
porque isto esM na conscioncia dr} todos, que 
a lei de fallencias ~ reformada. para pôr 
termo aos escandalos a que dt.l. Jogar. Su~ 
primimos nella institutos liberaes e fazemos 
assim com que o negociante honrado não 

. tenha uma porta para salvar-se da fallencia; 
tiramos· lhe este . recm·so, pelo qual podia 
evitar a ruína e a deshonra, e isto porque~ 
Porque eram taes os desmandos a que a lei 
dava logar, que se tornou geral o clamor · 
contra este beneficio da mesma. E porque 1 
Porque 0s juizos .. locaes não cumpriam com 
o seu dever e Isto vou mostrar coín- um 
facto que me foi revelado e que consta dos 
tribunJ.es. 

Na cidade . do Rio o comiilercio, a ser 
julgado pelos documentos officiaes; é o mais 
honrado que é possível imaginar, porque em 
sete annos só houv-e . um negociante que 
foi condemnado por crime de fallencia frau· 
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·dulenta e este mesmo era um pobre ta ver- actos de de~mando dos magistrados pela 
neiro, CllJe só jogava com seis contos de réis prova circumsta.ncial e, so lJretudo, pela fama 
de capital. . publica. , . . . 

Os fallidDS com dous, tros mil contos Lembro á Camara que, llt~, RepulJlica Ar- · 
teem sidp todos absolvjdos. ·Ora, .não creio gentina, em 1898, o juiz federal de La Plata. · 
que o commercio do Rio de Janeiro seja foi cóndemnado a perder o seu cargo em 

_mais honrado 'do que o do Rio Grande, onde, virtude de um inqucrito parlamentar. Esta 
só este a.nno, foram condemnadós na cidade noite eu estive lendo, nos Annaes do Con
·de Pelotas scir nego~iantes, pJr · quelmt gresso Argentino, a maneira por que a 
fraudulenta e,entre este!S, homens de grande commissão ·parlamentar se desempenhou 
influencia, porque não creio que aqui haja do.:; seus deveres. Ahi figuram os depoi
ninguem mais influente no commercio do mentos de vinte e taritos advogados, 
-oue era allLo Sr~ Barão da Conceição, que, nenhum _dos quaes indicava uma falta 
êntretanto, foi condemnado a dous annos de d~terminada, limitando-se a depôr que o 
prisão. Na Capital; om sete annos, ha uma juiz Aurrecoechea era deslwnesto, passava . 
só conden;mação, e porque~ por hoil_lem venal, gozav·a de fama de se · 
· Porque a peita e o suborno teem intluido no vender. Ora, Sr. Presidente, no seio da so

animo dos julgadores para a absolvição. Não cfedade nós gozamos conceito correspondente 
são os jüizes honestos suflicientes para üize- ao modo por que agimos ; o juiz que cahe 
rem prevalecer a lei contra a vontade dos no desprezo do pablico e é apontaclo de ve
_juizes deshonestos. · nal, póde a CamaL'a estar certa de quo elle. 

Sr. Presidente, eu discutia, ha dias, com merece esta accusação, porque a opinião pu
um dos mais distinctos membros ' desta ma- blica fórma-se deante de provas levadas á. 
gistratura; o qual se mostrava pezaroso pela sua consciencia, não reclama as prova.s ma
forma po~·que eu me externara, dizendo que teriaes; ha muitas ·manifestações que são 
havia sido injusto, sobretudo na largueza da suflicientes para levar. á convicção de que o 
minha. proposição, que abrangia a ju.:;tiça accusa.do é verdadeiramente criminoso. 
total, todos os seus membros. Si·. P1•esidente, quando fallei nesta Ca-

Eil lhe ponderei que, na occasião, não · po- mara,fallei, confesso, arrastado, no momento 
-dia fall~u· sinão daquella fôrma, porque fazer em que via injustamente aggredido um illus
as exclusões era indicar os criminosos e a tre companheiro de bancada, que havia cum: 
minha pretenção não era esta. Levei-o, no pridoosaudever,fazendoumareclamaçãom~· ' 
emtanto, a reconhecer commigo que havia no tivada, acompanhada de documentos, da. trl· 
seio desta magistratura homens que se ven- buna de minha bancada.. Disse, e não me a.rre
.dem, indiquei até um ex-juiz da Camara , pendo de ter dito,que a justiça era venal, mas 
.commercial que se tinha tornado nota;Vel ·não mo lembrei si tinha ou não immunida.des; 
pelos actos da sua ven'alidade e este illus· o nem devia lembrar-me disto, porque 
trado collega observou-me que, de facto, muitos dJsscs críticos, pela fó1•ma por que 
assim era, mas qne o Governo em tempo o nos censuram, parecem comprehender a.s im
havia rernovido dessa çamara para uma ca- munidaded como uma especie de morda~a 
mara criminaL, onde.não teria tantas occ·a- que nos é imposta; que, pelo· facto do anteci
siões de se Yender. · padÇtmente con;armos com a, immunidade, 

o SR AzEVEDO MARQuÊs-Essas palavras devemos silenciar deante de to1los os a.ctos 
de v. Éx. denunciam um facto de eicepcio- que recla:marem coragem para ~orem thtos, 
nal ·d· d porque 1mportam em accu~açoes a, quem . 

< gravl a, e. quer que seja. 
O SR. GER!IrANO HASSLOCIIER-Pois o facto Rmümente, seria irrlsorio que a lei que 

-ê simplesmente verdadeiro e, si fôr preciso, nos - dá immunidades viesse a sei' Ul'!ltl. 
declararei até o nome do magistrado. mordaça á lil.lerdade de f<Llla.r, de discutir, 

Y. Ex. e a Casa sabem muito bem que não ao direito, que ·. temo.3, de denunci~r de~ta. 
ê só um recurso dos que querem · accusar tribtma todos os desmandos dos funcc10nar10s 
injustamente de venalidade um juiz dizer do Estado. . 
.que este crime não deixa traços, porque o Mas; quando . eu não gozasse de -immum
:iuizque se venQ.e, ·ral-o occultamente; não, é dades, nem por isso me atemorizaria, por.
porque a verdade é esta mesma, e tanto que esta accusação que formulei com as . 
mais a reconhecerão, si attendermos á cir- immunidades de Deputado, tem: sido formu~ 
·cumstancja ·de que nesses crimes não é só lada pela imprensa innumeras vezes e até . 
. o juiz que se vende que ~est~ sUjeito a .u~a hojQ não 1ne cOnsta ctue ttm-só juiz chamas_se = < 

pena, mas aparte que o compra, também. á responsabilidade os seus accusadores._ · 
Logo, si ambo.:; estão sujeitos a uma pena, é E não é _ só, quando a lei determina ex- _ 
naturalíssimo que não appareça a.mais leve pressamente que. o Ministei~i~ ~ublico de- :_
,prova. e que só nos possamos convencei' dos nuncie os calummadores ou mJnnadores dos . 

Oama.raV.ll 22 
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ma(J'btrados por netos do seu officio; quando maioria dos magistrados do Districto Fe
a lei assim dispõe, não :vimo:; até hoje o Mi- deral. 

- nisterio Publico chamar :.t respomn.I.Jilidade o sn.. GERIIIANo HASSLOCHER- Termino 
um só dos detractores dos membros da. jus- com as palaYras da Gazeta de 1Yoticias, no 
tiça do :Pistl'icto Federal. seu arti()'o de hoje: que o publico do Rio de 

Logo, eu não podia lembrar-me do immu- Janeiro c> sabe pel'f'eitamente discriminar a .. 
- nidades ; porque, inclol?cmdcnt~mente d~st~s,. justiça da.s accusações que fot•am· feitas :.í,, 

estava, garantido pela 1mmmndade da 111d1f- magistratura . 
ferença da. magistratuen., de<H_l~e d<~,s accusa- Devo ainda, pol' uHimo. declarar que, em 
ções que })or ahi se llle_teem_ fe~to e q_ne el~a tod<l. essa discussão, nunca me refcl'i, nem 
despreza não porque nao seJa Jnsensrvel as de leve, ao Supremo Tribunal Federal; refi
mesmas,\nas natur·almente p0rque ni'Lo lhe ro-me unicamente á justiça loc'l:~· 
convém a. discussão. 

E' o que tinha a dizer. (1\It!ito bem.) O SR. Azr>YEDo M :\.RQUES-Mas as accusa-
ções, não devem ser feitas genericamente. 0 Sr. Galdino Loret.o _ Sr. 

O SR. GER;\IANO HAssLocrrER-cVim á tri- Presidente, releve-me a. Camar.l si Yenho 
buna, justamente pa.1'<~ deixar- bem patente l'oubar alo-uns momentos de sua attenção 
que não pretendia, ntío queria e nem quçro para dar 1fma explicação pessoa.! a 1:n•oposito 
englobar na accns:~.çã.o todtt a. mng1stra- de uma public~ção feita no Jornal ~o Com
tura. rJteJ•cio de hoJe, na qual, nada mais, nada 

Qun.ndo declarei c1ue o fôt•o el'a. um v:ülm- menos se me accusa de incoherente. 
couto de ladrões, não me tcferi <.í. magistra- Sr. 'Presidente, não seria tào sensivel, 
t'lra, referi-me, sim, a esses que, <:Lpprovci-~ como posso parecer, <.t accusação de incohe
tando-se da situação especial de:-.:sa justiça, rencia., si porventm'a ella existisse na ques
:tizera.m do fôro o logal· onde resolvem todas tão da precedencía obrigatoria do casamento 
as suas ladroeiras. . civil, o que alitLS nenhum pejo liel'ia em con-

Aqui foi dito pelo relator do proJect!J de fessar; mas, a verdade ê que eu nunca ~e 
reforma da lei de fa.llcncias, foi dit~ pelo Sr. manifestei contra. a precedencia ob~·igator1a. 
Dr. Paranhos Montenegeo que no Rw de Ja- do casamento civil. 
n"êieo, existia uma commn.nctita incumbida. de um illustre sa.cerdotc, deputado estadual 
prepara1' processos de fa.llenc_ias, de fa.ze1'. es- no ESJ)irito S~nto, extranhou q_ue _9u _me ..;u~
cripturações 1á.lsas,para dCJ)OlS levm· tudo 1s_so nife;;tasse a favor da precedene1a o briga·coria· 
prepa,rado para o i'õro, afim de obter f:wll- do casamento civil, quando já. manifesta.
mente, essas cessões de bens escn.ndalo.;as. mente fui conteario a esta peecedencia em 

Nestas condições, ou, que .não fico adstricto artio·os do jol'll::tl do Estado que tenho a 
ao que dí .>seram .esto~ ilLustrcs Deputado~ e hon~a de representar. . 
ao que ta.mbem dtsscra.m outros, e que YCJO, São estls as pala vra.s com que o 1llustre 
nos desman!los da, justiç:a,. a causa. geradora sacerdote me in.crepa de incol1erente. (L8:) 
dessas tru:fi.cancias todas, disso que o fôro Não creio, Sr. P1•esidentc, que o illustre 
ol'a, portanto, um valhacoutodcla.drões;.que sa.cerdote me quizesse magoa.r; antes su:ppo-
uma lei libera-l, qu3 tinha por fim garant11· o.~ nlw que si eu não oxi~tissc precisava set· in
negociante:> honestos contt'il os desastres pos- venttldo :pa.t'U. qu<!. S. Ex. Revma . dO l'ccom
siveís ' lh~ vida commerciul, era explol'ada. mondasse a seus SHlJcriorcs, rclembrando 
pelos l:ulJ ·õ ~s! que era,~ ac~utados no fóro, scl'viços que prestou á. cu.usu. que cU~~ hoje 
onde conscgumm a rca.hzaçao de seus planos advo"am, e rcmemol'ando a p0r-scgmçao de 
tenebrosos. . que §. Ex. R.eyma. ia Sl3ndo victima. no Es-

Foi essa a idéa que tiYe, quando faUct em tu.do que tenho a, honra de representar, por 
va.lhacouto de ladrões. . da.l' cumprimento t'Ls ins:.rucções que recebia. 

Devo dizor ainda que, quando fiz as mcre- dos seus superiores hicra.rchicos. 
pações a que venho me referindo, não houve s. Ex. Re:vma. não n.fürma que eu fosse 
uma toncnte do protestos, como di:3so a o redactoP o muito roemos o diractor politico 
Gazeta de Noticias; apenas duas Yozes pro- do Estado, c diz fiUC cu Cl'a rcdactor ou col-· 
testaram, e essas duas vozes eram ele advo_. Iaborador. 
g~do~ dó fõz•o deste cli~t_ricto ;_ o resto do att- Como collaborador . ou mesmo . como ~cda
dltor10 conservou-se nupassiVel deantc das ctor não pedia ser responsaveL pela att1tudc 
minhas :palav1'a~; ~anifestou como qu3 um que o jornal tivesse de. assumir em relaçã_o 
espanto ou admu·açao pela franqueza com a uma questão secundarra, que nunca constt-
que as pronunciei. tuio progt•amroa de :partido algum:. . _ 

O SR. AZEVEDO MARQUES- Não sou adYo- Pela minha parte declaro que nao so m~o· 
gado nesse tõ'ro, mas acho q_ue as accusaçõe~ esc~evi c_ousa alguma coni~'a. . a precedencw. 
não podem ser absolutamente extensiYas <~ olmgatona do casamento ClYll, como .. nem 
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siqum• prestei attcnção ;.t persegu-ição de qt~e i·am~nte separados,sem que nos constituamos. 
S. Ex. affirma que ia sendo victima. adversaricis, ha, entretanto, um grande nu-

Pois que não pcisso comprehenller qual mero de idéas que não podem entrar no syl-
devesse ser a intervenção do governador do labus de um partido. 
Estaclo em uma questão em que só deviam Posso nesta questão puramente doutrina~ 
funccionar o promotor e o juiz, é que não ria estar em divergenda com o meu hon
tenho duvida em proclamar a incorrecção do rado chefe o Sr. Dr. Muniz Freire, como em~ 
governador. muitas outras questões desta ordem, que•não· 

Que o movei que deterwinou os telegram- constituem, já o di::;se, o programma em 
mas do governador do Espírito Santo, de nome do qual nós todos nos achamos asso
então, ao subdelegado de Linhares, era de ciados para promover ·o bem do Estado. 
perseguição, de fazer effeito politico naloca- Ne.~ta-; condições, Sr. Presidente, acho que 
!idade, não ponho a menor duvida. · o respeitavel sacerdote, meu particula1h 

E, por isso mesmo. que se tratava de acto amigo, como diz, está em completo equivoc~ 
incorrec~o do governador, eu não tinha que a respeito da attitude que· sempre assumi 

·por obices na redacçã.o do jornal, por maior nesta questio de casamento civil. 
que fosse o prestigio que porventura nella Ditas estas palavras e para não roubar: por -· 
tivesse, p~ra impedir que qualquer correli- mn.is tempo a attenção dos illustres collegas 
gionario viesse, do seu ponto de vista, que me ouvem com t:tnta benevolencia, seu
atacar <L officiosidade de um governador que to-me, Sr. Presidente, acreditando que S.Ex. 
combati, com a intransigencia de que o pro- Revm. ficará sati;;feito com a explicação 
prio illustre sacerdote d:t o seu testemunho, que acabo de clar e que consagra a verdade. 

Não me occupei. já disse, deste assumpto; Si alguina cousa pudesse extranhar seria que-
Não vejo que a publicação de uma accusação S. Ex. Revm. não tivesse revelado a virtude
ao governador do Estado, por envolver-se chrisGã do altruísmo, apontando-me um de-· 
em assm'npto quo não era da sua compe- feito que bem podera ficar esc1uecido, si de
tencia, comprometesse o partido inteiro e a feito fusse, si defeito existisse. Eu por isso~ · 
mim especialm:cnte. não lhe ficarei querendo mal. S. Ex. Revm • . -. 

Sabe V. Ex. que represento aqui o Estado continue no seu caminho, advogando com(} · 
· llo Espírito Santo com os votos dos eleitores ard r com qur- o vejo fazer sempre, a causa -· 
constructores, · dos ele.itores governistas da- da religião a que pertence,quo eu ficarei no .. 
quelle Estado. Poderei' dizer ainda a v. Ex. ponto de vi.~ta d-a. mais irreprehen:.;ivel tole
que o illustre sacerdote que se riw.nifesta rancia nasqlfestõe:;;; rCligio.;;as. 
pela fôrma a que me referi, é tambem um Tenho concluído. (Muito· vem.) 
deputado estadual, eleito com os votos de 
eleitores do partido constrnctor qne .repre- ·0 !!JJ.". Antonio Bast.os-Sr. Pre-
sonto nesta Cas(l.. t fi E 1 

Isto não olJsta a que eu e s. Ex. reveren- siden e, scienti co <L V. • x. que o _meu co_, 
dissima nos achemos .em pontos oppostos, lega de representação, o Sr. Pedro Cllcrmollt, 
em uma questão que é secundaria, que não por achar-se em tratamento mL Europa, nao
entra no programma do partido constructor. póde comp~recer ás sessões. 

Poderia ser increpttdo de incoherento si 
porventura eu viesse desta tribuna discar- O Sr. P••esidente-A 1Icsa fica. 
tlar de qualquer ponto inscripto · no pl'O· inteirada. 
gramma tlo partido. :Mas, até hoje, em boa 
hora digo, não posso ser atacado pol' tal 
cousa. 

Porc1ue me manjfesto hoje a favor . da pre
cedencia obrigatoria do casamento civil, 
perguntou S. Ex. Rcvma. ? E eu devo re
sponder-lhe: pelas razões que expendi desta 
tribuna. E porque S. Ex. parece ignorar, 
eu lhe mandarei um exempla.r dos meus dis
cursos impres:sos, para. que S. Ex. saiba 
quaes as razões em que me fundo para sus
tentar a pr•ece<l_encia ohrigatOl'ia do casa
meu to c i vil. 

Não, Sr. Pr~sidente, o partido constructor 
do Espírito Santo não tem um syllabus do 
qual não so possa divergh' nestas questões 
que são secundarias. Si ha idéas das quaes 
não podemos divergir, sem e.~tarmos intei-

ORDE).! DO DIA: 

E' sem debate encerrado em 2a discussão o· 
artigo . unico do projecto n. 45, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Minis-
terio da Guerra o credito que fOr necessario · 
parà pagar a gratificação de exercício a que· 
teem direito Camillo José Monteü·o dos 
·antos e Joaquim Gonçalves da Costa, contra- 
mestre e mandado r da extincta officina de · 
correeiro do __ Arsenal de Guerra da Capitat' 
Federal, ficando adiada a votação. 

E' sem debate encerrado em 2a discussão. o
artigo unico do projecton. 46, de 1901, au
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi·
nistcrio da Guerra o credito extraorclinario 
de 4:225$800 pal'a pagamento do ordenado a . 
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7~j~i-~ue tem direito 6 almoxarife do extincto Ar~ cahir a União Fedet'al ou em que a Fazenda 
:\:senalde Guerra de Pernambuco, João Olimaco Naciona._l for conc~emnada a qÜalquer paga- · 
f •dos Santos Bernardes; ficando adiada a vo- monto, mcumbe ao Procurador Seccional da 
!Y:'tação; Republie::t, seus adjuntos e ajudantes, respe

ctivamente aos feito·s em que funccionarem, b;;: , E' annunciada a discussão unicn. do pro
~· . ,Jecto n. 51, de 1901, autorizando o Poder 
- Executivo :i conceder seis mezes de licença 
F. "com ordenado a Antonio Fmncisco de Oli
ii ;: "Veira Fnrtado, conductor do trem de l" classe 
~:· ;:da Estrada de Ferro Central do Brazil ; 
;~ ,;~ ·. Ning~em p3di~do a palavra, é encerrada a 
'.': ·discussão e· adiada a votação. · 
"' E .annunciada a. 3a discussão do projecto 
:~·: n ... 192, àe 1900, extingt1indo a- secção de 
< .:Pagadoria da Estrada de Ferro Central do 
X Brazil e dá outras providencias. 
>:'~ Ninguem pedindo a pala v r a, é encerrada õt 
!-: ·discussão e adiada a votação . 

. : .. · .. O .Sr. P1•esident.e-Estando csgo .. 
:·. ·tadas as materias constantes da Ol'dern do 
~::: ~- ·dia _ e não havendo nada mais a tratar, des
~;f . .igno para amanhã, _a seguinte ordem do dia: 
1{?· . Votação do projecto n. 45, de 1901, auto
:·,·-·r1zando o Podel' Executivo a abeir ao :Minis
( terio da Gum·ra o credito que fôr necessario 
· para pagar a gratificação de exercício a que 

lieern direito Camillo José Monteiro dos San
-;-- ;tos e Joaquim Gonçalves da Costa. contra
':- :. mestre o mandador da extincta · officina de 
k:.':---correeiro do Al'senal de Guerra da Capital 
~3: .· JFederal (2a discussão); · 
:_· . Vot<tção do projecto n . 46, de 1901, auto

•rJzando o·Podcr Executivo.' a abrir ao Minis-
.. _·ter lo rla Guerra o credito extraordinario de 

. 4:225S;800 para pagamento do ordenado a 
·que iem direito o almo:w.rife do ex ti neto 
Arsen~l do Guerra de Pcenambuco, João Cli-

... •mnco dos Santos Bernardos (2& discussão); 
·: . Votação do projecto n. 51, de 1901, auto
. . l'lzando o Podm· Executivo a conceder seis 
,::; mozes de licença com ordenado a Antonio 
::· . :F1•an~isco de Oliveira Furtado, conductor de 
~:,: :trom de 1a classe da Estrada do Ferro Ccn
~t ~li1•al do Brazil (discussão unica); 
~;:·· Votação do projecto n. 192, de 1900, ex
:_ tinguiado a secção de pagadoria da E~trada 
3). ··d~ Fcr~o Centr~l do .!_3razil e dá outras .pro· 
~ ... :· V1denc1as (3a d1scussao); -
f'·-,, . sa. discussão do projecto n. 22, de 1900, 
t'i''':i"~{proJecto n. 173 de 1899) determinando que 
~:_:: -~ --todas as pessoas . !U":iore3 . ou emanei padas, 
i::.·· no . goso de s~us d1re1tos civis, possam pas
;\::::_sar procuração por instrumento particular 
~~y ~de proprio punho, feit<:_ e assignada com po
:.::,:' , · dere.s _ de _representaçao ou. em causa pro
w::r J>ria; e revogando a lei n. 79, de 23 de agosto 
~;t · de 1892. 
~\> .. _ la discussão do projecto n. 24 A, de 1900, 
fSf.determinando que, nas causas em que de-
-:.:+: .. ' 

c não aos juizes de acção e seus . sub.:;titutos, 
interporem o competente recurso de _ appel
lação, com )Jarecer e emendas ela Oommissão 
de Constituição, Legish~ção e Justiça ; 

la discussão do projecto n. 26 A, de .1900, 
determinando que nos ct' imes inafi.ançaveis 
só admittir-se-ha o re.,pectivo recurso de. 
despacho de pronuncia quando se ache· 
preso o recorrente, e nos afiançaveis só
men~ depois de pre:-;tada a fiança arbitrada, 
c dá outras providencia~. 

Levanta,-so a se.,são (~ 1 hora. e 30 minutos 
da tarde. 

3·1"- SESSÃO E:\1 15 DE JUNHO DE 1901 

Presiclencia elo S1·. Vaz de 1l:lello 

Ao meio dia -procede-se it chamada, a que 
responuem os Ses. Vaz de Mello, Carlos 
de Novaes, Angelo Netq, Agapito dos Santos, 
Luiz Gualberto, Carlos lVI<J.rcellino, Gabriel 
Salgado, Rodrigues Fernandes, Chl'istino 
Cruz, Cunha Martins,_José Avelino, Nogueira 
Accioly, Frederico Borges, Gonçalo Souto, 
Eloy de Souzà, Tavares deLyra, Trindade, 
Camillo de Hollanda., Silva Mariz, Cornelio 
da Fonseca, Estacio Coimbra, José Duarte, 
Epaminondas Gracinclo. Arroxella.s Galvão, 
Fa.usto Ca.rdoso, Se~~bra, :Milton, Alves 
Barbosa,, Paranhos Montenegro, - Augusto de 
Vn.sconcellos, Alves de Brito, Aureliano dos 
Santos, Martins Teixeiea, Oliveira Figuei
eetlo, Estevão Lobo, Theophilo Ottoni, Ilde
fonso Alvim, EspBridião, Bueno de Paiva, 
Alfredo Pinto, Carneiro de Rezende, , Adal
berto Ferraz, Leonel Filho, Manoel Pulgen
cio, Lin,dolpho Cn.etano, Rodolpho Paixão, . 
Dino Bueno, Cajaclo, Paulino Carlos, Azevedo 
Marques, Xavier de Almeida, Teixeira Bran· 
dão, Paula, Ramos, Francisco Tolentino, José 
Boiteux, Germano Hasslocher, Alfredo Va
rella, Campos Cartier, Cassiano do Nasci· 
mento e Diogo Fortuna. 

Abre·se a sessão. 
E' lida c sem debate appro~ada a acta da 

sessão antecedente. 
Pas~a:-se ao expediente. 

O Sr .. Carlos de Novaes (1° Se
c,·eta,·io) procede á leitura do seguinte 
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Officios: 

medios qué devem ser empregados para a sm.t·:,s 
salvação .. : · . · .. '; 

. Do Sr. l 0 Secreta.rio do Senado, de 13 do . O SR. ER"n~IO CouTINHo-Apoiado; não~) 
corrente, communicando, em resposta aoof- sãópalliativos. .. ·. · :C 
ftciodesta Camara, n .. 24., do 12 do corrente, o .SR. CORNELio. DA FoNSECA- ... e sim·.: ~' 
q~w se acham em poder da. Commissão com- remeclios energicos. Toda,via, na falta de re-: :, 
petente os mappas e a.s authentlcas da ul- medios en&gicos, os fracos servirão ao menos :o/ 
tima eletção senatorial, pPocedida no Estado para diminuir os soffdmcntos, que tanto en~~ :: 
do Rio- de Janeiro, e que, por tal motivo, fraqueccm essa classe, digna de 1Iielhor sorte. ' 
só. quando forem restituídos, poderãü ser (Apoiados.) 
prestadas as informações daqnelles do- Vêm de mui~o longe os su.::tos por que 
cumentos~~A quem -fez a requisição. (A' passam os <tgricultores, quando apparece·.; 
Commissão de Petições e Po<leees). -- . qualrpwr crise na lavoma, quer do caí~, c1uer'- '~, 

Do mesmo senhor, de 14 do corrente, com- ela. ca.nmt, quer de outro :producto <wricola, :;t; 
municando que o Senado approvou e nessa brazHeil'o. " ,·: 
lia ta enviou(~ sancção do Se. Presidente da Temos ncccssidàde urgente de vü· em soe->: 
Republica a proposição desta Ç_amara., conce- c<?_rro ch1 hwoura, que tanto so!l're,- e á quaH ' 
dendo am anno de licença ao Dr. Antonio nao se tem proporcwnado nenhum remedio .. : 
Augusto Ribeiro de Almeida, ministro do salvador até hoje. , '. 
Supremo TribunnJ Fedcral.-Int_eirada. . Organizai'am-se h::t annos diversos projectosi, ·; 

tendentes a soccorrer os lavradores. Em 1895 , 
Requerimentos: surgiu o projccto -n. 90, indicando como Sitl-. ·' 
De Guilherminll. Alves Da,masceno, pedindo v ação <t organização de lmncos regipnaes di . .;- : .. '' 

pagamento de montepio li. que se julga com tribuülos em oito circumscripções. • .;; 
direito. -A' Co1mlii::~são de Fazenda. Houve ne.;:ta Camam larga discussü:o, oife-· ; 

Do Dr. Samuel da Gama e Costa Mac- recidos substitutivos e emendas ; o hnmilde, . 
Dowell, lente da Faculdade de Direito do or;:tdor era. entãoumdosque se empenhavam, ~. :: 
Recife, solicit<tndo um anno de licenc,;a.- o mais fraco do~ . . trabalhadores em prol drt. :; 
A' Com missão de Petições e Poderes. idéa. · · · · 
. D~ 1Úi.noel Jot~quim Fereeir<t, porteiro da 
extincta inspectoria de estradas ·. de ferro, 
pedindo }H'orogação da licença mu que se 
.-acha,._A' Commis~ão do Petições e Poderes. 

De Catharina Dutra, peJ.indo relevação de 
divida de seu finado marido.-A' Commissão 
de Fazenda. · · 

De Lucas ltagyba Cor tez de Moura, ama
nuense dos Correios do Districto Federal, 
pedindo pagamento dos . vencimetltos . a que 
se julga com direito.-A' Commissão dC Or
çamento. 

0 SR. !LDEFO~SO ALVIM~I-Iumilde, não-· 
apoiado. · . · 

0 SR. ÜORNELIO DA FOXSECA-... O con--. )~ 
corria com o esforço de que podia dispor, ao.·:: 
lado de bons e grandes companheiros, . üm,~\ 
delles j<L. não fa.zen~o parte desta C;tmara, .. -.i 
mas cuJa memor1a venero, o illustt•e ': ~ 
Dr. J\iüttta Machado. . . · . -.:; 

O SR. ILDEFONso ALvm----Muito b:;m! 
0 ~R. ÜORNELIO DA FONSRCA.- ... para que· 

aqnelle trabalho vingasse, visto que os. ·~ 
bancos ragionaes traziam f,loccorro real <t ·::: 
lavonra; . entretanto, depois de duas calo- '.i 

O Sr. Cornelio da Fonseca- rosas discuss()es, a 2:. e 3a., esse projecto en- · :. 
Sr. Pre . .;identé, pedi a paln.Yrtt p.wa justificar calhou e até hoj3 nada se tem conseguido ·• 
um projccto CJ.Ue tem relaçU:o com a vida eco- fazer. 
nomica da hwoura brazileira. o SR. VmrATO MASCARENHAs-Hoje só se<: 

A lavoura br<tzileira acha-se. Sr · Pre- tem cogitado do commercio. Da Iavomaj }; 
sidente, em um estado · lamentavel; não sou ninguem se lembra. (Apoiados.) ·.:: 
eu sómente quem o diz, é tt imprensa desta 
Capitâl e a de outros logare::l, que, não sendo . O SR. CoRNELro DA FONSECA- O illustre : ·~: 
ii1differentes nos nossosso:ffeimentos,já muitOts representante de i\Iina~, o S1•. Ildefon~o?i 
veze> teem procurado de.;pertar nosentimentô Alvim,tem nesta Cmnara mostrado desejo à r- .~; 
dos poderes a necessidade de soccorrer a la- dente ele ctue alguma cousa se faça em favor ·:, 
voura nacional. da agricültura, não só do Estado de Minas, :·~.~ 

- mas tambem dos outros Estados, ·e no sentitiO';S 
'O SR.. lLDEFONSo Ar~'\1IM-Apoiado. de ser. ella salva da crisJ que por diversas::;:: 
O E;r:t· CoRNELio DA FoNSECA~ Nos mo- ve:aes a tem ilabalado. Ainda o digno repre.-f;s 

mentos de ag-onia, para uma clas3e social, i sentante do mesmo Estado, ·· o Sr. Alfredo<.:: 
acruella que mais conteihue para a ríqueza Pinto, eml807, apresentou um project·o p~ra~;, :, 
nacional, certamente . não são os. fracosre- o fim de anxiliar ·a lavoura, projecto que, si r~·-
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.:a men ver, precisa uo uma certct correcção, 
todavia pl'e<;tavu. gr<tndo sérviço. 

Não ficou ahi aindtt, Sr. Presidente. 
Uu SR. DEPUTADo-Não vale a pena apre

~entar projectos. 
0 SR. CORNELIO DA FONSECA- Ainda em 

.1897 appareceu outro pl'Oject·) tendente ao 
mesmo fim, c todos e3tes trabalhos encalha.
ram. Até hoje não temo.; um recut>.~o. veiu 
a cri:'le t:1rrivel que se tornou geral, preju-

. di c ando toda a vida. economica, e a ht voura 
do café e do asmcar principalmente, já redu
zidas ·ao egt:l.do mais precario possi vel, che~ 
gam á peior condição. 

o Sa. Cor-tNELIO DA FoNsEcA-Dizia cu, 
Sr. Presidente, que devia haver alguma dif-. 
ficuldade, em razão da diversidade de tarifas; 
mas isto não deve olJsta.r a realização dessa 
medi(la de t!l.nta urgencia,é preciso diminuü• 
os males, os que tiverem de pagar por fa
rif<1S mais altas terão ao meno.'> alguma di-
minuição na despeza. ·· 

Vi ha poucas hor<.Ls, Sr: Presidente, nn. 
mão de um cavalheiro, documentos em que 
se mostrava aqui qu3 uma corta quanti
dade de c!).fé ·de certa parte remettida. para 
esta Capital, produzindo um conto e pouco, 
tinha feito uma clespeza de quinhentos mil 
réis. · 

UM SR. DEPUTADO- E a pastoril, a. que 
•;C3tá reduzida? 0 SR. ILDEFONSO ALVDI-E' verdade; eu 

O SR. CoRNEuo DA FoNSE:CA-Abandonados mostrei-lhe os dados. 
·-os cannaviaes, incendiado:~ alguns, abando- O SR. CoRNELIO DA FoNSECA- Onde ire-
nada a cultm·a do cafú, afinal, senhores, mos parar, nós, laveadores, que consti
·nas duas gra.ndo;; cultlll'as do Brazil, os la- tuimos força productora, que damos ~t 
vradores cstã.o ::;em os meios neces::l<~l'ios á maior somma das rendas, que constituímos 

, manutenção de seu trabalho c sustentação a fonte principal d<t riqueza nacional ! 
·-de seus haveres, vendo dimin JÍl' o pouco que Nós que vemos tanta grandeza para um 
outr'ora recolhcl'am, som encontrar n.té paiz novo, esta abençoada terra de Sauta. 

-agora um unico rccul'.~o. Nc~ta':l condições, o Cruz, porque vemos que se o1·ganizou o ex
'humilde oradol' procurou inspirar-se na ercito, a armada, se organizou o ensino secun
mensagem do Sr. Presidente da Ropuhlica, dario, crearam-se academias, edificaram-se 

-quando diminuiu tarifai':l (le e~tradas de ferro. cidades, fizeram-se templos, montaram-se fa-. 
· E' a paginas 28 c 20 da. mensagem do bricas e tudo quanto concorl'e para a gt•an
. . Sr. Dr. Campos Sa.lles que eu encontro um deza desta terra, e tudo com o auxilio desta 

í'raco remedio, como acabo de reconhecer classe que se chama. agl'icola. e da qual · 
agot•a, e por isso apresenta um projecto quasi tudo vem directamente ! 

.--~ Jando .a reducção de 40°/o ás tarifai':l de todas E, no em tanto, é a mais esquecida e aquella 
a::; e.:;tra.das. cujas reclamaçõesnão são ouvidas, mas que, 

Disse S. Ex., ne.~;;J. pat•;e ua referida . sempre mansa e quieta, continua a prestar 
mensagem, que tinha \illll attençã.o as mul- os seus serviços ao paiz. 

··tiplas diffi.culdades que neste momento as- u S . , 't 
·• ~ soberbam a hwoura, pa.ra. fazer a reducçã.o M R. DEPUTADO- E::s e é o mal. 
· de 25 o I o para o eM~ em gi•ão e 30 para o OuTRo SR. DEPUTADO ~ E sempre entre-
. . café em côco, tomando outl·as providencias. gue aos syndicatos estrangeiros. · 

Isto só para a Estrada Central. Sr. P1·esidente, não necessito ·demorat' 
o SR. ·ILDEFO::-~so ALvnr-No papel. Real- muito tempo na tribuna para dizer aos meus 

mente não ha reducção alguma de tarifas. collegas que não póde ser uma obra perfeita 
O SR. CORNEJ"Io DA FoNSECA-Sr. Presi- aquella que venho apresentar, porque, nãa. 

·dente, ainda vejo qne esta reducção é pe- sendo entendido em engenharia, não pude 
· d · d ffi ld d apresentar um trabalho comparativo, um 

. . quena,e aiJ:! a VeJo outras i cu a es com~ trabalho completo, e mostrar a justeza do 
. prehendidas na disparidade das tai•ifas das meti pt'oJ·ecto ·, li.mito-.me apen.as a apl'e
diversas estradas de fel'l'o: a estrada de 
ferl'O A tem uma ta.rifa, a estrada de ferro sentar um pedido: deixando que os haoili-

. B tem outra, sem attenção ás distancias ki- tados me secundem nesta tribuna, porque o_ 
·lonietricas e á qua.Jidade da.s mercadorias; patriotismo dos brazileiros que aqui rept·e
mesmo nas que p::n•tencem á União e as que sentam a Nação detel'mina neste momento o 
sã.o favorecidas com as garantias dejuros. auxilia aós fi•acos laVl'adores, auxilio que~ 

começando por um pequeno serVtiço, a redu
. UM SR. DEPUTADo-Na proprla Estrada cção da.;; tarifas nas vias ferreas, vá mais 

·de Fel'l'o Central ha disparidade de tarifas. adeante, complete a obra, que· deve consti-
0 SR. EsTACio CoiMBRA-Na Central de tuir_a felicidade da Nação pela salvação da 

Pernambuco dá-se um facto :fi.otavel: quando agricultura nacional. (Apoiados.) 
.aquella estrada era trafegada pelo Governo, S~·· Presidente, a lavoura brazileira seu-
tinha tarifas muito mais modicas do . que te-se bastarlte da c1•ise por que passa o Brazi1, 

-actualmente. (Ha outTos apartes.) a falta de dinheiro affecta, muito o meio re-
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.guln.r de troca de mercadorias, emlJaraça as 
:negociaçõés, leva todos _os seus effeitos a 
todas as classes sociaes; mas si aquella, que, 
cOm justiça, se pôde chamar fonte principal 
da riqueza brazileir<.t, tivesse um amparo 
nes;;as occasiões, os _ primeiros effeitos das 
crises não a abalariam tão profundamente, 
seriam menos sensíveis os embates do mal. 

Quasi todas as nações teem seu~ contl·a
tempos, sua,s crises ; não estavamos previni
dos contra o mal, mais tarde ou mais cedo 
chegaria a nossa vez. Si esti vessemos pre
vinidos, si para salvação da lavoura hou
vesse sempre um soccorro prompto, por 
eerto . não teria mos chegado ás condições 
em que no~ achamos, sem um só meio de 
salvação. 

E nem se diga q n<'l agora temo 3 o ·decreto 
n. 2.502, de 24 de abeil de 1897, e seu regu
lamento n. 3. 945, de 4 de março do corrente 
a.nno, ou antes 1•egulamento ao n. 24 do 
art. 29 da lei do Orçamento vigente; não são 
auxilias, nunca foram, não podem se1'; orga-
nizados de outra fórma, sim. . 

0 SR. ESTAGIO COI:\IBRA-0 decantado au
::dlio. 

0 SR. CORNELIO DA FONSEcJA- Sr. Prcsi
.dente, eu sóu lavrador e tenho necessidade 
de, todas as vezes que apparece alguma 
cousa que se relacione com a lavoura, e.5tu
dar, procurar saber quaes as vantagens que 
dahi podem advir para ella, e, na qualidade 
de representante da Nação, poder tali1bem 
trazer o roeu concurso · para o engrande
·Cimento e prospeeidade da classe à que per
tenço. 

Mas o que encontrei nessa legislação? O 
celebre warmnt, paJav1•a ingleza que não 
precisavamos importar. De que serve e::;t:~ 
·indicado auxilio, que, prendendo a merca
doria, torna mais difficil sua negociação ~ 

0 SR. ESTAGIO ConiBRA.- Áo ~~;;sucar não 
aproveita, aproveita aos genei'o.;; de dete
-rioração difficil. 

O SR.-CoRNELIO DA FoNSECA- Eu vi em 
jorna.es que a lei tal (o citado 1·egularnento), 
produziu bons effeitos, porque os fazendeiros 
de tal parte, de ·cámpos, si bem me reco1·do, 
-:procmraram intm•mediarios nesta Capital e 
encontraram remedios para seus males, 
tiveram dinheiro por meio de depositas de 
-sua mercadoria, café. 

Eu, senhores, que conheço perfeitamente 
os modos de negociação dos productos agrí
colas, admirei-me, não só da insignificante 
quantia, que se disse foi obtida, 500:000$, 
para tão grandes emprezas, como da apre
goada vantagem que suppunham . obter, 
t~azida essa quantia pül' intermedia1•ios, que, 
pa.ra obtenção, trouxeram como que o seu 

I 

credito em favor d.esta infeliz classe, cha
mada de lavr<tdores, c1uc 1)01' si só, com a 
sua mercadoria, que constitue a base, para o 
deposito, nada podia conseguir. 

Isto entristeceu-me bastante porque, esse 
titulo, c1ue devia, servil·, qur:tndo nenhum 
outro :prestimo tivesse, de instrumento; na 
mão do propl'io productor, que deposita. sua 
mercadoria em uma. estação publica determi
nada pelo Poder Executivo p~tra receber em 
visb do deposito um tieulo, que prova 
uma osp9cie de penhor e com elle obter 
dinheir·o na razão de 30 % , só tinha valor 
enkando terceiros na negociação, de f6rma 
que o htvrador ainda precisa outra garantiá. 
pwa r oceber uma migalha de adiantamento 
por conta de seus productos, que ficam presn 
até o r esgate do toiwrant. 

}.Ias, Sr. Presidente, de que serviria tudo 
isto, si essa migalha, si es.;;e soccorro vinha 
premlér a mercadoria, si ella. não podia. 
s:thir dalli, para. a troca, sinão depois de 
resgatado esse titulo crue o Governo offe
recia '? 

O SR. VmrATo :MASCARENHAs-E' um ver
(la,deiro pre.'lente de gregos. (Apoiados.) A 
vântagem toda é para o commissario, nem 
:uma para o hvra.dor . (.4poiados.) 

0 S]t .. CORNELIO DA. FONSECA - Perfeita
mente. E' de toda a procedencia o aparte 
do meu nobre e intelligente collega, Depu
tado pelo Estado de Minas. 

Sr. Presidente, já tenho incommodado bas
tante os meus collegas (nao apoiados); voa 
por isso ~oncluir. 

0 SR. VIRIATO MASCARENHAS- V. Ex:. é· 
ouvido com muito prazer e com muito prQ
veito. (.,-1poiados.) · 

0 SR~ CORNELIO DA FONSECA-Muito obri
gado. 

Venho com a alma entristechla, na quali
dade de repres::mtante da Nação, pedir á. 
Camara dos Deputados · que lance as suas 
vistas sobre . uma classe tão abandonada. ; 
venho pedir que não deixe umn. classe tão -· 
laboriosa entregue aos terriveis effeitos da 
crise, essa classe que dá a ,maior som ma de 
tributos, que concorre para grandeza dÇt 
Patria, a fonte da riqueza nacional, e que, 
esgotada como está, sem um auxilio, terá. 
que anniquillal'-se, depois de tantos esforços 
durante tantos annos. 

Nós i;emos forças, llispo3ição, patriotismo 
e valor; não devemos consentir que a grande 
classe agrícola chegue a succumbir agora. 
Será em prol da Patria o que fizermos em 
fa,vor da agt•icultura. 

0 SR. ESTACIO COIMBRA-Já. está enterrada; 
salve-se quem puder. E' a lei da ·selecçãq 
natural que está. dominando. (:fttluito bem; 
mwito bem. O ora(!:or e cwmpi~imen.tado.) 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 15:01- Página 5 de 9 

~76 ANNAES DA· CAMARA 

Fica sobre a mesa, até ulterior delibera
ção, o seg~ünte 

PROJECTO 

accusações m:tis graves, feitas por cidadãos: 
que occuparam posições de clwfes de depar
tamentos governativos em nossa patria, ac-· 
cusações estas, cuja gravidade, quero crer, 
procura-se occultar. 

O Congresso Nacional decreta: Já tive occasião, na_se;:;são de julho do anno· 
Art. I. o Nas estradas rle ferro .J·á re;;ocra- passado, de accusar o Sr. Ministro ela Viação 

de occultar aos olhos do povo um contt·acto 
tadas e a resgité1,r fic.1 autorizado 0 .Go- lavrado pela Directoria da Estrada de Ferro· 
vcrno a harmoniz:tr as tarifas, equiparan- Centra,l do Brazil entre esta, Esteada cen
do-as ás actuaes das csteadas de . ferro da tral e a Estrada de Ferro Leopoldina., con-
União, situadas na mesma zona. ~ ' 1 t 

Art. 2.o Fica tambem antol'izado 0 Go- tracto este que alterav<t por comp e o. o· 
verno a entrar em -accordo com as compa- sysi;cma de tarifas até então em vigor. 

Naquella occasião procurou-se defender o 
nhias .e arrenda.tarios das esteada.s de ferro Sr. Ministeo ela Viação, allegando-se que este 
para reduzie de 40 o I o as tarifa.s vigentes contracto affectavct, apenas, o inteeesse da,s 
no· transporte dos producto::.; seguintes: café, parGes contractantes e nunca o do contri
assucar, cac<í.o, a.lgodão, fumo, alcool, ra- buinte, esquecendo-se, comtndo, da,s clausu-· 
rcços de algodão, aguat•dente, mel, cannas, las em Clne se augmenta,vam consideravel
maclünas des1iinadas á. la vouea e industrias, monte as h rifas a tê então em vigor. 
sal e produétos da peQuena lavouea. Vejo, Se. Presidente, que 0 Sr. Iviinistro· 

Pa1·a.gl'apllo unico. Nos transportes dos da, Viação tomou por sy.,tema 0 sigillo no 
alludido::! prodnctos, ni'io excede1'á a taeifa serviço a seu cargo, e confirmada esta as
da·l$200 por 15 kilos, qualquer que seja a serçã.o, não sómente peht minha affh'mativa, 
distancia. <.t percorrer. 11 d. d 1 t 

Art. :~.o Esta rooucção de tarifa.sviaorará mas por aque es que até o ra e 1011 em 
~ meraceram a sua inteira cJnfiança. 

emquanto ))(lrdurar a criSe economica. Sr. Presidente, a' imprensa tem trat.ado· 
Art. 4. a Nas estradas de feero da União, editorialmente, e solJ a responsabilidade indi-· 

que forem arrendadas dep.üd da publicação vidual dos prejudicados, dos factos que se 
desta lei, não poderão ser elevada.s as tarifas te3ln dado' na Estrada de Ferro Central. a pro·· 
para o transporte dos productos mmicio- posito d<1 demissão do sub-director do tra
nadost no artR .. 2 ·or . " d' .. - ~ · . ..fego, Se. Dr. Aguiar lVIoroira,, e tambem da 

Ar · 5 · 0 cvq.;am·St:J as ISposiçoe::; em demissão do contador dos Correioa desta Ca~ 
contrario. _ _ . . p,ita4 Dr. :Manoel Valdetaro. 

Sala da.s se3soes, l:J de Junho de 1901.- As considerações feitas sobre este proposi.to· 
Cornelio ela F'onsecc;'.-Estacio Coimb1·a .-E1·- repousam sobre as maisgeaves accusações ao· 
mi1·io Coutinho.-Pedro Pe1·nambuco.----'Jl:Io- Sr. :Ministro, e, no emtanto, Sr. Presidente~ 
1·eira Alves.- Affonso Costa.-· Em2e):aldino no reerimen do viver âs-claras,em que todos, 
Bancleira.-Elpiclio Figuei1·edo.~Bricio Fi- governistas ou op];>Osicionistas, aguardavam 
lho.-Malaquias Gonçalves.-,Julio de Jl:Iello. que o governo puzesse a descoberto a mora.
-Teixeim de Sâ.-Joao Vieira.-Leonel Fi- lida.de de suas acções, vemos que a defesa 
lho.- Peniclo Filho.- Galdi'(to Loreto.-Al- unic<t é feita. dizendo-se que estes cargos 
fi·edo 'Vm·ella.-Ear;enio Tottrinho.-Celso de são ele plena confiança elo Ministro e os func
Souza.- Pe1·ei1·a ele Lym.- Esperid·ia:o.- cionarios demissíveis ad nutum. 
Theophilo Ottoni.-Ilde('onso Alvim. -0 vidio Sr. presidente, isto não · é defesa, é a 
Abrantes.-Ignacio Tosta.-Pamnhos ~fonte- confissão daquillo que se imputa. ao Ministw 
negro~-Manoel Caetano.-Lamenha Lms.- da Viação. 
Tolentino dos Santos. O minisGro não tom em seus actos sómente 

O §r. Ildef'onso ·AI v.im - Não 
vão longe, Sr. Prcsiclente, os dias em qüe a 
nossa a.lma republicana cobria-se de luto, 
pela manhã, ao le-r'' gazetilha de nossa. im-
prensa diarüt. -

- _ In.dernnizações, 1·escisões, desfalques e notas 
falsas eram as epigraphes constantes do' no
ticiario dos jornaes ultimamente com os in
queritos abertos, e não sei si enGerra,dos, 
estas epigraphes, mais ou menos, desappa
receram, pol'ém, agora, j:t não mais ellas 
appa.rocem nos editoriaes dos jornaes, e sim 
nos a pedidos, onde começam a pollular a'3 

que attender á confiança que lhe merece este· 
ou aqneUe funccionario, como chefe de sar
viço publico; como cidadão elle deve respei~o 
e satisfa.ção de seus ados a si mesmo, deve 
respeito e satisfação _ao_ funccionario, qual= 
q ue.l' que s.eja a S!!a categoria, como deve
tambem respeito e . satisfação . á. Nação, em 
cujo nome etle exerce uma parcella de au-
toridad.c publica. . . 

Vê-se um empregado, carregado de· 
sel.•viços é:'t Pa.tria, -como o Sr. Dr. Aguia1• 
Morelea, com quem aliás não tenho relações_. 
pessoaes, depois de 22 annos de serviços, de
mittido, porque ele momento, sem c~usa, al~ 
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gum<L, o ministro assim o entendfm, tendo 
antes feito ao mesmo os maiores elogios. 
· Dá logar esse ~cedimento do ministro a 

perguntar-se :si essa confiança. existia mere
cidamente, si esse homem occupou com 
bri\ha.ntismo as mais honrosas posições em 
sorv iços technicos, si não decaltiu no conceito 
publico, por seu civismo, qual foi o facto que 
1oz ·com que esse ministro perdesse a. con
ft an ça em um funccionario de tão · alta ca
tegoria~ _ 

o funccionario accusa a re:pa1·tição a que 
pertenceu de factos graves ; e o ministeo, 
longe do salvar a homa daquelles c1ue são 
conjunctamente accuzados, comsigo, vem 
dizer sinrplesmente que o demittin pol' tm· 
cllc decahido de sua. confiança ! ••. 

Não, não é isto bastante. 
A Nação tem o direito de exigir mais 

alguma cousa. · 

manto dessas administrações, sob pena de 
receberem . tambem o labéo de ladrões, na1 
funcções que exercerem, devendo então as 
portas das re:partições ser franqueadas a taes 
indivíduos tão sómente. 

Tive a ingenuidade, proverbial aos minei
ros, de suppor que o desapparecimonto das 
epigraphes- notas falsas, desfalquês, etc ..• 
contidas anteriormente nas columnas dos 
jornaes, devia ser atGribuido á acção beneftca 
do·:poder publico na repressão desses crimes, 
como se dá de rnodo glorioso no Estado lon
gínquo do Rio Grande do' Sul, onde o chefe 
da.s rendas do Thesouro foi condcmnado, 
mesmo depois de haver entrado com a rcsrm
ctiva quantia para os cofres do Estado, a 
alguns annos de prisão. 

0 Sa: ESTAGIO Coil\fBRA-0 Estado do Rio 
Grande do Sul está danclo grandes excmp~s 
na actualid,_1.de. · -os . amigos da. administração precisam 

habilita1'-se para detendel-a; os amigos desse O SR.ILDEFONSO ALV;I:l\f-E, ainda ha :pouco, 
funccionario teem tambem o direito ele segundo estou informado~ na. luta entre um 
exigir os motivos d.a sua demissão. a<lversario e o chefe do partido dominante da 
· Fallo :perante uma Camara, em que grande situação, pronunciado n.quolle, segundo creio, 
numero de Deputados conhecem, mais do por crime de calumnia, em gJ'(to de rqcmso, o 
que cu, o Sr. Aguiar Moreira., já en;t suas feitiço voltou-se. contra o feiticeiro o foi con
qualidades :pessoaes, já na sua qualidade de demnado o chefe do partido c absolvido _ 
profissional dos mais distinctos. acruelle, cujas a.mrmativas foram julgadas 

O Sr. Ministro dtt Viação é tambem en.;. provadas no Tribunal Superior. 
genheiro, deve, portanto, pezar devidamente· Sim, Senhores, é preciso que a Camara, o 
os seus actos, porque elles vão cahir em Senado, que o Congresso, em summa, atire
cheio sobre a classe distincta a quo per- se nestas aguas beneficas. Só assim se pódc 
tencc S. Ex. lavar a Republica destas. manchas que lhe 

Do contrario, no dia em que neste paiz attribuom os seus adversarios. 
os representantes do poder publico, embora Mas, dizia, tive a ingenuidacle de suppor 

•<lemissiveis. ad nutum, puderem ser enxo- que o ap:pa1·ecimento dessas noticias gravis
tados, como qualquei' intruso, das reparti- simas devia se attl'ibuir c"\ inte1·venção do 
ções publicas, nesse dia tert:L desappa.recido Governo, mas não ha tal; a exhaustão in
a seriedade governameritn1 do nosso :paiz. vadiu tudo, e, como o The:.;om'o está ex-

Do mesmo modo, na Repartição Geral dos hausto,como não póde d<tl' logar a. desfalques 
Correios ha um funccionario, o contador grossos, não pódo dar logar a cift·as extra
geral, que íez accusações as mais g~a_yei:\, ordinarias, por L-;to vn.e- se fa~erulo o eg;pe
não sei si com ou sem fundamento, .· e nao é diente do dia. · 
esta a occasião de ventilar-se esse ponto, I-..fas é posiivcl c1ue nós, a quem cumpre 
porque isso pouco me importa no momento, velar na guarda da Constituição, o sobre
a em:pregados dessa re:partição. Esse func- tudo pela honra da Republica, :permittamos 
cionario :pediu inquérito ácerca dos factos quo aquollo:;; que occuparam a. direcção su
relatados em sua :petição, e, sem que esse prema das repartições publica.s venham 
inquerito se ~zesse, porque mo ~ li?ito ~s- hoje dizer <ws nossos concidadão:; que nestas
sim suppor, VIsto como __ nada vem a luz ila repartições se rouba descaradamente~- t 
publiciaade, ou sendo mesmo feito o inque- Não, Srs. Deputados, estou convencido quo 
rito, foi elle demittido do cargo que exercia. que unirei;; a vossa voz á minha, no intuito 
Porque se deu essa demissão? ! . : . . de mover a mais desbragada guerra. a estes 

Pois, então, nã9 me é licito perguntar : As defraudadores do The.5ouro Publico t 
administrações do Brazil adoptararu os pro- O Sr. Ministro dà Viação, estou certo, não 
cessos inquisitoriaes de priscas eras~ Não ha ligará a mínima impor·Gantia ao appello que 
defesa :para os cidadãos que sabem cumprir lhe dirijo desta cadeira para mandar escla
o seu dever e, mais do que isto, a sua recer . os motivos que provocaram a neces
-e brigação ~ ! ... · . . · sidade da demi:'lsão dos dons funcciona.rio.;;; a. 

Si assim é, só resta. aos homens de caracter que me referi, do mesmo modo por que não 
11m caminho unico ~é fugirem a:pressada- liga ~menor importanch~ ás leis votadas por 

Cl\ooar<J. Y, II 
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este Congresso! como snccedeu com aquell:1 
que autorizou o aproveitamento llos serviços 
feitos na Estrada de Feno Central, com o 
:fim de melhoral-a c dar incremento j, I105Sa 
principal · via~iCrre<t. 

A Caniara votou no orç<~mcnto passado a, 
verb3. necessaria a esse :fim; m<ts este di
nheiro e:x:i.;te? Posso quasi garantir que não. 
Foi empregado no prolongamento ? Absolu~ 
tamente não, m<V'l elle gastou-.~e. Ora, Se
nhores, tudo isto pódo ser muito sc1·io na, 
.situação actual, mas não é republicano, e a 
não ser que todOs estejam prostrados, espero 
que a reacção se far<'~- beneficamente, vindo de 
onde vier, do sul ou do centro uo Congresso. 

Sou até certo ponto um pessimista,nãocreio 
muito no civismo humano; e ainda hontem, 
ao retirar-me de um e:>pectaculo,lcmbrei-me 
de perguntar a, mim mesmo :':ii a:-; féra,s, a 
cujo chicotea,mcnto cu tinha as::d .~tido, tam
bem (aziam potitica. Féra.s que até então 
pareciam indomaveis dan!;avam, di1vam 
tiros e tudu fa,ziam a, um :':iignal unico do 
domador, ao estalar do seu chicote. Estar~t 
ta.mbcm nestas condlçõe.3 o. povo brazilciro ~ 
Não o creio, comquanto as:-:>im pa.reç<.t. Mas, 
si para movimentai-o é preciso o chicote de 
um domador, quo venha cllc, então, IDi1S a 
de:::coberto, porque cstã em perigo <1 homa 
da Republica. ! 

seus actos, principalmente tratando-se da 
nomeação o demissão de funccionarios de con-
1iança, é n<tdt~ ma.is do que desconhecer 
completamente, permitta-mo o meu nobre 
amigo, a elovaçã.o em que se deve manter o 
poder publico, é esquecer as disposições 
basicas rht nos.-m, lei fundamental. · -

Si essa obrigação existisse para o poder 
publico, Se. Presidente, elle não teria a au
toridade necessarüt ao desempenho elo suas 
funcções, c ·não seria o poder independente 
creado pela Constituição da Republica. 

o SR. lLDEFONso AL:VIM - E pode então 
vi.vcr nas trevas ? -

O SR. Dmo BuExo- O administrador, 
que tem a responsabilidade dos seus actos e 
que é o unico habilitado a bem conhecer as 
necessid<tclcs da. n.dmfnistraçã,o, mesmo sem 
viver nas trévas, não pócle absolutamente 
cstm· obrigado a d;w as r<tzões por quo, em 
dn.do momento, entendeu conveniente dis
pensar do serviço publicõ flmccionarios de 
confiança, que se ach<LV<.tm debaixo de_ suas 
ordens. · 
. O Su .. lLl>EFONSo ALVIl\I-Ma.s pódc dilfa
IU<U' a reputação de funccionarios distjnctos? 

0 St~. DlN·o BUENO-V. Ex. avança de m<.tis 
sobro o que estou dizendo ; ni1o ha diflhma- . 
çã.o, proveniente do acto do Ministro da In-

O §r. Di no IFlueno _o nobre dustria e Viação. · 
Deputado pelo Estado de Minas que acal~a Si o Ministro entende dever dispensar um 
de deixar a tribuntt, não apresentou {L Mesa, emprcg<tdo, ainda que distincto e compe- ; 
qualquer indicação ou rec1uerimento, como temo-e, no caso a que àllude o nobre Depu~ 
conclusão das observações que trouxe, e que tado, cu posso até soccorrcr-mc da opinií1dt 
pudesse dar base ou·'fundamento <t discu:;são; do proprio Sr. lVIinistro da Industria c Via
entret<tnto, como S. Ex. te1·minou 0 seu clis- ~ão que, nã.~ hn, muito, quando . clirector .du. 
curso, fazendo um <11U)Ollo ao SP . . Ministro da. Es-trad~ lle 1' ort·~ ~c-~tral •. deu, em P~?llco 
Industria 0 Viação.;. ~~cume~to; atte~ta~_..u.o d<t competencl.t do 

. ::lt. AgUtat Moretra ... 
O SR: lLDEFON~O :\.L,~IM. - Sh~ •. porque os O Srt. PAULA RAl\Ios.:_Ápoiado; é um ei-

l'equenmentos sao tn ltnmw reJettttdos. dadfto distindissimo o muito competente. 
0 S~. DINO BugNo -. · · para, quo VÍC~lB 0 Srt. DJNO BuENo-Si, úã.o obstante ~n-

a pubhco trazer detalhad <L~e!_ltc as razoes tendo dever dispcnsal-o do servkó, l:esul
q;re teve para t~s duas d01ms~ocs a qucallu- ta.ri.L chhi par<.t o empregado <L nota ele diffa. · 
diU-a do sub-uu·ector do .trafego da ~strada mação, 1icará. por isto ditl'amado o funccio
do Ferro Centra;l do .Brazll c a ~o d1rect~r nario ·t. E' evidente que, com taes normas, a 
geral dos Corretos, Julgo·n:c obngad_o a vn· administm(;~ão não seria possível. - · 
átr1buna para aill.l'mar a mcorrecçao con- . . . . . . . 
_stituclonal do appcllo feito, da, t:ribuna da .· o. Su.. lLDE~~oNso ALYIM- S1 ollc é dtstm
Cama •·a, ao Sr. Ministro da Indu.;tria, que, ttss1mo c nnnto competen~e, como todos nós 
como é notorio, não fez mais elo c1ue exercer roc?nhecemos,.o q~,e me cll.z V. Ex. a re
uma das a·ttrilmições de seu elevado cargo , s:petto da, pubhcaçao de hoJe, em que se ~l
por motivo,_ de con·veniencia do serviço pu- ~ude ~ comractos da Ceuteal'? Esta accusaç~ao 
blico, sem duvida alguma bem apurada pelo e mmto grave. 
zelo, sempre provado, e 11elas responsabi- O SR. DrNo BUENO - As necessidades da 
~id,ade~ inheren~es ao cargo de que se acha admni<;tração não dependeni só da .. compe
mvestido .. (Apmados.) tencüt technjca dos funccionarios,e para que 

Sr. Prestdente, pretender·se que a admi- clla possa chegar a bom resultado será pre
nistração publica venha á imprenssa ou ~o ciso, sobretudo,a unidade de vistas e de acÇão 
qongreS!O trazer ê.tS ra.zões explicativas dos • llllJ?l'eSSa.)?elo Su:perior O recebida. por todo Q 
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corpo da administração, será. necessaria no" trada de Ferro Central ; mas posso affirmar 
superior a confiança na acção administrativa que, si os conhecesse·, ,j;i, teria provjdenciado 
do inferior. a respeHo dclles. 

A dispensa ou exoneração, em taes con- O que é t:erto, p:m~.m, Sr. Presidente, é 
clições, não significari'L só por_ si qualqüer mo- que taes factos absolutamente nada toem 
ti v o menos decoroso ao ful}ccionario. com o appollo que . o nobre Deputado por 

() Sn.. ILDEFONSO AL VIM _ Então v. Ex. Mina.s. entendeu devee vir fazer, da tribuna. 
entende que 0 Ministro não se deve defender da. Camara, n.o Sr. Ministro da lntlustria, 
das accusações que lhe foram feitas t para que venha a publico dizer quaes as ra-. 

zões do seu acto, e porque nã.o venha c 11or- · 
O SR. DINo .BUENO- As accusn.çõcs a que c1uc tenha tlt~do <~s nemissões de que se trata, 

V. Ex .. se refere, e que eu vi e~i;n. manhã nem por isso poderá o Sr. Ministro da In
lmblicadas em uma folha. desta Cu.pital, não dustl'ia mcrcc0r n.s censuras ql,le o nobre · 
são feitas ao Ministro, c me p<:~.rece que nem Deputado entcmlcu <levcr trazer á tri1mna, 
(~ administração da estrada, mas sim a al- c ClliO a Cama. r<.~ acabou de ouvh'. 
guns func.cionarios, que se diz não terem c~ucm conhece, St': Presidente, e toda a 
cumprido seu dever, mas sem conseq_uencia, Ca.mara cstií. certa, disso, . a correcção com 
pois que os 1hale:~ po{~iveis for~tm dewiados ClUC o illustre Ministro da. Indnstritt costuma 
pelo funccionario h a ponco exonerado. · En- sempre pt'ocedet' ((t2JOiados), em todos os 
tt·ctau~o, si os factos arguidos são ver- actos dn. sua adminisi;l'a.ção ; quem conheee 
dadeiro .~, não I1<.1. duvida \fUe es funccionarios a sufficieucia, . a competcncia, os escrupulos 
responsaveis devem ser -punidos; c o Sr. o os fóros provados de administrador, do H
Ministro da Indu:;tl'ia, si ;Lin<la. não o ü~7., lustre citladã.o que- actualmentc se acha in
nií.o terá duvjda, em fa.zel-o, correcto como _vestido das fhncçõos desse cargo (apoiados), 
sempl'e :tem sido no dc.;erÍlpenho das fnncções diante das demissões dadas, não pôde deixar 

· de seu cargo. _ - de concluiL' ctue S. l~x. teve rar.õcs pode-
Mas dahi rosult~trü. que o Sr . . Ministro do. rosas, inHludiveis, p~ea assim resolver e 

Industria eleva acudir ao appello do nobre procetlcr, no mornonto dado, não só quanto 
Deputado, vindo a publico, pw<t não viver ao sub-dircctor do teafcgo da. Estn~cta de 
lias trevas, ·triJ.zer i.ts razões explicativas do Forro · Cení;ra.l, · como qm~nto ao dircctor 
seu acto de demis,ão ~ geral dós Correios. 

0 SR. lLDEFONSO ALVIM-Então V. ]~X. 011- 0 SR. IrJDEFONSO AGVlfi[-A ltCCUS<tÇ~ão con• 
tende · que · o Ministro deve · mandar abrir· in- tinúa de pê, (L cspcl'<L de defesa. 
querito? 0 SR. DINO BUENO - Part~ V. Ex. (Muito 

O SR. DrNo BuENO-O funccionario zeloso bem.) 
<lo setí cargo, conscio das suas re3ponsabili- Comparecem mais os Srs. Urbn.no Su.ntos, 
dados, diante de factos da. natureza da.quelles Julio de Mello, Ga.stão da cunlm, Luiz 
que foram arguidos, e. a Cl~lC o nobre Depu- Dominoo·ues, José Euzebio, Joanuim Pires, 
tado alludiu n:t tribuúa.;. . 'J. Thomaz Accioly, Virgilio Brigido, Sergio 

O SR. IrJDEFONSO AIJTIM ML u~ aparte. Saboya., Augusto Se-vero, Lima Filho, ~r
mirío · Coutinho, Celso do Souza, Bricio 

O SR. DrNo BUENO-··· não pode deiXi1l' de Filho,· Esmeraldino Bandeil'a, Elpiclio Fi
informar-se dé.L verdade dellcs, pu.ri~ ützer gueiredo, Araujo Góes, C;tstro RalJello, _ 
ellcctiva a responsabilidade do funcçüonarío Adtüborto Gtrim<u·ãcs, Gt~ldino Lorcto, Pi
flUC fõr encontrado em culpa, c estoU certo, nhciro Junior, José l'vfarccllino, Henrique 
e n, Camara não pôde duvidar, de que só Lagdcn, Nelson de Vasconcellos, S(~ Freire, 
agora chega. a arguição á.o conhecimento do Barros Franco Junior, Antonino Fialho, 
Sr. Ministro da Industr.ia, c clle · tratt~rá. do t d · 
syndicar-lhe a verdaclc para proceder como Lourenço Baptista; Silva Ca.strQ, Cu_s o _10 

Coelho, Pet'eira dos Santos, Viriato Mas-
entender justo~ · carenhas, José Bonifacio, João Luiz, Penido 

O SR. ILDEFONSO ALVUI- Estes ftwtG.s já. Filho, Francisco Salles, Antonio Zacharias, · 
eram conhecidos ~ · Sabino Barroso, Eduardo Pimentel, Olegario · 

Maciel, -Padua 'Rezende, Miranda Azevedo, 
O SR. DrNo BuENO - Nã.o sei si er-a lU cc- Bdmundo da Fonseca, Hermenegildo de 

nhecidos. • • Moraes, Ovidio Ahrantes, Carlos Cavalcanti· e 
o sn.~ ILDEFONSO ALV1!\I-Então v. Ex. uãó Soares elos Sântos. 

estâ. habilitado. a. responder em nome do Go- Deixam de con1p<tt'~cer· corri causa paréic1- . 
verno. ·· · · · · d 

pada os Srs. Pedro Chermont, Indio .... o 
O SR.. DrNoBüEN·o- .•. do Sr. Ministro da Brazil, Guedelha Mourão, Anizio de Abreu, 

Jndustria, sãó fa.ctos da admjnistração da Es- . J.oão Gayoso, .João Lopes, Pereira Reis,. 
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Gomes de Mattos, Moreira Alves, Ray
mundo de Miranda, Neiva, Francisco Sodré, 
Felix Gaspar, Vergne de Abreu, Augusto 
de Freitas, Dionysio Cerqueira, José Mon
jardim, Sampaio Ferraz, Martinho Campos, 
Julio Santos,· Mayrink, Silveira Drum
mond, Gustavo Godoy, Valois de Castro, 
Araujo Cintra, Barbosa Lima, Francisco 
Moura, Victorino Monteiro e Vespasiano de 
Albuquerque • 

E sem calisa o::; Srs. Albuque1•que Serejo, 
Sá Peixoto, Serzedello Corrêa, ~mundo 
Arthur, Francisco Sá, Soares Neiva, Tei
xeira de Sá, João Vieira, Pereir<:l. de Lyra, 
Mala.quias Gonçalves, Joviniano de Ca,rvalho, 

-Rodrigue3 Doria. Sylvio Romero, Tosta, Ma-
noel Caetano, Eugenio Tourinho, Satyro 
Dias, Rodrigues Lima, Tolentino do:> Sa_nto:>, 
Marcolino Mom•a, Heredia de Sá, Cebo dos 
Rei.-;, Irlneu Mach~~do, O:>ccn' Godoy, Raul 
Bal'roso, Deocleciano de Souza, Nilo Pe
çanh~, Pereira Lima, Joaquim Breves, Mon
teil•o de Ba,rros, .Monteiro da Silveira, Ne
ceüo Tavares, Lamounier Godofredo, Hen
rique Salles, Landulpho de Magalhães, Ar
thur Torres, Nogueira Junior, Fernando 
Pre~tes, Moreira da Silva, Malta Junior, 
Domingues de Castro, Oliveira Braga, Costa 
.Junior, Bueno de Andrada, Adolpho Gordo, 
Joaquim Alvaro, Luiz Piza, Cincinato Braga, 
Alfredo Ellis, Benedicto de Souza, Manoel 
Alve>, João Candido, Alencar Guimarães, 
Lamenha Lins, Marçal Escobar, Angelo Pi
nheiro, Rivadavia. Corrêa, Aureliano Bar-
bosa e Pinto da Rocha. ' 

ORDEM::.DO DIA 

O Sr. President,e -Não bavenclo 
numero legal pa1·a se· proceder- tís votações 
das··materias constantes da ordem do dia, 
passa-se á ma teria em discussão. 

E' annunciada a 3a. discussão do :projecto 
n. 22, de 1900, ( projecto n. 173, de 1899) 
determinando que todas as pessoas maiores 
ou emancipadas, no goso de seus direitos 
civis, possam passar procuração por instru
mento particular de proprio punho, feita e 
assignada com poderes de representação ou 
em causa propria ; e revogando 'a lei n. 79, 
de 23 de agosto de 1892. 

Ningue1p. pedindo a palavra, é encerrada. a 
discussão a adiada a votação. 
~ E' anmtnciada a la discussão do projecto 

n. 24 A, de 1900, determinando que, nas 
causas em ·que decahir a União Federal ou 
em que a Fazenda Nacional fôr con~emnadà' 
a qualquat• pagamento, incumbe ao pro
curador seccional da Republica, seus adjun
tos e ajudantes, respectivamente aos feitos 

em que funccionarem, e não aos juizes de 
acção e seus substitutos, interporem o com
petente recurso de appellação, com parecer 
e emendas da Commissão de Constituição, 
Legislação e Justiça. . 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada 
a discussão e adiada a votação. 

Comparecem t~.inda os Srs. Arthur Leinos, 
Antonio Bastos, Pedro Pernambuco, Alfredo 
Costa, Paula Guimarães, Eduardo Ramos, 
Lamartinc, Lindolpho Serra e Xavier do 
Valle. 

E' annunci<lda, a 1 a discussã,o do projecto 
n. 26 A, de 1900, determinando que nos cri
mes inafiançaveis RÓ admittir-se-ha o respe-. 
ctivo recm·do de despacho de pronuncia 
quando se ache preso o recorrente, e nos 
t~fiançaveis sómente depois de prestada 
a fiança, arbitrada, c dá outras providen
das. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a 
discussão e adiada a yotação. 

Vae a imprimir o seguinte 

PR.OJECTO -~ 

-N. 55- 1901 

Autoriza o Pode1· Executit,o a abri1· ao Minis~ 
teria ela Justiça e Negocias Interim·es o 

. c1·edito que {ô1· necessa1·io pm·a desap1·o~ 
priaç{'ío do predio em que {uncciona uma das 
estações do Cor·po de Bombeiros na rua do 
Humaytá 

Presente á Commissão de Orçamento a 
exposição do Ministerio da Justiça c Negocios 
Inte: im·es, que acompanhou a mensagem de 
8 do andante, do Sr. Presidente da RepulJlica, 
e considerando procedente a razão allegada 
pelo Tribunal de Contas, para a execução do 
art. 3°, n. 6 da lei n. 652, do 1899, é do 
parecer que seja adaptado o seguinte pl'Ojecto 
do lei : . 

O Congresso Nacional resolve : 
Artigo unico. Fica o Poder Executivo auto

rizado a abrir ao Ministerio da Justiça o 
Negocias Interiores o credito que fôr neces
sario para promover a desapropriação' da. 
casa em que í'uncciona uma das estações do 
Corpo de Bombeiros, ·sita á rmt do Humaytct 
nesta cidade, por ter a autorização, que para, 
tal fim foi dada pelo art. 3° da lei n. 652, 
de 1899, caducado com o encerramento desse 
exercício ; fazen<io a.~ precisas operações e 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 14 de junho de 1901. 
-Paula Guimarães, presidente.- :Mayrink, 
relator.- Cassiano do Naséimento.-Cornelio 
ela Fonseca.- S. Ban·oso Junio1·, · · 
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~~~;:;;a,~;-4.1~~~~~~'t.$W\llh.~MJ:W~ 

SESS!O EM. 17 DE _JUNHO DE 190t) . ] 81 . 

O Sr. President:e-Estando exgo- 2a discussão da projecto n. 27 A, de 1901, 
tadas as materias em discussão e não haven- e.':ltabclecendo regras para a. adjudicação de 
elo_ numero legal para se proceder ás votações, bens nas execuções em geral, com voto em 
designo para segunda-feira 17 do corrente, separadodo Sr. Azevedo Marques ; 
a St:guinte ordem do dia: ' . 2a parte ás 2 l/2 horas ou antes.: 

la partP- até 2 l/2 hort\s ou antes: Discu~são unica do parecer n. 19': de 1901, 
Votação do projeci;o n. 45, de - 1901, auto- indeferindo o requerimento de Gera.1do da 

rizando o Poder ExecuGivo a abrir ~"o Minis- Silva Furtado, el? que pede ,o pagai!J-en~o de 
te~·io da Guerra o credito que fôr necessario ~4: 100~ de vencm~en.tos e mdemmzaçao a. 
pai'a pagai' a gratificação de exercício a que _q~e se_Julga_com d1rm~o ; 
teem direito Camilio José Monteiro dos San- ,!a chscussao do proJecto n. 200, de 1901., 
tos e .Joaquim Gonçalves da Costa., contra- a~t~riza?-do o Poder. Exe~utlvo a abrir ao 
mestre e mandador da e:xtincta offi.cina de M~mster10 da.lndustrl~, V1açao e ~bras ~u
correeíro elo Arsenal de Guerra da Capital bllcas. o cred1to espec1al de 20:750$ para m-
Fedei·al (2a. discussão); demmzar o Estado do Cea:~á da somma que. 

- . · recolheu aos cofres da Umao para conserva· 
,.,vota.çao do pro~ecto ~1. 46, d~ ,1901' a.~t.o- ção das linhas te1egraphicas que transferiu 
11Z<~.ndo o Poder Execut1yo a a.b1 u ~o 1~1ms- a esta nos termos do accordo de 16 de feve
teru~ dn. Guerra, o cred1 to e~traordmar10 de reiro ~1timo . · 
4:22;)$~0q para pag~m~nto do or~enado a que 3a discussã~ do projecto n. 224, de 1900, 
tem dn:e.1to o al~oxal'lfe do e~tmc~o Arsenal estabelecendo as bases. para a organização . 
d? Guerra .de ~e r na~1h~co ~_gao. Chma.co dos de sociedades cooJ?orativas ; 
Santos ~61 na Ides. (2 chscus~ao) , 1 a discussão do projecto n. 58 A, de 1900, 
. Votaçao do prOJecto n,. 51, de 1901, aut?- determinando que o cumprimento dos con

l'IZanllo o ~odor Executivo a conceder se.1s tractos civis e commerciaes será exigi v~tl no 
l!lezcs. de hc:cnç?-, ?om ordenado, a Antonw primeiro dia util seguinte, si o em que se 
l<l•ancisco de O 11 vmra Furtado, conductor de vencer o contl·a.cto fôr fel'iado. 
trem de 1 a c~ass~ lla ~stral~a. de Ferro Cen- Levanta-se a sessão á 1 hora e 30 minutos 
tral do Braz1l (d1scussn.o umca) ; da tai•de 

Votação do projecto n. 192, de 1900, extin- · 
guindo a secção de pagadoria da Estrada de 
Ferro Central do Bra.zil e dá outras provi-

. denciasl(3~ discussão) ; 
. Votação do projecto n . 22, de 1900, (pro-
jecto n. 173, de 1899) determinando que 35a. SESSÃo EM 17 DE .JUNHo DE 1901 
todas as pessoas maiores ou emancipadas, no 
.goso de seus direitos civis. possam passar P1·esidencia dos 81's. Vazo de Mtllo (P1·esi-
procuraçü.o por instrum~nto particular de dente) e Julio de 1lfeUo (2ó Viêe-Presidet~te) 
proprio punho, feita o assignada com pode-
re& de represento.oiío ou em causa propria. ; Ao meio dia proccde-so á chamada; a que 
c revoga:ndo a lei n. 79, de 2:1 de agosto de respondem os Ses. Vaz de Mello, Carlos de 
1892 (3n. discussão); Novaei>, Angelo Neto, Agapito dos Santos, 

Votttção do projecto n. 24 .A, de W00, de- Lui;r, Gualberto, Gabriel Salgado, Rodrigues 
terminando quo nas ca.usas em quo 1Lecahir Fernandes, Chri'.!tino Cruz, Guodelha Mau
a União Fedeeal ou em que a Faz~nda Na- rílo, Cunha Martins, Raymundo Arthnr, Na
cional fõr condemnada a qualquer pn.ga- gueira Accioly, Frederico Borges, Gonçalo 
menta, incumbe ao Procul'ad.or Seccional da Souto, Trindade, Ca.millo de Hollanda, Silva 
Republica, seus adjuntos e ajudantes, respe- Mariz, Ermirio Coutinho, Estacio Coimbra, 
ctivmnente aos.feitos em que funccionarem, -Elpidio Figueil'edo; Pedro Pernambuco, Af
e não aoa juizes de acção e seus substitutos, fonso Costa, José Duarte, Epaminondas Gra
interporem o competen~e recurso de appella- cinclo, Joviniano de Carvalho, Rodrigues 
ção, corri parecer e emendas da Commissão Doria, Sylvio Romero, Fausto Cardoso, Sea
de Constituição, Legislaçã.o e Justiça (ta dis- br:t, · Manoel Ca.etano, Eugenio . Tourinho, 
cussão); Alves Barbosa, Ada.lberto Guimarães, Au-

Vota.ção do projecto n. 26 A, de 1900, de- gusto de Freitas, Paranhos Montenegro, Fi
terminando que nos crimes inaflançaveis só nheiro Junior, José Marcellino, Nelson de 
admittir-se-ha o respectivo recurso de des- Vasconcellos, Augusto de Vasconcellos, Nilo 
pacho de pronuncia quando se ache preso o Peçanha, Alves de Brito, Silva Castro, Custá
recorrente, e nds afia.nçaveís sómente depois- dio Coelho, Auretiauo dos Santos, Mar- -
de preatada a 1lança arbitrada, e dá outras tios Teixeira, Oliveira Figueiredo, Ilde
Pl'ovidencias (lo. discus~ão); fonso Alvim:, Bueno de Paiva, Carneiro de 
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Rezende, Leonel Filho, A11tonio ;,tcha,rias, 
Mayrink, Manoel Fnlgencio, Llndolpho Ca.e
taiw, · Eduai'clo Pimentel, Padua Rezende, 
Gustavo Godoy, Dino Bueno, Oliveira Braga, 
Bueno de Andrada, C11jado, Paulino Carlos, 
Azevedo Marques, Teixeira Brandão, Xavier 
do Valle, Lamenha Lins, Carlos C:tv:nlcanti, 
Pa,ula, Ramos, Fra,ncisc·.• To1cntino, .Togt~ Boi
teux, Germano Ha,ssloclwr, Vespasiano de 
Albuquerque; Alfredo Varella, Campos Car
tier, Ca.ssin.no .do Nascimento e Diogo For-
tuna. · 

'Abre-se a sessão. 
E' lida e sem debate ap1wovada. a acta da 

sessão antecedente. 
Passa-se ao exl)Gdiente. 

O Sr. Agaplto dos §autos 
(3° Secrela1·io, se1"t•inrlo de 1°) procedo (t lei
tura do seguinte 

EXPJ~DI)i!NTR 
Officios: 
Do Sr. lo Secretario do Senado, do 14 do 

corrente, communica,ndo que o Sena,do ado
ptou e nessa. da·t<t enviou ;t sancçlio do Sr. 
Presidente da. Rcpubliea a proposição desta 
Camara. autorizando a abcrtuen. do credito 
extraordinario de 304.~166, para pagamento 
dos vencimentos devidos aos herdeiros do fi
nado escrivão do juizo seccional no Estado 
do Parani'~, capitão Damazo Corrôa de Bit
tencourt .-In tcirada .. 

Do mesmo senhor, de 15 do COI'Pento, l'e
mettendo um dos autogr•aphos do decroto do 
Congt·esso Xn.cional, uhvidar1wnto sanccio
nado, autorizando o Governo it tt•ttnsfL\l'Íl' do 
corpo do engenheiros na,,·n.es pat·n o da al'
madrt u capitão do i'l'Ugal;a gl'adn:uio C<ll'los 
Accioly .-Inteiradil. 

Do Minh;tm·lo da Fazenda., de 15 do coP
ronte, sntisrazendu a roquislçào desta. Ca
rtlar•<t, no olllcio n. :3'1, do 7~!) do maio ultimo. 
-A qunm foz a rnqnisi(t"~o (A' Comnli:-:~üo de 
Ül'Qtl.lUCiltO.) 

Do. Minh;tcrio di.t Industl'ia., Viaçã-o c Obras 
Publrcas, de 15 do corrente, enviando ore
querimento em que o conductor de trem de 
3a classe da Estrada de Ferro Central . do 
Brazil Francis_co Alves da Silva Pl'ado 
pede <1 concessão do um anno de liccncn 

_ com vencimentos para tratar de sua saud~ 
etc.-A' Commissã.o_ do Petiç~líos e Poderes: 

Do Ministerio da Guerra, de 14 do cor
rente, enviando a seguinte . 

:MENSAGEM 

Srs. ~~mbros do Congrosso Nacionai
Transnuttmdo-vos a ~ncl1.1sa ~xposição apre-

senta,da pelo Ministro de Estado dos Nego~ 
cios da Guerra, em cump1·iri1enl;o do que 
]H'eceitua o art. 17 da lei n. 403, de 24 de 
outubro <le 1896, acompn.nhada do pro
,jecto de reorganização doexercito, o qual, sob 
as bn.ses de um plano amplo, abrange a re
forma de toda. a organização militar, tendo 
em vista, não só os :preceitos da sciencia da 
guerra, como tambom as necessidades do 
paiz e seus recursos :financeiros, _o que se acha 
detu.lhadamente. justificado no I'olatorio do 
mosmo Ministro, o chamando vossa attênção 
para esse importante assumpto, julgo ser de 
grande conveniencia que vos digneis de, com 
urgencia, emittir vossct esclarecida opinião e 
habilitar o Governo a, executar tão ui;il e 
necessa.ria medida. 

Capital I?ederal, 14 de junho de 1901.-~ 
M. P'm·1·az de Campos Sctl-les.-A' Commissão 
de Mal'inlla c Guerra. 

Do mesmo Ministerio, de igual.clata, resti
tuindo devidamente sanccionados dons dos 
autographos (fa resolução do Congresso Na
cional, mandando contar de 17 do março de 
1894 a antignülade da, promoção (lo tenente
coronel João Leocadio Pereira (le Mello a 
este posto.- Inteirada, env1ando-sc um dos 
autographos ao s~nado. 

-o Sr. Presidente- Não havendo 
c1uem queil'<L usar -da palavra m1. hora. do. 
cxpediente,-.... vou pa.ssar á ordem do üia .• 
(Pausa.) 

PRIMEIHA P/~RTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. J:l>resid~n__te- Não havendo 
numero legal pàl'<1 se proccdCI' ás votações 
das materias indicadas IH\ ordem do dia, pas- , 
sa-sc i.t materin. em discnssão. 

E' annuncia.d<~ <1 2a tli~cnssão dn projeciío 
n. 27 A, de'- 1901, estabelecendo- regras 
pu.t·a. a adjwlicaç:ão do bons nas execuções 
em geral, com Yutu em sepal'ado do Sr. Aze-
vedo Ma~'qnos. ~ 

O !!b-, Presidente-:Tom a paln.-rra 
0 S1'. Azevedo Marquei!. - . 

O Sr. Azevedo Marques diz 
que vota contea o projecto, como lavrador e 
advogado no Estado de S. P<tulô, onde tam
bom f'oi magistrado. 

Além de inconstitucional, o projecto é per
niciosissimo á lavoura. e ao credito publico. 
Mostra a situação do Banco de Credito Real, 
si houver a adjudicação forçada. 

A inconstitucionalidade do projecto appa
rece em face da qúestã.o ,juridica da rétroa
çtiyida.de de que o mesmo projecto cogita; 
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Define ó que é direito adquirido com di
versos escriptores e codigo, adduzindo ·ex~ 
tensas e longas considerações sobre a adju-
dicação. - . 

O orador é advertido pelo Sr. Presidente 
de havei' numero para as votaçõe.3, pelo 
que _fica. a discu!são inteuompida -até a con
clusao da yotaç>ao das matel'ias. . . 

Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 
.Julio de Mello, Gastão da Cunha, Carlos Mm·· 
cellino, Albuquerque Serejo, . Stt Peixoto, 
Arthur . Lemos, Antonio Bastos, Serzedello 
Corrêa, José EuselJio, Thomaz Accioly, Vir
gilio Erigido, · José A volino, João Lopes, 
Francisco· Sá, Sergio Sahoya, Augusto Se
vero, Eloy de Souza; Lfimt Filho, Celso de 
Souza, Teixeira de S<.t, Bricio Filho, João 
Vieira, Malaquias Gonçalves, Moreira Alves, 
Esmera,ldino Bandeira, Cornelio da Fonseca, 
Al·au,jo Goés, Arroxellas Galvã.o, Noiva, Mil
ton, Tosta, Paula Guimarães, Saty1•o Dias, 
Tolentinci dos Santos, Eduardo R;1mos,· Gal
dino Loreto, Oscar Godoy, Sú. Freire, Barros 
Franco Junior,. Estevão Lobo, Viriato Mas
carenhas, José Bonifacio, João Luiz, Pcnido 
Filho, Monteiro da Silveira, Alfredo Pinto, 
AduJberto Ferraz, Sal.iino Bat·rozo, Artlmr 
Torres, Olegario . Maciel, Lamartine, Costa 
Junior,· Adolpho Gordo, Edmundo da Fon
seca, Xavier do Al IUCida, Benedicto de 
Souza, Lindolpho Serra, . Manoel Alves, 
Soares dos Santos, Angelo Pinheiro, Victo-
rino Monteiro e Rivadavia Corrêa. · 

Deixam de cornp<trecer com causa participa
da os Srs. Pedro Chermont, Anizio de Abreu, 
João Gayoso, Pereira Reis, Gomes de Mattos, 
Raymundo · de Miranda, Fmnclsco Sodré, 
Felix G::tspar, Vorg:óe d:.:~ ·Abreu, Dionysio 
Cerqneira, José Monjardim, Sampaio Forraz, 
Martinho Campos, Julio Santos, Silveira 
Drummond, Valois do Casl;t•o, Araujo Cintra, 
Barbosa Lima o Francisco Mou1•a. · 

E sem caus:.t, os Srs .. Toafluim Pires, TaV<1· 
ros do Lyra, Sattros Ncriv<t, Pol'oira do Lyra, 
.Rorlt•ignes Lima.; M:.u'colino Mollrn .. Heretlia 
de Sá, Celso dos Reis, Ir-inou Ma.chado, 
I-Iemiquc Lagdr.n, Raul Barroso, Antonio 
Fia lho,. Deoclociano de Souza, Lourenço 
Baptista., Pereira Lima, Pereira dos Saritos, 
Joaquim Breves, Monteiro de Barros, Bspe
l;idião, Francisco Salles, Necesio Tava.res, 
Lamounier Goclofredo, Henrique Salles, Lan
dulpho de Magalhães, Nogueira Junior, Ro
dolpho Paixão, Miranda Azevcllo, Fernando 
Prestes, Moreira da Silva, Malta Junior, 

, Domingues de Castro, .Joaquim Alvaro, Luiz 
Piza, Cincinato .Br:1g<1, Alfredo JWis, Jo(j'.o 
Candido, Alencar Guimarães, Marçal Es
cobar, Aureliano Barbosa e Pinta dr~. Ro
cha. 

o Sr. President.e-,-- Havendo uu~ 
mero legal; vae-se pwceder ás votações daS 
materias constantes da ordem do dia. 

Antes de proceder tL votação das ma terias, 
vou suhmetter a votos a materia que se 
acha sobre a mesa .. 

E' Tido, julgado 0bjocto ,de deliberaçã.o e 
enviado á Commissi'io de F~zenda, o seguinte 

PRO.JECTO 

N. 56- 1901 

Atttm·iza o Goventa a- luwmonizm· as tcwifas 
das . est1·adas r.le (erro jú ?·esgotadas e a · 
Tesgatar, eqttipanmrlo-as_ ds ctchtaes das es
tJ·adas de fe?TO da Uniria, situadas na mes· 
ma zona, e dd ou/.ras provillenc1:as 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I . o Nas estradas de· ferro já. resga ta• 

das fl <1 resgatar, fic~L ttutorizado o Governo 
a harmonizar as tarifas, equiparando-as ás 
actuaes das estradas de ferro da União, si
tuadas na mesma zona. 

Art. 2.° Ficatambem autorizado o Gover
no à 011trar em acccrdo com as companhias 
e arrenda tarios das estradas de ferro para 
reduzir de 40 % as tarifas vigentes no : -
transporte dos productos. seguintes: café, as~ 
sucar, cacáo, algodão, fumo, alcool, caroços 
de algodão, aguardente, mel, cannas, ma-· 
chinas destinadas á lavoura e indus·tria, sal 
e productos da pequena lavoura. , 

Paragrapho unico. Nos tr<.tnsportes dos 
alludidos productos, não excecler<t a. tarifa de 
1$200 por 15 kilo,;, qua.lqucn' que seja a dis~. 
hncia a . percorrer. . . 

Al'.i. 3. o Esta reducção de taril'tts vigo1•a.râ. 
emqua.nto verdm·ar a. cri~o economica. 

Art... 4. o Na~ estradas do ferro da União 
que forem arl'ondadn,s depoi:,~ da, publicação 
desttt lei, não podm·ão ser olov;.ula~ as tarifas 
ptn•tt o transporto dos prodnctos menciona
dos no art. 2°. 

Art. 5. 0 Revogam-se ns disposições em 
contrario. -

Camarn. dos Deputados, 15 de junho de 
l 90 l. -Oo1·nelio da Fonseca.-Estacio Oo~m~ 
bra.-E?"?Jú?·io C:outinlw.-Ped1·o Ptwnamb~tco. 
-.J. M01·ei1·a Alves.-Affonso Oosta.-Es'me~ 
mldino Banéleira.-Elpidio Ji'iguei?·eclo .-Bri-· 
cio Filho.- Malaquias.-Jttlio de Mello.- .. · 
Teixcit·a de Sá.-Jotío Viei?·a.-Leonel Filho. : 
-Penido Fillw. -Galclirw Loreto.-Al(redo =-'' 
Vm·ella.-Eu,qenio Totwinho.-Oelso de Souza~.,;,; 
-Pe1·eim de Ly?·a.-Espm·idüio.-Theophilo · 

. Ottoni.-Ildefonso Alvim.-0. Ab?'a1'1,tes.
Igrwcio Tosta.-Ptwanhos J,{ontenegro.-M. 
Oaetano.-Lamenf.la Lins.-'l'olentino dos San- · 
tos, 
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ANNAES DA CAMARA 

Posto a votos .• ü app1•ovaclo mn 2a tlisenssão f 
o seguinte artigo unico d.o 

PJWJ ECTO 

N. 45-HlOl 

O .Congresso Nacional i·osolve: 
Arl;igo uni co. Fica o Poder Executivo :nlto

rizado n."abrü· ao :Mini:-;terlo d<~ Gu(Wl'[l, o cre
dito que fôr nece.'Bario, pn,ra Jl[Lgar n, grati
ficação de cxeecicio a qne toem dii·eito ca
millo José Monteiro dos Santos e Joaquim 
Gonç:1lves da Costll, contra.-mestre e man
dador da ex ti neta ofllcina de corl'ceiros do 
Arsenal de Gnerl'a desi;a Capita l, cujos ser
viço: são aprovei I ados na Intendenciét Ge
ral da. Guerra . . ü.tzendo a :; nccessat'las ope
ração,;; e revogadas us dispo3ições em con
trario. 

Posto ri. votos, é a.pprovaüo em 2a tU~cussã.o 
o seguinte artigo unico do 

l'RO.TECTO 

N. 46-1901 

O Congt'CS3o Nacional resolve : 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir ao Ministcf'io da Guerr·a o 
Cl'eoil;o extraordinario de 4:225$800, para 
pagar :w a.lmoxarife do extincto Ar;o;enal de 
Guerra de Pernambuco, João Climaco do1 
Santo .~ Bernardes, o ordenado que lhe com
pete durante o tempo em quo esteve re.,pon
dcndo a processo no fôro criminalpot• ct•imc 
cuJa denuncia. foi julgada improcedente, fa
zendo as nccessaria~ opcraçõe:-; o rovoga.das 
as 11J~posições em contrario. 

Posto :t vot.os, tí approvado em di.~cnssão 
un ica. c enviado á Comrni 'são dn Jlcuacção, 
o se:.ruint.n · 

l • H.O.r EOTO 

N • . 51 - 1001 

O Congresso Nacional resolve: 
An. l. o Fic·n. o Potlcr Exncntivo ·autori

zado a. eimcmlcr snis mezci:l de liecnça., com 
ordt~nado, a. Antonio FI'<tncisco de Olivcit·;t 
Furtado, conuuctol' de tr·cm d.e l" claS:'lC da. 

·-Esti'ada de Ferro Contr·al do Brttzil, para. 
tra.ta.r de su ;_t saude, ande ,jnlga.r conveni
ente. 

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

Posto a vol.os, 1;. a.pp1•ov;tdo em 3"' tlis
cnssã.o o enviado <i Commissão do Redaeção, 
o seguinte 

PRO.TE~TO 

N. 192- 1900 

O Congecsso Nacional decreta: 
Art. l." Fica cxtinci;a a secç~ã,o do pag:t

liorla d:~ Est1·ad.a dó F'crr·o Central elo nea
z iL 

Aet. 2. 0 O qmulro do pessoal da thesou
r<~l'Ílt da mesma estrada, fica <~s:'iim consti
tuído : 
l thesoureiro, vencimeni;o de .• 
l escrivão,. idem ..•..•.•....•. 
l fiel-pa.gador~ idem .......... . 
6 fieis a............... 4:500$ 
5 a.jndantes de fiel a.. . . :>,: 900$ 
2 ajndan tos do o s c l'i-

vão a ............. 4:200s 
3 4°< escripturarios a.. 2:700.~ 
3 contínuos a......... 1 :800s 
l servente ............. : ..... : 

12:000*000 
!'5:400:';;000 
7:200$000 

27:ooosooo 
19:500$000 

8:400$000 
8:100$009 
3:600$000 
l :460$000 

Art. :3. o As funcções da pagado ria. ficn,l'ão 
a. cargo do thesonreiro, qne distribuirá. pelo · 
ficl-pa.gador c mais auxiliares. o scrviç_o de 
p:.tgamentos ao pessoal na Ca.prt.al c no llltc~
rior. 

Art. 4. o Fica approva.dã a pt~ovidcncia to
m:uht pelo Ministro da Industria., Via.ção e 
Obras Publicas, om pol'taria de 31 de ,jtmJJiro 
de 1900, de <~ccordo com o disposto úa pre
sente lei. 

Art. 5. 0 Rcvog!tm-sc . a,~ disposições em 
contrttrio. 

Posto a. votos, é :lpprova.d6 em 3a. dis
cussã.o o scguintn 

PRO.TECTO 

N. 22- 1000 .. 
O CongJ•esso Nacional déci·ota. : 
A1·t . 1.0 Tod<LS a.s pessoas maiol'cs on 

emancip:ula.s, fJIIO cst.i\·orem do gosn do S(\118 

tlieoitos ciYi:J, poderão p:lssa.r Jlr·oenra.ç:lí.o por 
instt'llmouto pa.rticulat· do Jlrupl'io punho, 
feito e <tssign:ulo com po1lnrns de roprescmta.
ç:ã.o ou em c:Lu~a p1·opría. 

~ l. o O insteumcnto ])a.L'i;icular deve S"\1' 
o.~ct•ipto em pol'tugucz, conter· a. clesigna.çã.o 
do Estado, cidade ou circumscripçã.o civil o 
loga.r em que i'o:i feito, a datrL, o nurne do ou
torgante, a indlvitlnaçã.o de quem seja o ou
torgallo, o objr.ctivo da outorga., a, natureza, 
dc.3igna.ção e extensão _dos podere;;; confol'idos. 

§ 2. 0 Este direito é extensivo : · 
N. l-Ao eidadã.o brazileiro que, residindo 

no estra.ngoir·o, q uizee constituit· procurador 
pa.r·a. l'eprcsentiLl-n no Bra,zil, comtanto tpw 
:1 fir·ma c identitln.dc de pe .. ~;so:L sej<trn a.l;tes
t.a.das por· agente consul:~r d:.~ H.cpuulicr~. 
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N. 2-A mulher casada. 
N. :~-A qualctuer pesso:1 no caracter de 

. rcpreson f; ante (L c fi ema. commcrcial, socie
cl;tde, associaç:ão, corporação, communhão; do 
autoridade Olt fnnccionarlo puulico, quando 

, possa delega.r attribuiçõcs que lhe competem; 

será a_ttendido pal'a os ell'eHosjnl'Ídicos, como 
si ftk·L cscriptma publica.. 

Art. 8." F'icam revogadtts a lei n: 79, de 
23 de agosto de 1892 e m::~i,; lUsposições em 
contl'<l.i'io. 

finalmcn1ic, aos tutores, curadores, deposi- O Sr· .. Sã Fraire (pela o1·dem ), 
ta.rios, ·syndicos, administradores c ontros de requer verificação da. votação. 
funcçõcs repr-esentativas de caracl;ee judicial. 

Art. 2. 0 Os sttlmtabelecimcntos do poderes 
·das peoeura.ções, quer c.~ta.s- tenh Lm sido 
feitíLs em notas do tabcllião ou dn outro 
funedon<.~rio compct3ntc, cgwr por escripto 
particular, poderão ser ignalmen~e feitos 
por este ultimo modo. 

Pal'íl.gl:aplto unieo .. No caso de substabclc
eimcnto, :-;em outm dcclar<tção, seentenclor;L 

.o mesmo como feito coín a devida re:lerva. 
de l)Orlcr-es. 

. AL't. 3. o 0.;; poderes _das proeura.çõcll, 
quando confcr·idos a. di versos com a clausula 
in solüZ.t~rn cabem indistinctu.mentc a <lual
flllCl' dos mandatarios ; c no caso eontl'ario 
a. e;l.da 1wn dolles por ordem numerica, salvo 
os impJdimentos. 

Par:Lgraplto unico. Cessado o impedimen
to, o manchttario antct'ior podcr;í. roassumit' 
o exercício do m<.mdato. 

Art. 4. o São pcrmittido:;; nas procurações 
dizeres impl'cssos, com outorga. de poderes 
geracs de admini~tt'ação ou outros, desde <1ne 
o instr'rtmonto contenha espaç·os em branco 
pal'<L nellcs serem manuscr.iptos os poderes 
ospeeia.cs o mtt~s d.oclarações cxigidtts pelo 
:trt. I 0 , § 1 o desta lei. 

Art. 5.0 As pt•ócnra.çõesem causa, proprh 
c as que tiverem por fim alienação, cauç:ü.o, 
constituição üc onus reacs c levanta.men"to de 
dopositns nos cofres pulJlicos serão registm
<ltts em nota.s do ta.bolliü.i>. 

. I 1U.Pagraplto uni co. Parn. o registro é pee
dso <LUe tts fit·mas do mandante c duas tes
t.nmunhas seJam devidamente rccoHhecid:,Ls. 

Ar·t. G.o A'!j po.~;;ou.squc porlen'l pa.~:.::tt' pro
Cllração de pt>op1·io punho csl;iLo igualmente 
lmhilit:~tl:ts l1U.l'il. contra1lit• por instrumenl.o 
V<LL'I;Icular, feit.o e n.ssignadó dn sett punho 
ou na fúl'lllí.t (lo a.rt. 4" c com duas tcst;cmu
nha::;, ohdgaçõcs c compl'omissos, qualquer 
q:nn seja o valor- lla trà.nsa.cç:ão. 

_ Paragrapl10 unico. O disposto nc.~l;e . artigo 
ntw compl'Ohcntlc os casos em qnn a. escri
ptnl'a l)llblica é da. subsl;ancia do eontracto. 

Ar(;. 7.0 A dab tlos documentos civis feitos 
por insl;t•umcnto pa.rticular só valm'<'L contra 

· t~rcciro, S<tlvo prova autheni;ica em contra
rto, desde o reconhecimento da firma, do re-

Procedendo-se ;t verificação, l'econhece-se 
terem vor.ado a. favor 75 senlwres Deputados 
e contra 25 ; total lOO. 

O Sr. Presidente-Não ha. nu-
'mero. 

Vac-se proc9U.cr <.í. chamada.. 
Procedendo-se (L clmmada, vcf'ifica-se · te

rem-se. <.tusenta.u.o os Sei). Rodrigues Fernan
des, José Eur.ebio, José Avclino, Augusto Sc
vm·o, Ca.millo de · I-Iollanda., Moreil'a. Alves, 
Arroxcllas Ga.lvão, Eugenio Tourinho, An .. 
gusto do Freitas, .João Luiz, Artlmr Torres 
e :Victorino Monteiro. . 

O Sr. President.e-H.cspondcra.m .á. 
chama1la. 125 senhores Deputados. 

Vae-se pt'oseguit· nas votações. 
Posto de novo a. votos, ~~ approvado em 3a 

discussão o projocto n. 22, de 1900, por 60 
votos contra. 5L .; total J 11. 

E' o . prcijecto n. 22, de 1900, enviado á. . 
Commissão de R.cdacção. 

Em seguida é posto a votos e approvado 
em 1" discussão o seguinte 

N. 24 A-1900 

O Con{:,'l'csso N<tci"onal re~olve : 
Art. 1." N;~s ca.usas em que (lccahil' n. 

UnOiáo Fedct'íLl on em quo a Fazonda..Nacio
llQ.l me comlcmn:ula. a qualquer pa.gn.mon.to, 
ao pt•oclll'<1!L11t' ~occiOJml da Repnblica, sr.us 
adjuntos o <Ljudantcs, l'Cspcctiv:tmont.n :10s 
f'oitos em que fnncciona]'mn, c nn.o aos juizo~ 
do sccçü.o o :-:cns snbsl;itut.os, incumbo inteP
pol'cmo competente recurso de <Lppcllaçã.o, 
qrte sel'<L scrup_t·e obrig<~torio, salvo orltcm 
em conti'<1L'ÍO tlo Governo da Rcpublica. 

Al't. 2. 0 Revogadas a.s disposições em 
,eontraeio. 

Posto <~ votos, é 11p11rovn.do om 1" 1Uscussã.o 
o seguinte 

PRO.TECTO 

gt"ltt'o em not<1s ilotabellião, da apreserft.ação N. 26 A.-1900 
em juizo ou repu.rtiçõe'l publicas ou do falle-. . . 
cimento do n.lgum dos signn.tn.rios. O Congresso Nacwnal resolve : 

· Pa.t•agt>itpho unieo. O insti'UJnento p:wti- Art. l." Nos cl'imcs inafian\~n.veis só 
cnlar l'eíto e a::;signad.o dos termos desta lei,. admi.ttir-sc-lw. o respectivo rccnr:w do dcspa-

~ Cama r:!. V, Il 2-i 
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::·cho (le pro·nuncia., qua.ndo se ache })i'eso o 
·:. recorl~ente, () nos a,tia,nçaveis sómente depois 
>'.de prestada hAl.ança arbitrada,. 
:· , . § ·1. o Na caso de pronuncia, CQJTIO no do 

improcedencia de queixa ou denuncia, nã.o 
· terá eft'eito suspensivo aquclle recm•so. 

Ar L 2. o ReYogn.da.s as 1lísposic;õcs em 
contrario. 

. O Sr. Presidente-Estão findas as 
. :votaQões. 

Comparecem ainda os Si.'.3. Imlio do Braz_H, 
Luiz Domingues, : Castro Rehollo, Theophr1o 
Ottoni, Hermenegildo de Moraes c Ovidio 
Abrantes. 

ConÚnúa a 2:o. discussão do projocto n~7 A, 
·de .1901, estalJeleccndo regras para a adjudi
cação de bens nas execuções em geral, com 
voto em separado do Sr. Azevedo Marqúes. 
que ha,via sido interrompida. 

O Sr. President.e ~ Continüa com 
a palavra o Sr .. Azevedo Marques. 

O !!9••. Azevedo Marques (con
tinuando) diz quo a llypothcca fictt desnatu
rada · com a adjudicação forçada, • que G urna 
violencia ao direito fundamental da mesma 
)lypotheca, corno. dcstigum a camcteristica 
do contra.cto principal elo mutuo. 

.. •· Depois de longas considerações, o orMlor 
conclue pedindo .á . Camara que rejeite 0 
projecto, em nome dos.interesses da lavom'a 

Fica a discussão adiada peltt iwra. 
. Passtt-w (~ segunda parto da O)'dcm do 
dia. :: 

E' annunciada a dbcussão unici do p_:wr.
cer n. 19, d.e 1901, indeferindo o .requeri
mento de Geraldo da, ·silva. Fmtado, em que 
ped.e o pagamento do 24: lOO$, de vencimen
tos e ind.emniza.çã.o a que se .inlgn, com di
reito. 
· Ningnem pedindo a pal:wra, é encerrada a 
discussão o adiad:t a votação. 
. E'annunciada a 3o. discttssão do projeci;o 
n. 200, de 1900, autorizando o Poder Exe
cutivo a abrir ao Ministerio da Industl'ia, 

· Viação e Ohrn.s Puhlic<Ls .o credito especial 
. de 20: 750$pn.ra indcmnizar o Estauo do Cear <i 

da somma que recolheu aos cofre~ da União 
paea consm·vaç:ão da.,: _linhas telcgeaphica,s 
que transferiu a csttt, ·nos tm·mos do accordo 
do 16 de fevereiro ultimo. ' 

Ningueni pedindo n paln. vru., (, oncm'l'iH.In. n. 
discussão e adiauu. <L vot;<tçli.o. 

E' . annuncin.da .a 3:J. ui:-;cussão d.o projncto 
n. 224, de 1900, estabeleccntlo as 1Jasos JliWJt 
a; orga.oizaç~o de sociedades cool,)êl'ati rns. 

Ninguem pedindo n. palavra, é encerràda 
a discussão e adiada. a votaç-.ão. 

E' àn:nunciatln. ::1. 1 a. discussão do projecto 
n. 58 A, tlo 1900, detcrminmido que o cu1U:.. 
pt>imcnto dos conteactos civis e commer
ciaes será exigi velno Jn'imeiro dia · util se
gHinte, si o em que se vencel' o coniil'acto 
füt• feriado. 

NingucnÍl-lJG(Jindo tt palavra, é encet·rada, a.. . 
di,;;cussão o :_tcl:ttd:t a votação. · 

Vão <t imprimi!' as seguinte., -

Rcdacçtío fiswldo pl·o_{dcto n. 34, deste anno, 
que autm·i.za o Governo a dispensm· «The 
Leopoldin{t Raitway>) Company da o{m:gaçtTo 
(le const.ruir o trecho entre Glyce1·io e Sen·a 
do F1·ade, da Est1·ada de Pen·o Gent1·al de
Macahd, _ficando lim,itado o capital . sobJ·e 
q·~le 1·ecahe a ga1·antia de jw·os de 6 % ao 
.iá fixado parà a Unha. em. tm(ego 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o Ficn. o Govcmo autorizado a dis

pensar 1:he Leopoldina Rail-l.oay . · C_pmpa'YI,y 
da obrigação de construir o trecho enb'e 
Glycerio o . Serm do Fr•ade, da Est~'a(~a de 
Ferro Central de Macahé, ficando lumtado 
o capital sobre ·que recahc a garantia de 
juros de 6 •:j, a.o j<.'L fixado para a linlm em 
trafbgo. _ . . · . . _ 

Art. 2. 0 Revogam-se as d.Isposiçoes ern 
contrario. . 

Sa,la di1S Commissões, .17 de· junho (le · I 90 l. 
- Guedcllta llfout·tTo. - Araujo Góes.- Vi.." 
1·iato :.liásc(wenhas. 

N. 53- 19Ól 

Reclacçâo final do projeeto n. 254, de 1895, 
que att.lor'i:;a o Pode~· Jür;ec1t.Uvo a_ eleva1· a 
1:800,~ a pens(ío concedida JJ01• decreto de .26-
dc oufub1·o de 1869; ao co1·onel ho11-m·iwio do 
c:r:ercilo 1tntonio Beze1·m Cabràl 

O Congresso Nttcional resolve : -. 
_ Art igo m1ico. Fica o Governo ~utorizad~ a 

elevar a I :ROOS annuaes a pensão concedida 
ao coronel honórn,rio tlo cxer•cito Antonio Be
zm'l'a-Cabral, pül' decreto de 26 de outul)I'O 
de 1869, em a;ttençã.o aos relevantes serviços 
pr·estados nn. can~panh;.t_ do Paraguay ~ revo
gn.da, qw\lquer chsposiçao em contrario. · 

S~tlu, das Commissões, 17 .de junho de l90L 
-Ottt'dt~lha },(mll'l1o.- A1·aujo. Góes.~ Ví1_·iat.a 
HII-W!(li'(J!IIi(tS, ·- . . 
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SESSÃ& EM' 18 :DE JUNHO :ÔE 1901 -

N. 54 -1901 

Redacçtío ftrwl do projecto n, 2Ji3, -de 1900, 
que autoriza o Poder Exewtivo a computar 
todo · o tempo ele. se1·v-iço prestado pelo enge., 
nheiro AugHsto Teixeü7a Coimvra, em di
versas commíssões dos JYiinistetios da In-· 
clustria _e· Fazenda,_ pam o é !feito ela fixaçao 
dos vencimentos de inactividacle elo mesmo 
engenhei1·o, · aposentado p_o1· -dec1·eto de _12 
ele fevereiro ele 1.895, no carg_o de i11spector 
elo 1° distrjcto elos po1·tos mm·ití?I?.OS 

O Congresso Nacional resolve·: 
Artigo uni co. Para o eft'eito da fixação do" 

vencimentos de inacti vidade do engenheiro 
-- Augusto Teixeira Coimbra, aposentado por 

decr_eto de 12 de fevereiro de 1895 no cargo 
de inspector do 1 o distric·to dos portos ma
rítimos, :fica o Poder Excutivo autorizado a 
. computar todó o tempo de serviço prestado 
pelo mesmo engenheiro em diversas com
mi.3sões dos Ministerios da Fazenda . e d.;t 
Industria; revogadas as clisposições em con-
trario. . . . __ 

Sala das Commissões, 17 de-junho 1le I 90 l. 
-Guedelha 1lfourtío. -A1·aujo Oóes • ....:.. Vi?·~· ato 
.Mascm·enhas. . . . 

-. Q Sr;. President.e-.Esgotadas_ as 
materias da ordem do dia, e não havendo 
nada rnais a trátar, deágno para amanhã. a 
scguinteordemdodia : . . . . . - . 

la parte até (ts 2 1;2 horas ou an:tes : 
-Votação do parece~' n. 19, de .1901, inde
feriúdo o requerinientode Geraldo da Silva 
Furtado, ein. . que pede o pagamento de 
~4:_100$,' de. vencimentos. o. indemnizn.ção a 
qne se jnlga com direito (discussão unica) _; 

Votaçfio do projccto n:2oO, de 1900, auto
rizando o Podm' Executivo a abrir ao Minis.:
ter•io da Industria, Viação o Obras pub_Ucas 
o credito especial de 20:750$ para indemnizar 
o Estado do CeartL da somma que reeolheu 
aos cofre;:; da União paPa conservação tlas 
linhas telegraphicas que transferiu a esta, 
nos termos do accordo de· 16 de fevereiro 
ultimo (3n. discussão); 

Votação do projecto. n. 22,1. de 1900, estn.
belecendo as .bases para organização de so
ciedades cooperativas (3n. discmsão); 
· Votação do projecto n. 58 A, de 1900, de
terminan.dd que o cum:prii11ento dos con
tractos civis e commerciaes ser<.L exigível no 
primeiro dia util seguinte, si o em quG se 
vencer o contracto fôr, feriado. { l" discussão); 

Votação do projecto n. 264, de 1900, auto,. 
rizando o Governo a prorogar o prazo con
cedido ~ Sociedade Montepio .Gor<1.l de Eco
nomia. dos Servidores ~o ·Estado, para in
demnizn,r aq Tllesouro Federal da quantia. 

que lhe. é_devedora até que esm instituição 
regularize sua situaÇão, podendo mesmore..; 
levai-a do pagamento da importancia em· 
que :ficf?uá.lcançaàa no a.nno do 1899 (2n. dis~ 

cu~~ã~Ü~uação da 2n. discussão do project~
n. 27 A, de 1001, estabelecendo regras para 
a àdjudicação de bens nas execuções em 
geral, com voto em separado do Sl'. Azevedo 
Marques. - . · 

~2.: pai' te (~s 2 1/2 ho'rn,s ou antes: 
3a. discussão do pro,jecto n. 177 A, de 1900, 

mandando contar. como témpo de serviço 
eft'ecti v o, pa.ra todos os e1I'eitos legaes~ ó_ 
passado fóra dos respectivos empregos. pelos 
fupccionarios civis da União, demittidos por 
motivo dos movimentos revolucionarias 
occorridos at·é 23 de agosto de 1895 e que 
fora in readmittidos, com parecer e emenda 
da .Commissão de Constituição, Legislação e . 
Justiça; . · 

2n. discussão do projecto .n. 55, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi
nisterio .da Justiça e Negocios Interiores o· 
credito que mr. necessario pa.ra a desapro
priação do predio·_ em que funcciona uma das 
estações do Corpo do Bombeiros na rua. do 
Humaytú. ; . 

1 a discussão do ' projecto n. 25 A, de 1900, 
fixando o prazo pa.ea apresentação . dos autos ~
d~ appellação na. instancia superior, em cau
sas de justiça federal ; - · . -

1• discussão do projecto n. 61 A, de 1000, 
determinando que a acção de que trata o 
art. 13 da lei n. 221, de 20. de nõvembro de 
1894., só podee<L sct' excrcitad<L pelo processo 
e11tabelecülo nesse ultimo artigo e dando 
outl'as providencias, eorn substitutivo da 
Commissão do Constituição, Legislação e 
JustiçtL. 

Lev<tllGa-so n sc.-;sã.o ás 3 horas da. tardo. 

36n. Si~SSÃO. EM 18 PE .TUNJTO DE l!JOl 

P1·esidencia dos Sts. Va~ üe ·:i.lfello (P?·esi
clente) eJuf.io ele Jlfello (2° Vice-Presidente) 

Ao mciocdia pl'ocedc-sc á.chamada, ú. qual. 
respondem os Srs. Vaz .de Mello, Julio de 
Mello, Carlos de Nov-aes; Angelo Neto, Aga
pito dos Sa.ntos, Luiz Gualbcrto, Gastão da. 
·Cunha., José Boiteux, Carlos MarGeUino, Ga
briel SalgaLlo; Sã. Peixoto, Luiz Do mingues, .•· 
Rodrigues Fernandes, José Euzebio, Christino -
Cruz, Cunha.· Martins, Raymundo · Arthur,-, 
Nogueira Accioly; Frederico Borges, Sergio 
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Saboya, Trindade, Silva Mariz, Ermirio Cou
~', - tinho, Cornelio da Fonseca, Estacio Coimbra, 
· · -José Duarte, Arroxellas G~lvão, Joviniano 

de Carvalho, Rodrigues Dorla, Faustõ Car
doso, Seabra, Milton, Manoel Caetano, Eu
genio Tourinho, Alves Barbosa, Paranhos 
Montenegro, Marcolino :Moura, Celso dos 
Reis, Heredia de Sá., Hcnl'ique Lagden, Nel
son de Vasconcellos, Augusto de Vasconcel
los, Sá. Freire, Nilo Peçanha, Lourenço Ba
ptista, Alves de BrHo, Silva Castro, Pereira 

- dos Santos, Martins Teixeira, Oliveira Fi
gueiredo, Tlleophilo Ottoni, José Bonifacio, 
João Luiz, Ildefonso Alvim, Penido Filho, Es
peridiã.o, Bueno de Paiva, Alfeedo · Pinto, 
Carneiro de Rezende, Leonel Filho, Antonio 
Zacharias, Mayrink, Sabino Barroso, Manoel 
Fnlgencio, Lindolpho Caetano, Edmirdo Pi
mentel, Rodolpho Paixão, Gust:tvo Godoy, 
Dino Bueno, Oliveira Braga, Bueno de An
drada, Adolpho Gordo, Cajado, Panlino Carlos, 
_,Azevedo Marques, Xavier de Almeida1 Tei
xeil•a Bt•andão, Lindolpho Serra, João Can-
tlido~ Alencar Guimarães, Carlos Cavalcanti, 
Paula Ramos, I<'rancisco Tplentino, Soares 
dos Santos, Vespasiano de Albuquerque, Cas
siano uo Nascimento c Diogo Fortuna. 

Abre-se a, . sessão . 
, E' lida e sem debate approvada; a acta da 

sessão antecedente. · • 
Passa-se ao expediente ~ 

O Sr. Carlos de Novaes (1° Se
c1·etado) procede á. leitura do _seguinte 

EXPI~DIENTE 

Requerimento-·De Mat'ia Ignacia -de Mello 
Oliveira, pedindo relcvaçã.o da presct'ipção 
em que incorreu para receber a pensão a 
cgtc tem direito.-A' Commissão de Fazenda 
e lndustrlas. · 

O ~ ... Nelson de Vascon
cellos co1ileça. dizendo que é ·sob um 
impulso doloroso que sobe á. tribuna. São 
taes, porém, os factos de que está. sendo 
theatro esta.- Capital, que é preciso quo a 
Camara. conlleçtL toda a verdade,_ o · hlstol'ico 

· • desta ctuestão da Companhia S. Christovão. 
' ,, Si é vergonhoso o emprego de meios vio

lentos de que o povo tem usado na. reacÇão 
contra a pilhagem de que o querem ·razer 
victima, não é menos vergonhoso o procedi-. 
monto da maioria do Conselho Municipal, 
que não soube corresponder á especta.tiva 

- deste povo, que a elegeu. O Conselho Muni
cipal, de quatro armos a esta. parte, tem 

· .tomado como norma systenmticct, no ultimo 
- . anuo do seu exercício, f<t?;er contractos 

sem vantagens para o poTo. No seio do 
Conselho actu~tl ha alguns intendentes que · 
honram o seu pos&o, mas estcn são, em geral, 
mal vistos at~ pela imprensa. O orado1• 
vem defendee o Consell10 Municipal na 
pessôa -destes. -

A Int.endencia, o anno passado, foz um con
tracto com a CompanhiaS. Christovão com 
clausulas onerosissimas, sob a capa de fa-
vores para o publico. · · 

Prorogava por mais 20 annos o seu prazo 
sob a promessa de dentro de _pouco tempo 
estabelecér a tracção electrica ; em compen
sação concedia o augmento das passagens d..e 
100 e 200°/". Felizmente, deve dizer, alguns 
intendentes combateram esta e contracto. 
Submetti(lo elle ao conhecimento qo Prefeito', 
eeceatemente nomeado, ouviu este a opinião 
de algtms u.migos, inclusive a do orador, e . 
resolveu depois de detido exame, veta,t' o
projecto do Conselho, que autorizava o 
contracto. 

No Senado, o illw;;tre Senador Barata Ri
beiro esforçou-se por mpstrar _a. necessidade 
de ser approvado o veto e bem o conseguiu 
de seus pares, libertando desta au.te a. ·popu_
la.ção desta cidade de mais está- pilhagem. 
·Parecia assim morta a questão, quando, 
como de surpreza apparece novo projecto em 
identica.s condições, c é approvado, embora 
b~ilhantemente combatido pelo digno inten- _ 
dente o Sr. Ataliba Reis, contra os votos 
deste e cinco de seus companheiros. 

Passa o orador :.t mostrar o contrast 1 en
tre Os cont1•actos das Companhias S. C h ris
to vão e Villa Izabel, gêtlionta.ndo as v<tnta
gens do systema mcional por esta csta.bele
cido, dividindo em secções a zona do seu 
trafego, e põ3 em evid(.'ncia as despro
porções no preço das ·pass~tgens, pela, compa
ração da extensão das Linhas das ·duas com
panhias. 

Refcro. em seguida o pouco caso do Con:'le
lho em relação aos pedidos dirigidos pela, 
Companhia Villa Isabel, no sentido de favo" 
recer o publico. como por exemplo os que 
se referiam á diminuição de passagens na. 
linha de S. Luiz Dur·ão . . Este pedido levou 
cinco mezes serrí solução e foi necessario que 
o gerente da companhia désse ordem para 
ser sómeÍlte creada a passagem de 100 réis, 
independentemente de qualquer resolução 
do Conselho. . 

Lê depois um ófficio que este gerente di
rigiu ao Conselho Municipal e quo foi publi
cado pelo lo·rnal do Commercio, reclamando 
contra a. demora de um requerimento, en
trado muito antes de ser approVado o con
tracto com a companhia ele S. Cllristovão e 
que· nõ,o teve soluçãó. · 
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. Não justifica os excessos commettidps. O Sr. Heredia de Sã., como . re
Tem, pelo contrario, rccommcndado 'calma c preseilta.nte do Distt·icto Federal, não quer· 
ordem. · com o seu silencio tormw~se cumplice dos 
. Sabe que ao Governo coree o dever de ga- . <tttentados pratica!lo.'J pela poticht e dos ve· 
rantir _a propriedadeparticular, mas . o que xames por que ell::dem feito passar a ordeira 
se fez hontem foi alguma cousa mais do que população da Ci1pital. · · 
garantir a Companhia. S. Christovão. A Jáuo anno passado, o ora(lor,desta mesma 
policia acutilou c espalde'lrou · indistincta- tribuna, teve occ<•sião de. fornmlar graveiJ 
mente. · accusa.çõés contN es~as mesmas autoridades 

Não deseja repetil' o quo esUt na ,, cansei- que ahi e.:;tão, fazendo tün appollo ao Sr. Pre~ 
encia de todos e consta dos jornacs. ·. sidente da, Republica para que. n.s scenas do 

Relatar<:í., a;penas, um facto, passado com sGlv<tgerüt que ·se desdobraram no largo do 
um amigo :politico seu, o Sr .. ·coronel Fe- S. FNncisco, c onde 15 sohlados mataram 
lippe" Nery Pinheiro. . . barbé'.l'<tmente um 11obre homein, não se ré• 

· Esté cavalheiro,quê é um grande açcionísta petlssem pi1rct de.;;doiro da noss;t civilisação; 
· da ~ompanhia S. Christovão c que vê rio Infelizmente é hoje obrigado a voltar <~'o c· 

contrMto antes a ruina do que a salvação da assum}Jto e tocl t a impren .. m, até ac1uella 
em preza, foi chamado á policia, para dizer nie.mm que se mostrav<t a.miga <lo Governo; 
si, como corre, é o insutlador do movimento. tem denunciado os factos gravis:-;imos destes 

Precisa dizer á Camara que esse seu amigo, ultimas düt·3, com accus:tçõc.:; mais ou meno~ 
não concordando com a novação do contracto, sé ri<~~ {t poiicüt. · .. ·.· .. 
<tppellou para o Poder Judiciario, intentando Dos fctctos do hontem o orador teve conhc
uma acção que çstá seguindo. os seus termos ciiilento pela leitura dos jornaes; mas dos 
regulares. . · . · de hoje póde dar testemunho á Camara, 

Lastima que se queira transformar um porque os :presenciou e escapou de ser attin
movimento popular expontaneo em movi- gidO pela stmha policial. 
menta politico, ligando-se-lhe a responsabi· . (Trocam-se violentos ctpm·tes entt·e os Srs. 
lidade de um grupo poli tfco. . Fausto Cardoso, JJ1oreira Alves e· var·ios outros 

O povo esperou confiante que o Sr. Pre- S1·s. Deputados). 
feito, que havia vetado o primeiro projecto Suspende-se a sessão á, 1 hort~ 0 10 mi- · 
de augmento ele passagens, fosse coherente, nu tos da, tartle. . . · . _ . 
oppondo veto ao segundo projecto d9 Con-
selho. ~ Reabro-se tt se:3são á 1 hora o 25 minutos 

Entretanto, o augmento de passagens foi da tarde. 
concedido e sanccionado. D'uhi a indignação 
popular. E quem a póde conter~ O Sr. President-e-Tem a, _lXtlavr<t 

o SI'. Heredia de S(t, mas observo· ao nobre . 
Deputa.tlo que só -tem c_inco minutos. · 

Na Belgica,, o Conselho Municipal au)pnen~ 
tou de um centimo o preço do trigo. Em 
vjsta, po rém, das trqpclias do povo nas ruas 
de Bruxollas, u.,lei foi revogada. O Sr. Heredia de Sã. (continuando) 

Dentr_o da Ropublica é muito conservador . Como referia antes da suspensão da sessão, . 
e nestas condições il'i<t de encontro ás suas só conhecia os factos p(}la leitura dos jornaes. 
idéas, si, com as suasphl'as~s, da tribuna da Hoje, porém, ás 10 1/2 horas da manhã, quiz 
Camara, procurasse engrossar -l:l justificar as saber de visu do que havia e ·foi áté o largo 
pretenções do povo quo, no auge dos seus de S. Francisco. Alli chegando, alguns ami
cxcessos, pratica loucuras c desatinos, jul- gos seus approximaram-se de sua . pessoa, _ 
gando, noentretanto, que exerce um dirçito . formando um pequeno grupo, que commen· 
sagrado âeante de um attentado.ás suas algi tava o espaldoiramento de uma crianc;.a pela : 
beiras. · · · · . ' · ·· policia, facto que se dera momentos antes. ·· 

O orador não levará a chamma para atear De repente,·· apparec~ um esquadrão de ca~ · 
o incendio, mas.da sua cadeira de represou- vallaria, quo investiu contra o grupo. 
tanto do Districto Federal dirige um · t~ppello Explicou ao commandantc quo o· o-rupo 
ao Sr. Presidente da Republica pai'a que eraconi11osto de pessoas ordeiras e o·ataque 
lance às suas vistas misericordiosas sobre não se d~u. Momentos depois, porém, appa
osses milhares de pobres e operarias attin- rece o Dr. Machado Guimarães, 1° delegado 
gídos por essa lei iníqua e injusta. Appella, auxiliar, que ordenou quo a poliçia dissol.,. · 
pois, pa.ra a honra e para a eonsciencia do vesse o grupo. Um cavalheiro que deste fazia.. · 
Sr. P1·e.-Jidonte da·Republica, e, terminando, pat•te, e que é alto funccionario do Thesouro, 
lembra a phrase do grande orador -portu- approximou-se do Sr. Machado Guimarães e. 
guez José Estevão:-'-ao. despotismo da · lei fez ver que o citado grupo era todo elle de _ 
segue-se a anarchia da dor. (Muito b~m -; pessoas clistincta~,ent~·c as quaes, accr_escen~ -.
muito bem.) . · · tou mesmo, hav1a um Deputado. Do modo. ' 
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desabrido, o Sr. Machado Guimarães r& 
;-~--: -: __ !pon.deu: 

«Não tenho nada com :.9-eputados. PoÜcia, 
desmanche o grupo a patas de cavallos o a 
fio de espada..>> · 

Acllóu prudente retirar-se c assim o ·fez, 
~ -vindo dar denuncia á Ca.mara dest9 facto. 

Por elle, vê que a imprensa não tem ex.:. 
_?; . :· agger~~o, ni1rrando as vergonhas que tew 
.,-, ~ n~rrado. (Em apm·tes, os Srs. Angelo Ma
._, ohaclo, Sd FnJire, Ov·idio Abrantes e oútros dcío 

seu testemunlw pessoal. O Sr •. 111.ó~·ei?·a • Alve~, 
citando o (Mto da ctggresscro a ·wn fJI'ttpo em 

_ ., que estavct, appella, ·para o S1·. · Se1·zedello 
.. Co1Têa, que estava em meio do 1·ecinto.) . 
· O povo -tem suppor·tado re~ignada.mente 
.muitos impostos; é justo que agora proteste, 
pois qué não se ti·ata de um beneficio para o 
erário publico, mas de 'um moio para em•i
quecer uma compa.nhüt, t"L frente da. qual ·se 
a0ham poderosos funcciona.rios da mção. 
;o principal responsa.vcl pelos fa.ctos que se 

Qstão dando é o Dr·. Jo'iío Felippe, prefeito 
do Dtstricto Federal, que se devia oppor ü 
~xecução de~ t<L lei. · 

E' sobre . a ca beçtt do preTei to o do chefe de 
policia que devem .· rccahir. ·as T~?sponsabili
clades, prlncipa.hnentedaclUClle, de qUQffia lei 

.-. armou com o veto p,ara defender a população 
deste Districto, dos vexames, das e:<polia.
ções que forem votadas pelo Conselho Muni

# · cipal. Não falta ao orado!' a coragem c o 
CÍVÍSlllO neceSS<Lrios para p1•ofiigar OS abUSOS 
d<ts autoridades superiores. · 

Quanto a esta policia, llll'Cassístiu de braços 
cruzados aos at<:Lques c ao incendio dos bonds 
(kocam-se di1,ersos apm·to$), é de lastimn,r . 
o · seu proced1mcnto posterior, quando o.:l 
habitantes desta cidade nã.o teem pa.ra S@~' 
pessoas e bens a mini ma. garantia.. Seria 
_melhor que olla procurasse comprh• o sou 
dever, garantindo o povo desta Capital con
tra..a gatunagem desenfreada que ora reina. 

·conclue, responsabilisando o pre.fe_ito c o 
chefe de policia pelos factos que se desenro
laram hontem, e diz que nã.o aconselha o 
povoa reaO'ir, mas a usa.rde e<tlma e do di

,,.reito que lhe assiste· de representação ·aos 
· ':po·deres c competentes. (Muito bem; mt~ito 
: · pem~) . 

Comparecem · in!ii:> os Srs. Urbano · Santos, 
Albuquerque Serojo, Artlnn• Lemos, Antonio 
Bastos, Serzedello Corrêa, Guodelhu. Mourão, 
Joa.quim Pires, Thomaz Accioly, · Vit>gilio 
Brigido, José Avclino, João Lopes, Frttncisco 
Sá, Gonçalo Souto, Augusto Severo, Eloy <le 
Souza, Tavares de Lyra, ·Lima Filho, ·Çamillo 
de Hollan:da; Celso 'de Souza, Teixeira de Sá.; 
'Ili'icio Filho, Moreira Alves, E:-lmeraldino 

Ba,ndeira, Eipidío Figueiredo, Ped1~o Pernam
.buco, Affonso Costa, Epaminondas Gmcindo, . 
Araujo Góei!, . Câstro R.ebello, Noiva, Paüla, 
Guinutrã.es, Sa.tyro Dias, Augusto de Freitas, ·· 
Rodrigues Lima, Tolentiho dos Santos, GaF 
clino Loreto, Pinheiro Junior, J03é M::u~ccl
lino, Irineu Ma~httdo, Oscal' Godoy, Barl'OS 
Franco Junior, An·tonino Fi<ilho, Custodio 
Coelho, · Aureliano dos S<.i.nto.3, . Viriato Mas~ . 
ca.renhas, Monteiro da Silveira, Adalberto 
Fel'l'áz, Olegario Maciel, LamartinG. Padtw/ 
Rezende, Costa Junior,-Edmündo da Fonseca:, 
HermenegilÚo de Moraes, . Ovidio Abrant!is, 
Benedicto de Souztt, Manoel Alves, Vnuenha 
Lins, Angelo Pinheiro, · Germano Ha,sslocher; 
Rivadttvia, Corrêa.,Alfredo Varella. e Campo.3· 
Cartier. . · 

Deixam de coinpareéer com caü.>tt par
ticipad t os Srs. Peclro Chermont, ludio 
do Bra.zil, Anizio de Abreu, Jo~o G~tyo:lo, . 
Pereira Reis, Gome~ .de ·· Mattos, · Ray
mundo de Miranda., Tosta., Franci.;;co So" . 
dt'é, Fclix Gaspai·, Vól'gilo de Abreu, Dio. 
nysio Cerqueira., J.osé Monjardiin, Sampaio, 
Ferrn.z, Martinho . Ca.mp:::>S; Julio Santo~. Es
tévão Lobo, Silveira Drummond,, Miranda 
Azeveclo, . Valois de Castro; A~a11jo' · Cintra, . 
Xavier do Valle, Bai·bosa Lüná., Francisco 
Moura c Victorino Monteiro .. 
· E sem causa. os Srs. SQares Noiva; João . 
Vieiea:, Pereüa do Lyra, Malaqúias . Giú1i;al~ 
v e~. Sylvio Rom~ro, Adalberto, . Guimarã~s, 
b~duardo · .. Ramos, Raul Barroso, Deocleciano 
do Souza, Pereira Lima, Joaquim Breves, 
Monteir•o de ~arl'os, Frn,ncisco Salles, Nece
sio Tavares, Lamounier Godofredo, Henrique 
Salles, Landulpho . de Magn.lhães, Arthu.r 
Torrés, Nogueira Junioi•, Fernando -,Prestes, 
Moreira da Silveira,,Mt'l.Ha Junior, ··· Domin
gttes de Castro, Joaquim Alvaro, LuizPiza,. 
Cincinato Braga., Alfredo Ellis, Ma.rçal Espo
bar, Am•cliano Barbosa o Pinto da .Rocha. · 

ORDEM DO -mA _ 

O -$r. 1:-Ieiu'-ique -La-gden -
Peço a· palavra.. ' · · · . . 

O -Sr. President;e::.:.. Lembro ao 
nobre Deputado· que .não ':ha nada ·em dis-
cussão. · · 

O · Sr . . 'UeJIJ:"l<.il!-ê .·L~g~e~ .. ~. 
Pe90 uina urgencia ' por. 30 I)l.inutoá pará . 
tratar dos factos occorridos hontem nesta Capital. · · · · ···· · ·· ·· 

o St0
, P:~:~si(Jente ~O nobre .de .. 

puta<J_o devei;á mand<i,r .á ~esa O Seu~~equ~-: 
riment_o nesse sentido~ · · .. ;. ·. · · · · · 

Velil á M~sa eé lido o 'seguinte 
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---':"- -· .........,.....-_,.-:..,., .,.,~ 

EM- 18 DE -JUNI-10 DE 1901 

REQUERIUEN'rO 

Requeiro' urgencia por- 30 .minutos p <ú·a 
.tratar dos fáctos c hontem · occorridos nesta 
Ca:r)it<Ll. . _ . ., · 

- . . - - ,--...., - -_ . . 
· Sála das · sessões, 18 do jmlho de 1901.

HéMiq_ue Lagclen. 
Consultada éJ, ·camara, é ·col}cedidtt a :ur-

gcncia, peilid~~ . · ___ -_ _ ..• 
Consultada de novo a. Gama r a si a lll'goneia 

é de natureza tal _ qlJe, não. sondõ tratada_ 
immodiatamente, sc .tornaria nulla - ou :'dó' 
nenhúm- elfoito; a Caina.ra dcciué u.ffirrriati
vmüente. 

O S1.·.· Presidente-Tem tt palavra 
o St;. Hênriqué Lagdcn.-

a ' ordem e U. propr:iedade ; é unia nobre. 
missão . de -que .ella está ·· incumbida, , mas 
<l_entr() dos limites traçados pela lei. · · 
· A policia do Districto Fedéral, -que ,já 
muitas vezes -tem coú1mettido aétos que nãó 
podem c~tn,r de accordo com a lei, e por isso. 
mesmo olla tem exhorbHado, hontem andou 
de modo queos factos tocaram ás raias da 
allucinação, taes .foram. as scenas que sedes~ 
emolaram das 5 á_s 6 horas da tarde;-,no largo 
de< S-. ~r~tncisco_ · . de· ~aula e das quaes fui 
testemunha oéular. -_ - _ ,· 
· Esta policia, ·que dcvc-garantit· tt propri~~ :: 
clade ttlhei<t o qilc, impttssivel, assistia. com o 
povo ao lariçftmento do fogo nos bonqs, v.eiu _ 
momento.3.depois da ordem éman_a.da do alto, 
trM::lmittid<t por quem quéi· que seja, que _ 
saltava de um carv, depolli do se lia ver re~ -•_ 
tirado o povo ao~ gritos-«V<tmo,s: á casa do· 
Prefcito»-:-e::ltn, mesrii<t pólicitt, quarído o m--

O S!.• ·· Hen•~ique Lag;de:ú. -(para cendlo ost<~vn. a;cc(}lcr~tdo, _veiú n. tacar l)rusca· 
negoci? twgente) -'-Sr. Presidente, .. 6 cheio :0 violentamente, a p~tta.:; de· cava. !lo;-carga~ · 
de tristeza, com _· a. ahua a.ngustütcla pelo de bayoneta~ a pessoas distinctas, homens, 
sentimento da dor, que acabrunha, que ve- ll 1 t c1· · · · fi 
nho hoje, desta tribuna., -lavrar um protesto mu 1eres e va. ·0 u IIHtrws, ·flue caram um; · 
contra os factos deprimentes hontem occor- com/· 0 -' fatos l'asgado:-J, outros contún~ , 
I_ ·idos. nas praças c ·rt_ms. niais c_ entrao_ s_ d_ e __ s_ ta dido.~ , outr·os .fm·idos . Eu mesnw não -, 
Capital. -- _ . . . _ _ _ - quero c1:or quo a, esses homens tivesse :fu- _· 

Sin:to•me -impulsionado ao cumprimento gido. qualquer idéa de scrltiment<tlislll.o ~c,~: 
desse dever, q ua!ldo, ;filho desta Capitál e húmarlidade , o q qo no momento- ficassem -
represerltante _ õo _ 2o . districto, -onde,-- justa- sedent-os do sangue, co_mo :-;i sangue jú hou< 
IIJ.ente, se P<.LSsaram - todos esses aecidentes vo·:-no _cOrrido l)ttl'<\allucinal-os. . -
menos dignos, monos compatíveis com. à Foi 0 <ll1e .se passou.. . 
civilisação . actual, vejo os-tristes aconteci- A pó; - e.-;tu,s scena~, que devem ter ficado 
mantos. que so desdobram nu; Cap_ita. 1 •ela gra vu.das l1lL me mor ia da.quelte.:l. que infeLiz- . 
R . 1. monte t\'l::li::;til·<tm a o.;te lance de angustia e -eput> ICa. ·· -· d · - 1·· ' t 1 ·t - -ores, apo:-; os;e~ <te O.'> ca mm.osos que 

Eu necesslt<tVtt, como testemunha ocular, tttnto . nos ttYHtam, as cous;t-s não fica.rarn 
vir aqui mtrr'a.r beQI. claro, alto e uom·som, a.hi; do;.;dobraram-sc a<lea.ni;c, mais tarde, 
os actos 'do arbitra:ried~do, ·.as scenas · do mo.;;trandn que totlo o bom son::;o tinha do.'>· 
bal!barismo quo hontem foram realizadas apparecido do meio do:-; incumbidos ele mau-
nesta. mesn'la Capital. (Apoiados.) · tm• a ordem .- · 

Não qúero <tnalyS<tr, nom ó minha intonQãO N<L praçtt Tiradontos, um grupo que dtwa.· 
llrócurttr entrar em . dctu.U10s ou n1inb<doh- viv<ts <t Compttllhia de Vill<t Is.tbcl foi dissol;. · 
_cias· ·qu:1 nto ao contracto que esta Conipanhil1 vgto por Ol'(lmn de Sr. ViceJlto Rois, homem 
obteve do Pro_feito do Distric_to Federal. · sem ·· coração, h:trlmro, c p3rseguidor, cüjo . 

nome lm do passar execrado · (t · posteri- ·· 
· O. Sn.. CosTA JUNIOR --:- Isto é' o principal. dade. _ _ _ · _._ 
O SR. HENRIQUE LAGPEN--:- Scjae()_mofôr, Não. foi ·. tudo. ·· ·pessoas qlle esperav:arn -··;-

este eontracto, qu.e Já. diversas vezes ·tem bonds pai::t -voltarerrr tis .. _ suas residen~ias; " 
sidoaqui trazido á b!lila, não me obriga .a que palestrttvam nttscalçttdas e dentro ·da. 
pronunCiar':' me/ pois hà responsa veis directos; esta.-ção, · for<tm dispersas e -mutiladas; sendo 
não neces~ito Ja_~er ref,er~Iicias,forçosa;rp.ente d~versas sephoras:e crianças; que se encou·< 
porque, , digó·· ao ·meu ·' collega _ àpartista, travam enti;e essa.s pessotts, arr·astâdàs .pelo ) 
seria ·carregc:tl' a minha_rnão ·de ferrO solh'e chão e machucadas. __ . <• -
a Q~beça desse Prefeito; 'Cfll.e :' merece ser. o 'Nãó-óonten_teS com:isso invadira.m os p1'é~ :: 
alvo ·_ príricipaL-d!1s::censuras, __ e . não qu~l'o ~ios· e _ o :iardim da. _ pl~aça · Tirri.dentes, §(3ndo.' 
entrar em dota,lhés . . Venho aperiás, como então' fcridó um otriciaL .. ·.- - : ·. _._· :. _ ·.. _ 
representante :do _·povo do : 2° districto ~ta- ·. Pe.ssoas que ~ se·-.:_encontrayam - no jjfoulin ·} 
Capit(!.l;apontar .osfàctqs ·quejnuitonbs ayil" ~ouge, foram aggredidas; e, _cousainaud:ita, ;· 
tam perari,te as nações civilis<!-das; · · · _ · •a. caV.allarla diziá C!:li~ ,·cumpria orden~ , dp;;: 

Sei; 81•, Presidente; que a·'iJ'olicià é uma ãlto,:riãoad,mittipdo·apreselrçade ·ningúen;l ' · 
lnstituição que -tem por fim. garantir ·a vida, nem clentro das casas . de nógoci()., · · 
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>_., Latne:ntanclo 'esses acontêcimeritos, quero uma commissão para entcncle1·~se com S. Ex. 
,:·(::i crerqu€) alguem que inais póde e mais deve a respeito Q.os tristes succcssos de honteme 
' ós ignora por c<.~mpleto. hoje. · · 

· · Não se queira,. porém, arredar a respon- · 
·sabilidadedaquellesqueateemporqúe foram o Sr. Dino Bueno -S1; .. Presi~ 
terminantes as ordens de «ferirem a patas de dente, o nobre . Deputado _peleJ Distdcto 
cavallo. os canalhas, porque os canalha~ Federal, que acaba de -fallar pela ordem, 

1 · tam?e~n andam de car~ola» , phrn:se ·que fo1 ·apresentou (t considerac;ão n.e ·v._ Ex. e da, 
ouvida de elevada autoridade polJCJal. . Casa um requerimento para que se nqmeié,' 

Os que deram semelhante ordem não se do seio da Camàra, u1na comniissã.o ii1cum- . 
lembram de que amanhã podem ser envol- bida de se entender com o Sr. Presidente da 

. vidos no mesmo turbilhã.o, levados a patas de Republica a respeito dos fades que foram 
cavallo. .. . . narrados· por S. Ex. e por dous uos ·seus . 
_Não · d~vemos fazer a outrem- aquillo: que dignos companheiros de bancada. _ 

· naodes_eJa~l~os que se nos fa~a: é m~a s~n- En pedi a palavra para me oppor <í !em-
tença JUdlCIGsa, é um axwma evidentis- brança do nobre Deputado. . . . 
simo. . · _·· Parece-me, Sr. Presidente, que a·camara 

Na qualidade de l'eprosentante do Districto nada- tom a fazer quant9 aos mencionados 
Federal, emboi•a o. menos competente (não fac,tos, aqui apresentados da tribuna, sinão 
apoiados) · para narrar esses acontecimentos, esperar o desenvolvimento dos a,conteci
pintando-os como si fossem observados <19 mentos, a acção da, policia ..• 
vivo, entendi que devia cumprir o meu o S~t- Mon.EIRA - A~VES _ Que tem sido 

' de_ver '. pelo menos para desencargo de con- prejudicial. · - · · 
sc1enc1a perant~ este povo que .me elegeu, . . . . ~ . . . 
porque aqui o represento realmente. Digo O SR. DINO BuENo_- ... e a. providenCia 
ao nobre collega: ê necessal'io que de uma do Governo: . _. -
-vez para sempre esses abusos terminem;. E' Se!ll . duv~da, . Sr. Pl'CSid~ntc, sao lamen
necessario que essa policia, cuja missão é ta-ve1s ?S ía,ctos que a Cai.:ntal F-ederal tem 

. sublime e nobre, seja transformada em uma presenciado de ha _tres dras: a esta parte, 
policia garantidora da ordem 'e não sujeita mas l!or lamen~avms que. se,)am, .a Gamara 
aos caprichos de quem quer que seja, :para, dos Deput~dosna?. deye_ de1xar-so mflammar 
em dado momento, não _ agir - em defesa do pela pala-vra mais: o~ men_os ardente dos 

" po-vo, que paga para sua plena garantia. repr:esentantes ,<lo D1~tr1c~o Federal, que, sem 
('fipoiados .) · duv1da, _ se devem se_?tlr magoados · pelos 

Ouvi ainda ha pouco dizer, Sr. Presidente, aconteCimento.s, ~esde . que elle~ tecm por 
que estas correrias ainda não cessaram. Na t~atroeste. D1s~r1cto Fe(leral, CUJOS votos os 
rua Moreira Cesar um illustre e estimado :fizeram mmto dignamente representantes da 
collega, o Sr. Angelo Pi'nlteil'o, qué. -vinha nação. 
cotf1 sua .Bxm. ·esposa, foi obrigado a cor- Mas, Sr. Prcsidente,si.a pala-v~a dos -no-
rer atropellado. ·· . . bres Deputados · pelo Districto Federal assim 

Verbero_ com toda a enorg1.a . os desat1pos vem ao seio da Cam:tra · justamente in
que se esta<;> passando nesta c1da~e, os attcp.- flammada, a Camara dos . Deputados não 
~ados pratwados contra uma popJ!laçao lJóde oximir:-se . do dever da obser'var com 
merme, esperando que os responsave1s pa- calma .e serenidade os acontecimentos 11ara 

.. re~:n no caminho de violencia~ ~n;t q1~e vão, julgal-os com tt superi~ridade, qLte não. é daaa 
JlOlS essasattentam contra a civil1saçao,com- á parte senão ao juiz. · · 
-promette~ o no~no do q-o-verno 'e podem, tal- · · ' . . · , · ·, ~ ? t · , 0'. 

-vez, motivar diaS ·maiS ··1uctuosos para a . 0 Sa . . HEREDIA DE S~ .·· Es .?'~~Os aomdo 
Patria~ (Muito bem ; muito bem. O oradó1~ e ~?lll toda a calma, e a prov<;t e.-:~tano : ·reque-

. cumprimentado.) · · · · umento que acaba de ~e!-' :mto. . ~·· .·.· . ""' 
O SR. DINo BuENo-- Cr"<no que nao d1sso 

O Sr. Heredia de Sã acaba de que os nobres Deputados pelo Districto Fe· 
•· : . . ser ' informado que os disturbios continuam. deral tinham perdido a calma, e sLha poüco 

. Agora 'mesmo um iUus_tre Deputado que alludi,sobre os a~oiltecimentos , que estamos 
passava na rua Moreira Cezar, com suaExm. considerando á. rolação de parte para-juiz; foi 

, senhora,ileve de refugiar:-se para não ser simplesmente porque os nobres. .· Deputados 
.,-,_, _ . --victima da sa.nha poli~i~l. . . . . · pàra aqui . tra;zem · .. a Slla a precUtç.ão, c() mo 

- confiando no criterio do Sr. _Presidente da eleitos pelo Districto FederaJ, cireumstancia 
Republica-e eonvictode qtie S. Ex. não con- a que alludiram, e agor;:t apresentam o. re
corda com . esses conflictos, ,promo-vidos .pela querimerito ou -indicação quc _estoü tÇJmanclo 

., ' policia, pode· ao sr: Presidente, s.i ·acca~o ~o em coiisideração,cm defesa dos habitantesda 
;· Hegip1ento a isso não se · Olipõe, que nommo Capítal Fed(}r~l. · · · · ·· · 
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,.-_ <._"·_< __ "_--.·-·· __ ._,_._._:·_.;, -._._7_-_'_:_•_s __ E_ .. ___ s_.1~_a:_ .... _.-_o_ ·_ . _·._ ;_·_~l:_-_ .•. _.:M_•_·.·_ .. ·· .·.·_ ·:_ ·:_r~J.·_._s_.·.J_:_._.»_ ..•. -~_ -_.1~}-,·_~tt~g~pn.Il5J~pr-1-· ":2:~çti: >,:J!P~~7-,ç~~~;~ •·;;.y·:t93·~~ ~.'.'·: :' ·'.':: 

· -• -.,.., __ .,· .. . :.:·-·· ,. - . ._·_ ·:. : . •'. ' . ··: ; '<:._ .: ~: - . :::.;,· .. : :" : ~·.ji 
.. : . -Ô,· s.i:~ : ~oÊ.~IlÜ. ·A~V~S; _': :~ão sã:o sÓ .esSes . . 0 ~R. · 0YÍD.IO ÂBRANTÉS~E depois : ~ãQ:,~ 

. · ·qlie teem apanhado,· elf :tambem quasi apa- houve uma só intilnação siquer, para que, (),:-·1~ 
· nhei enã9 sou e!eitor da Gapita;l FederaL · povo dispers<1sse ou os Çtjunt<tniéntos se dis~::~;~ 
.(Riso.) , · . . . _ . - .. soly~~sem. ·. . · · .. -- ·_· ~ - · . · · · ; :·'-S\~ 

o·sa. Dn~'o ·BUENO-Nã,oha duvida; V.Ex; ' '·O SR. DINO BUENO~SLha tres dias os dis.~-:~i)~ 
.·· t:lS~â m~ fa.zend'o -a in}ustiÇa·de su]?por que turbios . estão se- desenrobndo _pelas . rúas~~ 

· ~ , E)u·possà .d1zer que pela~ ·r:uasdesta~ cidacl_e só desta. Oa.pita.l; si ha tres d-ia.s · a policia, _ não :~t:ii 
_}>Qssam transitar ·eleito1•es do Disti~icto Fe- ob3tante os seus cuidados, ilão tem ço:nse· :')f 
·-deral. · · · guid(f ·impedir q_ue se realizem asvjolencias · -t'~ 
, ... o SR, MoREIJ:tA Ú:.vEs'--Estou~·dizendoq_ue praticadas _, p()r ·.uma p:trte d<1 população •.. : ". ~~; 

.. :· a g13nteinerme que passa-va pela rua·ou es- .. ··· O SR. EnM:uNno:nA FONSEGA-:-Então é umÇ~o '.;':Ç~ 
. .PeFa·v.a bonds foi perseguid_a c violentada· 'policia_incapQ;_z·. ·. : · .. :· •· 3~ 
.pela ·policia. Nemtó'da essa geilte se com- rs·sa. DINO 'BUE!'-iO- ... não é de admira~~~ 

c:púuha de eleitõres ... Y. -Ex. si lá est~vesse que:ella, no momento da acção; com tod_os· os .;/3 
tamoemera incomniodado. · t · t -seus agen es e execu ores, n(l._o possa .. con,: . ~z 

O .. s:á. DrNo BuENO""""Sein .·duvida, no meio ser v ar a.· calma, . mantendo-se · na mesma ~ - '; 
• da população am.bulante desta Oapital:existe Unha correcta em.q_ué sempre se deve man· . ::': 
:gente inerme, .existem creanças, existem ter... · · · · · 
mulheres; exdis~em a. tê ·Dep~üados ; mas_, sdi a -. o ·sr:.. MoREIRA ALvEs-oi1 ! · .. -., :q~ 
.Policia .enten e qu:e, para cumprir · o- seu · é~ - - . 
·ve~, te~ . de agir _· de_ ~ n'iodo a. . dissolver .o~ . ·O ·. f; R. DINo~uENo- ... como .querem ôs -: .·~ 
grupos que se form~rn nas ruas, ella não nobres· Deputados. - · · • · -~ 
-tem aobrigação. de inquerii.· sLp01'ventl~1·a ' O,SR..-:NioREIRA ALvEs-'-Não se deve exigir ']; 

!·nesses grüpos existem Deputados ou pessoas que .a. policia conserve a. calnm! \ ,·~ 
, fuermes, creanças ou invalidos. . · , 0 __ SR. DINO BuENO._ No liiomento da - ·~ 
. ,,· Ó SR. MoREIRAALvÚ~A -lei diz c1uaes as <tc,;:ão. , ,_~;. 
.-condições. em g_ué podem e devem sm· rlissol- ó SR. MoRElRAAtvE 3 _Oh! E diz-seistó}fG 

· :vidos os ajuntamentm;;_. em ríàme do Governo e. no seio da l'eiJresenf::~< 
·y~ E~;; htmlem da lei, sabe petiToitâtnente tação !laeional! (Ha ot!_t~:os apartes.) ., , ·. ~ 

· -que.não é-.1-Jô chegar e mandar inu~ediata- 0 ·sú.. PRESIDENTE _ Peço mais uma -v:ez Y . 
. menté varrer á pata.· de cavallo. aos noln;cs Depntn.d..os que não interrompam· . . : 

Y. Ex; ·não póde avançar no seio da~ l.·e- o orador. · · · ,, 
• ·:P.resentação nacionàl , uma proposiçãO . desta 6 SR; DINO :Bu.ÊNo _ v. Ex. sabe, Sr. Pre
.ord_e:rn. Tan~o mais quanto. é um hpmem da sidente, flue, om taes occasiões, os grupos ' 
.lei. (Ha.out,·os apa1•tes. O 81·. P1·esidente re- que -se formam nn:s r·ua.s sã.o exactamente o 
claniit attençclo.) · · · indicio do distül'bio que se vao se~uir, e si.a. .· 

0 Sn.. ÜVIDlO ABRAN:rES-'-Etl estava. Pl'í3- p::>licia qllÇl' cvitttl' o disturbio, SI ella quer 
-sente, vinha pacclta.mente para cá, quando p_revenir a.s violenoia.s, como as que teem 
,fui·atacado pela.)?oliçia. . . " · sido praticadas nos dias n.nteriol·es, ningilem 
· ·E' preCi~o que se dlgci quq então não lmvüt pôde estranhar que eHa comece por dis-. · ~ 

:n1,1.s ruas o ú:1enor barll.lho~ não havj_~t o J;nais solver. esses grupos, e todos · nós sabemos as , ) 
Jigeiro .movimento sec!icioso. "(lia out1·os tropelias tlUe então se dãó mesmo i10 s~io ,da > 
.apartes.) - · · ~ - , . màss~· popular. . . . . -·. · . .. ··.· . · · -. . ,~ 

OSR. PRESIDENTE""-Peço aos nowespepu- -Si. a policia~; Sl\ Pl'CSidente, . se ponservasse 
:tados q_ u_é_'_n ____ ã __ o _ _ in __ t_·_e __ .r_r_ -_9_ .m_p_a ___ m :0 _-_o_r_ a __ d_ ,or_._._· -_... . inàctiva deán,te de taes<J:g:rul?~~entós; ellé!. ,_-:· . · , - · .- seria accusada do - mes1J1o .1'nodo, . e, sem . ;; 

(JS.R.. ·P.JNO , Bu~N07~r:.: PI~esülerite; .estou duvidaJ nãq'teria -. cumprjdo o seu dever, pQ;o S.' 
-v~ndo qüe os·, nópyespepúta,doR; qu~ .a,caba~ : detido _dar logar a males · ainda: iriuit(f {.: 
:d~·.me· hQJtr.a:r ~Q11:1 .seus al?artf}s ~esta.o- sedel~ maiores do que aquelies que teem sido até ·.: 
~ando·d()rn~n,ar:pelo ardoi' c~m-9-ueJall'!_ram ag·ora presenciados -:pela Oa.pital Federal. . 
osnoJ:>~es Dep}lttt.4o3 pelo D~strlct? FedeNl,, . . O SR .. Ovmio <ABRANTES --Ella atacou . '~ 
·cer_:!;amente, porqu~ . · PPl' ac:tso .. s~ ·n.cha!·am rua do Ouvidor onde pão havia bartilbo , 
.nos·gl>~po~ per.seguülo~: .pela J!P:l:CHI. ... • .: . algfl-in· . . . ' . . " . . . . .. . ~:> 
. o .. · SR .~': Ovm~o - .A~R~~T~S::-:Nu.~; havra çle~-. . - .o :sn:: DINO _BUENO~E· sabido;~Sr. ,PrêsN'i'> 
·Qr<hl~ :· alg:u_~a~ . 'l"~W • JUSt~p.~y,sse P .. p;.o~ed1~ .dente; =qne, __ nessas: OC.casiões de: aju!ltall1en1of,! } 

~ m~~to ·~a Jl9licla ,uo ~taqu?--;t pop~~ç~o; .. _; . . · populare~, :ape~~as 'a · ].JOlicia. a cava no· s.e p~e ,· \ 
OSR;D:ir-~oBúE!'J:O - .:....:Mas;,senlJ.ores;antes :em movunento, começam ·. as .-' correrla~ · . o,: ,: 

de~tu~o. deve1uos ··ser ·'justos· 1~a ' aprécHição TQ.eio··dos . · mesmos ·· popi.1lar!3s, .. atropelam-~;:. 
,doS,'facJõs ·::, '- :,- : ) : · ..... ' . >'. >;\·.:. ·. el.les mesmos , uns aos · · ·out~ros; e -vict!:rp.~s<.: .i 
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11-J;Qi- :;~ - - _· ._. 
~ · ·· · . ..: .. ···: .-· . 

-.ANNAES -DA C.ÜIARA 

I;; • 

~~}~dessastropeÚas são em regra ·gé'ral todos os 
~;; _-;. , que, ou occasional qn imprudentemente, se 
;~T:i· ;'veem envolvidos em _taes ajuntamentos; é o 
t(:.:easo fortuito oü a ünprndencia, que darão 
~:. \. e.ntão explicação aos· acontecimentos que por 
§;_; ventura os tenham magoado. 
g~ .. EU: disse mais, Sr. Presidente, que, al~m 
/:}.: .. da superioridade necessaria (L apreciaçãJ dos 
0t< factos, deve aind11 a Camara dos Srs. Depu
&~-.; ; tados ser justa em .relação ás antoridanes, 
:<·~<·!:_sob -cuja responsabilidade taes factos se teem 
!fF desdobrado · ·á _ vista d,a · Capi t11l Federal. 
---··. Sabe a Camara que é a policiá rcsponsavel 
{; r por todos ·os fac.tós que lhe possam ser jnsta

:r,~· .. J.net:J.te attribtti_dos nos aconteci1nentos de 
,,\ :: que estamos tratando; mas . a policia . não 
~ :: é-' só os soldados que executam, é os 
;~.: .·agentes que intm•veem, é as autoridades 
:.< que commandam, é o Se. chefe de policia, 
~;;::.,- que immediatamente preside a todo o ser
~;._ viço policial, é o Sr. :Ministro ''da Justiça e 
~~:. Negocios Interiores, . que superintende o 
;:.c ~ ,mesmo serviço, é; finalmente . o Sí·; Presi
~[:<' . dente Qa -Repub_Jica o d~positario supremo 
·:;:;;:;da acçao execut1va no pa.tz. -

O _SR. DINC? BúENO - Requm•imcnto " con~ 
trar1~ <W ~egnncnto. pelo qüe nem póde ser 
rccebrdo p3la Mesa da Camar<l.. O SL'. Presi, 
dente da Rcpuhlica está sem duvida alerta lJ. 
todos os acontecimentos, e ante~ que elle te
nh~ de providenciar, toda.s as . providenciM 
se!·a.o dadas pelo. chefe _de Policia e pelo Sr: 
Mmistro da Just1ç·a, cn.JO zelo pela manuten-_ 
ção da ordem publica, já tem sido posto em 
prova em momentos hem difficeis. 

Lamentaveis são sem duvida os aconteci·:. 
mentos, Sr. Presidente, m11s <t policia está. 
agindo do melhor modo por que eútendfr. 
cumprir o seu dcvel' : E' possível que tenha. 
·hav:ido exce.,sos, conforme foram uenun,. 
ciados ... 

. O SR. MoREIRA ALYES- Houve exce~_i'sos 
bruta.es. (Apoiado.) · . _- · · 

0 SR. _ ALFREDO PINTO.,- 0 orador não está 
_contestando. (Apoiados.) 

0 SR. DINO BUENO-... pelos nobres depu.:_ 
tados pelo Districto Federal. . . 

0 SR. HEREDIA. DE SÃ-0 nobre deputado 
porS. Paulo não póde contestar a minha pa
lavra. :·;- ·. ·_. Si tem havido pJr ventma exc2sso.:;, si a 

~::: acção policial se tem desenvolyido-por meio 
~-$ .. de viotencia~ cau;;adas pelos agentes da exe- VozEs-:-Não contestou. 
:;; _: .cução, é claroqne tae; excessos se acham O SR. DINO BUENo-Não estou duvidando 
r.-6: '.: desue logo._a cargo -da rc.-;ponsabilitlacle de da palavra de V. Ex., seria incaz de sem e~ 
~:t>~todosos funccionario:; . incumbidos da admi- lhante cousa., mas duvido da justiça da. 
~N·:nistração polici~l, n~ Capital Federal. apr~ciação feita . pelo nobre Deputado. E, 
;~'f·· > E porque entao nao deve a Ca.mara se1• entao, para. que levar a c1ucstão par<t osso 
~; -;:Jü~ta na confiança que lhe pos.:;am inspirar, terreno desagracla.vel a todos nó~? • 
q..;:.: e _que elfectivamente lhe impiram, as auto- o SR. HEREDIA DE SA - Nem da minlm 
~ ~ l·idades, a que pela lei foi .entregue a admi- apreciação porque é justa. · 
~;_~ _l}istração do serviço poLicial? -
g·.;\->. -E' claro, SL'. Presidente, ·que, si exce,;~sos O SR. DINo BuENo-Perdão· todos oa ho· 
:r:. teem lnvido, si violehcia,;; toem sido prati- mens são sujei~os _a erros, e' V. Ex., pMo 
r;· ~ :- cadas, ellas serão devidameptc investigadas~ erl'ai' na apreClaçao dos acontecimentos. 

· e em consequencia punidos aquellc.~ que por Ouvi ta.mbem, Sr. P1•esidcnte, de envolttt 
::~ - clles se fizerem immediatamente respJn-;a- cpm acc?saçõ~3 fei~as ás autoridades poli
;.: .. . veis. . _ ct~e.3 ; accusaçoes feitas ao prefeito . do Ois~ 
~t· ::.~ _-.. _·:· - ~ãO contribua.1nos com esta agitn.ção, - ~110 tr1cto Federal, a quem se d_eria atirar · a t~e
;{5.'\' S~io d_a ~am~ra, para 0 aug.mento, ou 0 spt;msabilidade dos acontecimentos por ter 
).;/ ·desenvolvimento da>.i arruaÇas no meio da de1xatdo. de vettar a resolução da Intendencia 
;;\{~::-cidade. . · quan o ao con ra.cto com a Companhia de-
?,";'':i::-' Par<lce-me Sr. PrcsidetÍte . - que 0 .que S. Christovão. . - · · · _ _ . 
g;;r:.tem a Cania1:a afa.zer- é mat;ter-se na de- A Garoara ouviu a exposição feita pelo . 
~;,{fY_ida calma, certa,· SC,(fUrâ de que as -auto- n~bre Deputado que o p~·imeiro . occupou _a. 
{~, r~dades saberão cumpru' o seu dever, (leante,. tr~huna, e que, na forma do costume~ tao 
K~.Aé,quelll que1: q_ue s_e mo:;tre r·Jsponsaye1 por _ lmlhan~ementc se houve a~ faz~r o hi~tori~o 
1::•excessos_ou vwlenc1a; pratic11das contra a do c~mtracto quea~ora esta exc1ta_::~do a a11:1~ 
;;:':""· populaçao. _ . · m?s1dade de uma parte da populaçao do Dis-
~:0: . E assim, -Sr. P l'esiden te;-não . vejo a ne- tr1cto Fede1•al. ._ _ · _. . · . · 
)f]t c~ssid~tde da. commi~"-Jão requerid t peLo no- . E;se contracto app~ovado pela ··rntende·n~ 
;;;::;;J)r.a ~Deputado pelo Di,;;tricto Federal para se Cia, 'IJetado I>elo prefel~o, .sendo confirmado· o· : 
j:;:::j!Elntendel' com b St•. Presidont~ da_ Repu~ c~eto pelo Sena.do, f~n.renovado e appl•ovado -
r::;·,Yblica, · . _ ~ . . ·- pelo conselho mumc1paL ·em outra ses.-:;ão. . 
~i~: -:: . _ . . · " • ._ .. . , -,. _ · Os int.endef!t~.;; sãoe;Xact'amente os r_epre~· 
~/_:·: : O Sn. :SA P~-~xo:r~~ Contr,l.uo ao Regi- sentante_2 m:.-..1Hmmedt_a tos do .elemento po-:, 
;i~,;~-~ento e a Qonstltmçao. pular. Sao elles que repre.3entam immedi--' 
~~:: --; . 
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, at~m1ente os intéress~s '' iilais. pàlpitaiit9s da~ . 0 . Sf-:; Pre:sidente- A Mesa não. ·. 
locíllidet<i.e pelo qual fora.m escoJhidos · seuc~ accetta ? requerimento do nobre Deputado 
mandatarios. ... · •·· . . . . .' pela Capital l•ederal. 

o . Sr. I~eredia de Sã '"""' Peço a .. 
palav1'a para uma explicação pessoal. . . 

Si a ·intendencia; não obstante o prunen•o 
'Veto (io . prefeito, confirmado · pelo_. Sonado, 
renovou a, proposição em outr.1 .Kecl,;ao, . e de 
novo <tpprovou, _devemos ac_reditaR que epa 
teve uzão sufficiente pa.ra Isso; entendendo o · Sr. Presidente-Tem a palavra · 
que devi::~. fu.zel-o, e que fa.zendo_:o bem, con- o nobre Dcpútado. . 
sultava ;t.0.3 intel'esses da popuLaçao.(Apowd?s) 

Não .conheço os termos do contra.cto feito 
pela Intendencia com a COI:npanh1a ·de_ S. 
Chrbtovão, que . ê o que e.~ta el_!l que:;; t!L~; 
mas a.c:·erUto que o contrt~cto nao s;:). !;e~m 
renovado uo·: mesmo.:; termo.~, da prunen·a 
propo:-;ta._; que teria, clílU:s'!llas novas. conven~ 
ções uuCr<ki em virtude das _quaes vant~:gens 
sufliciente.~ :-;erião offerecidt~s á populaça,o da 

O Sr. He~edia. de Sã (para u~1a 
ea:plicaç';1o pessoal)-Sl'. Presidente, apresen- _ 
tei o requerimento que V. Ex. acaba de 
annunciar que a Mesa não acceitou e que foi · 
combatido pelo illustre leader da maio1•ia, · 
porque, confesso, estou debaixo de umadm- · 
pres3ão muitbsimo desagrada vel. · 

Chegaram · aos ri1eus ouvidos noticias de 
CapHat Fedel'il.l. . - . · que ainda na rua do Ouvidor continuam as 

Ora. si o contracto soffreu modificação, si tropelias c o povo está sendo ·. victima da 
a ques~ão foi posili em outro.:; ~ermos, nã.o policia armada, o querendo evitar que estes 
vejo por que os intendentes nao~ o accel- faetos tomassem outras proporções e princi· 
tassem, . e, tendo-:oo acceito, por que dev~m palmcnte que o povo continuasse a so1frer, 
por isso merec~r censuras, desde que . assim suggeri o alvitre da nomeação de uma com- . 
julgaram bem Interpretar .as vantagens, os missão qué se entendesse com o Sr. Presi· 

-interesses do povo que elles representavam dente da Republica afim de providenciar a 
no COJli;elilo. · tempo para que. cessem estes facbo.:l. Não 

E então, p:>der-se-ha accus~~r rw prefeito podia esperar que elles tivessem terminado ··· 
do Distr-icto ·Federal, por ter S. Ex. Slmc· para agir. -
cionàdo a. l'esoluÇão ou decreto do Conselho As providencias deviam ser tomadas no .. 
Muiücipal ~ . momento em que a acção se passava. Foi• 

Certt~mente qúe não : §. Ex. não f_pz este omotivo que me levou a apresentar o 
m.ais do que se conforma.r com n re.soluçao requerimento. Note V. Ex. que, logo ao. 
da Intondnncitt por du_ts vezes mamfe~tada, formulal-o;as minhas primeiras palavras de
solm~ 0 , ~ssumpto, c certa.mente.tam~em por nunciaram que elle não tinha fim politico, . . 
ter entendido que com . as m?dific~çoes tra.- pois; principiei· dizendo que estava certo do 
:lidas ao contracto tinham S_!do cons?-l t<~dltS que S. Ex. o sr·. Presidente da Republica, 
as conveniencias da populaçao do D1striCto jamais approvaria estes attentados. 

· FederaL · - - Disse que estava certo do quo S. Ex. se-
apressaria a dar as providencias necossarins· 

. Entendo, Sr. President~, que neste mo- e acabei confiando no CI'iterio o bom sonso 
monto de:wtcf dos acontecimentos que todos de S. Ex. 
devom'o.:~ deplorar, o ·que, é prec~sq. é que Era, po1' consequencia, Sr. PI•ésidente, at& 
todos . us. homens que. exercem um,t parcella corto ponto 'desnecossaria u. attitudcdo digno· 
de autoridade moral mtervenllam com. 0 s~u- representante de S. Paulo que aqui dirige 
conse~ho para .q~~ com .elle possam mflulr à maioria da Camara. 
junto d~s ~sp1rito~ ma1s exalt~dos, com a o requerimento apresentado por mim for · 
sua u.cçao Junto de_, queill: quer e. que ~or pat'a que a Camara nomeasse uma Com-

.. qualquer_f~rma, po . .,sa ev1tar as Vlol,enCia.'l missão que _se entendesse com o Sr. ;Presi•< 
que ~e edtao praticando contra a propz:wdade dente da Republica, afim de fazet cessar este~" 
par~wulat e que podem ter desenvolvimento factos e devo lembrar que procurei dirigir-me
.mmto maiS grave. · , , não . levando a questão para o terreno p~ 

São estas as considêrações qu~ tenho a litico, pois disse -que estava certo de que- . 
apresentar, concluindo por decl[!_rar a Y . .Ex. S. Ex. não approvaria estes actos e provi- · 
e â dama;t•a que penso que nao póde s~r dencias seriam dadas. . -- · 
acceito o requerimento trazido . ao conheci~ Por co~seq ueE-cia era desne~essaria aq uella; .. 
mento da, Casa/ pelo nobre Deputado pelo geande drvagaçao que fez o Illustre leade1-:,;; : 
Districto ·Federal. (Muitô bem; inuito bem) · · procúrando mostrar a inoppor:tunidadé deste- .. : 

· requerimento e quo a Camara não ,. devia ., • 
o .Sr. Herediá de .Sã-Peço a acceitàl-o, . fazendo · ver que: a autoridade· ':~. 

}.)alayra pela ordem. · .· . . ·saberia cumprir com o sou dev!,3r. _ · 
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. A occasião não é mais para apreciações Úoreü•a Alves, replicara com t.ão desusada; · 
~; · ~sobre os factos que f01'am devidamente apre- vehemencia. sendo. acompanhado pela. hon
~~.:·. ciados por mim e pelos meus dignos com- rada bancada · pernambuc.ltna que o oradot• 
f:!';" ·pa,nheiros os Ses. Nelson de Vas~oncellos e prometteea fazer a qritica da Ç~;ttitude" :ila 
; .> .·Henrique Lagden ; entretanto, . certo de que repí·esentação do Estado de Pernambuco~ 
":;:c· t~.s altas a,utoridades do paiz tomarão ares-. (Apa;·tes. Havenc,lo agitaçtío no recinto, o Sr. 
i' , peito dessas vergonhos_as scen~s providencias . Presidente pede ao orador para interroJ)tper 
,:·:: que não se demorarao, ret1ro o meu . re- o .wt. discu1·so .e sttspende a · sess~ro.) 
. :_~: . quérimento e peço a V. Ex. se dit;ne fazer a Suspende-se <1. sessão ás 2 horas e 30 mi-
·:·" respectiva consulta á Cama.ra. nutos da. tarde. . 
>~· ·., O SR.. PRESIDENTE - E' desnece;,;.sario Reabre-se a, sessão ás 2 horas.e 50 minutos 
· . :fazer consulta á C:tmara porque o re- da. tárde. · 
::·:.·.'' ·quedmento do nolJreDepUtado não foi ac-: 
· ceito . pela Mesa. 

O Sr.-Fai1.s-to Cardoso (pMct ttma 

O Sr. ~resident.e~Tem a palavra 
o Sr. Fausto Cardoso. . · 

:>:· 'explicaçtio JJessoal) crê -que nunca veto á 0 St~ .. Faus·t.o ·c~rdoso (·) (cont·i· 
"' tribuna desta Camara com a resoluçij,o mais d 

:firme déser suave, suavissimo mesmo. nuando)-Peoseguin ° nll. su11 explicação in· 
terrompida, promette ser breve. 

Nesta. tempe:;tade que se levantou na Ca- Dizia, referindo-se <1. bancada Pernam-
. mara e que deu á Casa um aspecto tumul- bucana e <1 sua attitmlent3stct Camn,ra, que 
' tuoso, mais confl.icto de_ paixões do ·que de estaria disposto a narrar os excessos deste 

~;: _, JÃéM, teve um momento em que não poude grupo parlamental', si os nobres Deputados· 
;;,,,impedir que o riso lhe vie.3sé aos labios. tivessem a nece3saria calma. .para fJ.zer um 

~: <-"Foi ·quando o no.bre Deputado pelo Districto pouco de psychologia. 
" Federal, o Sr · Héredia de S<t, affi.rmou <L Ca- Mas o nobre Deputado por Pernambuco, o · 
m.ara que e.>capar'a hoje de morrer. Lem-
.Jn~ou-ge da revi~ta do Sr. Arthm' Azevedo, seu sympathico amigo, o Sr. Estacio Coimbr<t, 
Pum-'nttm, em que ha. um }}ersonaoli'Offi que respondeu que contaria facto.;; mais graves e 

J.' indeeentes ... · diz que havia nascido ncujuelle clia, porque · · 
]>assavajunto da tori·e da Candelaria quando O orador convida o noln·e Deputado, appel-

~~:-. _ .. :.esta _t9rre cal1ia :. t1npetlida _por uma _ bala/ ~a para sua. honra,-e lealclade, para, que,-e1n 
-: :.· ·vinda de um na vlo de guerra . revoltado. nome da dignidade de todos nós venha dizet' 
·· .. Perguntou, então; a S. Ex. si tamlJem. ·tinha si estes factos üidecentes e graves a que se 

nascido hoje e ped_iu que contasse esta his· referiu;teem alguma relação com o Deputado 
· ~o ria de e.;ca padolla da morte. po 1'. Sergipe. ( ApaTtes.) 

Não ~abia que por dctraz desta phra.se do O SR. EsTA.clo Con.IDRA.~Farci- a decla-
nobre Deputãdo-escapei hoje-se occultava ração, go ltosamente. 
uml!, tragedia, em que mtliti:;:'>ünas .vidas se o SR. FAUSTOü\.RDoso-~- Ex, não Pódc 
tiüham apagado. . .·. · . deixar de fazer declaração categortca, po-

Estranhon, pois, que o IJobre Deputado por sitiva, evidcnto, aguardando-se para qua,ndo 
Pcrn:.unbuGo o Sr. Thloreira Alves, a q nem o orador fizer a. mwratl·va do$ erros da. 
atd hoje se <tlegrava de ter como amigo, de- bancada lh~ Pema.mbuco, po1•que, accentua, 
clarasse com ac1uclla >iolencia de paixão e fala em oeros 0 determina. o Estado, S. Ex. 
de feht'e, que a neve da Stla cabeça não apa- falou em er1'os graves e indecentes, sem 
gou para honra de sua pessoa e gloria de seu detor~nina.r E~tr~do, nem pes:;ôa. 
organismo, que õ caso não era para rir, em Não tem feito n1ysterio dos erro:'> a que al- . 
para ficar serio. Não tinha ouvido toda a ludiu, tanto v..ssim quo a mais de um illustre 

. phrase do nohre Deputado pelo Districto Fe- collega os tem narl'ado. Mas S. Ex. pergun
.. geral, mas · sim pa1•te e pa.rte esta que lhe tará CiUC tem o orador com os erros da ban
';.: ;:~ez lemln•at• o personag~m do P·H·m-pum, Não ca.da pernambucana~ 
:;;e esta, porém, a questao; o nobre Deputado . . . . 

,:·~.por Pernambuco -estava no setr direito de - S1 ?UVll" procla~mr os erros ~a .bancada , 
· _;: 'irritar-se, mas .o orador ê que não cede si- do Rw Qrande (lO S~l, se alegrara. porque se 
· quer uma linha do seu direito de rir. trata de. adver:lal'IO;':l o quanto mais erros 

· E' o defensor de ·codos os seus did3itos e elles praticarem, ma1s lucrará o orador. 
. não admitte que queiram Iezal-o por mais Mas a bancttda pemambucana; não, porque 
::_ >: levemente que seja. e~la r~pres~nta n~sta Casa o nncloo do Par-
f . Foi justamente no· meio deste temporal t1do Republlcano ... 
· :q_ue o seu nobre amigo o Sr. Estacio Coim

.bra, ·ouvindo mal a resposta que dera ao S1'. Este .discurso não foi revis.to pelo . orador _ 
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SESSÃO. EM 18 DE J'UNHO DE 190'1 

UM SR. DEPUTADo - o Partido Repübli- occasiãodedéclararqueabancadadePernam~ 
cano é hoje umaJ'a,ntasia. · buco não fazia manife.3taçõesde apoio· nem .. ' 

O Sn,. FAUSTO CARDoso-Que tmporta que de hostilidade ap Sr. Presidente da Repul>U~{;;
elle se chame tal ou tal ?'Desde que na nossa ca, agindo_ com indepehdencia e altivez no . 
historb se .revelou a Republica, ha duas cor- exercício da attribuição soberana, que a : 
rentes que ora 11pparecem <lluz, ora desap- nossa .Carta Constitucional confere aos pode-· · 
parecem na profundeza -dos nossos - niovi- res dos seus membros. _ 
mentos sociaes : · umarepresent~.a tradição, Esta declaração, que então :fiz, _ repito sem-: 
uma representtt 0 partido que pretende 0 li- pre,ea nossa conducta posterior concorrendo 
beralismo e a outra representa 0 partido que para; a votaçã,o dos orçamento· o deixando ._ . . 
quer -a prepotencia .da autoridad~ sob a ex- de crear diffiéuldades ao Goveeno da Repu-.<' 
pansão do Poder Legislativo. blica; ahi está entregue' á. __ opinião- impar- \• 

· cial, que cerca o chefe pernambucano, o · 
Nos dez aimos da Reimblica, nessa hl.storüi eminente Sl',~ :v;. P..osa. e Silv~·: a;ooiando,;o 

está o ParYdo Republicano-que o orador :e pl•estigiando-o; 0 l')aiz inteiro tem accla
chama a encarnação de uma dessas'· cor- mado a nossa conducta,' que se não tem gido 
rentes.·· ' de combate a muitos erros praticados e-=, 

Não quGr mesmo fallar; nem é ·preciso, todos sabem-de completa independencia, 'de, : 
·porque, neste momento -mais· sente o coração moder~ção e de reserva diante . do . Poder;· .. : 
do cidadão que mesmo a necessidade do v:erbo procedimento correcto que promà.na da posi· <; 
parlamentar··· .. -· .· · · ção melindrosa, ·que exerce no .Governo do· · 

Espera que S. Ex. virá declarar qual 0 na~z.opreclaro Vice-Presidente da Republica. 
facto indecoroso~ c1ue ameaçou de . narrar á • -
Camara, quando o orador mencionasse erros O SR~- SERZEDELo CORRíl!A -..,.E' üma póli- ·· • 
da bancada, de Pernambuco ; deseja salJer si tica pai.riotica; porque o paiz o que precisa 
S. Ex. se. refere ao mesmo humilde Deputado agora é de pàz, e não _de luctas estereis.. _··· .~-~: 
desta Camtm~, ao representante de Sm·gipe. o SR . .- BUENO · DE ANDRADA~ Tem . sido ~~ 
(Nero aJJoiaclos). · ··· - . muitóleaL(.Apoiados .geraes; .niuito :bem). . .' 

B SR. EsTA CIO-; Coü.'I:A.RA -'Sr. Presidente,:· :;, 
O Sr. Estac.io Cohi1.bra (para agradeço as afiirmàtlv:_as, · que partem de ';, 

tuna ei.!:plicaçr.io pessoal) .:-Sr. Pre.3idente, na todos .os làdos da caiuara,apoi<mdo e appla,u- ,, 
occa..;ião do incidente occorl'ido, ha poucos .in- dindo a. conducta do Sr. Dr. Rosa e Silva. E" __ ,; 
stante;;, cni;re o illustrc De:rmtt~do por Sergipe um preito de justiÇa, (L coi'rccção impeccavet, ; :~ 
e o meu digno companhcir•o de bancada o do sua patriotica attittldc, por seus meritos >~ 
Sr. Moroim Alve;, o Sr. Fau::;to Cat'do.3ode- e às suas virtl.ldes civlcas! 
clarou que lmvln. do analy.3ttr o.'! erros da Portanto, a bancada de l?.crnambuco nã;o· 
lJanca.cl<L- de Pernambuco:, teme ab3olutamente, l)Órque o Sr. Dcputàdo 

R('lpliquci nessa. occa-:iü.o a S. Ex., clizend.o Fausto Cardoso venha, da tribuna, que tão .. 
que quando f.:. Ex. isto jims::;e, en apontaria brilhantemente occup1L sempre, apontar os -
<i. Camam o ao paiz factbs gravo~ o inde- erros .que ellé tenha. praticado. . 
curo.,;o.-; pu.~:.:ado.-; no mumlo l)OJitico, e l)rati- Acceitamos a luta, quando c como S. Ex. 
cados po1' outr·o.,; _ cidadã.os ou de outras ag- quizer e no terreno · em quo _ entender dever 
gremi<.Lções on gt·upos pat•tidc\rios;; · . .. '.. · collocal-a .. · _ . _ . _ . 

Repito a mi'nha affirmação: desejo arderi- Agora, .Sr.Presidente, alludirei ao inci-
tcmente qne o meu nobre collcga Deputado dente que (!.eu . origem -a !;lSb explicação 
por Sergipe, _analyse, e:;quadririhe, tia iri· pessoaL - . _ . . · . : ~ 
Jmna da. Camara, · os erros da ·bancada · de A _ camãra é te3temunha dos factos que se : -~ ~ 
Pernambuco. · -' toe-m desenrola.dó nesta Capital, desde <ilgiiJ!S- :;::, 

Sr. Pfesidente; a bancada .de P(wnan1buco dià.si a-proposito de. , augmen to de .P<\SSagens:c ;_ ; ~ 
tem: tradições--e_tem orientação politiça(apoia- dà. companhia de boh(l.s de S. Christovão: ·:· 
elos); não será . hoje, não será no momento durante a · djscussão, que :surgiu . <ll~ analyse . . : .. 
actual, em que acontecimentos tão serio.3 se de.>ses factos, o meu honrado collega e.com- · ·~:· .. 
de.3enhamnoshorisontes · dri.politicotnacional~ pànheiro debancada, o Sr. -Moreira Alves,:. c;J 
que a bancada de Pernan1buco ha de mentir. delt um aparte constatando as violQncias. re- .. :>G 
ás S'\).as tradições de ind~pendencia, ha de ferid<.\S pelo nobre ·Deputado pelo :Qi:;tricto ·: 
mentir ao seu passaclo de .dignidade e de al- Federal, Sr. I-Ieredia de Sá, · arbitrariedades 
tiVez, tle,;ertando da · posiÇão honrosa; que praticada::; hontem no largo de S. Francisçik 
conquistou nesta Camara desde o rogimen · Eil podm•ci, Sr. Presidente, appellar para. .•. 
!)assado e c1ue com brilhq,ntismo tem man-:- imütos dos meus collegas, que foram tam- .. 
tido no regimcn vigente. _ . ·bem te.3ternunhas destas violencias e entre · "·.· 

Nos primeiros dias de sessão do anno pas- elles está o meusympathico amigo, . o tale_!l- .. 
sado, durantea verificação de J?Oderes, tive toso representante de Minas, Sr. Dr. Ga'ltaQ .. _ 
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~<~ Cunha, o iÜustre Sr. Deputado pelo Dis
tl•teto E'edeea.l, que não pódc ser suspeito, 

.. nem ao Go.verno, nem ao Sr. Fausto Cardoso, 
' o.S1:- Oscar Godoy, o Sr. Dr. Silva Mariz, 

_drstmcto Deputado pela Parahyba, c muitos 
outr.os representantes da Nação. (Apoiados.) 

; 

Está portanto terminado· o incidente; I>a' 
rece.;me, que éorh alegria pat'a o illuske re
presentante deSergipe e llonra pa.l':t rt lJall
cada dé P~rnambuco. (Muito . bem .. ?P•.~itn l'Bv' . 
o oJ•adoJ" e muito cwnp1·imerztaclo.) ·. 

· O --sii. _FAUSTo_ CARDoso- v. Ex. pensa, O Sr. 1\loreira A.hres-Sr. Pré
_:quc ~u nao acredito que tenha havido arbi- sid.ente, preciso dizer tambem alguma; pa
; frarteda.des~ Do que me ri, foi do Sr. Heredia lavras neste momento, uma vez que o illustre 
ter escapado. . representante ele Sergipe denunciou . á C.a-

mara que eu tivera a estulta pl·eten\·ão ... . . 9 SR.. ES_TACI~ COIMBRA - V. Ex. me · · 
amxc conclmr ;- nao me refiro absolutamente O SR. FAUSTO CARDoso-Estulta, não. 
ao apar te que V. Ex. cleu ao Sr. Heredia de O SR. MoREIRA ALvEs- . .. seria.-esf.ulta, 
Sá ; ~ -3ta questão não foi comigo, apenas me sem duvida, de impedir-lhe o movimento de 

_referi ao aparte dado pelo meu companheiro riso, · no momento . em que orava o nobre 
de bancada. · Deputado pela Capital FederaL 

Pórtanto, se li h ores, fica fóra de (lu vida S. Ex. enganou-se. Eu não ti v e, não po-
que os fados relatados pelo illustre rep're" deria ter tal intuito. Não ser!3i eu quem 
scntante .de Pernambuco, são verdadeiros. p1•etenda impedir que S. , Ex. ria-se. r·ia~se 

0 Srt. FAUSTO CARDOSO- Mas ninguem sempre. 
negou isto. · O que se passou-, o que abriu margem á 

~ questão que ora se debate, ' foi um ap<J.rte 
... O_ SR. EsTAGio ComnnA.-A policia quo a.s- meu, dado ao mClu illustre amigo, Sr. Heredia 
·s1stm de braços cruzados-o incendio dos boncls de S<L, apa.rte concebido nos segnintes ter
no largo_ rl.e S . Francisco dc -Pa.nla, momcn- mos ... 
;t~s depor~. quando os des'Jrdciros ,jtí. ~e ha- o s F c A t -· 
'Vla.m rol;rr;ulo,pola rua do Ouvidol' saudando ouvi'. LL 'AUSTO . AR DOSO- l)i11' c q ne nao 
algumas t•edacções de jornaes o dirigindo -se 

_.ao cons,~!ho municipal, investiu contt·a os O SR. MoREIRA ALVES - « A polioi~ hon-
curiosos que a !Li se ach<wam. . . tom <'L tarde Y<trr0n a patas de câ. vali o.·; cida~ 

• · d5.o:-.; inerme;;, creanç-.as e senhoras que aguar-
.: O Sn.. GALDINO ~onr::To-E n.ttj pasmcrciL·os davam, no Lm:w de S. Fra,ncisco, os bonds 

.dos bonJs. o ~ que deviam conduzil-os pal'a suas casas, ao 
O Sn. ESTACIO Uonnnu'- ... 0 eonG!'a largo da Lapa ou (L rua do Riachuelci". » · 

JlCS:Soas inermes. a!g-nm~s alt:m1ente qn:lli- Nessa occa:::ião, ouvi um a.].:>n,r,,e proferido 
ftcad.ns, que }H·ctendiu,m tonuw pa.ss:lg-em nos pelo nobt>e Deputado por Sel'gipe e lllte me 
bonds. · ontrh;tccnu p1•ofundamente: 

A poli :i tLHão tem n direito elo cL·uuu· os <<E' um caso :Para rir», exclamou S. Ex. 
braços. em fl'outc ~L dcso1·ücm, t oL'JHtndo-so Eu, não porque quize.;sc impJ<liL• que 
cumplwo nas arl'ua~·:ts para dnp0 is 1to:'lpojat· S. Ex. se risse, mas l)Orque estltva cer·to de 
a ~ua, co!m•a ~obt·c cidadiTos pncHlcos 0 ot·- qno S. Ex. nã,o poderia fazel-o. diante de tão 
tlCJros, qnc nao podem set• solidarios com <t tristes occm·rcncias, retorqui: 
mashol'CiL. · «Si V. Ex. e'3tive.~se p1·escnte c visse o que 

Agora., Sr. Prcsicle11tc, dil•ci ao meu hon- eu vi, o que viram tollo; os que tiveram a 
mdo eoUega por Sergipe, que das minhas .infelicidade de achar-se hontem, á. tarde, no 
_pnla~ras, das expressõ2.s do meuapal'te nem largo de S. ,.Franci.3co, certamente não se 
V.· ~x., nemqualquer outrocollega tin·hao riria!» · . 
d1relto (le-concluit· que eu pretendera talhar Mas dizer isto ' é, porventura, querer coar-

_llma. ca,rapt~~!a para a ·cabeça excepcional- tar a liberdade do nobre Deputado por Ser
·. m~m;e mteh•gente d.o Sr. En.usto Cardoso ; _gipe, de rü• e rir muito , de rir sempre que 
N~w, S.r. Presidente, não costumo fazer in- lhe pareça necessario ~ conv:eniente ~ Quem 
~inuações nem ameaças .a !..ll~alaue:::- dos meus será capaz de dizel-o ~ · 
Illustres collegas. .·. - Eu, fazendo' justiça aos sentimentos ai-

Quando-o calor da paixão politiea., 0 em- truistas do nobre Deputado, · sabendo que 
bate das . opiniões pa.rtidarias levar-me ao S. Ex .. - temem grande conta a vi na e a li; 

· ~ncüntro com qualque1• deputado ·· terei a ller(lade de seus concidadãos, affirmei e affi.r· 
1ranqueza necessaria para atac~l-o leal· mo c1ue, si S. Ex. presen·ciasse semelhantes 
mente, porque só r.o t~rreno da lealdade f seenas de selvageria, certamente não seria 
da :!i•anqueza se podem encontrar a.qulj~~a~ capaz de rir-se. . 
que_ se prezam de ser caval!:!.e.iegs. (Apoiados, Ora, S1•. Presiden·te, do que eu disse e 

. mu~to bem.) . • acabo de reproduzir com a maiot' fidelidade~ 



Câmara dos Deputados- Impresso em 20/05/2015 15:07- Página 13 de 51 

rs DÉ JUNHo ·nE ··~IHor·- . 

-como se poderia, sem grave injustiça, julgar 
melindrado o nobt'e Deputado ao ponto de, 

Vão a impl'imir os scgnin~es 

como quem andasse . a procm•ar · uma occa;.:. r ARECERES 
· sião para atacar a bancttda pernambucana, -
·gritar para mim, o ma i:-: -humilde dos seus N. 22 - 19tH ·--"' 
membros ... (Muitos ncTo apoiados.) • . .... ., 

O SR. FAUSTO CARDOSO dit um aparte. _ Julga qtt~ nao devem seJ·. acc~itas as einehdas2 
. . . · offerccula::.v na f2a · dLscttsscTo do p1·ojecto. ·: 

. O Sr;.. :MOREIRA ALVES - ..• <<hm ele mostrar n. · 23.2 · A:', de 1900, qtte ((-ttto,·i:;a o Pode1-; ;:-. 

.·os erros dessa bancada.» . Executiro a lt·ansfonnm· as ta1 ·2a e 3a tu?'"'{ 
. Pois que -Os mostre ! A bancada de Per- ~~·s d~ SHb-pi?~ectoriCT; dos C~n·eios ·em ta-; S.: 

namlmco, j~t . di~se-o o meu honrado. compa- - e.<>' socçoes da Dwectorw Geml, pas- .. 
nheiro e amigo, o Se. Estacio Coimbra, não· sc:ndo os chefes de itmnas a chefe~ qe ~ec., ?: 
teme a ameaça do nobre Deputaclo,nem foge çao, , dosd:e. ~ue pr~encl~am as c?nd~ç~es ?~&_. :- : 
<L discussão de seus-actos, pois· se orgulha de gula,nentm e~, e da outl as prov~dencz.as • >·: 
haver pautado sempre o f!eu procedimento · · ·' 

. ·pelos dictames da lealdade, da dignidade e O projecto IL 232 A, ele l9ÓO, ·autorizando--~ 
da honra. a teansformação das · turmas ela Sub-Dire_. > 

ctoria dos Correios em sccçõc:;; da Directoria i 
Tenho dito. (Jfuito bem ; mHito bem .. ) Gera.l. Estabel~cen que «passem os êliefes~ cle_;·:; 
:Passa-se á 2" parle da ordem do dia. turmas a chefes de secção, desde que preen..;; ;-~: 

cht1m as condições regulamentares.» As eme:n--·,; 
E' annunciada a 3a discussão do projecto. da-; _apresentaclas7 equivalentes em sentidô,-< 

n. 177 A, de 1900, mandc.tmlo contar como só uma alteração -propõe, determinando que ~ 
tempo de serviço elfectivp, para todos os ef- se tenha «em attenção o tempo de serviço / 
í'ei tos legaos, o passa-do fóra elos respectivos prestado por cada um delle3 na Repartição.:: 
empregos pelos funcciónarios civis da União, dos· Cot•rcios (emenda do Sr. Elpidio de Fi--.-. 
demittidQs por motivo do>: movimentos revo- gneiredo), ou que se observe a ordem de an-~ 
'lncionarios occorriclos até 23 · de agosto de tiguida(le de casa absoluta~ (emenda do Sr~: ' 
1895 e que foram readmíttidos, com parecer Anizio de Abreu.) .. -· <.-i 
o cmencla da Com1úissãode C::mstituiçü.o, Le- Assim: em um ponto só uivorgem do pro.;- ~;~ 
gislação c Justiça. - . jacto as emendas; aquollc mantém, pn,ru. o i 

Ninguem pedindo a pala vt•a, é encerrada a provimento dos novos cargos, a regra esta- ·_,. 
1liscnsssão e acliaua a votação. belecida no rc:gnlamcnto em vigor; estas. : 

E' sem debat:> encerrado em 2a. discussão, 
o artigo uni co do pro,jccto n. 55, de 1901, 
autprizanclo o Poder Executivo tt abt•h• ao· 
:Ministerio da .Tustiça . c _Negocias Interiores. 
o credito que flil' · nocc~sal'io para dcsapl'o
pl'ia:çã.o do predio em que runcciona uma das 
estações do Corpo do Bomb~it•os ntt rurt do 
Humayüt, ficando addiada a votação_. 

abrem, paPa um caso especial, nnu~· oxcepçiT.o.) 
étquella regra que snbstituom pela obser-· --:: 
V<UlCÍlL da antiguiclutlo no :;m·\·iço posta,l. ~-

Subol'Clinando a escolha dos chores do 1-\ocção :: 
ao principio .regulamentar, tovo om Yistu, o.· 
pt•o,jecto a~sim a t.l'adição administrativa, ~; 
como a, natm·ozt~ da,:-; fnneçucs o rosponsabíli- ,_, 
dados corespondontes áqncll•t categoria do _.; 
furicciomwios. 

E' annuncia.dri. a 1 a disct1ssão rio projecto 
·n. 25 A, de 1900, fixa.nclo · o prazo prtra tt Para o acccsso aos cargos de chefes de \~! 
apresentação dos autos (te appellação n::~, in- sc\cç"õ.o tem sido a regJ.'~L o merecimento ;-.-,: . 

. stancia superior, em causas de justiçtt fe- :1 antiguidade, uma condição de preferen~. ;;:; 
deral. · cia. _ . .. .. ;~ : ~:~~ 

-Ninguem pedindo a palavra,é ,encerrada a E. (t medicht que se foi desenvolvendo o sei'.;iii-~ 
_- i.liscussão e adiada a votação. _ viçÓ postal e se aperfeiçoando a sua orgaui!-tt 

zaÇão interna, foi . augm~ntando o ri.préço:i(l 
E' annunciada a la discussãó do projecto dado ao merecimento verificado no tirocitlio'"Cr 

.n. 61 A, de 190Q, detCl'minaúdo que a acção ·da, classe,_ -antes ·que no tempo do serviçql~l. 
· dé que trata o :irt. 13 da léi n.· 221, de 20 ele total. · . · . .· ,· :, _:::-1f; 
~-~~oe~~~~e~~o 1~~t~b~e~~~~1~~~;: 1~~es~~~~~ Segun~o o regulamentode 26 de março d~~~ 
· d d · t "d · b 1888, eram aquelles lagares providos por\., 

· íilgo e an o ou ras provi enCias, com su - acce:::so, « prevalecendo a antiguidade nof({;i~ 
stitutivo da, Commi~são de Constituição, Le- casos de egualdade ele merecimento_.)~ _ (arti);I 
gislação e Justiça. · . 160). J(t no regulamento de 1 de maio de 189.0,!0 

Ningucm . pedindo :1 palavra, é encerrada passa.ram os cargos de chefe de secções a ·ser.i~ 
-a discussão e acldiada a votação. meras commis::ões incumbidas a otllciaes ~,2 

:.;.;: 
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_ . designados por portaria do Director Geral, Esse conhecimento e é:Ba autoridade riã~, 
~~-: ou dos administradores (Art. 162, § unico) . . ~basta, para adquiril-os, ter passado dentr0 

:_-Em 1894 entrou a -prevalecer a antiguidade de uma repartição, inais ou menos tempo• 
::cie ' classe deixandÇJ-se, porém, ao Governo do qual maxhn<t parte no exercício de cargos 
: '~ mais ampla liberdade na apreciação do me- subalternos. · 
:recimento, segundo o espírito da época:«.·· Prevalecendo a l'egra de antiguidade, o-u:: 

·< aerã.o providos o -mais possível por accesso de rocinio nos logares mais elevados equivaleria.. 
~. , .. :;empregado da repartição onde se dct' . a vaga, a. o dos logare.;; ínfimos ; e bastaria exercer 
~:t{ <I>revalecep.do a antiguidade de classe, e em um dia o cargo immediatamenteinferior ao · 
~L\t :egualdade (le condições, a da entrada para o que vagasse, pal'<t ter direito a ser promo-- . 
~~~ :é.orreio c mais por tudo, os serviços rele- vido o emp1•egado que ha mais tempo e.sti .. 
~~fi. vantes prestados ~ Republica .» (Art. 489 do vesse rla repartição, embora a sna. ip.aptidão 
~? - regulamento cle10 de abril de 1894.) o houve.~se detido longamente em cargo que . 
~[ . :- Finalmente, , -no regulamento de -lO de exigi~ sem medíocres habilitações. 
~,;-,;, >fevereü·o de 1896, · ora vigente, ficou 1Jem Não vê, portanto, motivo á Commissão de 
~4\ .: :accentua.do o mei'ecimerito como condição Orçamento para derogar-se o principio geral 
~){; . de acdesso. «Serão providos exclusivamente estabelecido para os , acce~so{ no regula-
;f?( i_por accesso, diz o art . - 384, os logarcs de meuto dos correios. Si, acaso inconvenientes 
~t;:: · ajudante do contador geral e de chefes de houve.3se nelle patenteado a. experiencia, 
{0'C secção, prevalecendo na escolha sómente o razão seria. para supprimil-o de modo geral; 
~~*C merecimento, comprovado por serviços e dispondo regra nova para todos o ::; casos oc- . 
~~1~:;: çommissões importa.ütes de nota.vel· aptidão cnrrentes. 
p:to_<profisslonal. . . Mas emittil-o sómente para um caso es--· 
~i:.: ·-.A proposta demonstrará !lesmwolvida- pecial, abrir un1<.í excepção singularis~ima e· 
~·':, mente os fundamentos da indicação. traà;;itoria, é apagar dalci esse caracter de 
~~i:s:,_~ Pa.ragrapho unico . . O accesso poder-se-ha generalidade e de igualdade que a torna:. . 
~--/ dar de umas para outras repal'tições pos- uma expressão du, justiça e uma garantia .do 
~{.". taes;mas os promovidos devet·ã.o sempr·e direi to. · · · · 
~(;} :pert(mccr, . durante _trez . annos p~lo me- Por · este motivo, _-a -Commissão não póde 
W'~'i'. '>:nos, a uma classe que perceba venCimentos dar o seu assentimento ás emendas apresen~ -
~§.: :,:{irinnediatar.o.cnte inferiores a:os do logar t~das. · -
~:}:'va.go. · .» .· . . ·.. , Sala das C.ommi-s:'lões, 18 ·de junho de 1901; 
;fi~ci · Si e~se principio te1i1 sido sempre obser- -Pattla Guirna1·c1es, presidente.-F1·ancisco · 
~Y . vad0, si a.s suas Yantagens nunca foram.con-'- Sá, relator,_:_Cassiano .do Nascimento.-Cm'-' 
2;•;. -:testadas;. si as reformas successi v as do ser.:. nelio ela Fonseca, vencido · q u<tnto á emenda.. 
~=;, ,-, viÇo postá!, em vez de o cllinin<trem, o teem do Sr. Elpidio Figuciredo.-Nilo Peçanha.-. 
~:..', : . ~posto .em maior. relevo, · nelle conciliar o :May1·ink. · · 
~(:_: 'd:ireito do empregado con1 a liberdade de 
~~, ,, ~,. bem escolher deixada <i. administração, por-
~it::~ ' q.ue substituir-lhe agora um processo que EMENDAS A QUÊ SE REFERÉ O P:ARECER SUPRA.. 
9[•; não dá a garantia, nem permitte a prcsum-
~'i: :pção do merecimento '? Snh~titua-se ilo a.rtigo-as ljal<tvras-desde · 
[k;:~ · Cert~, 0 -tempo cÓnsumido .· no serviço de que preencham as condições regul<Lmentares 
~p~,umarepar_tição de've assegurar ao · fnnccio- -pela-; seguinte:; : -tendo-se mn attenção o 
;};~i.{na:rio1mblico o progresso na carreira e 0 di- tempo de se:eviço · prestado por cada um. 
;@_:_ rei to ás vantagens com que são premiados delles na. Revartiç~o ·• dos Correios. 
tE_,: o-sservidores <la nação. . Sala das sessõe.3, 14 de dezembro de 1900.:. 
ltfT; ~ E .por isto a antiguidade absoluta, além_ de · -Elpidio F'iguei1·eclp. · · · 
f.;~;: ser - contada para diversos effeitos, conio Substitua-se 0 art. p pelo seguinte-: 
~; .: a:posentadoria,s;- gratificações, etc, prevalece . . 
t.~',3.;.?:í>a.ra . o .acce3so a q uasi ~odos .os car. gos. _ _ - Art. l. ° Fica o Governo desde já à.utori~ - · 
·~ · zado : · · 
~vl<< · Destes ha, .porém, que requerem aptidão · · 
~t.-;especial , da quaLa só ant!guiclade não póde ' a) a tr<tnsferh• as P·,· 2a .e 3as turmas da 
&t;·: ser fiadora. B entre elles se incluem os de Sub-Directoria dos Correios em la, 2a e 3art- - ~ 
~;; ·chefês de secção, aos quaes incümbeni func- secções · da Directm'ia Geral, passando os .· 
~~ ·çõesdirigentes, c1ue só podemser bem dcsem- actuaes chefes de turmas a chefes de secção, . · 
®'.: :penhadas por quem tenha pei•feito conheci- nn. ordem de antiguidade de ca:stt absolu·ta. 
t~i:·:: mento do serviço e seja capaz de exercm' Sala das l'lessões, 14 de dezembro de 1900~ . 
:i:fc;:autoridadc sobro outros \'unccionarios. -Ani.:io de AbreH. 
";.~_·";.~' . ; . ' . 

~~~>:·. 
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g L Ã }8' .. ; · ·DE.u_ ;lc_ g'O~-A ·-SESS O EM >_ . DE •JUN·HO H 
~ 
.. 20:1 · .•. 

~:;~- -

· :N. 23 ~ 1901 
. . . · . .. -· - ·_:- .. . 

Ju&ga qiíe ntto devem se1· acceitas as emendeis o_ffe"'ecidas na 3a cliscussi'to do p1·ojecto n.i."03 A;-~ 
de 1900, qtte equipm·a, parq, os effeitos ela pe1·cepçúo elo_ ;montepio militm·, . o pae decrepitQ>' ~ 
ou inválido, q~te ntto tivm· otd!'O _amparo, ci múe viuva ou soltei1·ct, ·de officia~ fallecido. · · 

. . 

·. A Commissão de Marinha e Guerra, a cujo ~xame foram submettidas as emendas. 
seguintes ao art. 1° do projecto .103 A,, · de 1899, vem for~ula,r o seu parece.r sobra-
as · mesmas. -· 

EMENDA~. I 

Ao art, 1.0 accrescente-se : 
Paragropho únicp. Com o fallecimellto dos successores legaes do contribuinte, para. < 

os effeitos do montepio, este reverterá em favor da. irmã ou irmãs solteiras, a contal.' 
da · presente data. . _ . · . . . 

Sala das sessões, 24' de· maio de 190 I.-Heredia de Sd.- Itdefonso Alvim.- Leone~ 
Filho.- Raymundo de Miranda.- Martins Teixeira.- Aureliano dos Santos.- Silva Mariz. 
-Antonio Zacharias.- Mánoel ··Fulgencio:_;_ Etpidio Figueiredo.-Sylvio -ROme1·o.- Alves· 
Barbosa ...... Paranhos lYiontenegro.-- Epaminondas Gracindo.~ Mayi'i;~k.-:- .Jose Boiteux·.- . 
Nogueira Junio?·,_;.Lindolpho Caetano.- Teixeira de Sà.- Gõnça~o SOuto.-Pinheiro Ju-- ·:, · 
nior.- Estacio Co'imb.1~a.- Theophilo Ottoni.- Lamartine.·-:- Joao Luiz.- Olegario Macie~,; .. 

. ...;.. Albuquerque Serejo.-:- Sd Peixoto.-:- ·Oliveií·a Figuei1•edo.- Julio de _Mello.- ·Neiva.
Ocirlos (!e No'Daes,._;_ Jqtío Lopes.- Joaquim P'i1·e.s~- Henrique Lagden.- Jose Bonifacío.-- · 
Thomaz Accioly;- Nelson ele Vasconcellos.- Affonso Costa..-Pereira de Lyra.- Celso de 
Souza.- Augusto de Vasconcellos.- Carlos MaTcellino.-.Teixei1·a Br.mdiio.- Julio Santos • .. ·· 
- Castro Rabello: · · · 

. Os montepios, .quer· voluritarios, quer bbrigàtorios, para serem profi.cuos e diiraJ: ·~ 
douros, j~ o disse, mais de uma vez o relator deste parecer, não devem ser fundados sobra· . 
base insqbsisté.Iite, ao mero acaso .• com manifesto desprezo dos princípios reguladores das, ·
associações de segurança ou seguro; suas congen<Jres. A joia, contribuições :nensaes, se- · .. 
mestrat-s ou annuaes do funccionario inscripto, a quota que lhe couber do auxilio pro:.. 
veniente .de outras fontes : r.! e renda . publica ou particular . . e os respectivos _· juro~--\: 
accumulados devem . produzir, no fim de sua vida média, capitalequivalenteá despeza:. :: 
prefixada . para o seu enterro, luto de seus herdeiros e ao dispendio 'próvavel com a ' i'; 
pensão a que estes houverem direito durante determinado tempo, o qual póde se-r . ~
calculado, na média, em 35 annos para o caso vertente. E' uma verdadeira -equação, a ·. 
cujo '1-0 membro na.da se· póde addicionar, sob pena de surgir ·o àbsurdo, sem que .se faça o · 
mesmo quanto ao J o membro." . _ · _ · · 

.Mas a media alludida, applicavel, tambem, ao montepio militar, foi calculada, con
forme se 1;ê a pag.-9 dtt exposição de motivos que acompanha o projecto·n. 89, de 1898; 
formu~ad9 peltt commissão especial encªrrega,da da. reorganizáção do montepio obrigatorio
dos empregados publicos c~ vis da Un-iãô; em face de umn.lista de herdeiros na qual ag. 
irmãs solteiras do éontribuinte occupam o quarto ou o quinto logar, segundó o disposto no
art. 33, §§ 4° e 5°, do regulamento baixado como decreto dictatorial n. 942 A, de 31 
dei outubro de 1890. No montepio. militar, semelhantes herdeiras fóram relegadas ao 5o : 
logar~ na ordem da precedencia:, éoinó estatue o§ 6° do art. 19 do .decreto n. 695-, 
de 28 de agosto-de 1890; modificadopE}lQ art. ·ao da lei n. 632; de 6 de novembro de 1899. 
Al~rar; como quer a emenda, _- acõllocação -dos .. candidatos ao ·benetlcio, augmentando-se a ··• , 
despeza da-pia instituição. sem que .Ee lhe crie receita eq~ivalente, é avolumar· lhe o deficit~ .· · · 
com prejui.zo. manisfesto ·ao .'!'hesouro . Federal, porquanto a renda dos montepios obriga.;. 
torU?s figura, · com'o- ~xtraordinaria, · na receita· ·geral da Republica e o gasto com o, , 
enterramento dos contribuintes, duto e p~nsão a suas familias constitue verba do orça- . 
mento da Fazenda, ·:a · qual é -votada e despendida, embora· seja superior á1mportancia. -. . 
arreçadada, ·ou a arrecadar, dás joias e d:mtribuições mensaes de todos os funccionari()S / 
inscriptos; ô qtie ha .de acontec_er, .convem .de

1
claral-o, no exercicio vigente. .· . . .. .. · 

Si a emenda' alludida yiesse reparar clamorosa injustiÇa; si lhe . animal3se ô· intuito de· - _. , 
rebater. um-ataque insolito ao direito de successão. hereditaria ou de desfàzer imquidades do . . 
regulamento emvigor,como, por exeq1plo, a inferioridade, hoje desapparecida, em que elle-.-: . 
collocav_!l. os filhos menores do contribuinte,legitimos .ou naturaes legitimados, em relação ~:c 
fllhas solteiras ou vi uvas, poderia ser . acceita, ·ainda. que acarretasse algum._sacrificio ao. 

Oo.mo.ra V. li . · · · 2G 
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,, Estado. Tal, entretanto, não acontece, pois ella eitendé ãs irmãs solteiras do contribuinte, 
. · que apenas ~ão herdeiras collateraes deste, o direito que assiste, sómente, ás filhas solteü•as 

,·.i -ou viuvas e aos filhos menores .á &Uccessíio no ~oso dô montepio. De factv, conforme alegis-
~acito consoliflada do montepio militar, o abono·.da perisã.o é feito na seguinte escala: . · 

' ío; õ.s viuvas ; · ', ' ' ' ' 
2•, àS filhas mlteirlls Oll VÍUV aS e MS filhos menores, legitimO~ OU legitimados; 
3' , ás !ilhas casadas e aos neto!! orphãos de pae e miíe; 
4•, á.s mães, quer sejam vi uvas, quer sol teiras ; 
5•. ás irmãs solteiras; 
6•, ãs !l'mãs viuvas. .. . . 
wgo, a emenda,. mandando reverter a .penSã.o l'rn favor da irmã ou irmãs ' soltei !las' do 

contribuinte, desdê que venham a. fallecer os seus successorerlegaes, . encerra . doutrina. 
auti-j nridica, ,porque, como acima foi dito,sómente as.tHhas .solteira.s ou viuvns e os fllhõs 

··menores do contribuinte, legitimos ou naturaes legit.lmados,· succedem á viuva no goso/da 
' 'pensão;: estes SãO OS St!cces!Ores legaes, pois que OS outrOS herdeiros COUStantes dO 3°, 4°, 5° e 6° 

grupos naõa. perceberão dos cofres do montepio, si. porventura. houverem 'gosado a'· pensão 
. .. .-alguns ou algum de seus antecedentes na ordem de hereditariedade estabelecida pelo . regu-

1ameoto em vigor, cujo art. 19 àssitl! prec\'litua: 
« Serão considel'ados membros da familia, Pa.ra herdar a. pensão, as pe~~soas 

adRante designadas, atte1tdendo-se a que ha pre(erencià na p1·ioridade em q«e ~Jao 
mencionadas; por!anto, par!' qv~ recebam pensão os con.lemplados em um paragrapho, 
e necessario .!ftle mio exista!~ membr_os dos eotltemplados no par.ag.-aplw anterior.~ 

· ~ ' ' . Ora, !\E'gundo a doutrina d~ emenda, 'ral!ecendo a ViUV<l, filhas ou filho~ do ,contribuinte 
,que estavam no goso-do. pensão, esta reverterá. ern favor de ·SUa. irmã ou irmã.s solteiras, 
emquanto que suas filhas Cf:\sadas. netos désv~lidos e mãe viuva ou solteira, de~;cendentes e 
ascendentes, nada. perceberão! Sim, porque j{l foí dito que ta.és herdeiros, de accor!lo com 

.. a norma até hoje observadn.-quanto ao meio-solrlo e montepios obrjgatorio,;. perdem o direito 
: á pensão, Sl esta. . houver Sido gosada por algum OU alguns dOS OUtros· enumerados DOS grUpoS 

:, . .antecedente:<, revertendo a mesma. neste caso, para a fazenda. publica. , _ . - ... : 
A. emenda é prejudicial ao Thesouro, porque, .si fôr decretada e posta em execução, 

· ·a.ugmentar·á, sobremodo, a. duração do beneficio, occasionando; ·não ha . negat', dispendío 
..:_~ .. ·muitíssimo desproJlorcional ã re:1eita provinda da· joia,, contrib_uições n1ensa~~ ·~o se~ ... insti· 
.. ... tuidor e rei!pe::ti vos juros accumulados~ 'da conrormidadõ com a lei reguladora d•1. especie; 

Não c<> lhe o argumento em _que .alguns de 8eus defensoreS se teem firmado da paridade · 
·entre a., mesma. é o ,projecto recem-approvado pGla Camo.ra,·,,om 3• discussão, que manda 

. eqnípa.rnr, para. os dfeitos da percepção do meio-soldo e montepio, · as filhas casadas do 
.: .official fa.llecído às ~lhas solteiras ou viuvas e aos filhos menor~ de 21 a.unos, legítimos ou 

··naturaes .lt·gitimados ~· vejamos: · · 
Os montepios obrigottorios são verdadeiros contractos, ou qua.si- r.ontractos bilate· 

raes, celebroad •. s com os fuucoiooo.rios publico~ civis e militares pela Estado, ·que se obrigou 
.a pensionar o!J . respectivos herdeiros, na 01·dem preestabelecida peJos . r(~gulamentos ern 
vigor e mediante joia. e contribuições mensaes prefixallos. A pensão decorrente de 

. ,semelhante contracto, ou qunsi-contracto, não é e não devia. ser gmciasa,·não é e não será 
· · um fav01·. urna doação ou contracto unilateral, como se tem dito erra.rlamente na tri· 

· · buna e na irnpren~~. · si o projecto n. 89, de 1898, ·a.Iabor&do scientHI'ca.mente pol' uma 
commissão e~pecial, 'de. que fez parte o relator deste -parecer, e approvàdo .. pala C\lmara, 
por eoorme maioria, for con.vertido em lei ~eguladora do montepio civil_ e desde que outra. 

. lei, ealcada. ,nos mesmos moldes, reorganize o militar. Certo, o Estado não. flgql'a no caso 
:·· · : v~rtent& como um .doador; elle restitue apenas. a fa.milia do contribuinte o peculio ·por 
. ·-.. ·. :este formadn, á custa, muitás v'ezes, qe grandes ·sa.c.riíicios. ·em prol aos· entes ca.rissimos 

· .· · ao Sell cor·ação sensivel aos atrectos e carinhos deHes recebidos. · 
. ·.- : Si a renda fot• insuffi.cie'nte para fazer face à despeza' com a pe:i:ts~o legada, nenbuma. 

c:ulpa. lhe. ct~.be por isto .e si.m ~ _9-icta~ura, que creou, assentando. sobre alicerc~ iLl~onsis
.. -·tente, Qma bella e pia. mstJtmçao, d1gna de melhor sorte, e. aos poderes constttucJona.es, 

-que deviam velar pelos interesses p~lpitantes •lella, reformando-a .em tempo;.. : 
• O beneficiQ, portanto, gosadô pela. familia do contribuinte si''não é, nn estrlcta accepção 

· ·do voca.blllo, uma verdadeira. herânQa., ttil como o. definem o nosso confuso dirtli to civil ou o 
· codigo eni proJecto. submettido ·ao criterioso exame do Congresso, mais se approxima da. 

< · · ' :~s}lecie regutada ·pelo· 'direitO-das successões que dos favores ou ·doações .fel tas .pelo E~tado, 
.. . ·entre as qliaes flgtirain as innumeras pensões graciosas, .cujo onus ninguem dirá. que seja. 

·.JJ.Signiftca.nte para o Tbesouro Publleo. · 

·. 1·:_ · 
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·• O pecuHo gerl:l.dor da pensão é formado pel_as contribuições mensaes e joia do func
cionario_inscripto no montepio obrigatorio; pertence-lhe, sem· duvida, de pleno diretto; 
mas, nao . podendo elle doal:o, ex -vi do regulamento em. vigor, ao membro ou membros~. 
a.e sua família mais carentes ou merecedores de protecÇão, como distribuil-o com equidade · 
e sem . offensa · dos princi pios de direito ci}'il ol:servados, desde remota. · antigaidáde, pelos · 
povos cultos do nosso planeta ~ · · _ · · 

Foi o que o Estado procurou fazer e o fez, embora imperfeitamente, deixando ~ 
Iacunas que vão sendo colmadas pelo legislado],' previdente e justo. Assim é que, ·tanto no· · 
montepio civil como no militar. que foi melhor organizado, mas tambem precisa de rerormª', 
a-1ista . dos herdeiros da pensão, encimada pela viuva do contribainte,.segue em linha 
descendente até aos netos e, em ascendente, até á mãe vi uva ou solteira, . no montepio' 
militar e· até a mãe viuva ou solteira e ao· pae invazido, no civil, . passando depois aos · 
collateraes. - · · · · · · · · 

- . · , - .,:--, 

·. . . ~'? montepio militar deu~se a)niquidade . sem nome e o erro jurídico indescnlpavel; ; 
-corrigido, em boa hora; pelo art. 3° da lei n. 632, de 6 de novembro de 1899, de·fica.J•em no · 
terceiro Jogar da lista og filhos menores .de 18 annos.de idade ; de sorte que, fallecendo a . 
-viuva, ou não v~vendo honestamente, à que e difficil de ser pro11ado, ou estando divorciada 
.de seu marfdo, ou casando-se com pe~soa civil, fiçavam ellesdependentes da generosidade:. 
de suas irmãs solteiras ou viuvas, :que poderiam morrer amanhã, deixando-os em completo ' 
e tristíssimo desamparo ! · · · 

9uanto ás filhas casadas depois dofaÜecimento.·da seus paes, pois que as solteiras que ; 
se vrerem a casa:r-·não perdem·a pensão em cujo goso estiverem; ambos os montepios consa
gram,ainda, a doutrma injusta e por demais iníqua de desherdal-as, désie que algum ou 
alguns dos membros rla f!l-milia do contribuinte, enum~rados n · grupos antecedentes, 
tenham gosado, um dia que seja, da ·pensão instituída. · ·· . 
, . SUL exClusão se extend~sse à. filha que . se casa depois do fallecimento de seu· pae, .a -·: 

qual, talvez, seja ou se· torne rica, emquanto que a sua irmã, que teve . a infelicidade de :': 
contrahir. matrimonio em vida do mesmo, póde . enviüvar · pauperrima. e cheia de filhos· 
menores, entes frageis e despl'Otegidos no munr_lo, seri<t désculpavel essa excepção consi- .. · 
.gnada nos dous montepios em beneficio de seus cofres, a qual é umn. verda.deira lacuna. na .. 
linha das successões heredjtarias, traçada pelo nosso direito civil. · ·· 
· Portanto, oprojecto n. 206A, !Ie 1900, merecia., como acn.bi:\. de merecer,, a approvação . 
ua Camara, por grande maioria de votos, não obstante o renhido e caloroso debate que se . . 
trav(tra pró e contra o mesmo. Transcrevendo o seguinte·parecer, elaborado pela <'ommis
são de Marinha.e Guerra do anno passado sobr·e o allu~icio projecto, a commissiio actua.l o 
faz com o intuito de -patentear a justiça da disposiç~o contida em· seu art. 1'1 , cuja. rloutrina 
não é, de modo algum; itlentica i.t emendà do Sr H<•redia de Sá, subscripta. pór muitos 
Srs. Deputados; culllprindo notar que r. Commissão rle Orçamento o acceitára, por uoa.ni· 
midade, sendo relator do respectivo p::trecel' o illtístre jul'ista Dr. ·Esmeraldino Bandeira, 
·representante do Estado de _Pernambuco : · 

« A Commissão do Marinli"a ~· GUerra, examinando o projecto n. 20(), de 1900, que 
manda. equiparar, para o· eil'eito da percepçlto do meio-soldo e montepio militar ns filhas 
casa.das e os filhos meno1·es de 21 annos ús ftlhtts solteiras ou viuvus do otHcial fa.Jlecido, 
passa a ·emittir o seu parecei' sobre o mesmo projecto. 

Adispbsição do art. 1 o, respeito ás .filhas casadas do otflcial íitllecido, é . inteiram_ente 
necessaria, o qu~ não acontecequanto á part~ relatJva aos filhosmenores de 21 annos. , · .. · ~ .. 

De fa:cto, a -lei de 6 de novembro dei8·~7. art. 1°, os a.visos do M.inisterio ·da .Fazénda, · 
.n. 105; de 30 de outubro de 1844, n. 334; . de 22 de agosto de lSn, e o-decreto de 14 de ·no
vembro de 1890 firmam o p~incipio em relação ao .,meio-soldo, e a lei n. 632, de 6 de no- ·; 
vemhro de 1899, ·em seu art. 3°, sana ·esse Jamenta vel descuido do decreto do G:o_verno. <! 

• Provisorio, n. 695, de 28 de agosto de 1890. '"'/: 
o art. 1 ~da. lei' de 6 de nove.mbí·o.de ,l827 estatue : 

« o Governo fica ·autoris~do para fazer abonar ás viuvas dos officiaes .doexercito; 
1 

que teem :rallecido e daquelles que fallecerem, assi~ cqmo aos orpha:os menores de . , 
1.8 annos e ás filhas que êxjstirem solteiras ao· tempo da morte dos paes,/a met~d~ ·• 
do sold() que ,cabia a seus mari~cis e paes, si fossem reformados segundo,a Ie1 de . 

. 16 de dezembro . de 1790, exceptuando ó caso de melhoramento de· soldo, . por terem··.~ 
mais de · 35 ànnos de serviço;» - · · · 
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lt;. decl~r!~lso do Ministerio da Fazenda acima citai(),,; t05; dO 30 de outubro de'lsÚ 
jf<;!_ .. < · .· « O socéorro da lei nã.o é devido conjuntamente, mas por e_scala : primeiro,. 
~~;:: · = ásviuvas ;. segundo, ás fHhassolteiras, ou filhos memH·es de 18 •annos; ·ter-çeioo,. 
M'. - · . _ás viuva!?, mães dos o:fficiaes, na faltade viuva.s, filhas ou filhos menores, etc.~ · 
if:i}r · O aviso, taiiibem acima citado, n. 334, de 2_2 de agosto d,e 1877, ainda declara : . 
~~-~ « A escala para regu.lar ·a concessão de meios-soldos, na fórma . da . ·lei de 6 de· 
~ '- novembro de 1827 e das resoluções legislativas·n. 1.307, .de 22 de julho de 1866, e-

' '· · .. --.: 
2.575, de 12 do mesmo mez de 1875, é a seguinte : · 1 "• as viuva dos offlciaes .'fa.l
lecidos; 2°, as filhas solteiras e filhos menores de .18 annos ; 3", as filhas, viuvas :; " 

. 4", as casadas antes da · morte dos p!l.es; 5", finalmente, a.s vi uva§, . mães dos -finados 
offlciaes •.• ;» .. _ . . . . ' . .· .. . . . ._ .· . · . . . . . · 

Os arts. 19 e 27 de decreto n. 695, de 28 de agosto de 1890, estabelecem : . 
. « Art. 19. Serão considerados membros da familia, ·para· ':herdar a pensão, as- · 
pessoas adeante designadas, attendendo•se a que ha preferencia na prioridade em 
que. vão mencionadas ;. portanto; para que-recebam _pensão os contemplados em um 
paragrapbo, é necessario que -não existam.membros dos contemplados no paragra.-· 

~: .. < pho anterior. ·. · . · ·· 

t~i-·,. . · ~~o0~~?~J~~r~~~~~g~o ;.~~~~0 ~onestaménte ou emquantonão mudar de estado.-
--;; ,;;~ .. casando com pessoa civil; ·. . . · - · . · 
~&::'.:.: _ . 2. o Por morte da do paragrapho anterior ou dados os casos alli previstos,as -fi&has . 
~:..;.;:-':- .. solteiras ou vi uvas, qUfll' legitimas, quer naturaes legitimadas~ com direito ainda ~. 
~_.:.<:> . · ·· . .-· .. 'reversão . da~ __ quotas de _pen_sao daquellas · que fO.llecer:em e 1nes1no que ~lepois :c~em. -
t,c:? com qualquer pessoa civil ou militar, etc. 
~-~~:-_; , Art •. e~1· N~o/:.erdaeprà0fiànp!n0 sdqo, .em ~dujo goso se achar, · Gt irmã pensionista·-que sfi 
- ,. casar, s va qua, 1 o1· r .,su, o ,nart o. . ·. _ .. . · · -~ . 
~:,:< . · Entretanto, a filhll. que se casa antes da morte de seu pae, um servidor dc1 patria - •& 
,:::. -· qual póde amanhã se tornar vi uva; . . pobre, s~m . direito a qualquer · pensão graciosa, ou 
~!>{:: _ ,onerosa por p_;trte< de 'seu marido, e, quem sabe 1 _ sem forças para obter pelo trabalho 
r~·(. -'quotidiano os recursos indispensaveis á sua subsistencia':" e de seus filhos, caso os. tenha, fiea. 
~~~"'; ex-vi da orliosa é iniqua _desigualdade estabelecido, pel.as disposições reguladoras das especies 
tf/ de .que se trata, na triste contingencia de esmolar ·. a caridade publica. ! EUa -a desher· , 
~;r ·· _dada dalei- é as~im relegada injustamente a üma situação inferior na linha llel'eLHta.ria1 
f,t, in~owpati vel com os sentimentos do · verdadeiro chefe de familia, que n~o conh~cc grada.- / 
2) -ções no amor a seus filhos. . ·· .. . · · · . 
~f:- . . . Militam razõés tão poderosas a favor da medida consignada no projeclo,- quanto ás. 
>h: :filhas casadas antes da morte de seus paes-essas uesherdadas da lei -que a CommíssãO· 
:~, de Marinha e Guerra, acceitando-a, em toda a sua plenitude, oifereca ao exame criterioso. 
~;;,· da Ca.mara o seguinte substitutivo, o qual, como· o projecto do illustre Deputado sr·. Ovidio 
;.:, Abrantes, nenhum a.ugmento de despeza n.cu.rretará á Fazenda Publica, pois q:ue o quantum· 
.1· das pensões de meio-soldo e montepio continuará. o mesmo, sendo, entretanto, diminuídas 
·-~- · as quotas cm·respondentes aos herdeiros enumerados pelo art. 1? da l~i de 6 de nove.mbro 
,, , de 1827 e§§ 2° e 3° do art. 19 doregulamento de 28 de agosto de. 1890: 
5./ O Congresso Nacional decreta : · · - .. 
~{ · ·· ·Art. 1. 0 Para o eff.~ito da ).>ercepção do meio·so1do e montepio,· as filhas casadas do· 
:·;- __ oftlcial fallecido ficam equiparaO.as ás solteiras ou viuvas e aos filllos menores de 21 annos, _ · 
~:~. legítimos ou na.turaes legitimados. . · . . ·· _ . . 
~}· · · · Art ·~ ·2~ o Revogam-se as disposições em contrario. . .. .·· . . .. .. . 
~~;;:- '·> Sala das Commissões, ,22 de novembro. dé 1900~ ~Roiolpho Paiwão,-presideüte e · relator. • .. 
f:;:.:; ;_Soares dos S 1ntos. - Albuquerq~-te Serejo; - Nelson .. de Vasconcellos Almeida ; _,., Lu'iz= ·.··. 
r1!;:~·:aualóerto. . < • . ·_ · . . · •. . .·. _ . . •. . · . _ . .. . . . •. . . 
L . Comparemos agora a medida consignada na emenda co~ a do projecto a que foi ell&· 
:~" o:lferecida. Diz ojroje_cto: . . . ·. . ·· . . · · .- ; · . . 
"''c· «Art._ I." Pa.ra oeff~ito da percepção do niop.tepio , 1llilitar;:fica equípa.rada' 
;; ;;.; â mãe .vi uva ou solteira do official fallecido õ pae .decrepito ou invalido, -que nã<J t·;. tiver outro amparo. _ . . · .. · _·· . . . · . . · .: . . -.· · . . . ·... ·. . ._ .. ·. _.·. 
f " · Art. 2.° Ficam coínprehendidos na presente lei, resalvados, porém,os d}reitos- . 
~-:~ adquiridos, os -paes :decrepitos ou invalidos que se não tiverem habilitado, de-

. · accordo com as disposições vjgentes, para a percepção do . _montepio- militar-; a.. 
t~~_... contar de 28 _de agosto de .. 1~90, . data da _stta· credação. · · - · 
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;.~·:" .,. ... .. . -... 
Art". 3.on.e~ogam~sa as disposiçêiés eri càntra.rio.» 

: - A disposição doart. l 0 'deste projecto está-consignaua no§ 4° do art. 33 do regula.- 1 

mento do montepio .o,])rigatorio dõs empregados do Ministerio da Fazenda, tornado _exten
~i:v.o , a todos os fuilccíonarios pubHcos civis da União, o qual assim reza: 

« A mãe, quer seja vi uva., quer não tenha àido · casada, se não tiver outro 
amparo, e o pae invaliao .» · · . · · . " · /. 

Por_ conseguinte, o argumento dos. que combatem o projecto, -por encerrar elle mais 
nm favor ás classes armadas da nação, em que pesem os sacrificios enormes, até o da 
propria vida, que a seus membros cabem na pa.-z e na guerra, em defesa da constituição 
e da patria, ·cae por terra diante do dispositivo ~itado acima. Trata-se, portanto; de uma 
simples ·e justa eqúip_ar,ação de clj.reito, sem: otius para os cofres publicas federáes, como 
se v,ae ver. . . . . . · 

. Conforme a; commissão declarou em outrll. parte deste· parecer e ·. ora · o repete, . afim 
de desfazer o equivoco em que muita. gente Ia.bora., desde que a. pensionista. (ou pensio
nistas) de um grupo superior da lista dos· herdeiros fa.lleee ou venha a perder a pensão, 

. em :virtú(le de circumstancias previstas nos regulamentos dos montepios obrigatorios, 
revertem as respectivas ·quotas para a fazenda nacional, pois que os cofres de _ taes insti
tmções são os do thesouro federal. E' pois evidente queo pa.e dect>epito ou invalido e 
desvalido, de vida media diminuta ou q uasi nu lia, entrando no goso da pensão em vez 
da irmã. ou irmãs solteiras ou viuvas do contribuinte, que poderão viver ltmgos annos, 
dará lucro certo aos cofres do m.ontepio militar, ou · antes, ao thesouro da União, que · 
supportará, na primeira hypothese, o onus da . pensão legada durante . espaço de tempo 
muitíssimo inferior áquelle em que_ o suportaria na -segunda. 

Poder-sé-á; entretando, oppor ao ai·gumento supra a seguinte razão que, por dever 
de lealdade, a commissão apresenta, conscia de podei-a combater, vantajosamente: «Si o 
official fallecer e não deixar herdeiro nenhum do~ enumerados pelo regulamento do mon- · 
tepio militar em vigor, o seu peculieJ será devolvido à fazenda publica, entretanto, tendo 
elle pae. d~crepito ou inválido .e sem nenhum amparo; entrará este no goso da pensão, 
com .prejuiso maoifestoda mesma -fazenda, se 'o projecto de que se trata for convertido 
em lei.» · . · . .. . · . · · · · . 

Sendo este caso especialíssimo, por consequencia muito raro, o angmento de despeza 
que elle acarretar aos cofres p"ubiicos será perfeitamen-te annullado, deixando saldo 
credor, pelo excesso da despeza que teria de ser feita com a pensão ás irmãs solteiras 
ou -viuvas do contribuinte, si porventura continuassem· ellas a preterir o pae deste, em 
estado de decrepitude, ou invalidez e desamparado. 

. Dirão mais : « E' iníquo, · é doloroso que co pae decrepito ou invalido, que póde 
morrer amanhã, entre no goso exclusivo da pensão, prejudicando, cruelmente, as irmãs 
do ofHcial f<.~.llecido, as quaes ·perdendo, ipso facto, o direito ao beneficio legado por elle, 
ficarão á mercê da carid ª de publica, si, crianças, enferrnas, ou invalidas, nü.o pnderem 
ganhar o pãá quotidiano na luta constante pela vida! » _ 

O argumento é commovedor, porém, não colhe; porque a mãe viuva tnmbem prefere 
as :filhas solteiras ou viuvas, e tem vida média muito menor que a destas. Demais, para 
destx·uir de-vez o emocionante ar~umento basta a disposi<;ão (lo art. 20 do l'egulo.mento 
do montepio militar, que, sabiamente, cogita do caso; eil·a : 

« Si po>· occasião da morte do contribuinte deixá1·e1n de se ltabititar, por qttaZ• 
q'!ter motivo, a 1Jessoa ott pessoas ela cE!.!sse de herdei1·os a que coube1· a p1·io1·idade 
da pensiio, e estas vie1·em a (allecer sem lwbililaçao e fJOSO da re(eri(ltt pe11sao, po· 
de1·ito a eUa ltabilitar-se os herdeú·os ela classe immediata .» 

Ora, que paes egoístas e desnaturados serão estes, que, podendo-se valer da facul
dade contida na disposição regulamentar supracitada, se habilitam Pi:!-ra a percepção do 
beneficio legado ·pelo contribuinte, sabendo, entretánto, que suas fillias solteiras ou 
viuvas terão de so1frer as cons_equencias ter ri v~is ·desse a.cto ~ Quem . melhor do que elles _ 
po«lerá escolher '0 recto· caminho a seguir em tal emergencia, optando pelo usofructo da 
p~nsão legad~, ou deixando que ella · venha a ser gosada por entes caríssimos ao .. seuco· 
ração. extremoso, qui<;& mais ca.recedores desse beneftcio1 ~ - . -
· -.·Como se acaba de ver, a emenda n. 1 não póde _pedir defesa ao prejecto, porque pre
tend~. firmar doutrina di:lferente e ha-de ·produzir, si for leialgum dia, resultados oppostos · 
aos delle; debaixo do ponto de vista financeiro, digno, certamente, de ser encarado com a_ 
maxima attenção pelo Congresso, hoje, que o paiz j;lstá lutando corri ingentes ditnculdades 
para solver os seus compromissos externos e inte1•nos e reviver o c.redito de que sempre 
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·: .. gos~u nas prifneiras praças do mundo, pois precisa de capÚaes para desenvolver variaS:· 
. serviços e debellar a crise economica, por demais aguda e séria, que actualmente o 

· assober ba. .. · 
. · · A' vista e por forç1 das razões expostas, a dommissão é de parecer que a emenda 

seja rejeitada. 

EMENDA N. 2 

Accrescente-se in~fine: tornando-se extensivos aos funccionarios civis os favoreG 
constantes deste. projecto. 

S. s., 24 de maio de 1901:- Paula R:1.mos,- J. A. J.Véiva. 

A medida encerrada nesta emenda com relação ao pae decrepito ou invalirlo e des
-valido, é desnecessaria, visto consignai-a, como acima foi dito, o§ 4~ do art. 33 do regu
lamento em vigor, baixado com o decreto dictatorial n. 942 A, de 31 de outubro de 1890. 
Entretanto, si fôr .approvada a emenda n. 1, a Commissão entende que se deve tornar 
extensivo aos funccionarios civis o favor nella contido:. · ' 

Sala das Commissões, IS de junho de 1901.-Rodolpho Paixc7o, relator,-Ca?·los Caval-
canti. --Soa?·es dos San~os, · 

EII:IENDAS A QUE SE REFEl~E O PAitECER SUPRA 

Accrescente-se- Parageapho unico. Com o fallecimento dos successores legaes do. 
contribuinte para os eifeitos do montepio, este reverterá em f'<tvor da irmã ou irmãs sol
·teiras, a contar da presente data. _ 
_ Sala das sessões, 24 de maio de 1901 .. -He?·edia de Sà.-Ilde(onsÕ Alvim .-,Leonel Ft'lho. · 
-Rayrnundo de Miranda.-1lfa?"tins Teixeira.-A:ureliano dos Santos.-Silva Mariz.-Anfonio· 
Zacharias. -Manoel_ Fulgencio.-Elpidio Figueiredo.-Sylvio Rome1·o.-A.lves Bal·bo'sa.-'-Pa
mnhos Jl{ontenegro.-Epaminondas Gracindo.-Mayrink.-Josê Boiteux.-.Nogueira Junim·. 
-Lindolpho Caetano.-Teixeirc? de Sà.-Gonçalo Souto.-Pinheiro Jttnio1·.-Estacio Ooimb1·a. 

~ -:Theophilo Ottoni.-Lamartine.-João Luii.-Olega1·io Maciel.-Albuquerque Serejo.--Sti 
. , Peia:oto.-Olivei?·a Figueiredo.-Julio de .L11ello.-Neiva.-Om·los de NoTJaes.-Jocio Lopes.
. ·Joaquim Pi1·es.-Hem·ique Lagclen.-Jose Bonifacio.-Thomaz Accioly.-Nelson de Vascon
. cellos.-Affonso Oosta.-Perei1·a de Ly1·a.-Oelso de So~tza.-Augusto de VasconceUos.-Om·

los JVlarcellino.-Te1·xei1·a Brandtto.-Julio Santos.-Oast1·o Rebello. 

Accrescente-se in fine-tornando-se ex.tensi vos ao1 funccionaríos civis, os f4-v ores 
constantes deste projecto. 

Sala das sessõ3s, 24 de mab de 1901.-Paula Ranws.-J. A. Neiva. 

N. 2-4-1901 duplicata do municipio. de Rezende, a saber: 
3a. secção do 1° districto, la. e 2:1. do 4°, ta· e 2a 

Reconhece Deputado pelo 5° clislriclo elo Es- do 5o e r a. e 2a do Qo, o seguinte resulhdo:. 
t(l(lo do Rio de Janeil·o o Sr. Paulino Jose 
Sorwes de · 8oH.:;a Junio;·, com voto mn sepa
mdo ela minoria ela Commisslío. 

A Commissão de Petições e Poderes, a cujo 
estudo e parecer foram confiados as authen
ticas e mais papeis . referentes 't eleição de 
um Deputado, realizada no dia 31· de março 

· - do corrente anno no 5° districto eloitorar do 
Estado doRio de Janeiro, para preenchi
mento da vaga ·existente pela renuncia d?
Dr. Francisco Rangel Pestana, ~endo ~xanu

. nado a cópia da acta da apuraçao geral dos 
votos dessa eleição, procedida pelaCamara 
Municipal da cidade de ·Rezende e confron
tando-a com as das eleições havidas nos 

_ ditrerentes municípios q~ie ~ômpõm~ esse 
districto, ~erificou, exclmdas as cópias em 

Votos 
Dr. Francisco Rangel 

. Pestana . .......... 3.491-6 em soparad<> 
Dr. Paulino José Soa-

res de Souza Ju-
nior ...... ~ ... ·.... 1 ;033-164 » 

Dr. Luiz de Carvalho 
Mello ........ ;... 20 

· Outros menos votados . . 
A este resultado' o. · e:mdidato D1'. PàtiUnp

José Soares de Souza Junior oppoz, opportu
namente, perant3 a Commissã;O, ·_ contestação 
escriptà e documentada sob os seguintes-· 
fllndamen tos: 

1 °-«Carencia de merecimento e valor 
da apuração geral _ da eleição pt•ocedida; 
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·. pela. Camara Municipal de Rezende, 
constituída em junta apuradora, com a 
presença de cinco_ vereadores ·e . dous 
supplentes sob a presidencia do De. Edu
ardo _Augusto Torres Cotrim, p::>rque a 
eleiçao des;es se acha em litígio com a 
de outros cidadãos, que constituem a 
Camara legitimamente eletta, a qual • 
empo.Bada de suas attribuições f'ôra 
privada de seu exercício p)r aquelle.~, 
que, valendo-se dos meios de influencia 
official legada pela situação pas~ada, 
a.poderaram~se do edificio municipal, 
constituiram"se um conselho e, de posse 
das authenticas eleitorae.:;, compuzer'll.m, 
sem . a:r formalidade3 . legaes, es.;;a junta 
apuradora, de cujos trabalho3 resultou 
a . expedição do diploma ao candidato 
Dr. Francisco Rangel Pestana. 

Em ta~s .. eondiçõe.:;, illegitima como 
era aquJlla Camara para semelhante 
funcção, devem ser reputadas como in" 
l))xistentes essa apuração e o dlploina 
della ol'iundo. . · · 
· 2. o São destituídas de valor jurídico 
as authentlcas referentes aos seguintes 
municípios: 

Barra do Pirahy, porque lhe foram 
.iiirado!-qroto.:;, como se verifica da acta 
da apuração geral em confeonto com as 
n.uthenticas respectivas. 

Valença, porque . houve eleição em t::>
das as secçõeS do nmnicipio,. entretanto, 
só foram enviadas {L Camara as authen
ticas de s is das mesmas secçõés. Re
queria sa l'eqni:-Jitasse do Senado as das 
demais. 

Paraty, porque ·se deram irregulari
. dades nas actas das Becções desse muni
cípio, especiàlmente na da.4a.. 

Bar-ra Mansa: porque a acta da H sec
ção -reza numero inferior de votos (35) 
que lhe foram dados, quando ,,a ca:rta, 
que juntou, lhe affirma ter o contei>tante 
obtido 61 votos; a da 4a. secção reza terem 
sido recolhidas .e contadas cento e cinco
anta e sete cedulas (157); entretanto, o 
resultado da apuração exprliue o duplo 
dellas, quandó reza 157 votos para se~ 
nador e outros tantos para Deputados; a 
da · sa. contém rasuras, justamente . no 
ponto capital, em qlle declara o numero 
de votos do contestante, dizendo-se de· 
pois da rasurá-quàrenta e seis votos, 
(46)-: · finalmente, na 3", 7a., 10"' e 12a 
secçõe.3 não. houve eleição como fôra elle 
informado e para . a verificação da · ver
dade requeria .a .vinda dos respectivos 
livros. · 

Rio Claro: porque não houve eleição, 
como. não tem h!}.vido alli, . ha dous 
ann,os; entretanto appareceram quatro 

actas co1'r~pondentemente a outras tan~ 
tas eleições, cuja falsidade se manifesta 
do simples confronto dellas inteiraiuentc-
semolhantes. ·· · 

Requeria a vinda tambem dos .livros 
destas eleiçõc.:;. 

Rezende: porque a. eleição em todo o 
município se fez palo alistamento de 1900;. 
ainda não concluído, por lhe faltar o·re
gistro no livro de nota.s do tabellião •. 
comõ a lei requer, e a sua validade dep,en~ 
der do decisão do Supremo TribunaL 
Federal; além de qué, não fôrá termi- · 
nada a sua publicação, nos termos do 
art. 27 da lei n. 35,de 1892. Accrescendo 
que a divisão das secções, designação 
de suas localidades H indicação dos edi
ficios do suas funcções, feitas anterior-· 
mente, e que deverão servir para o pe-
ríodo da actual legislatura, forani alte
radas pela suppost.a Camara Municipal .. 
Assim, o 1 o districto, .que pela divisão· 
anterior contém quatro secções, foram 
estas reduzidas, paPa esta eleição, a tre,s. 
e o local da 3n. transferido para cerca. 

, de vinte kilometros de dh;tancia, sem. 
meios f<tCois de communicação. O local 
da secção unica do 3° districto foi trans
ferido para edificio diverso. No 4o dis
trict•J o local da 2a secção fôra mudadO·· 
de Ita.tiaya para Boa Vista, (actlial En~ 
genheiro Passos) e bem assim o da Ia. 
No 5° districto, o local da 1 n. secção fõra 
tambeí!J. mudado e o da 2a, que funccio-
nava em urna e.:;cob, municip;:tl, se trans· 
i'eriu para a séde da feeguezia e proxi-·· 
ma á 1n. secção. -Em Varzea, Grande, sup· 
primiu-se a 3a secção c transferiu-se o
loea.l da. 2a para grande distancia. No-
60 districto, reduziu-se as duas secções a . 
uma só, mudando-se o local. 

« Em vi.:;ta de ta.es violações de lei. 
expressa e dos vícios constantes das au~ 
tenticas eleitoraes deste município reque
ria fossem ellas desprezadas e apuradas . 
as eleições das duplicatas constantes da:; 
authenticas seguintes : 3a se.cção do 1° · 
di;tricto, que . deu · ao contestante se- · 
tenta e seis (76) votos , unica do 3° dis,
tricto (Porto Real) presidida pelo cida
dão Leon Ma.riucl ; 1 a e 2a. do 4° districto, _ 
aquella presidida pelo cidadão João Viei
ra da Silva e esta -pelocidadão Joaquim. 
Silveira de Carvalb,o; 1a e 2a. do 5° distri-· 
·cto, aquella presidida pela cidadão Olym .... 
pio. José Alvarenga e esta pelo cidadão 
Antonio de Azevedo carneiro Monteiro; · 
1 a ~ 2"' do 6° districto, a . 1 a presidida. 
pelo cidadão Bento de Barros Lyra Souto' 

. Maior e a 2a pelo . ~idadão Octavio Pe~
roira dos Santos· 'Bràga. 
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Apuradas, pois, estas eleições e as de 
outros municípios, escoimadas de vícios, 
o resultado.é o seguinte: 

« Dr. Paulin~ José Soares de Souza 
Junior, 2.541 votos e Dr. Francisco Ran
gel Pestana 1.160. 

Po1• parte do candida.to D1'. Francisco 
.Ràngel Pestana foi ofl'eeecida a essa contes
tação impugnação tambem escripta e do
·cumentada nos termos seguintes : 

· ' · (Com relação á illegitimida.de da junta 
{t:puradora:) 

« Semelhante arguição sô teria pro
cedencia nos trabalhos do primeü·o anno 
da legislatura, em que scdiquida pelo di
J>loma o direito do De1mtado ele tomar 
parte nti.S sessões preparato1·ias mas não 
rias eleições eífectuadas dentro do pe" 
riOdo da mesma em que a apuração de 
íh.cto e de-direito se devolve (t commis" 
são ele Poderes. 
. Entretanto, não existe a clualiclade ai
legada de Camar:.1.s no Município de Re
zende . . A que ·ê presidida pelo Dr. 
Eduardo Cotrim administra em toda a 
plenitude os negocias municipaes, per
cebendo impostos dos contribuintes e se 
.communicando ofiicialmente com o Go
. ·verno e mais autoridades do Estado ; 
mas,quàn(io tal dualidade elfectivamente 
existisse,os -poderes jndiciario e executivo 
do Estado são os unicos competentes para 
resolver . esse conflicto e não a Camara 

-dos Depútados. - -
Em relação áo defeitos notados nas 

. eleições, estes' tanto existem nas actas 
favoraveis ao contestante como ao · can

. didato diplomado ; sendo que ha vícios 
, substanciaes e não substanciaes á vali
. dade da eleição e só daquelles é que o 
Poder verificador se deve occupar. 
_ 'Effectiv_ª'mente no Município da Barra 
do Pira,hy deu-se na 2a secção dill'erença 

. de votos em prejuízo do coütestante em 
razão de lapso do copista ; mas tal erro 
é sanado pela cópia da acta que ofl'ereceu 

• sob n. 9., · 
«Não lhe pat•ece acceitavel a, requisi-

. ção requerida pelo contestante' das actas 
do, ~unicipio de Valença existentes no 
Senado, além das seis remettidas á Ca
mara, vL;to que o Senado dellas preci
sando . para o reconhecimento · da eleição 
de Senador, não as . poderá ceder senão 

. com demora prejudicial ao reconheci
ni.ento do Deputado eleito, que não deve 
· so:ffrer por cülpas alheias, · 

«As actas das eleições de S; João 
·Marcos não são verdadeiras, porque 
sendo ellas refe1•entes a_ 1 a e 7a secções 

· .. esta não existe · naq~elle Município e 

nac1uella não houve eleição; olfe1·ecendo 
para prova dessa.affirmac;;ão o documtmto 
n. ll, que certifica os nomes . dos mem
bros da mesa da la secção,. nomeados 
pal'a a primeira eleição da presente le
gislatura, nas quaes não se comprehen
dem os que figuraram na eleição con
stante da referida authentica, .e mas, 
que este Municipio,fôra dividida em seis 
secções eleitoraes e não em seta. . 

« A verdade sobre a eleição deste Mu
nicípio é que ns .. 1 a' 2" e o"' secções não 
houve eluiçi'to no dia 31 de março 
e o.::; eleitores da 1 a e 2" votaram na 4a, 
em numero clo 80. Os documentos ns. 12, 
13 e 14 constituem a prova da eleição 
da. 3", -ta c 5"' secções, e requeÍ'ia fossem 
elles considerados na aput'ação, e tam
bema da 5"' secção do Município de Angra 
dos Reis, constn.nto do documento n. 15. 

« .. As irregularida,des notadas nas elei
ções do munidpio da .BcLrra Mansn,, que 
comprchendc 12 secções, em todn,s as 
quaes houve eleição, não teem valor; 
quanto á P. secção, porque o valor da 
acta não póde ser abalado pelo de uma 
carta particulm' ; quanto á 43., a simples 
leitura da a'ctaconvencequ3 cada eleitor 
votou em duas cedulas~ quanto á sa., 
lmsta o cotejo do numero de votantes 
com os votos distribuídos para. convencer 
de que não se deu rasura. .proposital na 
acta dessa secção; finalmente, si não 
houve eleição nas so., 7&, lQa e 12(1. secções, 
como allega o contestante, lhe seria facil 
justificar esse facto; desde que não o fez 
por qua1quer modo, não lhe deve ser 
deferido o Jledido de exame nos · livros, 
providencia tanto _mais inutil, quanto ·
seria <~bsurclo suppor cinco cidadãos de 
cada secção con!uiados para fabricarem 
um papel falso deixaud.o disso o corpo 
de clelicto pela falta da acta no respa
cti YO li YrO • 

« A respeito elas eleições do ·municipto 
do ··Rio Claro, os ~def~itos notados · pelo 
conteatante são destituídos de mereci-
mento. . 

« A simples inspecção occulú mostra 
que as autbenticas não são escriptas, pela 
mesma -le3tra, . e, quandoisso seja;-exacto, 
será um facto innoccnte, incapaz de sus
peitar a: fraude da eleiÇão, pois . que 
quem ostá habituado ·aos . trabalhos · de 
eleição · no interior não ignora; que a 
extracção de copias e ma-is · .papeis elei
toeae3 é, ordinariamente, confiada me
diante remuneração, a terceiro. · 

« Deste municipio foram remettidas 
quatro authenticas, correspondentes ás . 
quatro primeiras secções, a da quínta 
constitue o documento n •. 16, _que 1~e-
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queria seja tomado em consideração na não tenham soffrido contestação razoavel e 
apuração pela commissão. · ·. . . fundamentada émlei, ou cujos direito:; não 

« Quanto . :10 município de Rezende, provenham de duplicatá. eleitoral.>> · : · · 
não é exacta a allegação do contestante E', pois, de ver, que,. prov~nao os direitos- _ 
de não se achal' concluído o alistamento dos ver~:tdores da Cama1•a Municipal deRe- - :' 
eleitoral de 19ú0, po1;que sé acha ·o zend'J de duplbata. da respectiva eleição, . 
mesmo alistamento de1init.ivamí3nte con" que está cmiWgio, não de.veria ella con
cluído é-acab.:t1o e julgado valido pela stituir-se como -fl3z, o:exercer attribuições, 
Relação do Estado em Accordão profe- que a lef só commette. aos vereadores cujo~ •-
rido no recurso n.- 143. ·poderes se ach~rem líquidos por indcpenne~ 

·- _. « E'. éxacto terem sido supprimidas rem de contestação ou de duplicata elei-
tres secções eleitoraes e mudaâo o local ':6oral. · · . .. - · 

, de algumas secções, mas essa provi- A affirmação em conti·àrio, feiúi porparte 
dencia decorreu das altera.ções feitas no do candidato Dr .- Rangel Pestana, sob o 
dito alistament.o de 1900, _e ·teve ell(l fundamento de achar-se ·aquella Camara na , .. _
todá a. publicidad~ em tempo, como tes- pJsse da admin:stracão do Município, arre~ 
titica, o documentõ ri. 19. · _ _ - ca.dando os i!llp~stos dos ,..cantribuintes e 

« Admittida, porém, a invocada_nulli- mantendo relaçõe3 officiaes com o Governo 
dade ~da eleição em todo 0 municipio e mai,; autoridades do Estado, não destroe .a 
sob -taes fundamentos e acceitas todas as sua illegitimidade, oriunda de duplicata 
duplíéatas offerecidas pelo contestante, eleitorâLnão re3olvida definitivamente. 
ainda assim, a situação ao candida.to, Semelhante circumstà.ncia só ·ericoritrará 
Dr. Rangel Pestana, não se altera na justfficaçãG no abu~o do valor offlcial local · 

r somma das notas em ;vista do seguinte de- que poder_ão dispor os cidadãos que a 
resultado : comtituiram fóra da.:; condições legaes ex-_ 
Dr. Rangel Pe.:;~ana •. - 2 ·.952 vutos . pressas, e o ahuJo não legitima factcs. . 
D P , · J · 1.·n39 " Dep3ndendo a. legitimidade da 'C amara de r. . auJ.m_o um o r. . . v , 

. : ACominis3ã_ ·oae Petição -e Poderescstu. dott Rezende de decisão judiciaria definitiva, em,;- -
. quanto esta não fõr prof'er;ida nenhum outro 

_com a devida attenção as considerações ex- Poder ou _autoridade n_oderá,- sem e~uecer 
pôstas por ull.l ~ outro candidato, .examinou a süa missão -de harrritmia coin os outros 
detidamente· o; documentos que-as inskuem Poderes prati"car algum acto official signi;. 
e, em relação ao va.lor do diploma ·~xhihido fica+.ivo do. reconhecimento dessa legHimi
por parte do Dr. -Fl'aocesco Range~ Pestana., ·ctade ; aliáS, não baver•i. -segurança para os 
peilsàque semelhante pap~l não significa o cidadãos e os seus · dircito:s e3tarão sempre. 
titu~o ,que a ' lei requer como o resultado da vacillantes á mercê dos caprichos da occastão.- · 
eleição, por se achat~ eue- .eivado de vicio Quando, porém, a. Hlegitimidade da. junta , 
essencial" á sua. exist~ncia legal, qual a ille~i- apuradora ._de . Rezen~e não decorress_e do -' 
tin'lidade da Camara Mimi~ip:.t.l deRezenae, facto alludido, ella. s~ imporia pela illegali- .. 
C?nstituida em j~1~ta, a-ptiragor'!',- que o é:~pe- dada de sua constituição. 
dm pal'a o~xer?I?_Lo da res~ecttvas fun<?ço~s. _·Nos termos da citada lei de organização ,· 
_pos papeis-suJeitos ao e~a_me da Ç~mm1s-. inunicipu.l do Estado do Rio de Janeiro,.a _: 

sao se conh~ce .. q.u~ · . a ele1çao mumc1p~l de ca.mara Municipal · de Rezc.nde se compõe de·-,-; 
Re~e-~de se achalltigws~ pela depe!).denma \!e doze (12) vereadoros,séndosete (7j mnnicipaes _: 
deClsao;~o.Supremo Tnbuna~ }ede:al sob_!'~- e c~nco (5) dis~rictaes, e as suas deliberações . 
o r~QUI.:~~ mterl?osto da ~ee1sao :da_ Relaçao serao tomadas pela presença- da maioria . 
doEs~a;do do R1o de Janen·o~ quenao tomou absoluta do:: mesmos, e·portanto sete (7) .ve-· · 
coii_hemmento · do~ recur,sos que : llte f~r~m readores. · · · · · _ . ' ·. _ 
presentes contra _ a; :valldade dessa ele1çao, . A, .cópia da acta da apuração . geral dos 
.em q11e sé deu dllPliCU:ta. . ·.. . . - . voto3 da eleição de que se trata, resa, enti'e.;. . 
, Ora, o art 9-l8 da le1 n. ·. 17,. fie ~O de ~u- tànto, que- a junta., que a fez, constituiu~se· · 
. tubro de 1~9..,, ~o. Est~do do .R:w- (~e Jane1r~: com cinco(§) vor~adores ed_?is (2) supplentes ~
q.ue orgamz()u a::s su,ts_ mumcipalLdades, ex convocadospal'a essa fun.c«;.(!.O. ·. ·. . .. . --
pre_s~a : Ora, . ern nenhuma . das .. differentes · dis- •: 

« Qa vereadores dipldm·a(lOS na fórma da posições . da; lei ·organica municipat · cititda. -•~.· 
lei ~leitoral se reutli~·ão no dia l de janeiro, se _ encontra o emprego dessa. expressão ,:·: 
em.qualquer :lHliilero, .noedificio daCamara supplente de _vereador _e nem . outra en- ·· 

. Municipal, sob a presidencia>do mais vota~o, tidade com a competencia do substituir a'<
e elegerão um presidente e '. um. vice,presi- eate -_ nas funcções_municipa.es, e, aó con.:< 
dente, um secretario :prov!sorio e mais üm:a trario, o art. 17 claramente a exclue nos · 

· commissão de tres membros, comp0sta. de seguintes termos; Quando poi"talta da com~ 
·vereadores, cujas-- eleições sejam liqüidas ou parecimento de 'Vereadores não se ":'e~·ificar 

Camara: v. n 27 · 
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210 . ANNAES DA CAMARA 

~itmero legal em ires· sessões conset;tttiv~s pa1·a a 4a. do Rio Claro, la a 12a 'do de Rezende, fa. 
as deliberações da Carnat•a, na 4" secção po- e. 2" do Ia 'districto e la do 3° do: à e S. Therez11, . 
de.rao . deliberar os 1;erecidores que compare- não foram transcriptas no livro de nota> · 
cerem, cmn tanto . que sejam em 'Jnt1'1ie1·o . nunca do official publico local, .como requer hnpe
in{erio~· a te1·ça pm·te. . . . . . rativamente a lei n. 35, de 26 . de janeiro de 

O qüe quer dizer que só os ver.eaddres re- 1892, art. 43 § 20, periodo segundo, omissão 
ébnhecidos e diplonlados nos termos do que' se evidencia da,s cópias das referidas 
art •. 21 da dita lei tomam parte nas delibe~ acta:;, que seildo, .como foram, devidamente 
:rações do Conselho Thtllrnic~l, a sua falta confcl'idas pelos ' ofliciaes publicas respe,... 
;em numero 'legal obsta as deliber<i.'ções -e, si ctivos, qúê cortificar·am sm;em as cópias con-' 
essa falta occorrer em tl'es sessões consecuti- (o1·mes .ao original., não · conteem estas a de
yél.s, naquai'ta as deliberações :'lerão tomadas claração de transcdpção no livro · de notas, 
pelo n1ftnero presente, não infel'ior a uni ,que esses otflciaessão obrigados a ~expressar 

· i;_erço do total dos vermidoi•cs do muni- por dever .de oftlcio que lhe· impõe a lei 
cipio. . (ord. liv. 1°, tit'. 79, § ô() e liv: 80, § 15) 
.. Em .caso algum, pois, alei cogi;;a da sub- o que importa reputar tal formalidade não 

' stitüição do vereador por alguem. cumprida, porque a formalidade exigida para 
O art. 16 § 3° o confit•ma, quando manda a prova ·do acto publico _não se presume e 

proceier á nova eleição de ·vereador sempre deve ser expressa; .. 
1 que se -verificar va:ga· por algum dos casos · Considerando quo, no pensar da Com

especificados na mesma lei. · .. missão, a exig-encia feita pela lei da imme .. 
Nestas condições,. sando <:!- apuração da dia ta transcripção da acta da eleição n·o livro 

.. eleição do 5° districto procedida. por junta i_h~ de notas do otficittl publico local constitue !o 
·. _completa para.deliberai', parece á Commis· complemento da rn~sma acta, como con-

' são queaindaporesta razio, semelhanteapu· dição de sua oxisieacia, no intuito · de, acau
ração e o diploma que della ·se originou telar a fabricação de actas falsas, 'QO iiiteressJ 
_devem ser reputados inexistentes para o de quem, por outro modo, não obteria resul
effeito do arli. 46 da lei n. 35, de 1892, ·que tado na eleição; sendo inadmissivel por, ca-

-· Se applicaao d~ploma expedido por junta le· -Yilosa, - a presunipção da ~observancia dessa 
gitima e legalmente constituída, caso em formalidade; deduzindo-a da conferencia e 
que , a verificação de . vota.gão superior .á concerto. da. respectiva cópia, que não a 
ae outro candidato dará logar {L nullidade de · comprehende, p:>rque ou ·a acta origina.l 
tQda a eleiÇão, procedendo-sG a nova, e não contém a declaraÇão do officia.l publico: de 
à mero ajtiritamentõ repugnante á lei. tel-a. t1·a?tscripto immediatamente, -c neste 

Passando áo conhecimento . das authenticas caso a respectiva_ cópia que a omitte, -tendo 
éleitoràer;; e dos ti:la.is papeis que as acompa- ali(ts a declaração do. mesmo offidal do 
nham, . tendo o:~ oiaminado cuidadosamente achar-se conforme o original, ê falsa e 
e ãprcciado a. éxposiçã.o E)Scripta 'llfcrecida como t ·:1.tl1ã.o ê digim de fé p<wa ;t. prova. tla. 

· por um c outro cand,idato' a respeito do valor cleil;.ão, ou . não a contém, o .neste caso tL 
e merecíniento daqnella.:\, à Commissão de eleição consider·a-sc não existente .por lhe 
Petições e Podêi'o .: : . · faltar o requisito coniplcmentar de sua ver· 

Consideràndo que a3 formalidades do pro- dado; 
cesso tlleitoral são in.:;tituida'l pela lei como Considerando que, a.lém deste vicio, sa 
o . refugio seguro contrà os pos :iv-eis· arqis acham dos<téompanhada'3 da copia da acta 

· suggeridos em f1'aude da livre n~anifestação especial da respectiva mesa eleitoral exigida 
do voto e que a sua omí.')são sacrifica asgaran- no art. 43, pL'incipio, da. ·c tada lei n. 35, as 
tias de fidelidade que deve:reve.;tir o sitf- autenticas, que :1.quolla se rcferom, das elei· 
fr~gio popüla_r, foi1tc doJ P?deycs d_a ~e~u-j c?~~ ~ta.vitla~na ta.,4a,, 5• e6"' .secções do mn'
!*~a 1 sendo ~cr1g?so o a.rbttrw de ~tsttn· mc1p10 da. Barra do P1rahy, 7"-_da. de S. João 
gUlr essas formalluade.:l ornsub;tancme.s .e Mitl'COS, 2a, sn·, 9', 11"'. c I2a do da. Ba.rra 
aceidentaes pa.ra i'e~cvar à. . inób.:;crvaucitt Mansa.; · . · · 

. destas e repriíriii•_ a. da.quell::i8; poequa.nto as Considerando que a:'s eleições elo municipio , 
ro:i;'nialtdad~.3 d() ácto cô_ns.titue a garantia de de Rezeilde r,.t:la.Uzadn.s pelo alistamento de , 

. stia éxistencia e como taes são de ordem pu~ l9JO nã) par,:mem dignas .. de· ser a.cceitas; 
blica.,tanto mai.s quando e.;s::~ acto aft'ecta porque esse alistamento ·não se acha é6n
acquis!9ão ou perda de direi to;; . - c,luido, porque . lli~ falta a. tr~nscripção em 
, _ _-cons1derand_2 g_ue asactas elas ele1ço~s ha- livro de not~s, ex1g1da-pela cit.adaleJn: 35, 
v1da::1.nas secçqesla. a-5a da.Barra do Ptrahy, art. 27§ 3°; accrescendo as alteraÇões rMli· 
~~a 4,a do município de S. Thereza, sa_ a 6• do z~das para essa. eleição na~ secções eleito
aeyalença, 1a a 5a e 7• do de s, Jpao Mar~ raes çreada.s anteriormente e que deverão 
MS, 1n, 3a e 4a do de Angra dos Reis, la a 4a !1?-anter~se durante o' actu~l neriodo)~gisla· 

· do de Paraty, .1 a u, 12a ao da Barra Mansa, 1"' t1 vo 7 a saber : reducção a dúa.s dàs tres seG~ 
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SESSÃO EM 18 DE ' JUNHO DE 1901 2il 

voTo EM : SEP-ARADO ções do distHcto da Varzea Grande; a tres as 
quatro do 1° districtó e a umãas duas do _ô0 

districto, não parecendo acceit~:vel a ju.stifi· Depois do minuCioso estudo que fizemos 
cação des.3e act_o do governo ;municipa_! fun· das actas e mai;:; papei.~ referentes á eleição _ 
dado na alteraçãô do alistamento posterior, realizada a 31 de março do corrente anno, 
porque o ârt. 39 d-a lei n. 35 ~ó ·aut?riza a di- 5° dis_t-riéto do Estado do Riõ de Janeiro, pro
visão do município em secçoes ele1torae3 ou pomos que, de accordo com os considerandos 
a alteração destas no ultimo anno da legis- ·da maioria _ da Commissão, as conclusõe.:: do 
latura e para se manter dueante toda ella, parecer seji.\.m substituídas pelas seguintes: 
providencia salutal' contra o ardil fraudu- __ la, que sejam approvadas as eleições que . 
le:iltó Uestruidorda liberdade do voto ; _ tiveram-logar no· · 5° di:->tricto do Estado dó .-

Considermido qu3 não parecem acceitaveis Rio de Janeiro, a- 31 de mat'ço do corrente , 
as eleições p'i•ocedidas ness3 mesmo muni:~ anno; nas la. e 2"' secções de. Valença, l"' de 
cipio de ReÚ~TJ-de pelp alidtamentv ultimo Barra Mansa, I a: e 2' de Angra dos_ Reis, 4a 
concluído de 1898 e constantes .das auth_en- . de P;Lraty Mirim, unicn. de Porto de Flores, 
ticas em di1plicata ·da 3a. secção do 1° dis~ 1a·e 3"' do Rio Claro; 
tricto, por. S3 athar desacompanhada -da 2a, que seja reconhecido e proclamado 
lista dos.-elei'ol'es que compareceram. à elei- .Deputado Fede.ral pelo mesmo districto o 
ção, Ja e .2a da Varzea Grande e 1 a. de Tocos, Dr. Francisco Rangel Pestn.na. ~ 
~ela mesma _omissão, 2a. de To~os, P_?rq ue ·a Sala das · Comiriissões, 18 de junho de 1901; 
ltsta dos elettores_presentes nao esta encer- Tavares de Lynt.-Arroxellas Galvao. · · · 
rada nem authent1eada, finalmente, a 2a. d.e · 
Campo Bello e a unica d) Porto .. Real por . . . 
falta ·de tranr:icripçãb om notas do official li. ELEIÇÃO DE 31 :i:m ~IARÇO DE 1901 NO QUINTO 

, publico local; - DISTRICTO DO E.,TADO DO RIO DE JANEIRO 

Nestas condições: Me11ÚJrial ·do cctndidato Paulino José Soàres ' 
Considerando que, abatidos os votos das . de Souza~ ~t(,n.ior .(2ft Á-e maio de 1'901) 

authenticas ·mencionadas, eivadas . dos vícios 
especiftca~os, o resultado é o seguinte: 

Votos 
Exm. Sr; P ·resiliente e ·mais Mmnbi~os da 

Commissão de Peticõ .s e Poderes -O do· 
cumento apresentado pelo miildidato, -Dr·. 

Dr. Pa;ulino ·José Soares de Souza Rangel Pestana não é um diploma. E não é, 
Júnior.-;~ .... · · · . : · • · · · · ... · · · · · · · · 300 porque não foi conferido pela junta apura;.. , 

. Dr. Francisco Rangel Pest<11a....... 222 dora legitima. · · 
A Conimiss1.o de l?e_tiçõcs e Podere> ê de Como é sabido, a gl'ande mti.ioria do e lei· 

parecer: . tarado de Rezende e bem a:3sim · dá sua Ca· 
. - mara Municipal pertenciam ao Partido Re-

10' que sejam approv:adas as ólmçoes pro- publicano Fluminenso, que (lcstle a subida 
caclidas no dia 31 de março do corrente anno, ao Governo do contra-almirante Carlos Bal
no Estado do Rio de Janeiro, nas secções 1 a thazar da -Silveira' até a deserção do ultimo 
o 2a de Valença, 2" de Angra dos Reis, 4a. de Presidente,- · dirigiu os destinos do Estado. 
Paraty Mirim e unica do Porto drt,s -Flores, Isto con~ta de discussões havidas na Camara. 
e annulladas as demais; ' Federal, no ultimo anno da legislatura pas-

20 que seja · reconhecido . e proclamado sada e bem asSim das actas das ultimas elei
Dep~tado o Dr. p·aulino José Soares de Souza ç~ões raalizadas naquellc muiiicipio, espeç:ial
Junior. . merite as que . tiveram Jogar aos 31 .O.e ·de-

A Commisslo dubw. de attender ao requeri- zembro de 1899, quando ~hegaram ao auge · 
meüto do contest<tnte, em relação <i. requi- 0.:; desvarios ê a;s Yiolcllcias do GoYerno pas
sição dos livro.3 das differontes secções <L que- sado. Bra e;;sa a situação pbliticà do mu- -
se referiu em sua contestação, por não haver nicipio do Rezenuq qua.ndo se realiza~ani 
exhibido prova de que l10uvesse promovido aos 15 de novembro -do anno proximQ 
em tempo essa providencia, . alli e lhe _fosse po,ssa<lo ·a,-:; olêições municipae.s. A re--~ ·· 
ella neo-a.da. A Com missão -requisitou do Se- spe.Lo das . violencias policiaes e ~a p1~essãp 
nado .a l:>r€micssa dq.s actas eleitot'aes reque- olficiallevada.aos ex·Grernos arroJOS, o par
ridas pelo é<;>ntestante·e não _ foi sat~fe~ta tido 1;epublicano 1nais uma vez tl'iumphou 
por se acharem-. no p_?dol!. da ·P<pu.missao ~a- rianiaioria dos sete districtos, qQ.e compõem . 
cumbida da v~r1ficaçao da ele1çao senatonal 0 mtinicipio. _ . . .. · • 
do Estado do Rio de Janciiro. ·· A apuração devia effectuar-se no dia. 20 e_; 
· ·sala das· c;mmissões, 15 de junho . cÍe 1901. sl nesse_ dia n~o pudesile tei· logar, dentro d~ 
--:- Espe1·illiüo; P.r~sidente.- Tándacle; rc- outros cinco diàs (lei eleitoral n. 373): · -No 
lator ,.;..:Josê Et~zebio, . . dia da apuração os partidarios da situação· 
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-S_~-;~~ ··:
1
pmaSpSadd.a.' ~enedao ~~rm. clla'_do a üleiçãdo, pl'O(CUl'3il'aÚJ.. dq 110 O bt~di VCl'a111 b._ 11:1~iUOrin, .l doSzea. d. Caernsdaird1.a0t8o~ _ .? 1r '-l.u '..J<u . ra -apura. or<.~ qu0 €,1':1 o p:tr 1 o repu lC<t o e uou. < v . . , 

~>- ª' antiga, na sua grande maioria pert.Jn~ent~ a clles foram expedidos diplomas. _ _ 
t<. -ao Pa.rtido Republicano) se reunisse para Tanto de um<v apuração _ como de outra 
_ _ esse fim . . Coin a~ a.utoridatJcs policiaes, houve recnr.So para o Tribunal d<t Rc_laçãJ 

:.: com a força )?ublica e, aimla m-üs, com o <toEsta/lo, o ·quat de nenhum deites: .tomou 
'. auxilio -de capangas, impedü'Ltnl o seu con hccimento. ·Permaneceram assim as · de

funcciona.mento. Não houve numero -legaJ cisões recort'ldas e, portanto, 'apparec~u a 
.. de voren.dores pa1•n. · roalizar-sJ n apu- · dualirlade de camaras, pois. conhecidos os 

, - ração; sendo prJciso oito paea se formar accordãos, ambas se r.euniea.m e se empos-
;:.·- a maioria·, apenas quatro comparJcer<tnl, saram. _ . · . 
< · visto como os outro.:~,. ou :por intimid~do~ Nã.) ha duvida que a Camara Amorial é a: 

__ ou com o intuito de evlt:Lr conflicto, dei- verdadeiru., ma-; tenno a Camarn. falsn. pre- · 
xa_ram de comp<trecer .- O :presidente (Amo- sicUda pelo Dr. Cotri m, p]los meios de in

,-- rim) depois dcd'eita a c)ta.m<tda, decütl'OU fiuencia. que-lhe legon a situação passada, 
_ adiada u, apuração para o dia 24, como per- conseguindo se apoderar da. corrçs pondcncia. 

mitte a lei e como procedeean1 outr.ts Ca- dit>igidn. à mú:licipatidade, teve nas suas 
mal'as, algu111as governistas, como a da, Pa- mãos as . ac~as . envin,das pelas 111esas eleit9-
rahyba do Sul, etc. Ap1·oveitando-se dessa çaes dos ou~ros municipio3. As quo nãore
circumst"'nq~a.,um ver0a.<ior g~r.\l"g(\vernistn., c~beu, sub'3tituiu por ínf->rmaçõe ;, ~o mo se 
de 1.1omc Dr. Tm·re,.~ Uot1·im, Jeclttt'úU ao veritba pelas inexactiâões consign::tdas no 
pres1~ente que devmm s~r convocados os docümento enviado á Ca.m·\ra. Federal o 

. ,~ supplentcs; -no que retot•q uiu aq ucHc que er11 sujeito ao meu exame. Da h i não podm· a 
· mister cçmvocat-os com antece.tcncü\ e, por· Camara bga.l fazer a, apuração da eleição 

tan·to, marcava novo _dia, p:tra a apuraç·ão, realiz!1da ·no dia 31 de março. :·nahi o di-
- convocando-se os supplentes parn. fmH~cion(l.- ploma envin.do ao De. Francisco Rangel Pes
rem nesse dia, caso ainda. _não comparecesse tana pela Ca.mara Cotl'irn, diploma tão nullo . 
numero leg:1l. O Dr. Cotrim declil•fíu que como qn~m a ex.pcdiu. Lámento ·que de bo:~ 
faria, immedin.tamente a apUl'nção si o l_)resi-. iC o tenln apre.5ontado o honrado c:tndi laso 

_ dente Amorim não a, fizesse. Es·e, muwmdJ contr;~rio, conv.Yncitlo como, sem duvida, 
-. · a decisão _i;oma.da, retirou~se. Assumin cn- esttí de q ne apresentou um diploma de de-
--- tã.o aquelle vei•eádor a prcsidcncia c, tendo putado. . · 

·· mais tres vereado1•es, convidou · p:tra, toma- <( •• ~ essor;tte a ti te pa1·ece bazia de bcwbe1·o, 
__ .;rem assento quatro snpplcntes, P"'l' _elle me pa1·ece a mi el yelm.o ele lJfambrino, 11 -a 
~ adrede e pa.rticuia.rmente cJnvi~lados p~Ll'a ot1·o .te pa1·ece?~â otm cosa.» " 

essa farça. · · · 
· Note-se que esses :Bnpplentcs não tinha.m Ce1:vantes. ~ Parte .Pl~imeira. Cap. XXV. 
sido previamente C'JlWidados pelo poder com· 
potente, como rqcommonda a lei. nem oram 
os supplentes ma.)s vot~ulos; . cr:tm lll10oas 
os col'rcligional'ios tlo Dr. _ Cokim, dos q Ll ~cs 
algmis apenas tinham tiLlo 'um ,oto na eleição. 
Fizeram deste modo <~ apuração das act:ts, 
que entemlcra.m, não . tomando em conside· 
ração alguma que lltcs ct·a.m lnteirnnwntc 
dosftworavci.;, como n ·de Vargem· Fanda, 
ond_e o Partido Republicano tivel\L um<L maio 
ria de cm·cn, de 400 voto:S. Nã.~) só as tlc Var
gem Grànde, como aindn._ as tle Ca11Ípo-BeUo 
turam deixadas (~ m<trgem o· não apar:vhts , 
_tendo a fa.Ls<L ,junttt consitlcradl) C}llC · tw;;se's 

Assim, poi.3. requeiro -qu~ tL 'corrirni,são 
de Podct·cs, nil•J tm1ando conllecimcntodo 
(iocumcn~o aprcséntad:.> com ó nome de di
ploma e attendendo a que estâ. tm·minado o 
pra.w concedido _ p:}b loi ti ,junta apuradora, 
pt·occdil. ex-officío ti apmaÇ:ão dctS ·actas que 
lora.m enviadas á Camara. 

§ 

NestL~ sentido farei U.lgmnas eonsideraçõés 
solwe a apmaçiio das· a.ctn.s de cada, muni
ciplo. A esca.ssrz do . tempo não me per
mittiu um exarne det:úllado. Protesto pelos 
aecrescimos c rcctificações, quo (toteemiria
t'am um novo estudo, caso ·esses papais me · 
s3j:tm novmricnte feitos com vista. .· ·· .. · 

· log::tvos n:\o se procedêt>a. ü. olniç:ão. Eni uma. 
:eamara cte 14, considct'<W:Lm aind:t "va,gos 
dons logn.res pelo pr-ocesso indicado, i•econhe
ceram sete ptwtidarios seus e cinco do pae-
tiuo l'Gpnblícàno, cuj::> telumpj66 niio ci)nse- § 

" :guil'am de todo ahai'ite. -Ao p.1s3o que isto se Barnt elo Pil•al~y 
;:> dava, a Camara Municipal apuradora. aguar-
-~dava o dia 24, marcarlo.pclo seu . pl'e3idente Houve eleições em einco secções. 

para a apuração. Nesse dia reunira.iu-se c ·O resultado é o segui!rte: 
fez a apuração, debaixo ombor;t de todtt a :. Votoª 
sorte ele ameaças e violencias. Vel'ificou-se Dr. Francisco Railg(llPe~tana_., ···~., ~ 330 
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Dr. Paulino José Soaros ·u.c SoJ]za .Jnniol', 
,37 votõs. . . 

Esse -é o resultado, segundo as actas que 
examinei. 
. Sei entt•etarito que tive ·1~1ajor n·umeeo 
de votos e a prova disso a honrada Com
missão . de .. Poderes encontra na 11puração 
feita em Rezende 1pela · supposta junta ãpu-. 
radora. presidida p3lo Dr. Torres Coirim . 
. Nessa apuração,-segundo as acta,~ envüulas 

:para Rezer!de pelas mesmas mesas eleitoraes, 
que enviaram á C~~mara. Fedtlr,al es~as ou
tras, que examinei, tive 55 votos. Arguo 
portanto de nulla a eleição, em q~e so.de~ o 
erro ou dolo, no caso de se descobrir a secçao, 
onde se deu ; no caso de não se de::cobrir a 
nullidáde, fundada nessa con ';ra.rlição nos di
zeres das :ac·;<ts, affecta a' eleição U.e.todo o 
município. · · 

Emquant,ç> nãJ se apur~tr esse ponto, não 
podem SJl' compu ;a.dos na som ma ftnal os 
votos da Barl'a do Pirahy. · 

'Santa The,·eza • 

Houve eleição em 4 secções. O resultado 
ó o seguinte: 

, .Dr. Paulino José Soares de Souza Ju-
nior~ - ~ ... · .. · ....... :· ... . -.... : .... .'. . . . 275 

Dr. Fr,aricisc.:> Rangel Pest~na .. ~...... 90 

Valença 

'Para. a· C amara Fedct\Ü· apenas foram o·n-
, via.das actaa de seis secções. Mas houve elei
ção em outra.s secções, acha.ndo-so as actas 
na secretaria do Senado. Requeiro sejam re
quisiladas. O resultado é o seguiute:· 
Dr. Paulino J os~ Soare.'l-- de Souza J u-

nior ..•..... . : . .. -... -•... ·........•.• il43 
Dr. Francisc~ Rangel Pcst::tna.......... 134-

s. JocTo Ma1·cos 

Houve eleição em duas sccçcies (a·l :\ c a 7"). 
cujas actas S:.l acham rogularos. O rosultatlo 
éo _scgl1inte: 

De P<m1ino José Soare: de Souzt ~uniot', 
260 votos. 

Angnt dos Reis 

Dr. Paulino .José Soal'es de Souza Jnniori ' 
133 votCJs. 

As acta.if desse n1uniciph se resentem: de -ir- · 
r0guhtl'idades. Clmmo c~pecialmentc a atten.-. 
ção da 'illtistrada CommisJão de Poderes 
pa.ra a.1 irregulu.rida.des, que constam da . 
actu. da '1" secção. · · 

§ 

BwTa 1lfansa 

Fol'a;m-me p1;asentes 12 actas. 
Destas excluo immcdiatammüc a. da . . · 

4a secção pol' vi cios radicam;. Bast~t dizer · · 
ciuc, s3gundo a acta alludida, compal·ccm•ttm· · 
157 eleitores c foram reco1hidn.s 157 cedulas; 
procedendo-se á apuração, cada cedula des
dobrou-se em duas, porquanto o candidato <t. 
Sênador Martins Torres teve 157 votos c · o 
candidato a Deputado Dr. · Rangel Pestana-, 
teve 157~, Pal'ece que se votou englobamente .. : 
na mesnutcêdula paea Senailor e.Ileputado-
o que ·constitue nullidade insanavel. , 

TambmJ\ -deve ser ser excluída a. acta da 
sa·secção (Quatis) porque tem m ztwa, o que_ 
contJ ;itua vicio radical em qualquet' doeu- . 
monto. Essa razura f.Ji feita justamente no 
ponto em tl ue se declaram -os votos, q utt ·' 
obteve o cu.ndiu·,tto abaixo àssignado. Ahi se > 
diz dcpoi; da raznt'<t, qqa obteve 43 votos; .· 

,Om, justamente estou i11forrua.d_9 que tl_ve :·· 
53 'Votos nessa secç1o, <lo que . nao ]Wec1~o 
juntar prova,porquaJlt) lJasta. tt raz_ura para . 
annullal' a acta. · · • 

Quanto ú. 1" s:,cçã.o JuntO' aos documen
tos uma cartét pttrticnbr, o.~cl'iph p::>Uco <le-• 
pois da eloü,~ã), em c1ue se atte;;ta.quo o cr:_n-~ 
d-idiJ.- ';o abaixo as~lgnado teve 61 Üotos e nao • 
3.5, como diz a. a.ct.n.. Não pódo ser o.pm•n.da 
sem ~w se invcs1;iguc convcnicntomentl) o 
ponto tndic~tu•). Para. o qnc t·equei1:o _a vindp. 
do.~ liVl'O :, que sôt•vu·am na cleLçao dessa 
sucção e bem assim os que SCl'Viram 1:as 
rocçucs ~}·, 7•, JO•• c 12'\ po~ltuan.to cstou_lD- . 
formado o corto de que nao ltouvn cle1çao . 
em nonhumn. <lcssa.s secçõe>; as a.cta.s foram 
redigidas m·Lis tardo. A rec1uisiçã.o do.> livr-oJ 
ütrti. Iuz sobl'e esse ponto. . .· .. · -~ 

Apui·ando-.. o as outras secções, quc.sã.~: 
2:t, 5'". 6••, oa c ll "-,o l'Jsultado totn.l do mum·.< 
cipio é o seguinte: · · · · 

. Houve eleição em quatro 'secçõc>. O re: · · Dr. Ft·a.ncisco Rangel Pestana, 7/!. vo~os. 
sulta.tlo éo 'seguinte: De. P<tulino Jos6 Soares de Souza. Junwr, 

Dr. Fr<itlcisco Rangel Pestana, 232 vo~os. 62 vo~os. 
Dr. Paulino José Soares de Souza Jumor, Rio OZaro-Apparecem qli<ttro actas. Gomo ~' 

180 votos. · é publico e nJtorio, no Rio Cl:.n·o nãó ha :. 
Paraty . eleições, de ha dous <~nnos a esta parte, desd_e 

que as trapaç<ts·e viJlencii1S eleitoraes e po" , 
H:óuve eleição em quatro secÇões~ O resul- liticas foram i•ecommendadas c .· l'ecompen- ·: 

atlo é e seguinte: sadas pelo pttssado governo do Est11do. Bà.st_à. :; 
· Dr. Francisco Ra.ngel Pestana., 173 votos. para se cbn vencer disto confronta_!.' as ttctas; 
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~~J--> . . . ,· 
~;. ,~': a mesma lettra figura em todas. Ape1~Ú; · em 
::' · ~· uma procura-se di5simuln.r um tn.nto, mas 
--- .·. não se conseguiu o necessarío para illudir os 
p olhos do menos adext1;ado nesse estudo. 

As . irregularida.dQs confirmam essa evi
dente presumpção. Hei de a.pontal-as, quando 
tiver examinado os livros que sorvir<1m na.s 
eleições de todas as secções do Rio Claro, 
livros que requeiro seja.m requisitados, • a 
bem dos meus direitos e da moralidalle elei
toral. 

- § 

Re;;ende 

- Ao t1•atar do d~cumento ou: falso diploma 
apresentado pela. supposta Jun~a Apuradora 
de Rezende, referi-111e á. duplicata, d,e Camaras 

_ · Municipaes qu~ <~olli se deu e ainda persiste 
.. ··· - cluplicatn. oriunda de apurações diiferentes, 

das quaes uma. regular e legalmente reali
zada, outra nascida dos proces5os tumul
tuarias, postos em pratica pelo governo 
passado. Preci;;o agora, antes de proceder 
ao trabalho de apuração d~s vari:.l.s actas 
enviadas pelas mesas eleitoraes de Rezende, 
lemb1•ar alguns factos o fLzer algumas/ obiler
vações, que importam, como pl'eliminarea; a 
essa apuração. 

§ 

A qHestüo do al-istqmento. . 
_Procedeu-se no anno findo ú. revisão do 

alistamento. ·. Hôuve . recursos para a Junta 
. de Petràpolis, entre os qua~s um de nulli
. d~de. do alistamento por vicio substancial. 
A seiltença dessa jun~a, cujo espirito politico 

-- é conhecido, foi contraria á. nullidade. 
Recorreu-se para o SupreJno Tribunal· Fe

. deral, como faculta ··o art. 5° da lei n. 184, 
.·de 23 de novembro de 1893, paragrapho unico, 

dentro P.o prazo legal. Arrazoado o recurso 
pelo advogado do recor1'ente, Dr. Manoel 

. Edwiges de Queiroz Vieira,. era dever da 
junta remetter os autos em ot•igínal para o 
Supremo Tribunal; não o fez, porém, rtté 

· :hoje, apezar das constantes o instatltes dili-
gencias dac1uelle advogado. 

Em consequencia dess:L falta, a Commissã.:> 
Municipal çoniinuou a esperar que o Su
premo Tribunal decid.isse sobre a nullidadc 
do alistam'ento e mandou fazer a publicação 
do mesmo; que até o dia 31 de ftezembro de 
19'00 não estava concluido. Pelo que não. se 
cumpriu o dispositivo do ar-t. 27 da lein. 35, 
de 26 de janeiro de 1892, que manda reunir-se 
a commis~ão 60 dias depois de publicado o 
alistamento; para a respectiva conclusão. 

qiüz, ém edital, que publicou na Gazeta~de 
Rezende, deu pOii, concluído o alistamento de 
1900 e declarJu que par<t a eleição de 31 de 
março só seriam ~validos os títulos de elei· 
tores desse alistamento. · · 

Tendo o· dito Dr. Cotl'im enviado ao ta bel· " 
liã.o -a lista dos elettot•es, para ~el' transcripta 
no livro de notas o havendo a commi::;:Jã.o 
municipal da c~mara legitima, presidida 
pelo Sr. Amorim rcmettido tambem nesa:1 
occasião uma outt•a. lista, o tabellião resolveu 
não transcrever nenhuma, _por ignorar_qual 
dellas era valida . · · 

O alistamento de 1900 não está, pois, eon~ 
cluido e não é valido: 1°; porque ainda é . 
litigioso, desde que sobre elle versa uma 
questão judiciaria, dependente de deci.são ~o 
Supremo Tribunal, nos termos da Ieg1slaçao 
eleitoral; 2°, por não se achar terminada a 
sua. publicação (art. 27 da lei); 3°, por não 
hav~r sido tra.nscripto nas notas do tabellião, 
como de~ermina o§ 3° do referido artigo. 

Não satisfeitas ein relação ao alistamento 
de 1900 as determinações legaes, indispcnsa· 
veis para que tenha vigor lega.l, não podia 
elle ser tido por concluído. -

Em via-01• . devia-se considePar o de 1898, 
visto corno erri ·1899 não se fez a revisão da 
qualificação eleitoral. · 

Assim o entendeu a Caii)ara legal (Amo· 
rim). 

De modo contrario,a pséudo Cam.ara Cot1·im, 
a qual decretou que só fossem acceitos como 
vérdadeiros os títulos de 1900. Remettidos 
os tituloa novos aos pre .~identes das mesas 
se~cionaes, estes pot' officio declat'<tram não 
os pod,er entregar, emquanto nã.o fossem 
satisfeitos .os requisitos legaes, para sua ~on· 
clusão . 

Alter·açlío itleqal das secçõe$ cleit.o1·acs e 
mudança • dÔs locaes onde ·-.clcvinm func· · 
cionar 

.- Aos l8lie fevereiro de 1901, tendo-se em
possado a pseudo camara presidida pelo 
Dr •. Cotrim, a vocJu este todos os papeis rela
t .ivos á qualificação, . fez as alterações que 

Pela lei eleitoral (art. 39), a divisü.o do 
município em secÇlões clcitoraes o ~u. desi· 
gnação uos edificio::; para nclles so pl'o
cedor (Ls eleições ütr.:so-ha l)C]o -pt·csidentc 
da. commissão mHnicip~tl :1o terminar o 
alisbmcnto do ultimo an no da legislatura .. 
~ssa divisão de secções c designn.ções de edi
ficio.~ fez-:,;o em novembro de 1899, ultimo 
anno da legislatura. federa.l. A designação do,4 
edificios só pódc seralterada quando nãopu
derem servir pM· {o1·ça maio1· p1·ovada ( ar
tigo 39, § l 0 ) e a prova da força ina.iOl' Se 
faz como manda o § 4° do decreto n. 1.542, 
de I de setembro de 1893. Pois bem, o sup
posto pre8idente Cot:rim, por edital,. mudou 
logo alguns dos locaes, . sem os mot1vo3 le- ' 
gaes e apenas para fins. politicos: alterou ~ 
di_visão de secções, :pois que supprimiu d1 
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versas. No I o disti'icto, rmtcs dividido em 4 
secções eleitoraes, for~un esta.s por cltc di
vididas em i:rc;,o local da 3a tran 1f'eridopal'a 
cerca de 20 kilometro.3 de distancia, sem 
meios- racei.~ rlo cmnmunicação. No 3'-' cli ;_ 
tricto (Porto Real), onde existe un1a secÇ''i).O 
unica., foi tambcm transferido o local para 
edificio d.i verso. No 4° (Cmupo Bclfo) mu
daram· o local d<.L 2a :-;ccç:ão, que era no 
Ita.tia.ya para Boa Vista ( hoje Engenhcü·o 

presidente, o qual se pronunciou pelo;;; de 
1000. Foram, l)Ois, acceitos o;:; diplomas de 
um ali 1tamento ainda não concluído; Pp1~ 
nullidade f.lub ;tancia.l, nã.o pôde SCl' apurada 
cs:::a. secção. 

2"' secçíío do 1° clistriclo 

Nãó foi onviada a act<i. ; pelo me!loS não 
me foi pres nte. 

1-Iouve, entretnnto, .eleição· ; nulla está 
tambem, pelo vicio radicnl ·de terem. sido 
aeceito.; o; titulas nullo ; de 1900 c recu.;;ados 

· Pas~or:;) e bem assim o d<t 1". No 5" (Sanh 
Anm~ dos Tócos) n. 2a secção , que funccio
navo, em lima escola . municipal, foi transfe
rida para_ a séde da freguezia, proxima á 
13 secção, muito . dis~ante da zona de resi
dencia-dOS eleitoreS, I 0 lOCal C a 1'' ~ambell1 

· foi mudado. . · 
Em Vargem Grande supprimil·n.m a · 3o. sec

ção, conservando ·apenas duas e transferir,tm 
o loc.tl da 2o. _])ara; gNnde dist;mcia. No 
6° districto (S .Vicent<J Fm·rer) wpprimirarn 
a 2"'-secção, conservando, apenas uma, cujo 
lLcn.l mud<~r<tm. . · 

iliesas eleitm·!ws 

Segundo o § 3o do art. 40 da lei fcdera.l 
n. 35, de 26 de j~~ueit·o de 1892, <~s mesas 
eleitor-aos cõnstituicbs peh mesm '· fôrma 
c1uc as sccciomt.es, presidirão <t . tod<LS as elei
ções, que se fizJrem no período d<~ legisla
tura (3 annos). Ül',t,, tendo sido eleitas <tS 
mesa.s no fim de l8J9, Jl<tl'a a le~isltttura se
guinte, clhs não podii~m ser ·modificadas e 
a. suppressão de secções corresponde á a.l ;c-
ração da·;; mesas. . · 

A eleição das me-:a: consta do e·IHal publi· 
cado no 1'yutbul'ibá. 1 

Chcgad J o di ~da cleiç~o. 31 dJ março. o 
presidente Amorim co11virlou os eleitores a 
comparecer .nas· socç~õcs an ~criormcn te eles i
gnadu.s c a votar. com o : titnlõs do 1898, 
ultimas em \'igor, visto nt'to so achar con
cluido o alis ;n.mento de 1900. 

O lJScuclo pt·cslduntn Cotrim convidou a 
cqn:iparecm· nus secções novas e com os títu
los ele 1900: 

Ambos official'am aod membrós dú mc.~a{ 
das divel'da_.; SeCÇÕt1;: O primeü·o, ao.;; de 16 

.-secçõe .~. em qu3 o município fô r a dividido c 
o segundo, c.w.; de 13 secções, vi.-?to t::Jr :-::up-
pririüdo tre;. . · _ 

Dito isto, pa:-::so a fazor a · apuração da; 
actas do município de Rezende, que me fo
ram presentes. · 

. I . . . 
Ja secçao do to dist?·icto 

os de 1898. · 
O ·or. Jm:é ela Cunlm Ferreira, procurad01~~ _ 

e fi:)cal do candidato Dr. Mauricio da Abreu, 
<tpresentou um protesto, que 1;'oi recusado 
pela rriesa, ·ma:) acha-se transcripto nas no~ 
tas elo hlJellião Sodré, · 

3 o. secçi'io do 1° districlo 

· Houve duplicata de eleições. ·uma teve. 
logar no local anterior, conforme a lei e pe-
rante a mesa legal. - · 

A outra realizou-se em novo local, illegal
mente designado pelo falso presidente C_o--
t,riln, com a }Jresença de um só me~ario 
legal ... o Sr. Antonio Souto. Não póde deixar 
de ser acceita e apuracia a primeira, cujo _ 
resultado é o seguinte: · 
Dr. Paulino José Soares de·- Souza 

Junior.... . .... . . . . . . . . • . • . . . . 76 votos 

4" secçCío do to di.stribto 

Essa secção foi illegalmente mppt~imida, 
Não se tend 1 r cu nido a mesa, , não houv-e 
~~~ . ' 

Alguns eleitores dessa secção c be~n assim .. · 
alguns d<t 2"', cujos diplomas fo1•am indevi
damente rccusad.os, votaram perante o ta- '· 
bcllião (Sodró), como consta de documento, 
que vai junto. 

E' o seguinte o resultado desses votos : 
Dr. Pn.ulino Josó Soat•cs do Souza 

Junior .. ;..................... 16 votos· 

2" clistricto (Campos· Elysios) 2 secções 

· Nã.o devem ser apuró,das es,as actas, por
que, além de outras nullidades (qual o modp , 
para as 1i1esas se constituirem), rcsentem-so 
do vicio radical de se ter · votado com os 
diplomas nullo.; do alistamento não concluído 
de HJOO, o que é notorio e não será contes
tado pelo candidato contrario. 

Consta da aeta que, tendo-se levantado 
qúestão a. respeito dos títulos que deviam 

. ser acceitos como valiosod e tendo clous 
me3arios votado polos de 1898 c doU;; pelos 
de l 900, foi a duvida cltwimi.da pelo vot b do 

· 3° llistricto (Porto Real)-secçlto unica -

Pelos motivos jâexpostõs não póde 'deixar · 
de ser acceitil. c apurada a eleição effectuada 
pela grande maioria üos mesarios e presi:.. . 
d idtt pelo Sl'. Lcon Marins GHiy e rejeitada.:~ 
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a quo foi felta por Calimerio Fróes e alguns 
~ outros eleitores. O resultado é o seguinte : 

Dr. Paulino .José So:tres de Sanza Junior, 
61 votôs. 

4° rlisl?'icto (Campo Bello)-:-fa secçLio 

Houve duplicata. Não pôde deixar ·de ser 
apm·ada a eleição da mcs:1 presídid<L })Ol' 
João Vieira. ela Silva, pelas l'azõcs j<í cxpos-
tu. .. 

A acta da duplicata, além dos vícios ,já. 
apontados e que são communs a todas as 
actas fabricada :. pela minoria de eleitores 
partidarios da Camara, Cotl'im, rescnte~se de 
outros dete_itos e graves irregularidades, 
como, 'Verbi gratia; a falta de declaração do 
local onde f'unccionou. A apuração da acta 
legitima dá o seguinte resultado: .. · 

a que resulta de ter sido pela· mesa recusado 
um mesario que nella queria tomar.- parte, 
como consta do protesto lavra(lo pelo mesmo · 
nas nos tas . do · tabcllião, como constante de 
um documento que vao Junto., -

6° DISTR{C'VO 

Va:;gem 11legrc 

}a sec9ão 

·· Deve ser apurada a eleição realizad<L pe
r.wte a mesa legal, pr.eaidida pelo Sr. Bento 
de Barros Lyra Sotto MtÜOI' , no local deter
minado de conformidade com a lei. E' a· se-
guinte a apuração: _ 

O r. Pau li no José Soares de Souza Junior, 
l06 votos. - ' · 

Votos 
Dr. P~tulíno José . Soares de Souza 2a secção 

Jumor · · · · ·. · ·. · · · · · · · · · . · · · · · 110 ·· A . ·eleição realizada sob a . pl'esideilcia. 
Dr. Francisco Rangel Pesta1a.... 2 do Sr . Octa,vio Pereir·a dos Santos Braga, 

() d 4 z perante a mesa legal e no local detel'minado 
,.,e. secção o o ( ist1'icto, coníorme a lei, dá o seguinte res}lltado: 

Pelas . razõos já expcndidas ( em relação , Dr. Paulino José Soares de Souza- Juniór, 
aos diplomas e aos locaes ), devo ser apurada 163 votos. · ' 
:1 eleição pt•csidida pelo Sr. Joaquim Silve- Dr. Francisco Rangel Pes.tana, 1· vóto. 
rio de Carvalho. A acta da duplicata, além 
dos- vi cios ,já conhecidos, est;i eivada de irre- A duplicata, além das nullidades já sabidas, 
gularidades,,que a tornam nulla como a de es~á eivada de outras. E;:\~:;im que a _ me~a . 
declarar que a eleição teve loO'ar ás noue fOI, regularmente CI)OStltmda p~lo mesar1o 
horas. · o umco, que compareceu e . conv1dou quatro 

O resultado da apur.tç~ão vertladeil•a é 0 .e~eitores para cornpletuJ·a. 
seguinte : . . .. 7o DISTRICTO 

Dr. Paulino .To~ Soarc-3 de Sduztt Junior 83 
votos. ' " 

·5° .DISTRIOTO 

Sant'A~,na dos 1'ocos 

P sccçã.o 

Houve duplicata. Pelo; motivo.> expostos 
eleve SOl' apurada a act.a. da eleição l'e:tliza.da. 
sob a J)residcncia do. Sr. Olympio José de 
Alvarenga, rejeitada a duplicata. E' o 
seguinte o re.:mltado: 

Dr. Péwlino.José Soares doSouzu.Junior 104 
, votos. -

2& secção 

Houve duplicata. A acta que, segundó as 
condições de legalidade ant:Jriormente esta
belecid<is, deve ser apurada, é a dà eleição 

_, realizada sob a presidencia do Sr. Antonio 
de Azevedo Carneiro :Maia, cujo resultado .. é 
' o seguinte: / 

Dr. Paulino José Soares de Souza Junior, 94 
:vo·Gos. · 

A duplicata, além da~ nullidadea já conhe..; 
c idas, resente-se de outl'as,como por exemplo, 

Seio Vicente Ferre1· 

Secção. unici1 

Não houve eleição leg 11. · A acta quo foi 
enviada não pódc ser• apurada:, porque é o 
transumpto de uma eleição illogalmcnto 
realizada, a sct' oxa.cto qnc ella so rea
lizou. 

E:-~s<L elciç:í.o a que concorrer<~m a.p(ma.s 
dous mcsai•ios, ,nflo púde ser apur·ada p)rque 
f'oi feita com diplomas nullos, em local de
teL·minado contt•a a disposição exp1•essa da lei 
e por muitas outl'as nullid<tde3, como, por 
exemplo; não estar a. act<L da; eleiÇão 
assignada pela mesa, quo. apenas subscreveu 
a lista final dos elGitores que votaram. . . 

Demais não consta da acta a nomeação de 
escrivão nem se declara. qual o titulo em_ vir
tude do qual o Sr. Theodoro 'Fernanda Cam
pos declara que éstá cml(orme a lista. 

O resultado t~hl.das varias secçõos .do mu
niclpio der Rezende é, pois, o seguinte: 

Dr. Paulino José Soares de Souzu. Junior 
803 votos. · 
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sessio -iíf-Tsoi. juNí.iõ""'i)J~ toor-~~ 21r 
' -

------~~----------~--~--------------------~--------~,~------------~ 
Dr. _Francisco Rangel Pe Jtann. 3 voto.l. 

· Tal6 a verdadeir:à apUl'açãJ da eleição 
realizada no dia 31 de março: -

-Dr. Rangel D;•, P:o ulino 
- Pes~ana JuniOL' 

I~wrn, d.à Pirn,lty. 3:l0 -votos :17 vJt~s 
Sn,n tõt Thorllza .... !)0 --

)~ 275 » 
ValiHJça .......... - 1~~4 » 3·!3 » 
S. João Marcos .... _)) 260 » 
Angra dos Reis ... 232 )) 180 » 
P.araty ........... 173 » 13.:3 » 
Rezende ..... · .. . .. :~ )) 801 )) 

Baera Mansa ..... 72 >( 62 » 
----- ------

1.160 » 2.541 » 
A votação da Barra. 1lo Pirahy ost:1 s.uj,~ ita 

ao proteste> que <wima ftt.. _ _ 
Em conclusã<J: Si os papeis da eleição rea

lizada no 5° districto do EsttLdo do Rio de Ja
m~iro n~ dia 31 tb m11rço me f'orern de novo 
feitos cóm vista, prutesto porum ex11mo mi
nucioso das acta.s, o quo não me f'Ji .[?Crmü
tido fazer por edca;~mz de tempo. 

Requeiro_ á honr·ada Commiss1o de Po
derei3: 

que ~ã.o seja t:Jnudo em co·nüd :n·~tçã'J, por 
ter sido expedido por uma junta apuradora. 
illegal, o clo::mmon&o qu:; c"o.n a denominação 
do diploma lhe _'foi cnvhdo ; · 

que a. Commis:lã'l pr·ocJda ew-officio <t apu
ração das actas cnviad.ts pllli.L~ me5as olei-
toraes · - · · 

que ~oquisite do Se:utdo Fcclm·al ai! a.cta.~ 
do muriicipio do Valenç:t o bom as~im os do
cumentos juntos pelo D1.'. Joaquim Ma.ul'icio 
de A breu 1l c::onto.;ta.ção, qnc fund:tlllent m, 
ao diploma. de Sen.tdot• por outt•o ca.ndido.to 
apresentado áqncUa. idt-t corpomção, liJ
eumcntõs relativos ;i, du~llca't.a. do c;nmLra c 
do oleiç~õos em Rezon·lt•, poi;; Cttço m,ms cs:~es 
d.ocumnn_tos o a cl_l<;s )TIO ropo~·t0 ; _ , 

q11o so,1u.m roquuntad•JS do podm- compo
t~ntc oilliv~·os ltuc sc :·vira.m nu.qelcic;.ões t•eo.
llza.dus nas qun.tro soc~~ucs do Rio Clat•o. c nas 
socc~uos 3n, 7u., 10" c 12a. de H<u•t•a. Mansa.. 

Rio, 2B de maio <le 1901. - Paulirzo J. S . 
de Sott.za Junior. -

José Alfredo Sodr0, serventmu•io vitalício 
do primeil·o ofiicio de TalJelliãl. de nota.;;, do 
publico judicial, escrivão do . cl'imo, fla pro
vedol' ia o resíduos, nesh cidade de Rezende 
e seu tc1•mo, Estado do J.Uo· de Janei
ro, etc; 

Certific.J que, a requ3r·imento ver'.lal ·do 
Doutor .José da Cunha. Fel'l'eira., 1'evendo o 
meu livr0 de notas nul!iet•o q_uari:mh e nove, 
delle ás tolhas sessenta e uma. á sessenta é 
duas verso, - constam os , document<Js , dos 
theores· seguintes :-Registro do protesto 

.C!'roara v, li 

abaixo :-Rezende, trinta e u.m de. mn.rç9 
ele mil novecentos e um.-,-Illustrissimos Se
nhores. -:-Na qualidade de procurador · do 
Senltor Doutor .Jón.quim Ma.uricio de Abreu 
(document J jttnt 1) c:wdidato ao logar de Se
nador, na. eleição de hoje, trinta. e um do 
corl'.:mtc, venho pt·ot3shr, perante essa me:;a 
da segu rtla, SJcção do . primeiro dish•icto,_ 
C1ntra a eleição U.hi J?L'oce.dida, pelos moti-
vos sJgiün to.-3 : P l'imeiro ·ter-se in~tallado 
a. me.ó. eleit'lra.l depois da hora legal- (dez 
horas) ; SJgunlo, torom os m~sarios consi- 
dot·a.no validos apenas ·os · titu(os · expedidos , 
pelo Senhor Doutor-Ed n:trdo.A.ugústo Torres 
cotrim, conccrnen-!les ao alistamento de mil 
nove~ontos, que não se acha incluido na fór- . 
nu. da lei. 'federal-; Te rGei r o - terem sido 
recusidos os i.itulos do alistamento de mil 
oitocont._.s e noventa e oito, unicJ em vigor. 
vi;;to não S::\ t:n• feito qualificação de mil · 
oit Jc~nbs o noventa. o nove. Por ostas fun
damentos, Vllm o al1;1ixo assignado a.presen-
t<l.r o seu prot.esto pela. nullidade desta elei
ção, solicitando que seja transcripto em a~ta, 
p1ra. os fins do direito e de a.ccordo com a 
lfli. SJurlaçõ : s. Illustri~simos -Senhores 
P l.'esidente ·e me·.>a.rios da. segunda secção 
ele i tor·a.L . _ do p:imeiro districto (cidade). 
7 Por pro,CLtra.çã.o, Doutor José da Cunha Fet•
,roir·a,. (Es~ava a firma devidamente reco
nlmcida.). L~ nada · mais ., se continha. 
cunti :llta. nem declarava emo -dito protesto, 
a c·rjo original me r~porto e aqui bem e 
ftolmcnt.l regi,;trei, nesta. cidade de Rezende, 
a.os tl'inta e um de março de mil noveeen-
tu~ c um, tts 1.r0shoras da tarde. Eu, José 
ALCt•cdo Sodré, ta.bellião, que o escrevi, con-
feri c a.~signo com ·o prot3s&ante e a;; te~te
munhtts Heitor Bittencom~ e Luiz Pistarini, 
a. ÜHlo pros~nte:.- Dr. José da Cunha Fer
?'ail·a. -H eito1· 13 i tten"-cotwt.--' Lu i:: Pistarini.
Joao Alfi·edo SadNJ. -Declaração do ·voto na. 
(tn~ma. <1baixo : S·tib:\•n qmtntos esta virem 
q_ue no nnno do Nascimcnt') de Nosso Senhõr . 
.Jesus Chri::~to t\e mil novocont.os e um, aos . 
trin-ta. c um d~1.s dJ me1. de março do dito 
a.nn 1, tí.sqmt'tt•v hm·as da tarde, nesta cidade 
de Hmendc, em meu cartol'io, perante mim 
tabcllião, c:>mp:~reccram os cidadãos eleito-
t'e' Seraphim Franci.~co de Carvalho Juniol' 
(titulo numer·o IJ.Uarenta) Raul da Silva Pi
nheiro (tituJo nümero quarenta. 9 sei.~) Anto-
nio Pereit·a de Azevedo (tLulo numero cento 
e setonta.), Joaquim Augu~to de Sampaio 
(titulo numero duzentos .o quinze), Manoel 
Sóare3 de Oliveim (titulo numero oito), Joi1- . .. 
quim Victorino do Oliveira (titulo numero 
duzonto3 c cincoenl;a e sete), José Soares dos 
Santos (titulo numero quarenta e tres), José 
da Costa Larangcira (titulo numero duzen~. · 
tos-o vinte o quatro), Candido José B<1l'bosa. 
(titulo numero duzentos e dezoíto), Zachi1· 

~~ 
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rias Ro(lri()'ues de Souza (titulo numero! Cttnha !en:eira.-Jose_ Scia_,·es _dos Sw~to~.
quarcnta e quatro), Astolph~ Villaça (titulo Rmtt Pm!te.tro.--Joaqw1~t !Tzcto,·mo ~~ Olwew~. 
numero cento e quarenta. e cmco), Alttvo de -Franctsco Alves dq, St_lva.-Zac5'-Has Ro~1 t
F<tria Alniada (titulo numc>.ro cento 0y sm;- [!ttes de Sm~~a.-Seraplmn Fr~11c1sco de C.cw
scnta e sete), Anaclcto José d.c Azevedo vallto Jwnoí-.-Anacleto Jose. de ~zev.er~o.
(W;nlo numero tt'lnta c sete), [•'ranc.isco Al~ Anmmdn Bm·uosa Nowtcs.-Lm:; P1.slM'tm. 

· -ves(la-Silva(titulonumerocentoeol,tc~tac , .. . .. , b . . • 
·t ) J. • v ll ·. d C"I'v · l!to FJ.llto (1· 1t 11 J0 Rcq<::;l1 o do Jn olesto a mxo 01 ,o , ose e oso c "' <~. . , . • . . . 

numero cento e qu~rcnta e sete) Dl'. José d_.t - Protesto-O almixo assignado, mesario da 
Cunha Ferrei~·a (tl~ulo · 1~um~ro dou? nul I á secçã.o cleitontt deste di.:~tl'ict.o de Santa 
noventa e. ~In~o) . os pnm~tros, elcttores Annn, dos Ti)c·os, tendo comparecido no logar 

rl?s quarte1roes q~nnto o qmnto A, sexto 0 desiO'nado pela carna1'a presidida pelo Sr. Dl'. 
vmte e um e o ultuno do dos d~zcnove-e- de- Eduardo Cotrim, ahi esteve até as ll horas, 
ze~ove A e _c.~mo fiscal do candidato Dr. ~0:1- sem que se tivesse organizado a mesa; nessa 
qmm Matn'ICIO de Abreue todos conhecidos o.ccasiã~) tendo 0 mesario João Ourique Fer
de mim tabelliõ.o e da.s duas testemunhas 1~eira d~ Ao·1üu,r e os supplentes Eleuterio 
abaixo nomeadas c. ·as3Ignadas, do qu~ d;m Al,rcs Barbosa e Silva c Libm·ato Rodrigues 
fé, e por todos umfor~1eme~te me fo1 _d!to do.3 s,-i:nfos convidado dous eleitores; recusa
que,_ tendo. comparecido ·u.s respect_,na~ ram acceitar o abaixo assignado par<t. fazer 
secçoes elmt?ra.es em q~~c votam.' lh~.:. fot parte da mesa, e com os eleitores convidad~s 
recusado o (hre1to. do vo.o •. sob prete.l:.t? de or(J'anizara.m a. mesa, ás 11 horas da .manha, 
nã.o. ~stare1~1 muntdos ~c t1t.ulo~ da ulttmn. tudo contra a oxp1~essa disposição da lei . 
rev1sao e~eltoral de nul ~ove.~entos, sendo eleitoral ; em vista dissO', o abaixo assignado 

. que o ele1tor de nome Fr anc1sco Alves da protestou verbalmente perante a mesa, pro
SHva. encontrou fechada a casa ~nde _func- mettenuo lavrar o seu protesto- perante o 
ciona nesta cidade a quarta secçao ele1toru.l tabellião, 0 que faz por este meio para os :fins 
bem como o mesmo s~cc~dell ao de nome de direito e retirou-se, vindo votar na 
Dr. José.da Cun_ha y~rr~ml, fiscal, d~ ,~11:1 secção de~ignad<L pela camara: presidida 
dos cand1d~os a elm_çaG-.Junt.o ~ reíend~ pelo sr. capitão Alf1'edo AntoniO ~e Amo
quarta· secçao. do P~'m~e,u'o thstucto •. e po1 rim, que tambem . estava funccwnando. 
isso, uzando de ll:m d:trmto .que lhes íaculta Sant'Anna dos Tocos, 31 . de março de 1901. 
a lei f~dera~ v~gen,te, v.I__nham vota1· _Pe- -0 mf'sario; Antonio de Oliveú·a Pm·to.
rante m1m prn!len·o talJelh~o, e em .seg~rd~; Conio testemunhas dJ. recusa, · Joao de Alva
exhibindo . seus títulos, CUJa · ... n~~eraçao Ja 1-eng(t Cint?·a.-Atfonso Francisco Ribeiro.-

. ficou referida, aprescn taram-se tr1.nta 0 dous E · nada mais se continha nem declarava 
envellopes H~cbados, ,sendo deze~e1s • com.c.. 0 em 0 dito documento;· a cujo or-iginal me 
rotulo para Senador, ·que por num tal?ell1ao repol'to <f que aqui bem o fielmente re
n.lJertas e apur.adas as cedulas que con.twlmn~ gí.;ti·ei pee<.tnte as testemunha; Armando 
deram o segum:.c r~sultado: Para Sonad~I Novacs 0 Dr. José da Cunha Ferreir<.t, a tudo 
Dr. Joaquim ~mmcio de .Abreu, ,dezesNs prcsc!ltes ·e conhecidas ~e nli1~1 José Alrredo 
votos, e dezesGis com ~ rotulo P~ a D<'p.u- Sodr·~, tahellião, q•te a (•scrcvL-Antomo d~ 
tado, _que., abertas por· mnn t~bollJao e apu- Of.ive1:1~a p 01-to.-Amando 'Novaes.-lli'. Jose
radn.s, as codulas deram o segmntc resultado: da Cunha Fen·ei1·a. g nada mais se continha 
Para Deputado Dr. Pat~Lino Jo:::é S~n.res c declarava cni os ditos documentos quo aqui 
de Souza . Junior, .dezcsms votos. b de bmn 0 fiolmontc fiz cxtr .. dtit• a presente ?Cl'
como ·assm~ o dtssel'Ulll . do que dou tidã.o, :L cujo ot'iginal me r.;porto ne.'3ta. clela
fé, ~~ pedmtm e outorwara~n ~1ue <;t~ de de Rezende, <WS 18 d~ I2l<Lio de 1901.-E~ 
tabellmo, lhes tomassç_ em J~unhas n :~a.s José All'redo Sodré, cscriva'J,quc a sulBcrcvl 
~s seus votos, o que pol' mnn tabeUm.o, e as;i(rnci.-J. Jllf1·edo Sod1·d. 
na fôrma dal ei, foi a feito perao~c os rele- · o . 

ridos eleitores e as tcstemunlla.s ·Armao~ o Independente de sello p~r _se tratar de 
Barbosa Novaes o Luiz Pistarini, a. tudo materia eleitoral. - O escriVao, J. Alf,·edo 
presqlltcs, c lhes lendo a pres2nte dcclaraçã.o Sod1·d. 
de voto e as j<t ref'eridas testemui?has acha- . . . .. . . , . i • 

ram-a conforme, acceituam e ass1gnmn ,co~; «~t~l'l'~ Mansa, 4 ~o <tb~ll d~ 1901- J!i~mo. 
as já referidas testemunhas. Eu, Jo~é Alfredo am1go Sr. Dr.- Paull:1o - Fehzm~ntc Ja lh~ 
Sodré tabellião .que a• escrevi.- Joaqui1n pr•eveni que eu aqm :pouco po!i~r1a. fazer .. So 
A!.!fJUs'to de Samp~io.-Cm:dido Jos.rJ Ba,rbosa. pudQ.c.u;·_~n~~r ~-1 .~ot?s,; a. Dt:'·~~<). .d~u seis : 

" ·-Josd da Costa Lm·ange•1·a.-Jose .Vclloso de Q1.mt~s a::s ir,,tnca.s v2..1 Jlttrl,L n~a.~s SOl das o~
Om·valho Filho.- A.stolpho Valaça.-llianoel tras íl'oguczias, porém as n~tiCt<l:S quo c~n 
Som·cs de Olit,ci1·a.-Altivo de Faria Almada, rem dizem q~Ie lt~uve vo~aça.o ah.l. .9 pl~lto 
-Antonio J>m·ciJ'a de Jl.;evcdo.-DP. Josd ela correu o mars fno pos.~Ivel; · Sl nao c-:jtou 
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doente pollia fazer um bonito, po1;6m levan-
tei-me no dia da eleição. · -

Çreio que é preciso o Dr. Miguel de Car
valho não o deixar esfeiar ; assim terei o 
pritzer de ver o nosso partido organjz<tdo. 

O coronel José Ci1etantJ quasi quo deu que 
eiltender q11c o legitimo can1lidato crr~ o se-
nhor. ' · 

Muito de pt•oposito restabeleceram a co
lm~rca nn. ve.3pern, ll<t eleição. Mnito breve 
havemos de voe essa força indomitu..· contra 
nós; desap'pa.1;ecer. ·.· · _ . · · 
. Sempre com toda estima c .· consideração 
de v. Bx:, amigo o cren.do, Manoel Vicente 
dos Reis. » . 

REFUTAÇÃO POR PARTE DO SR .. DR. RANGJ;:I, 
PESTANA Á CONTESTAÇÃO DO SR. DR. PAI): 
LINO DE SOUZA JUNIOR 

A que é dignament_e presidida pelo Dr . . 
Eduartlo Torres Cotrim, funcciona com toda 
a regularidade, tomando parte ~m. suas 
sessões os propt•ios amigos do illustre contes
tante, Alfeedo Antonio Amorim, Henrique 
GOJ)1es da Fonseca c Dnlpllim Barbosa de Al
meida, que a principio se diziam eleitos p:tra : 
nma outra camara. · · 

Aquella allministra em todi1 a plenitude de 
funcçõe~ os negocias do município, perca
bendo impostos dos contt•ibnintes municipaes 
e correspondendo-se ofiicialnien·&e com o go- ,
verno do Estado e com todas as autoridades 
administrativas e judiciariarias delle. _ 

Quando, porém, se désse a cumulativa 
cxi:-;tencia de dua~ camaras • no municipio, o 
conflicto ;~:ó poderia ~:er ref:olvido pelo;; Po
deres Executivo e Judiciario do Estado ; não 

·cornpetiri.L á Camara dos Deputados co-
nf(eccr delle e sanal-o. 

Recebendo o ahalxo . assignn;do. do vcne- Dada esta explicação em homenagem á 
rando Sr. Dr. Rangel Pestana a honrosa verdade, p~ssa o abaixo asslgriado a exami- _ ·. 
inc).lmbenci::t, de defender pern.nte a nobre nar o proce:3so e.leitoral dQ districto. · 
Commissão de Poder13s a legitimidade de sua Ante.:;, dir<t..quo nq estudo de· cadi1 acta' 
ele~ã0 de Deputi1do- ao · Congresso Federal rião se propõ3 a de.;ccr a minucias, pois esüt 
pelo 5° districto do Esta:Llo r]o Rio de .1a- convencido, como tambem ·o estar(L a hon
neiro, recebeu igualmente a formal e grata .rº'da Commi:;sau, que actas ,perfeitas, orga> 
:recommendação de não iniciar, e nem accei: nizadas de intcír;~l. conformidade com os mo
tar djscussão- estranha . ao proprio processo · de los officiaes, só a;; fahlificadas. 
eleitoral, sobretudo de caracter político e Rasuras. borroes, entrelinlli1s, olvido de 
com réferencia i1bs acontecimentos de seu algumas formalidades sempre hão de appa
Estado, afim'de que possa ser mantido sereno recer. mor·mente tratando-se de tral)alho rc- · 
o estudo do unico assumpto, subrriettido .á. digido c escri:pto · em centros· agrícolas por 
alta, mas cii:'cumscripta, competencia da pe.~::;oal alheio a· essi1 espec~e do serviço. 
honrada Commissão. ·· Semelhentes ·defeitos ni1 eleição d :~ que 

Seguindo _ "à risca. esse progri1mma, be(U no.> occupamos, tanto existem nas actas, que 
nos poderíamos dispensar de · entrar D.i1 aproveitam ·ao Dr~ Rangel Pe.;;tani1; como 
;i.preciação da legalidade com que fm\~cio- na.; favoraveis e .sympatlücas ao illustrado 
nou a junta apuradora de. Rezende, tanto contestante. · 
mais qu<1nto é afinal á honrada. Commis~o No procCS '\O eleitoral. como em quac;:;quer 
que\compete examinar c apurar a votação. outros, ha nullidades substanciac.-_; e nullida-

Ess::i questão da boa ou má proccdencia; do de: rclu,tivas. Unicamente · das primeiras se 
diploma só tc1n alcance, no começo do~ tra- deve preoccupar o poder verificador; as ou
bi1lhos de · uma nova legislatura, porque, tras cedem (L verdade, que se apura dos pr0 ~ 
então, disso rersultn para o diplomalio o di- prios documentos om que ellas occorrem. 
reito de tomar . parte nos trttbalhos dus O 5° districto do Bstado do Rio de Ja- -
sessões preparatorii1S da Garoara dos Depu-, noiro se compõe de dez rin~nicipios que, col
tados ; em eleição eifectuada durante a. legis- locados na ordem em que figuram na con- -
li1tur::i, pouco importa apreciar a compe- testação_, são : Barra do Pirahy, Santa The- · .. 
tencia da jun:;a para expedir· o diploma, uma reza, Valença, S. João lVlarcos, Angra dos _· 
vez que'a apuração de faéto e de direito se Reis, Paraty, , Mangaratiba, Barra Mansa, 
devolve á Commissão de Poderes: Rio Ch1l'O e Rezende. 

Bart•a do Pi?·ahy •. 
B1ltretanto, para que nosso ~ilencio não 

possi1 ser tomado como adhesão ás increpa
ções feitas á Camara Municipal de Rezende, 
cump1~e-nos assegurar que os factos não Este município comprehcnde seis secções, 
se desenrolaram eiactamentc como foram em uma dt1s quacs, a :i", não houve eleição. 
expostos mt contestação, · sem duvida por N<.~ cópia da acta da 2n secção ha uma 
in1iel informação ao Ulustre contestante, - · lacuna , provenicnie de lapso do copista. 

Como 1se· demonstra pelos · documentos de Não foi contemph~do o nome d.o· illustre con
ns. 1 a 8; que exhii.Jimos, não e~iste dualidade l testante, nem os 18 votos que obteve. Offe
de camara.municipal em Rezende. ,. · rocemos outra cópin., igualmente autllentic.a, 
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em que não se dou á omissão, ··c requeremos 
. que por etla. seja fdta a apuração. f>a.ra. a 
~erteza de que foi aquclla a votação d:1.da. 
ao illustre contestante, basta cvtejM o nu
mero de eleitores que concorreram · á. . ~lci
ção, com o numero de votos a.pura.do3 pa.t·a. 
o Dr. Rangel Pestan:t. Ainda lut um outl'o 
elemen•to pam o exame, a otcição · simulttt-
n.ea para Semvloe. , 
· A acta, que nprcsentamos, é o documento 

n. 9. 
Apuração: 

Ia secção . 
. 2a. :.· 
3~ » não 

houve elei
ção. 

4" secção. 
5a )) 
6a. » 

TotaL. 

Dr. Rang.·l 
Pestaua 

ílO voto:; 
ir· » 

71 » 
6 ·~ » 
.66 )) 

330 » 
. Santa The1·eza 

Dr. Panlino .de 
Souza 

10 votos 
18 )) 

5 )) 

IR » 
4- >> 

.55 » 

Tem cinco s.;cçõcs este municipio. Fot'am 
apresentadas qua;ro actas. · . . · 

Offerecerrios ( doe. n. lO ) . a acta da 
eleição a qu~ SI} procedeu . na 5a. sccçãv: 
Como ella .foi feita sem livros e sem cópia, 
officialmente fornecida, do alis&a 1iento, 
objectos recu.~adus á l)~cção pela respectiv.L 
Cama:ra .Municipal no intuito de evitar que 
funcçwpasse a · mesma. secção, nos abstemos 
de contemplar seus ,votos na apuração, que 
é a seguinte: · 

Ja secção 
2& « 
30. · (( 
4" (( 

Total 

Dr. lla~gel 
. Pestana 

17 vóios 
ll (( 
~9 (( 
2J (( 

DO 
Valença 

D1·. P;lu:ino de 
Souza 

122 votos 
liO « 
56 « 
37 « 

275 

Está dividido e;;te municipio em 12 seções. 
Foram apresentadas seis ac"G;J.'l. · 

Apuração: 
fr. Rangel Ur. Paulioo de 
· Pesta11a .Souza 

}a secção 15 votos 44 . vo.tos 
20. « 17 )} 15 )) 

3a « 22 )) 16 » 
411 secção Desen-

gano o votos 41 votos 
5a » Santa 

IzalJel 33 (( 81 . )) 

6& » 35 « 5(j » 

-
Total · 122 253 

'O digno cont3stante reque-rquesejam re· 
qubita.da; do Senadoas cópias de actas que 
t~Llbm. Não no: parece acceitavelo alvitre, _ 
p.)rquanto o : Senado não poderá· cader de 
prompto t1.es documentos, ainda a elle 'ne
c~s;arias para, o reconhecimento da eléiçã.o 
pi1ea Scna(ior, e assim· ter-.~e-hia de demorar 
o reconhccimenb do DJputado eleito, pri• 
vando-o do-exer,cició ·de · S3ll mandato. 

O. digno contJstante. teve tempo de sobra, 
corc;1 de doud mezes, para p·reparar. seus 
meios de defesa:. Não é justo que soffra quem 
não~ o culpa.do'-pela falta dos . documentos. 

S. João Ma1·cos 

São sei.; a .; secçõe.;; da :te município. A' Ca
maea só .foram remettidas duas actas : a da 
1 a secção, onde de facto não houve eleição, · 
e a da intituhtda 7~ secção, ·que absoluta
mente não exi:;te no município. 

Apre.;enta o ahaixo assigimdo odocumento 
sob n. li, que é umaeer_tidão pàs.~ada pelo 
·:ncret<trio da Camara. MUnicipal de S. João 
Ma1•co;, da. qual consta que em ses . .,ão da 
mesma camat•a, c.}lebr..t.da em 21 de dezem
br·o de 1899, épJca regilla_mentar, foi ~o 
município dividido em seis - secções eleito- .. 
raes, e que pará cada uma dessas 'Secções -· 
fueam ao mcmpt3mpo elé_itoso~respectivos 
mesarios . e seu.; ~-rtpplentes. , · 

DamoA-oA.nomes do.; eleitos para a I à sec
ç-ão. Reconltecerê."t a honrada Commissão. que
nenhum dellés fi<5ura na. a !ta da ta.' secção, 
que abusivamente lhe foi" remettida como 
docum3ntó vaU o _;o . 

Mesarios eleitos par~ a 1a secç,ío 

Cl'I3SCJ3ncio de Souza Lopes . 
Pedt·o JoJé da Silva. 

( 

Antonio Pddr·o d .t Coata Docca. 
A1;lindo Perell'a da Cruz. 
.Toão .Caetano dn Oliveira Guimarães. 

Sttpplentes 

Manoel Martins dos Santos. 
José Pereira de Barros. 
Modesto Berna.rdes de Loyola. · ... 

. Sênô.o este o pessoal da mesada .• P· secção, 
na acta apresentada figuram coíno mesario3: 

RaymundJ de Mello. 
Luiz dos Sa.n tos Corrêa. 
.José Paulo de Assumpçã.o. 

completado o numero com eleitores convo-
cados na occasião. · 

Pôde haver pl'ova mais patente defraude 
eleitoral ? · • . 

Quanto á celel>re 7a secção, a alludida cer
tidão prova que cllà não existe; pórquanto 

,as secçõês do município não passam de seis. 
Essa 7a. secção jj, quiz introd,u~ir-se . ~a passa.- · 
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da verificaçã_o de poderes, a do anno findo; Sm·iam 9l voto:3, que legalme11te o Dr. 
· mas foi repellida pela commissão de então e Ra.ngel Pestana podia reclanút~' que fo.:~:;eni _ 
pela Càmara dos Deputados. E' caso jülgado. ded~1Zidos da totalidade dos votos apurados 

A verdade é esta: lias 1", 2a. e ()a' secções ao seu di.:ltincto co11tendor ; nHs; não o fará, 
do mi.mic_ipio de S. João Marcos não houve convencido, como se acha, de q1.1e lhe for,tm 
eleição~a.lguma em 31 de março proximõ pa'l- dados. 
sado. Os eleitores da la e dâ 2·', em· numero Barra -Mansa 
de 80, votaram na 4a secção. __ ·· - . 

O abaixo assignado _ submette á conside- São 12 as secções des&e município. Foram . 
ração . da .honrada Commi~são as- actas da remettidas todas ·.as acttts. N<~ . cópia da 
3a, 4a · e sasecçõe3 (does. ns.: 1.2, 13 e 14) · actadtt 6"' secção deu-sJ omi:Jsã'l identica á 
é requer que por ellas seja feita a apm•ação. occorrida na da act<t da 2a secção do niuni~ 
Estão revestidas de todas as Jormalidades _c-pio da B:.t.rra do Pirahy ; mas, o prejudi-
legaes. cado desta vez foi o ·_ Or. Rangel Pestana 

Seu resultado é : cujo nome não foi mencionado, e nem su~ 
votação de 83 votos. · 

31 secção. 
4a » 

DI.', Rangel 
J:'estana 

· 71 voto.:; 
. 283 » 

Dr. P.iul.ino 
de Souza 

O votos 
b - » 

Off~rec_emo~ (dcc. n. 17). <!_utl:a cópia a•t
. thentwa da dtt:t· acta que nao Incorreu n;\ 

mesma lacun<t , e recltieremos . que seja ella 
aproveitaua para apm•ação, cujo re.sultado ê: 

5a >> 176 . » - • o" » 

Total. ... 530 o » 

Ang1·a dos Reis 

Este ·município con~ém cinco secções. Fo
ram apenas remettidas quatro actas. O abaixo 
n:ssignado exhibe a d<t 5a. secção (doc. n.--lg)) 
Ilha Grande, e - tamhem requer a apuração 
da. mesma, cujo resultado será : 

la secção. 
2:1. » 
:lll ». • 

)) . 

)) 

Total. ..• 

Dr. Rangel 
· Pes.taná 

71 votos 
69 )) 
64 . )) 
28 » 
76 ». 

308 » 

. Pa1·aty 

.. 
DI.' Paulino 
, de Souza. 

67 votos 
65 » 

. 16 » 
33 )) 
45 » 

226 » 

. Comprehende 'este município ·.quatl'O se
cções, cujas actas foram apresentadas : 

Apuração: " 

la. secção. 
2a. )) . 
3l\ » 
4a » 

Dr. Rangel 
. Pestana 

32 votos 
55 » 
4Ó » 
46 -» 

Dt·.Panlino de 
Souza . 

26 votos 
<17 >> 
:30 
35 

» 
» 

Tota:I 173 138 _ 
As irregula1•idades de tae.:; ac tas, a que de 

um modo vago se refere o illust.rado contes-
. tanta, consistem em teram rec~üdo 0:3 votos. 
da 1 a secção· (26 ). e o.3 da 3!1' -(3J) no .unico 
nome ~ Dr; Paulino .Junior, e.._ o:-; da 4a. _(35) 
no nome- Dr~José P;.mlino 'Junior. 

l.a SdCÇão. 
2.a: » 
3."' » 
4."' - » 
5."' )) 
6;a secção 
7.a » 
S;a » .. 
9." » 
toa ». 
ua » 
12~< :. 

Dr. Rangl'l 
. Pestana 

105 VO~OS 
8 » 

61· ». 
157 .» 
20 )) 
!'3 vo-~os 
60 » 
6(). ' )) 
lO » 
40 » 
34 » 
83 » 

DI.'. Paulino 
de Souza 

35 voto3 
8 » 

- I » 
-- o » 

15 » 
·21 v:ot ;s 

6 )) 
43 » 
. 9 » 
o » 

10 - » 
13 ' » 

Total... 721 .161 

Como neste município o nome do Dr. Ran
gel Pestana alcançou grande sulfragio, contra 
elle assestou o nobre contendor suas mais 
fortes baterias. 

Combátendo as eleições de algumas secções 
e invocando nullidades de suas actas, apre
senta argumentos, que não procedem. 
As~im: 

~a).....,. entendo que a acta. da l"' secção não 
exprime a ver(lade da eleição, porque _ o 
aquinbôa apenas com 35 . vo:;os, quando _ -
um amigo (cuja. idoneidade não se sabe 
qual . sPja) · em carta ·· (cuja firma não 
estiL reconhechlit) lhe annuncitt ( ali<i.;; em 
termos pouco prcciso.3) que sm1 eleíçã.o· <tl
cançou ol votos. A consequéncia que dessa 
carta tira o illustec contestante é que a acta. 
se tornou suspeita ! · 

b) ha vicio radical na acta. da 4a seçção, 
porque della se deprehende que em unía 
unica. cedula se votou englobadamente para 
Senador e para D.eputado. 

A respo.;ta a est<t censura ê solicita.r da 
honrada, Commissão a silnples leitura. 
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da acta~ · cujo texto é: - « ... o à proporção 
que cada eleitor comparecia., cxhibia seu ti-. 
tulo e depositava na urna duas cedulas, uma 
com o rotulo para Deputado federal e outra 
para Sena,dor feeloral. .. , tendo votado 157 
eleitores. » · · 

c) a acta da sa. secção contém uma r<1.sura 
proposital }mra inutilizar-lhe lO votos , por
quanto, tendo ticlo 53 votos, <L ·acta só men
ciona 43. 

E' questão tn.mbem de cot.e,jo entre o - nu-
· mero do votn,ntcs e o ele ~rotos dados ao Dr·. · 
·Rangel Pestana. E' bem ele ver que, si com
parecera,m 103 eleitores e o Dr. Rangel Pes: 
tana teve GO votos, o Hlttitrado contestante 
não podia t~n' tido mais de 43 votos. A rasura 
ou borrão proposit<tl no ponto que menciona 
sua, votaç~ão, com a indicação clara do nu
mero ele votos dados a s3u con tendot' e sem 
que tenha havido dispee;;ão de votos, não é 
de f<wil concepção. 

d) as actas das 3:1, 7n., I Ü" e 12:1 secções são 
falsas, pois est(L informado de que ne.:!sas sec
ções não llouyc eleição. Rec1uer a requi~ 
sição c remessa dos re3pectivo; livro3, P<U'a 
se a.purar o que hu. de verdade ne.~m. su;
lJCita. 

E' caso para o Dt· . Rangel Peslaní1 agra
decer ao digno contestu,nte í1 moderação do 
pédido. 

Com tão bellos funrla.mento>, muito bem 
podia S. Ex. reclamar a aprc;entação dos 
livros . de todtts as· secções, cuja, eleição lhe 
ti.ves.;:;e sidq cle:;fa.voravoL · . 

Nã.o ; o pediclo niio pÕilc SCl' tlcfel'itlo, por
que. não tem base, e é mer<tmcntc protela
torlO. 

Si as cópia.s das act:te si.to f<üsa:;, saJb aos 
·olhos que os livro~; de onde cllas f'ot·am cx
tt·alwlas, tambmh hfio de estar i'<Llsilicados. 

Do contrario, seria SUl)por que cinco mc
sat•ios o um escrivão, colligatlos para uma 

' i'a.lsificação, seriam tão incp~os quo dei
xassem o original do.'l livro:; sem o mesmo 
vicio, para. corpo de dclicto formidavel do 
seu crime! · · 

Demais, si, c8m o1l'cíto, não houve eleição 
em cad<t uma, d<ts il}ilioakts S3cçõc.>, n ~Lda. 
seria tão ütcilao digno contestante como 
pt·()duzit· a. prova dissot't honrada commissão, 
!Ünua quo fos~e por meio elo justilieri~~ão, em 
que tivessem d~posto seus amigoi:l da.s allu
didas localidades, to<las elln.s lJ:ts tlllte po
pulosas c a. poucas hoeas d.c 'dist:tncia desta 
Capihl. isto é, muito sob as vistas do prin
cipal intcrcss;tdo em pt·ov<u.; a fl'atl'ie elei-
toral. . 

Ri~ Cláro · 

Sã.o cinco as sccçlies U.e:~to município. Fo
rmn remettiúas r1natro actas. 

Apresentamos· a da 53 secção, 
, 

sob o n. 16 
e requeremos suOJ apmação. 

Resultri.do: 
Dr. Rangel "D1·. Paulino 

Pestana de 8ouza 

l.n. secção 152 votos o votos 
2.n. » li7 » o » 
3.n. » 1131 » o » 
. 4."' )) 67 . » 28 » 
5." » 118 )) o· )) 

Tot;ü 675 - « 28 » 
COI}.Ll'<.L a eleiç:ão deste mtÍnicipio, rcpo~cm~ 

se os argmnent:)s oppostos contra a da maio· 
ria da.:; secções el<t Ba.na Man;a, e faz-se 
igual pJdido. Por nosso turno, re.3pondemos 
áquelles e a este como o fizemos,a respeito 
dos seus simila-ro:3 com vista á dita eleição 
da BarPa Mansa. · 

lia uma í!onsidet'ãção nova e · especiosa., 
qual a de que todas as cópias das actas estão 
escripta3 com a ni.esma calligraphia·. 

Não procede; uma simple::: in.;pccção ocu
lar mostra a gratuidacle da suppasição. 
Quando; porém, ass~m fosse, o facto era in ... 
no conte e sem o menor valor pal'a · inquinar 
d~ suspeita a eleiç:ão. .· .· 

Nioguem, que se haja occupado pratica
mente de eleições no intodoP, ignora queo 
trabalho ele e.trahir copias, de actas e . mais 
pap:!is de eleição é so.mpre confiado a. um 
terceiro, Cllte recebe para isso umc.t remune
ração. E' um meio de allivi<n• ,da tarefa pe-
sad<t o sccl'et:.trio da, Mesa. . . 

Ora, assim sendo, nenhum inconveniente 
lta e nem é motivo pttra l'eparo, que o 
mesmo individuo tü'c cop_ias de act<tS de 
qua.tro secções, desdn rpte .110 tríduo o posstt 
ü.tzcr pela proximidade em (rue se <tclui.rem 
umas das outl'as. 

Este município est<.t dividido em 1:~ secções 
elcitora.es. I-lonve duplicatas om muitas 
delln.s. 

O illustrc contestante sustenta que são vCt
lidas sómcnte as que, lhe apeoveitttm, sendo 
nullas as outras, poi'que: ' , · . 

fo, serviu P<tra. a chamad<.t dos eleit6res o 
a,Jistamcnto de 1000, que aintla não estava 
Goncluiclo por pender de recurso para o Su
premo Tt·ibunal Fcdera,l ; 

2°, o presidente da Camat'a Mun:icipal sup
primiu algumas secções c .mudou o local em 
que.as ontms funcç;ionavam, quando Il.ão o 
pod1a fazer no triennio da actual legisla-
tura. · · · . 

A primeira allegaçJ.o não é exacta: o alis
ta.mento cstt't . conclüido .e valido. Assim o 
julgou o accordão do Tribunal da Relaoã'o do 
Estado do Rio de Janeiro, no rJcurso n. 143• 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 15:07- Página 37 de 51 

SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE } 901 223 

em que foi recorrente José Gorrêà Lemos de 
Siqueira e recorrida a Caniara Municipal. A 
chamada não pqdia s"ee feita por· outt·a qua-
lificàção. · 

Apuraç'i.í.o geral do districto, exceptuado . 
Rezende: 

Dr. Rangel D1;. Paul in o 
Pestana de Souza 
. Votos Votoa A segumla allegação é verdadeira.- Foram ' 

supprimidas uma secç!i.o da cidade.. ficando B d p· · 1 
d 

arra o n•a ty ....... . 
ainda tres, uma da Var~em Grà.n e, qu_~ co · t Tl 'C -

330 
90 

122 
5:30 

55 
275 
253 

~ d S V -- ?~n a 1e1 z :~ ........ . 
tinha. tres e ficou. com duas, e uma e . _ 1- valcnça ............... . 
ceQ..te Fcrrer;que tin}n duús e ficou com uma. s .. Toão Mn.rcos ........ . 
Mas semelhantes suppressôcs não foram vo- Angi'a dos Reis ........ . 
l'Cmtarias, e, sün, forçada 3 pelas alterações p 

d 9 d 
. araty ..... : . ......... . 

do alistamento e 1 00, que mxou as sec- Mangaratiba .......... . 

• 308 
173 

226 
138 

ções supprirnid<'I.S sem pcs;son.l para fno.ccio- Bar1·a i\.fansa ......... .. 
nar ncllas. - Rio CLaro ............ .. 

721 
675 

161 

· A mudança dos locaes ua<s secções tambem 
obedeceu a exigericia de força maior,que ppo
veiu do facto de ter o Governo do Estado 
reunido em ui:n só predio, com a denomina
ção de Grupo Escobr, escolas esparsas por 
diversos pontos, de sor_te'·que desappareceram 
para o serviço publico os pr'edios de.:;tinados 
~w teabalho eleitoral de. algumas secções c 
foi préciso designar outros }Jn.ra o mesmo 
mister. 

Tuuo isso foi fmto com toda a pulllicidade, 
(documento n. lO) com a necessaria antece
dencia e convenientes avisos. Er.a um acto 
sem aléance- si não pa.m aquelles a quem 
serviu de pt~etexto. ás duplicatas. Nos nomes 
dos mesar1ós não houve alter-ação. 

Apuração com. as duplicatas f<WOl'avei::; ao 
Dr. Ra11gel Pestana: -

28 

ToEI. ............ 2.949 l.l3ô-
· Dlfferehça. a f<Lvor do Dr. Rangel Pestana 
1.813 voto.>. 

Vejamos a differença que neste resultado 
oper<tm as eleições em duplica ta de .Rezende, 

Com a ·pt·imeira duplicata de Rezeri.cle:
Apuração dos ·mais munlcípio.s: 

Dr. Rangel Pestana ... ~ . . . . 2. 949 votos 
Rezende . . . . . . . . . . . . . . . . • 638 » 

Total. ..........• 8.587 )) 

Dr. Paulino do Sotl'Z .t ••••••• 1.136 » 
Rezende ............. . ..• 30 » 

Total .......•.... . 1.166 )) 

A dilfcronça a, fi.wor llo Dr. 
D1·. Rangt.'l Dr P.tulino tamt é de 2.4:21 votos. 

Pe3tana de Souza 

Rangel Pes-

' Votos Votos 
1 [\ HucçrLo .•.•..•••.•....• :m 
2:\ socç:ão, wlo ltou-vo elui-

ç~ão. , ' 
:i:\ SCCÇ1ã0 •• , , • , •••• , •• , • , • , , ;~() 
P· sccçã.o,Cu.mpo::~ Elysios... 28 
2a. secção, idem. . . . . . . . . . . . 4:; 
1 a. Secção, Campo Bello. . . . . 60 
2a secção, idém .. _ . . . . . . . . 28 
Secção unicn.,Porto Real. .. -103 

. la . ·secção, Sa.nt' Anna do.:; 
Toco.:;. :. . . . . . . . . . . . . . . . . 87 

2a. secç'tio, id(}m .......... 1• 50 
1~ secção,Va.rgcm G1•ando.. ::l3 
2" secção, idem. . . . . . . . . . . . 13 
Secção unica..de S. Vicente 

Ferrcr ............ -....... 121 

Totttl. .............• 638 

21 

2 
6 

o 
o 
o 
o 

o 
.3'() 

Apuração com as duplicatas ih.voraveis ao 
Br . . Pttulino de Souza : 

Em todo o município : 
Dr. Rangel Pestana............ 3 -vntos 
Dr, Paulino Junior •••• , , ••• 1 1,1 803 » 

Com t~ segunda dnplicatr! do Rezende: 
Apu1·aç~í'ío dos mais municipios: 

D1·. Rangel Postttrm........ 2.949 votos 
H.cr.cndc .•........••..••• 3 )) 

Tota.l ..........• 2.952 » 
Or. _Paulino de Souza.; .. ,. .. . 

Rezende . ............... . 
• 1.136 » 

803 » 

Tottd .......... . 1.939 » 
A di!l'et'ença tt i'u,v-or do Dr. Rangel Pes-

taoa ainda é do 1.013 votos. · · . 
Dcsprezatlt'l. n. eleição de llezeride na p:_wts 

flworayel ~to Dr. Rangel Pest<tna e acceita 
na que sullhtga seu distinto contendor, ainda 
assim <t maioria do votos é grande pai·a. 
n.q nclle. . . 

-Fazel-a des ,tppareccr só sel'ia ·possível, sa
crificando mais tres municípios importantes 
-Ba.rea Mn,nsa, S. João Marcos e Rio Claro. 

·mio ,ha Yttlol' pessoal de candidato-e 'fol· 
gaínos ·em render horr~eriagem a.o tlo (ligno 
contei!ta.nte-qne mereça uma tal hecatombe 
de votos. 

,/ 
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... . . São· estas -as considerações ·que o abaixo ~ Direiainda quê não:compreher1do_córrú:(.ó . 
(·' ·âssignado subrnette . áo.cr~teEio e 1mpaTcia- illu.3trado - representante · d6 Dt•. ·Rangel · 
· · lidal]e da honrada Comm1smo -de Poderes, Pestana pô.::; Ja dizer: ._ . · _ 
· · esperando de seus altos sentimentos de ,jus- «Qmmdo, poréi:n, s3 desse _a çutnulà-

tiça e .·de :sua illustração que _as falhas do tiva existencia de: d1,ms · c,unaraJ ·no · 
defensor não rn'ejudiquem os direitos do de· inunicipio, o confiicto só poderia sõr 
fend1do. - · · re::lolvido pelos Poderes Executivo e 

R:io de' Janeiro, 31 de maio de 19_01.-Car.;. .Judiciario do Estado·e não competel'ia 
~; los· Augusto ele Olivei1·a Figueiredo.--:(Com 21 á Camara dos Deputados conhecer 
i; documentos;) ·· • delle e sanal-o.~> 
~ ;- SEGUNDO 1\IEMORIAL QUE, SOBRÉ A -~I .. EIÇf\0 Para o fim do re-éÓnhecimen to·d 13 poderes 

- ItEALIZADA No· 5° DISTRICTO D'r> ESTADO D.O de um Deputado, .O llnico p)dér compet~nte · 
~ .· RIO NO DIA 31 DE MARÇO o :E. 1901, APRE· para tomar conheCimento da légalidade · da. 

SENTA O CANDIDATO PAULINO J • S. DE SOUZA junta Ol'ganizadora é a Camara dos Depu- , 
JUNIOR tado~ . . O cJn&rario repugna aos mais ele

men t:1rJs principios do direito publico. Não pos~o, no beeve prazo que me foi cqn: 
·· cêdülo dar o de:'lenvolvimento, que de :eJa-

ria, á ~esposta em refutação, que. exigem as § 

considerações apresenhdas P310 Illui:itre Dr. -Aind_ 1 devo, p· relÚninarmente, --repeliir_ a · . Oiveira Figucireclo. digno -procura.dor do 
honrado candidttto Dr. Ra.ngel Pestana,; proposição avanÇada ex adverso, quanto ás 
· Fal-o-hei em termo3 muito succintos, po- rastwas, ent1·elinhas, etc.: . : : 
rém de modo a não deixar ·duvida i; O hra a . . «Rantras, borrões,' en&relinhas, _ol-
improcedencia das . all~didM co~.;;ideraç(je~: vido de algumas fç>rrnali.dades. sempre 
Ma.ntenh~ qmtnto ·dts-;e relativamente a hã-o çle apparecer, môrmente .tra.tan- · 

nullidade do diploma expedido ao Di·~ Ran- do-sY de trabalho redigitl.q e . e;cripto 
.gel Pestana pela SUJ?P03ta junt:t apuradora em ccn ;ros agt•iC"Olas · por pessoi.ll 
de Rezende. Nem me p::trece sómenos este aJh~io a essJ. especie de ser~i_ço.» ~ .. 
ponto, ·.á ' vi~ta ~~ ._ . disJ?osiç~,o . ~ontida no O illus~re . pàtrono én !ld'Del·so não mediu· 
m·t_. 46 da -181 n; 3o, de 26 de Jane~ro de 1892. as. cons:;quenciai:i desse pl'incipio _tão peri-

Nada provam os documento~ JUnto.~ pela gosó quanto contrario_ ás normas ,- do· ~i- . 
parte contr.Lrht, sob osns~ 2 a 5. Re0setn~em- reito ; - _ ._·. . .. · . 
se do mesmo vicio que a. -camn.ra . o nru e Pela minha parte rtão. acceito documentos 
que o diploma: _nulli~ada radical_. Ifo~'Mll vieiados-des3a forma, a -não ser que se trate 
U'raciosamente furnectdoi:l por um mdiVIdno. dê meras entrelinhas,. as quaes. para vale-

-que serve desecreta.rio ádtta.Camara,semd~" rem, ·. devem entretanto ser l!CSalyado .~ pela 
.vida porque?ão .~uiz a- ~so s~ pre;'tt:\r 0 anti- pessoa competente. · . 
go secretariO Si.•. Joao Pmhe1ro. O do~ A distincçã.o feita entl'e nullidadçs radi·. 
cumenb n. 6 na.da prova, nem se refere a caes ou absolutas e-relativas não ó.a.cceitavel 
dualidade de camaras. Diz apenas (q_uem 0 quanto á.:; condições e formalidades oxter•n_as 
attesta é o coUeetor) que ·a· arrecada_ção se exigidas pela lei eleitoral. O legislador não 
está procedendo I'eg1,1larm~nte. _Quid in~c:_} estabeleceu distincção; taxativamente dcte_r· 

· l<:m sentido contrario Jnnto a expo.~1çao minou as condições intriilsacas e extrinsecas
1 

{eita pelo presid'ente Alfl'edo Antonio Amo,- que devem 1'evestiro processo eleitoral,para 
rim no Jornal do Cornme1·cio de . 20 ·de feve- para ser valido : em nenhuma· dessas cqn
rei~'o .(ga_zel~lhá), e ma.ii:i um ~ume!'O do dições pôde a lei ser didpen~ada. ~em temos 
Qumto D~stncto, folha quo se publica em R.e- de indagar as razões que determmaran ·as · 
zende · datado de 17 de abril do cot•rente" exigencia~ os preceitos da. Lei. Esse rigor. d~ 
anno, 'próvandoque, posteriormente ás datas forma, ·póde~se dizer . de ,um modo geral,- foi 
"a que se :referem as · certidões do -Sr . . José sabiamente .dictado ao _k}gislador ·como um·:~. 
Pereira RÇtngel, . apresentadas ex-ad·Derso, o-arantüula vcrd<tdc clcitoi'al.e eom o intuito 
ainda persistia, como persiste, a ut1«1lidade de melhorar os lussos costumes em: Jiittteria 
de .Oama.ras de Rezende; Na primeira pa- de eléições. · · ' ' 
o-ina desSe numero se concita .: o _ ~vo a só 
~aga.r impostos á Cai:nara Amorim. (l) § 

: (i-) De-;o riotàr. que da. acta da reunião, e in . Posto isto, tenho a _dizer o segi.linte,: ctnn.nto 
;. que a supposta Junta apurou a eleição de 3i de ás actas sujeitas ao estudo ~a Çon1missão: 
março não consta. o comparecimento · dos -mem-- L ó .Nã.o po'sso acceitar a acb apresentadà. 
bros ou vereadores ,perténce_ntjlS ao . Par_tido pela, parte contraria (d~c. 10). Essa.> act~ 

·Republicano; nem se faz referencia a ellea· ou se n,-ao · +>oi· devr"d", __ lllente e em __ .tempo e_ nvmdt~ _a, ustifica a sua ausencia. · . 1• ,. 
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sEssio· E'ít ·\8 nli .rtniHo' i>:E -1901- -225 

Camara õ,o;:; . Deput~\dos. Surge ella agora, el~içã?, a que o mesll!-o recurso ·s~ refere;'> 
roas infelizmente em condições taes que não Nao d1z qual ê esse ultnn:·o alistamento-o de 
permitte seja tomada em consideração 1898 ou o de ~900. Aliá~ pouco importaria ao 
pel.a honrad<t Commissão. Basta -~izer que caso o accordao do Tr1bunal, dada a inter
foi essa eleição realizlda, ou ant~s,. diz.,se ter pretação, que lhe empresta o candidato con
sido realizada em loc:tl que não tinha sido traria. A Commissão e a Carneira são sobe.: · 
prêviamente determinado pela -:àutorüL.'1,de ranas na . apreciação desse facto-o alista
competente. A propria acta o diz : «Não mento valido em Rezende nas eleições de 31 
tendo a Camara-. Municipal designado o edi- de março. 
íicio para esta eleição e não se tendo obtido E, ainda quando fosse . valido o· alista-; 
a chave do edificio,.onde de costume se pro· mento de 1900, os eleitores, apresentando 0 
cedia, deliberou n. mesa realiza,l-a no car- · titulo de 1898, não podiam ser recusados 
torio de ·paz.» A propria acta--ainda con- a não ser que se demonstrasse terem sill~ · 
fessa que a chamada dos ·eleitores não foi eliminados. · 
feHa pela lista dos mesmos, visto fq.ltar esta. . Não é valido, porém, _ esse alistamento 

· A acta apresenta~a é, pois, um documento pelas razõea que j<í. alleguei no meu pri: 
verdadeiramente 1mprestavel. -- . meiro J1:le?l~orial, .os quae.:;; conforme os 

Si a C<tmara Municipal não tinha marcado documentos, que ora junto, sob os ns 
o edificio para es.,a secção, e o sa.biam o.~ Quanto i'ts mudanças dos locaes foi feit~ 
eleitore,; 'della, pois é publico e notorio com c?ntra ~s prescripções da lei e por auto
grande antecedencia um poder dessa ordem, r1dade mcompetente, como j(t demonstrei 
o recurso legal era vot<.tr na secção mais e se vê de documentos- que tambem junto, 
proxima ou perante o tabellião. sem commentar, por falta de tempo 0 

Andaram, poi 1, mal <Wi,ados esses e lei- ctE-e supprir~ o estudo da. lwnrada Com~is
tores, além de terem acordado tarde; como sao. Bas~a dizer que, segundo alei, deve ser 
:-;i vê da d3.ta da a.pre;;entn.ção da actn.: dor., um facto raro a mudança de um local ou edi
mitaverunt, como as virgens nescia.s de que fiei o .para eleiçõ:} ;, pai:;· exige {01·ça maior 
falia o Evangelho. provada. Comprehende-se qüe tenha -.havido 

2. o Não pôde ser apurada. a acta da 2• es :a força maio1· em relação a quasi todos os . 
seeção da Barra do Pirahy. O resultado _con- edificio.:l em que se procede a eleição em um 
stanto da acta enviada á Cama.ra dos Depu- município inteir~? ~em\lrarei ainda que, 0 
tados não é identica ao d<.t acta ora apresen., facto de se suppt~nmruma e.~cola não é-mo
tada pelo candidato contrario-ambas, aliás, tivo de fm·ça maior, poi.~ mesmo em edificio·s 
revestidltS da:; devidas concUções de authen- particulare; .~b~e realizar-se a oleição; nes
ticidade. Diz o illu.;trado repre;;entante do se ca~o, o -ed1tlC10 torna-se publico para os 
candidato Dl'. Rangel Pe.stantL que a nova cleitore; no dia de eleição. 
a.cta por eHe junh corrige ou· rectifica o 4°. Quanto a São João Marcos, sur-
crro ou engano da primeira. girari:l agora as acta;;! Sejam bomvin-

Mas si ambas são · au;hentica.s, porque das para o illustre candidato con
prestar maior fú <t segunda que (L primeira._1. trario. _ Infelizmente dellas so tenho conhe-

A Commissão não póde tomar em cons1- cimen~o agora, quando se me dá um prazo 
dera.ção a affirmativa. pura. e simple.:; do escas;o de 48·horas para examinar o grande 
illust.re patrono ex-adve1·so, p_or~m.:üs :respei- numero de documentos pela parte contraria. 
tavel seja elle, como etrectLvamente sou o Disse o illustre p<ttt'ono ex-adve1·so que pe1·

primeiro a reconl1ecer que e. A Con;tmissão feitas só eonheca ou só se pôde admitti l' as actas 
tem deante de si duas cópias. da acta, amba~ fa.lsas. Dou por pe1'(eitas as recem-chegadas· , 
authenticas, porém, dissimilhantes ou dis- em todo o caso já que não posso examinai-a~ _ 
cordantes em um ponto essencial-'- quanto miudamente, peço a attenta solicitude da 
ao facto de ··ter _sido _ ou não. suffra.gado -o illmtrada Commi;;são, no exame della.;; , pois 
nome de um dos candidatos: n~o póde pois· tenho diametralmente doutrina opposta á do 
apurar uma nem outra. O mesmo allego illustrado representante do Dr. Rangel Pes
quanto á· 6a secção do município da Barra tana. Ainda tem applicação a 'es3as actas 0 
Mansa. . , c1ue disse e ar ~;iculei a prop~sito .da eleição de 

3.0 Em relação n. Rezende tenho a. · dizer o :J1 de dezembro de 1899 e acha-se nos Anncies 
seguinte: _ Não. tem valor~ docttmentQ.n. 8 da _Cam<i:ra (sessão de 19 de junho, vol. 2õ, do 
,junto pelo cand1dato contrario. E' a cóp1a-de unno de I900,_pag. 34i). A e.~sas allegações' . 
um accordãodo Tribunal da Relação, segundo me reporto. O illustrado representante do -
o qual o dito TI'ihunal.ilã.o «toma conhecimen· Dr. Rangel Pestana, que invocou, quanto {L 
to do recurso por não haver o recorrente·se 7a secção a autoridade da Commissão Verifi
legitimado devidamente, sendo que não pro- cadora de Poderes de · 1900, no parecer que 
vou a si.Út quc..lidade do eleit01: alistado no deu sobre a eleição do 5° districto, deve ac
ult.imo alistamento, CJ.Ue servm de base ú. ceital-a, in totmn quanto a S. João Marcos ; 
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-~ · ·_não. pôde pois i'ec1:1sar· ~ a procedencia· . das .a~- tombe não--só dó:;\rotos· -' .. colrio -·das~)eglO~~ ~~ 
{::< . legações, a que me teporto, ,-pois foram ac- eleitores,· que votaram· no--RióÇll).ro e São· 
i· ceitaspor aquell!1 honrada e esclarecida Com- João Marcos (nas 3a, 4a e 5a. secções; a q_uc 

missão. _ _ . ·.·· _ · · . . me refero) aos 31 -de março; ee_rto de qúe 
5°~ Relativamente a Bar1•a Mansa e Rio -não derramava uma só · gotta de_ sâ.ngu'e.: 

Claro, mantenho o que já. disse e -requeri. - humano. _ _ · · · • · . ·· . · 
· Os eleitores e as actas· do Rio Clai.·o e de · 

§ S. João Marcos são_ seres .abstractos, filhos 
d d · d'd t da imaginação, não teem cor1•esporidentes no ._._.:·.:.:_ .. :_·_-_ o· illustt•e procura o1· .. o can 1 a ·o eon- mund·o vivo. . 

·: .- trario diz que não se deve requisitar do. - . 
.. . •· Senado as actas de Valença, que faltam e - « O' est . Z'sssain des D}ínns . qtti . fiasse 

· · · lt d - ~ · Et tow·billonne en sifllant ». _ _ _ · . 
CUJOS resu a os me sao 1avorave1S e accres- N_ ad_a tenh __ o_ ·pois a inodificar ou rect_itic(l.l' 
centa que um candidato deve estar munido . 
de todos os documentos necessarios; para · 0 eni relação ao que disse no m.eu primeiro 

t t memorial. ·_ - · 
. . que, no caso verten e, eve o longo espaço Ainda uma ve_z,exprimo a esp· érança ou-

de dous mezes. Engana-se, não tiV'e esse· d 
prazo, pois só me constou essã falta ·quando antes a certeza, que tenho, de qüe a honra a 
tive em úlãos as ac tas recebidas pela ca- Commissão e _a Camara, reconhecendo o meti 
inara·, po1•occasião de ser concedido 0 prazo direHo, darão uma justa satisfação ao 
de cinco dias, para examinai-as_ Não ·podia eleitorado do 5° districto do Estado do Rio. 
ad_Yinhar essa falta. _J_ul!!uei. que seria mais Rio de Janeiro, 5 de junho de ·1901.'"""-

~ Paulino J. 8. de Sou:a Junior. expedito ,requisitar as actas, que foram err~ · 
viadas para o Senado, havendo nesse sentido Vã.o a imprimir <?S seguintes · 
precedentes . . Ma.ntenho o pedido e conto 
esses votos a meu favo1•, pois o candidato 
c.ontrario não contestou que eu os tivesse 
tido e muito regularmente. 

§ 

Deixando de lado Rezenue, onde houve du
·plicata (deixo de lado unicamente para a 
p~mderação que vou fazer), apeza1• de se1' 
publico e notorio que o partido, que nes;e 

·· município sustentou o . Dr. Rangel Pestana, 
constitue insignificante minoria (vide elei
ções passadas, inclàsive <L de 31 dezemhro 
1899) e acceitando para o dito fim, os caléulo.3 

·<lo illustre representante do candida.to con
trario, temos que eni cinco secções da Bi1I'ra 
do Piauhy, cinco ele Sant:.l. Thereza, cinco de 
Valença, cinco de Angra, quatt•o de Paraty, 
cinco de Mangaratiba e. cinco de Barra Man~ 
sa (a 2n., 5n., 6n., 9a) teve o Dr. Rangel Pe~tana 
1.. 095 votos. Repito, em 34 sEcçõEs teve essa 
-votação. Pois bem, em 14 . sEcçõEs -(quatro 
do Rio Claro, tre:) de 8. João Marcos e sete 
de Barra Mansa) teve_ muito mais, teve 
1.854 votos. Si incluímos na primeira som ma 
todas as secçüe.3 tle Barra Mansa_, temos que, 

, 41 secções deram 1.744 votos e ·.sete secções 
· :(as do Rio Claro e S. João Marcos) deram 
_JlOuco .menos, isto é, 1.205 .votos. Si se 
computassem as 15 secções de Rezende, con

. forme as -verdadeiras eleições: que lá tiveram 
logar,· a. desproporção ainda seria maio1·. 
_ . E o _ honrM.o procurador do Dr. Rangel 
:pestana a~nda ~e horrorisa deante do que 

·-· elle denomma uma hecatombe 4e votos, que, no 
s'eu· dizer, eu tenho em vista praticar, para 
êonseguir desbancar e seu representado. 
Posso afiirmí\r a · S. ~:x. que f a ri:.\. , a hcc~ 

PROJECTOS 

N. 43 A-1901 

.•lutoriza o Poder Ewecuti1>o a ab.ri1· o. o 31Úiis.: 
tm·io d(t JHstiça .. e Negocios:Inter.i01·e's, _o c1:e~ 
dito ewtraordirwrio de 2:827$800, pa~~a 
pagamento a D. Ett[Jenia . To1·reão Corda de 
_.-h·aujo, vittva do juiz de di1·eito · e1i~ dispo~i
bilidade bacha1•el Linclolplio Hisbello Corrca 
ele Araujo. - · ·· 

Presente á Com missão de Orçamento o 
projecto n . 43, de 1901, e verificando pela 
carta de sentença civil, passada a favor de 
D. Eugenia Torreã.o Corrêa de Araujo, na -
qualidade de viuva do D1•. Lindolpho His-
bello Corrêa de Araujo: · 

ct) que o mesyp.o doutor foi nomeado juiz 
de direito da comarca de Gamelleira, Estado 
de Pernambuco, por decreto de lO de - julho 
de 1890· - . · 

b) que deixou de ser contempladonas pri
meiras nomeações da magistratura federal e 
da do3 Estados; _ . _ · · . -

c) que ·em conseq_uoncia· foi _declaradoe_rn 
disponibilidade a -26 de fevereiro _dé 1892; 
_. d)~que .-assim perma~~~.eceu, sem ·ser apro
veitado, até q_ue o Governo resolveu,..em data . 
de 25 de julho . de 1895; aposentar todos ~s 
magistrados .Cm 'disponibilidaêle! em cujo. iiu~ 
mero foi envolvido, _com o ordena<lo :corre
spondente ao tem_im que cada mn tivos.3e .de 
exercício; . '. .. . . . ' . . . 

e) q_uenão se conformára, e.3te; çom a_._apo
sentadoria de tal fôrma imposta, . por con
traria ao direito, visto ser __ vitalicio .ocargo 
que exercia., ex-"'i. do art·. 6° das disposi
ções trans~torias d\1. ConstHuiçã.qFederal; ""· 
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.. j) qu~ assim e em defeja do seu dirclio~ · ·· . _. · · · ·· .. N. 57.---:-1901 . . ;: ,, 
mtentára .acompetente .acçaono.prazolegal A . t ·;-· · · .· ··· :p · d • · .. E' · . · .• ·b·'·. · .. a · · · ·· 
contra ~ . Fazenda. ' Nacio~ãl/ represent~da ~ ~~ ~za. o o e\. xectthv~, a - ~ rH ~o J.rli_= . 
pelo Pr()curador d~ Re.publ~·ca, ne3ta qa:gtla.l . ms:~rw ela F'.~:_enda,;_ 0 credtto ex~' a~r~! .:; 
Federal, para o que fo1 dev1dam~nte mtado; ~aH~ de t04.o42~~3 p~ra occ~1 re> ao < 

- g) :·que corl'endo o proce.3SO 0.3 tramites e paga~ento das f!Ja~tficaçoe.s de'IJtdas aos . 
))reenchidas as formalidade.'3e exigenciasle- emp'.ega~os de. d~-ve1 sas ~l~andegas d': ~e- _ 
gaes, foi julgada a cau.3a, . seiid9 · a ditá F a- ptt~lz~a :...1/1'1 cumbtdos do se; v~ço de estattstu;a 
zenda ·Nacional ex-vida sentença., condemna.- e 1 evtSaO. ~e d?spachos e~~ 1~97 e /898 
da a . pagar a D . -Eugenia . Torreãó. Corrêa de Em mensagen;L . de . 28 .. de , maio'· proximo 

. Araujo, na quali<lade de viuv'a· do. Dr.~ Lin- passado, informou ósr: Presidente da Repú.
dolpho Hisbello Gor1•êa -de Araujo, os orde- blica que, havendo sido cumprido o dispostq __ 
nados que lhe competem,como juiz de direito no art. 42 da .. lei n. 428, de 1896, determb:~ 
em disponibilidade a contar do 25 de julho nando que o serviço de estatística e-revisão :
de 1895 a 24 de agosb de 1896, data de seu de de!lpaehos nas alfandegas fosse feito 'fóra 
fallecimento, á razão de 200$000 mensaes, das horas . de expediente ·pelos respectivos 
pagas as custas nafoi•ma_dalei; ._ . . ..·· empregados, mediante a remuneraÇão de 

h ) que, finalmente, sendo o fundamento 80 réis por despacho apueado e .· a de 10 ·% .. . 
da sentença a incomtitucionalidade ·do de• sobre-as dlfl'erenças verificadas para menos 
'ereto n. 2.056, de 25 de·julho de 1895, . em na arreeaâ.ação das taxas dos de.:;paches ré- < 
i'ace.ao disposto no .artigo 6° dn.s _disposições vistos, para ·o· que as encontra,s.3e, tornava· 
transitarias da Constituição ; da ju-rispr:u- se neceasario· o credito de 104:542$583, para ·· 
dencia do jui.Z9 _seccional-desta. capital e da pagar· taes gratificações devidas por aqúelle 
do Supremo Tribunal Federal, como aliás já se1•viço no.3 annos de--1897 e 1898. . · · . · 
foi ·reconhecido p_elo l!roprio Governo Fe;. E a Commissão de Orçamento nada tendo 
dcral, revogando-o: · ~ . a oppôr, porquanto trata-se de uma despeza . 

E' a Commissão de Orçamento . de parecer lega1mente autorizada, é de parecer que .seja 
que seja a.doptado o alludido pr;.jecto n. 43, adaptado o seguinte projecto de lei : ' · :. 
de 1901, reétificando, porém, a .somma nelle · · · 
niencionadà, para a de . 2:~27$800, como se O Congresso Na.cional resolve: 
vê da referida carta de sentença, sendo: · Artigo unico. -Fica ó Poder ·Executivo 

· d · · · · · 9 599"'980 autorizado a abrir ao Ministerio da. Fazenda . 
Ordena os.·· · · ·; · · · · · · · · • · · • · • • :..: •l' · ~ o ·credito extraordinario de 104:549 <!-=-_83, par_ a_ · ·Custos, sellos e mais despe:~;as ~ 

· d · 2271l!Q20 pagamento das gratificações devidas aos em· 
· . _o processo· · · · · · · · · · · · · • · · · • ___ <VJ __ ·pregados das . alfandegas da Repu blica, que · · 

nos annos de 1897 e 1898 fizeram o serviço 
do estatística o revisão dos desp~chos dé : 
conformidade com o art. 42 da. le1 n. 428, . 
de 10 de dezembro de 1890, fazendo as neces
Sal~ias oper~çõcs c revogadas as _ disposiçõo~ 

. . 2: 827$8()0 
. Sãla·das dâmúlissões, 14 de junho de 1001. 

Paula Guirnah:tes, presidente.,..;_ .J.lfayl'it'l.lt., 
relator. _;.. Oassiàno.· do -Nascimento. -,..Nilo 
Peçanha.-F1·ancisco Sd.- Om·nelio da F011~ 
ceca. 

N. 43-1001 .. , 
. . I .. • 

O Congresso ~acionalresólve: 

em contrarw. · ·· 
· Sa.la das Commissõcs, 18 de junho de 1901 • .. 

-:- Pattla Gttirnanics, presidente .-lk[ayrinh,>· 
rela.tor.-Oassiàno do Nascim.er1to.-F1·ancisco
Sâ.-.Nilo Pcçcinha. 

Ar.tigo linicbo. · Fica ··Mo !?~!lter _ExdecuJtivt~ au· N. 58 ~1901 
toriZado · .. a . a rir ao · lDIS er10 . a us 1ça. e · · ·· · · 
Neg()ciosint·etiorés _o. cre.dito ··extraorªinario 'Autoriza o Poder Executivo a ab1·ír ao Minis_, 
de 2,:8QO$ para pag~m':nto .!L' o~· F;u~e_!!Ia. To~- tedo ... da. Fazenda o C1"edito ' extradl·diriario : 
reão Corrêa de 'Ar1l,UJO, vmv<li doJUIZ de··dl;.. de 8: 000.~ . para pagamento·· do alug~él -dri><: -
teito em. disponib.ilid~de bacharel Liiülolpho . casa em ·que f~tncáonot~ :de setembro a de-· 
Hisbello Coreêá ;de Araujo, de~ vencimentos zembi·ô de 1899c a Delegacia Fiscal: no Es- :· 
que deixou··de I'eeeber o seu finado mârid? ·e tado do :Rio Grande do ·Sttl e o · slfpplem~ntar ,. 
de custas do pt•ocesso, ém virtude de sentença. de 20:000.~ t6 . ·1Jerba _ 9a-Oaixa de Amor~ i-:- :_-,_ 

· dojg.iz ~federal desta CapitaJ, passada emjul~ zaçcio;.;_;_ilac lâ n; '74.6, .de 29 de dezembro · 

·""cir.uadrso_ 
0
, ··. peora:pnpãeo

11
t_a_e_._Cr.:..a·· 0si'd~ad __ z __ eel.nlda __ o_i·n .. ptear_rP_,aos.e.t?_:·s._e'o ____ ·fti'm(l. ·•.. de , 1900; ad. .28;...;,Assignatura de notas 

d 1 ' J Á' vista das razões adduzid~s nasmensa- -~ 
:as ~ necessâria:s operações • e · reyogadas as dis~ g~ns de 28 de maio proxinio passado,é a. C?IIl.-·, 
;posições em cqntrarlo. · · missãO de Orçamenh •. de.pa.recet• que seJ;:tm,·'.: 

Sala. das sessões,. 3. de . jí:1n:hcY de 19Ji .:- . os C!'editús . solicitados pelo. Pode!' Ex~c~~iy:<)_ ~: _, 
Teixei?-a 'de Sâ. - · cqncedido~parapagamentó do .aluguel .d~um \ 

~ .. . . ,. - - . . - - - . . .. . . ~-- . .. 
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pi.•edio onde funccioriou a De~egacia Fisca.l VotaçãO. d~ pl'~j~cto n. · 177 A, ' de 1900; 
no . Estado do IUo Grande do Sul-e assigna~ mandando contar como tempo de oorviçQ 
ti'tra de notas até o fim do actual exercicio ; e:lfectivo, para todos os e1feitos lega:es, o pas

. e assim apl'e,scnta ·o seguin~ pl'ojecto de sado fóra dos respédivos empregos pelos 
·· lei : · fúnccionarios civis da Uniã o, demittidos po1• 

-o Congresso Naclonál l'esolve : 
Artigo unico.' ·Fica o Po!ler Executivo a.u-

toriza[lo a abrir ao Miuisterio da Fazenda os 
:; creditos abaixo designados; faz-endo as ne· 
::.,. 'ce!$Sarias operaçõeS · e revogadas as disposi
.<: Ções em cOntrario : 
: : .. · Extraordinari~ par~ paga.niento 
: do aluguel da · casa em.-que 
· f1mcci.onon de setcrobl'o a de· 
· · zembro de 1899 a Dcl~ia. 
:x Fiscal no Estudo do ltio G1·ande 

mot ivo dos -movimentos revolucionarios oc
corridos at~ ~ de a.gosto ·de 1895 e q_ue· fo:
r am readffilttldos, com parecer e emenda. 
da Gommissão do Constituição. Legislação e . 
Justiça. (3" discussão); · 

'Votação du projecto n. l:)5 , de 1901, auto
rizando o Poder Executivo a abrir .ao Minis-· 
terio da Just iça e·Negocios Iriteriores o cre~ 
qi to que for necessario para. desapropriação· 
do prédio em · que l'uncciona. uma das esta-. 
çõcs do Corpo· do Bombeiros na rua· do Hu~: 

~'/.·· .. dà Stll . ... ... · ........ ... ..... . . . 
· Supplemen~a1· (~ yerba ga~ca.txa. 
. · de Amorttzaçao..,...da te1 n. 746; 

JDaytá (2" discussão): · . . · 
8:000$000 - Vota.ção dó projecto n. 25 A, de 1900, ft~ . 

xa.ndo o prazo para. a ap!'tJSentação dos autos 
de appellação na instancia superiol', em · cau~ de 20 de d!3zembro de 1900, 

art. 28_:_Assigna.tura. de nota.s 20:000$000 
, .Sala ·das Commissões. 18 de junho de 1001. 
' < -Pat!la Guimm·acs, .presidente.-Maydnk, 
,;. rGla.tor.-Oassiano do Nascimento,-Oo?'nelio 

da Fonseca ,-Nilo Peçan1w .-:-Fmncisoo Sá . 

sas de justiço. federal (1"· discussão); . 
Votação do projccto n. ~1 A, 'de HlOO, "de~ · 

termina.nd9 que a r.;;~,::o de que trata. o !).ré. 13; 
da. lei n. 221, de 20 de novembro de 1894; Só· 
poderá, se1• exercitada pelo processo estabe~· 
1ecido nesse. mesmo artigo e dando o.utras. 
pro-videncias, com substituti'(o· .da Com- . 

O Sr. President.e - Não havendo rúissão <le Con~'tltuição, Legislação e Justiça· 
- nada mais a tratar, desiglio 'p<n'a amanhã a (3" discuss~o) ; 

seguinte ordem do dia: Continuação da 2a di~cus'.lão do projecto: 
.• :.:votaÇão du· parecer n: 19, de 1901, ind~fe- n. 27 A, cstll.bolcccndo re$rM paro. adjudi~ 
ritl\.'l.o o= requerimento do . G.er aldo da. Stlva cação <le bens nas cxocnçoes em g~ral, com.. 
Fui·tado, em que · pede o pagamento de voto em separado elo Sr . Azeveclo Marques·; . 
24:100$; de vencimentos e indemnizaçã.o a . 
q\ie:se julga com direito (discussão unica); ga. discussn:o do projecto n. 231 A, de 1900, · 
· . vota.ç.ã.o dQ projecto 1~: 200, de. l900, au~o~ elevando a Hi o nume~o de :·engenheiros. 
riza.ndo o Poder Execut1vo a ~brn· a.o Mims- chefes de distrlcto, nt~ Díroctoria Ge1•a.l dos•. 
terio da lndustl'ia, Viação eOhras P ublicas Tolegrapho~. no exol'cicio do 1001 ; 
o credito especial de 20:·750$, para. iudomni- 2"' discu:;são tio pt•ojccto n . 1:10 A, do 1898,. 
zn.r o E~tado do Ce:ti'(L da. sommo, que 1'eco- determinanllo quo os men.1bros do Tribunal 

. theu aos ·cofres da União pal'a. conservaçã o de ContM sojam !t~scn to.dos com t odos os · 
.. - das linhas telegr·a.phica.s que tra.nsroriu a vencimentos o.pús 20 ::~.nnos tlo serviço, ou . 

esta, nos termos do accordo de lu do feve·. com ofJ vencimentos pro].)Ol'cionaes após· 
. roiro ultimo (3" discussão) ; . lO a.nnos, pt•ovadn. a invalidez, c da.nde>-
' · _ Vota.çã.o do pro-jecto ~· 224 , .d~ l~OO,_es.~- OI.Ül'RS Pl'OVldoncias; · · . 
· bel~cendo as basea_ paH\ "a . ~rba.mz~çao e 2"' discussão do projecto n. 28 A, de 1900,. 

soc1eda.~es coopcr~ttvas (3 dtscussã:o)' . d<>.Cli:t.ra.ndo abolidas nas ropo,rtiçõesfcdera.e15 
Vota.çao .do pr~Jccto 11 :.58 A, de 1900• ~e- as rlistincçõe&;entre empregado13· do quadro e · 

L~}crnu~a)ldO que o cu~;pu~Gn~? do~ll'?ont.rao jornaleiros, e dando ~utras providencias, . 
~·:~,,.ct<?s,c~vts e cOJ?liDCrCI_ac;:; 90~<1 exibJ.vel :~e com parecer das Comnussões de Orçamen'to
;.;;·ri!l'l:Jll.Blro dla utll s~mnt?; 81 0 ~m qu~ - e ConstittTif'.ão LegislaÇão e Justiça. · :· . · 
~·o· ve.ncer o contracto for fer1ado (l• d1scusso.o) ; · _ · • _ . · . 
::· , Vpta.cão do projecto n. 264, d.e WOO, auto- · · Levanta-se a sessao <t 3 horas- c 20 nii: 
·. riza.lldo o Govern.o a :pro rogar o prazo. conce· nu tos da. tarde. 
· di do á Socied<J..<l.e Montepio Geral d,e Economia . 
.. · . dos ~ervidores do Estadq, para indemniza.r 
·: -a.o:Thesouro Fed.e1.•al da quantia que .lhe é 
.' ·aev;edora, a tê que essa instituiçãO'l·egula~·ize 
· suf!, sib~it~O, :po~nd.o mesmo · releval-a do 
· :pagamento da iml!'ortancia en:t que _ficou . al- · 
· cànÇada. no aa~1o de 18\:19 (2" dt::;c~ssao); ' 
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37:._ SESSÃo EM 19 DÊ JtJNHODE 1901 apresentar -umprojecte, que mais tarde_serêl 
. . . . . . . _ 'discu~ido; e não poder<'i. sel-"o sem taes infor-

.}?residencia ~ dos _ Srs~ Vaz de· MeU.o (Presi:. mações. .. . . "' 
dente), Oa1·los de ~o:l'aes (fo -8ec,~etm•io) e ' Vem á Mêsàj éJido, apoiado e sem: debate 
Vaz .de Mello (P1·esJdente) . . :encerrado, oseguinte . 

. _.· Ao meio-dia' procede-se ii.' cham:ada, a ·que 
respondem os •Srs. Vaz de Mello; ·Urbano 

REQUERDIENTO 

Santos, .Julio de Mello, Carlos de Nová.es, Reqúeiro que a Me >ada camara requisite 
Ange1o Neto; Agapito dos San~os;Luiz- Gu'a.l.:; do Gov-erno; porintermedio 'dç> Minister-io. da 
.berto; Carlos - Marcellii:J:o, . Gabriel Salgâdo, FazeJ!_da, -as seguintes informações ·:· --· 
Sá ~eixoto; Rodrigues F~rnandes, Cliristi.no 
'Cruz, Gue·delha Mourão, . .Cunha· . Martins·, 1 a, qual · o numero de cabeças de gado 
Rayniundo . Art]1ur, José · Avelino, Nogueira vaccum importado · dil•ectamente do Rio da 

. -Accioly, Francisco Sá, . Ftederico . Borges, Prata peras .pra.çãs ·do R.io de Janeiro . e· 
·Gonçalo Souto, Trindade; CàmiUo de Hol- :Santos, durante o 1° t-rimestre· 'do corrente 
larida, Silva Mariz, Ermh•iC>: Coutinho,. · Celso exercicio e os mezes .de abril a maio ; 
de Souza, Teixeira de Sá, CorncHio da. Fón- . 2a, .qual a· importancia · arrecadada, no 
,seca, Estacio Goimbra, Elpidio Figueiredo, mesmo período, . do imposto a -que está. -. 
Affo:o.so Co3tâ, José Duarte, Epaminondas sujeito ·o áUudido :gado,,. de accordo com,· a 
.Gracindo, Arrox:ellas Galvão; Raymundo de ·t-axa constante da· classe 1• da tarifa em 
:Miranda, Joviniano de Carvalho, .' Rodrigues vigor. 
IDoria, Fausto CardosO'; Sea~ra, Milton; Tost~, Sala da!!. ~essões, H'f de junho de 1901.-
M~noel Caetano, Eugenio Tourinho, Alves Rodólpho Paixl1o. . · · 
Barbosa, Augusto de Freitas, ROdt·igues· Lima; 
!Pararthos Montenegi'o, Heredia· de Sá, Celso . o Sr. Faul!rto ·Cardoso diz que q 
·dos Reis, Henrique Lagden; Augusto de VâS"' org~nismo humano é uma machihâ muito 
-concellos;-Bâ· freire, Nilo Peçanlia; Lourênço delicadà ou muito grosseira. porque a -von:. 
Baptis~a, Custodio Coelho; Pereir.:'t Lima, tade humana não pódê jugular as emoções· 
:Pereira dos Santos i- Aureliano dos . santos, que nelle ~e ·despe'r.tam. . ·. · 
:Martins Teixeira-, Oliveirà. Figi.u'iiredo, Theo- · 
.Philo Ottoní; _Ildefonso · ·. Alvim, E!!peridião, E' o que lhe acontece nesta occasião em que 
iBuene de PaJva·, Alfredo . Einto, ·carneiro . de é . trazido á tribuna pa.ra. discutir a questão 
Rezende, Adaiberto . Ferraz, Leonet Filho, de q11e se vae occupar. ' · 
~ayrink;-Sa~in!)·Barroso, ManMl Fulgencio, Na· discussão · hontem t1•avada ·sobre os · 
iLmdolpho: . Caetano; Eduardo Pímentel, Ro- acontecimentos que se davam nas ruas desta . 
. -dolpho Paixão, .Pà.dlia Rezende, · Gustavo Capital, perguntarant :porque delles não lfe 
·G?rloy, Malt_~Jt Junior, Dotpingues~ de Castro; occupava o orador . 
. nmo Bueno, Bueno · do "Andrada; Adolpho Debalde à' Camara' procurarâ· no Deputa.d.o 
Gordo, Edmundo da Fonseca, Cajado, Pau- de Sergipe deste anno; o Deputado do Sét'
:lin:o Carlos-; Xavier de Almeida• Teixeira gipe do anno passado • 
. Brandão, Ovidio Abrantes, Carlos· Ca.val~ o anno p_assa.do teve elle qaé s:ustenta.r . 
·canti, · _ P!.ulâ · -Ramos, Franci~co TQJcntin,o, 1uctas' bem sérias que e.~ te anno desapparij- . 
Soares:d~- Santos, Victorino -Monteir.>;Ves- ·cerain. · · ·. 
,pasi~no do Alb~qué:I'9;ue; .;\lfred<,> V[J.reUa.J Entretanto, não fugirá. ao appello e dirá. 
"Ca:sSJ.ano do Nascimento e D1ogo Fortuna. algumas pa,la.vra.s sobre 0 caso . 

. A~>re-se' a "sessão_; . _ _ . . . . A- questã,o da. . S~ Chri.Stovão, ~do prefei~, 
E' .lida. e ·sem:deba.te' ápproYada. a acta da ,do 'yhefede Policia·, ê -velha, . é uma· qu~ 

'~esSa.o anteeedente.• · . · · .. · · . :.que ,se_repe:tc e se. repetirá; emquanio•o ])1$-
: p~Sia~se a.o expediente', . . tricto Federalt~ ver a. órganizaçã.o.pqr que, s.e 

· :rege. . . . . . __ , .· . . . . · 
O Sr. Carl()s d~ : Novaes (.fo Se• (T1•ocam-se di'IJersos ap{trtes.) · 

. cretario) declara que J!ão ha expediente sobre Na Intendencia; :passada; : aquella que1pro-
: a mma; - vocou 11ma.· indignação· ..,tál, quEf, a;té rê~ ' 

. _ cutindo'nesta; Camara.~ . determinou . a.:- áp~-
0 · Sr; ~odal·php -·Pa-lxãô . - . sentação de um projec'to pà.rtt· sana;r ·O: ittall. 

~ sr,~ ·Presidente; . pedi a palavraJ.tão sómente ~por · ella ca.Usa.do·,, o Sr~Ven:aneio dii· Sil~'àrd~ · 
para: apresen~:tl" um -re_querimento a respeit~ · nudou toda· a sorte de · indig'nidades''pof 'eU~ . 
,da. rmportaçao do gado, gado que· tem de prati~adas, ~ontractos de . compán•hut~: . de . 
pagar: : direitos. Em' tal requerimento ten:ho l:lond's, · de modo a tra:nsform~l;:a. eiíl·, ltn.J': 
JIO'J.' ftm ceth.er os dados ueccssa;rios: pal'a balcão o~de tudo se me:rçadejavaí · . . · 
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;. ::· Nessa época o Ól'adór ~redigia o Debate ~ - o s·r. João Felippe Yeiu~ é certo, do séu: 
,::_-. mantem ainda hoje as mesmas opiniões que Estad,o J!atal, po_hre. Aqui chegando, ped~u 
·• · naquella folha d-esenvolvera. ·. _· . · .. · um e1nprego ao S1·. · Floriano :Peixoto, que· 

A imprensa c;t o P'llblico creltram o termo lhe deu . o logar d,e ministro. (Riso.) · 
-,-tem. dentes"':""'parri. desi-gnar os homens que Mas, que importa isso~ -. · . · .. . . . 
no C.onselho - Municipaltratavan~ de prefé- O oi·adortambeJ;U chegou pobre do séu Eé· 
rencia· dos interesses particulares, com sa~ tado natal. Trouxe .uru bahu ·cheio_depapeis 
criticio do interesse publico. esc·riptos e as algibeiras vasias ;. támbem 
. A indignação contra os e~dntendentes foi pediu um emprego. E' verdade que não lhe 

/:., tamanha que os Srs. Severino Vieira, He:re- deram. Abriu a sua banca de advocacia e 
( -:--dia de s~ é Augusto -de Vasconcellos apresen- teve annos de ganhar 70:000$ . . _. O mesmo 
:: ' taram .projectos de leis, dando nova organi- póde -ter acontecido ao Dr. João Félippe~ 

zação âo Districto Federal. : . queé êngenheiro distincto. . . . ... 
O ·Sr. Heredia de Sá pensava qlieo mal Mas é- preciso um inquerito sobre tud() 

seria· sanado, uma vez que os inte·ndentes : is3o. _E o desejo d,o grador é que . o Sr. ,Pre
- fossem eleitos livremente, desde que hou- feito, após essê iilquerito, se apresente pm•o 

:.vesse verdade eleitoral. . · e limpo de todas as .. accusações que contra 
O orador e3creveu, então; um longo artigo elle são forniuladas. . . _· . · · · 

no Debati; manifestando-se contrariQ ao pro· Passa em seguid~ o oràdor .a. nm~rar as 
jecto, que nã0 constituía rçmedio para' a· cor· ultimas occ_urrenc1as, achando' que o povo 
rupçã.o que lavrava no seio <lo Conselho Mu- está no seu direito de se _-rebeW1r contr<t 'os 
nicipal. • . ataques á sua bolsa; .. ·. . . 
, O vicio nãoestava no processo eleitoral; Fallando particularmente do Sr; Enéas 
. o '\ricio estava no regimen que ainda vigora~ Galv.ão, magistrado integro; • cuja honra; 

Pensava e pensa que um município não jámais foi atacada, o oradoracc_tis1-o, porém, 
comporta um poder legislativo. · como chefe de-policia . . S. Ex. estava habi-

Os .· municípios administram-se por . um tuado a .htlgar dentro de norm().sl~mttadas e 
. podei~ .electivp ou. · I).ão, _mas não-legislam. ~passou _ <lo limitado para o - ~Uin:iitildo. · . Com• 

!)que se dei. nes~o Districto é . caso unico, e mett~u a'prini.ei~a arbitrariedade, logo d_epoi~
é JUBtam~nte por. 1sso e. é prectsamente por- a segunda e ass1m, á' semelhança de um ca

. ·quo o Conselho é urp.·orgãosem funcção que vallo que s:the da estrebaria . onde· se achava 
f'oi transfurmado em balcão._ .· . · · . . preso, exoi_'bitou de suas func_ções~ , ·Eis O•. 

: . · . A col'rupção só _terá . um fim, quando fõr .motivo de tudo isso que ahiestâ. · · .. . •· : · 
'· · ·~ ex:tincto q Poder I. .. egislath'o Municip-al. _. Em uma esquina um o&ciat· nian:dava-. 

Pode-se adniittir a di visibilidade . do . mu- prender um cidadão que protestava . nada 
nicipio-l E, como é qlte se vae dar ao muni~ ter feito, e o soldado não ·obedecia, ficando_ 
cipio um pode1•legir:;lativo? · · ·. ftrníe · onde ·. eStava. E' que o soldado é tam-

0 orador faz ·lcingá.':i cons~çleraçõe:; . no in- bem . um filho d() 'povo.-Elle' tambem soffre. 
~ui-to de demonstl'at' qúe essas theorias ~on· · Não paga passagem, ·mas a sua mulher e oi 
stituem um contrasenso, qne forçosamente seus filhos pagam,e este augmento vae cavar 
terão por consequencia essa halbm·dia que largo· sulco nos s_eus· parcos --vencimentos • 
. ahi est<'t. Analysa em seguida a posição gau- O soldado, porém, fui vaiado, foi atacado, o 
che do Prefeito: ou tom de viYcr sempre em seu sangúe foi. pouco a pouco se revoltando, 
luta.a.lJerta com a Intondencia, oü tem de até que explodiu, dando~se.·as scàfias selva-

.. 3ub;m~tter-se a todas as _ suas deliberações, gens que se deram. De.~eja um. inquerito, 
: . . ·tornando-se um seu verdadeiro escravo. · parlamentar sLquizerem, afim de que se 
·; · , Yoltando_ á questão da S . . Christovão, o saiba quaes foram os intendentes que se ven· 
·. 6rador diz que o Conselho dcln'tenderi~ia é. deram, quaes os· culpados. · · .. . ._ ·-· · 
. _aÇ9US5\dode-se ter ma.nc}lado em -inter8i!Ses · :E' isto que aconselha ao nobre·Deputado 
, :, ·poucoeonfessav~is. Esse novo_cóntracto,au..;. pelo Districto _.Federal; que apreseritou·hon· 
· \-;gmentando (): ·preço das passagens, coiitracto. tem-um ·requerimento pedindo a -nomeação 
~.~>aliás .sanccion~do . p~lo Prcfejto, é uma_ fn,' de comiuissãopara· eb.tender~se cpm ·o Sr :Pre- ·. 
. .fami~.- . . . . . ·. . . · . • · . · · ·. . sidente da Re_publica. 
· ·.:: -Pizem. ,que tal contracto .-se Obteve á ' . . · ... _·. . . · .. ·. .. . ·· . · · . 
· : .c\lst~. de m~ito.-d.inhêiro e _ liga~ae l:\ esse ne- O Sr. Edmundo da:-Fon~eeâ~ 

_ gocí~·:o_hav.er o Sr. Prefeito :ttfunicipái-com" -Sr. Presid,ente; pretendia._hoje 'occupar-me 
:Prado.ttma . casá á rua dos Voluntarios da de oceurrenci:l,sgraves que se·derarn n<>-pai~ 

. - · ~atria; pela imp'ortancia de 60:000$, como durante ·ojntervállo âas :sessões parlamen,.:. 
se~ yê de uma varia do Jornal do Commercio tares e das quaes não: vi. menção alguma na 

. :de -~7 · de abril.. .. . · · ', · mensaaem do ~r. Presidénte da Rep.ublica; 
· .. i ,Não acr,editá c1ue o Sr. Prefeito se deixasse· aliás tão · minuciosa·; mas, S,i'. · · .Pz:esi~ente; 
- é~·romper, .. . · · . dea~t~ dos acontccim~ntos gr~wtss1mos quç_ 
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se teem desenrolado nesta Capi~l, deante informe si todos os acto:; queprécedertú;n á·,· 
d;e~tes factos que tanto aviltam a Republica, cconfeéção da lei, contra . a qual o povo se : 
e)lvergonha.m- a Nação, devo dei~ar para revolta, foram perfeitamente regulares e . 
outra occasião:os . factos a que me .refed, honestos, .emfim, si a lei que tem causado . 
para vir trat:~.r do ássui:nptó do momento. . e 3tes acontecimentos é uma lei que o Go-

V. Ex •. e a Camara ouviram hontem o il- verno ·tenha o direito · de fazer cumprir.·. 
lustre·zeader dániaior.ia da Casa, referindo- mesmo á bala.. . . · -- ' 
se aos aoontecimentós dos ultimos dias, di- Desejo saber si. o povo vae pagar ma:is, · 
zer que er~ natural qu~ 'a policia- tivesse dinheiro á Companhia·s. Christovão,porque 
p~rd1do a calma. •· ·. •._·.· .. - . essa cOmpanhia gosa de protecção e privile· 

. . Um jornar da D.l~Ehã; :.:oticiaildo a entre- gio. ~ · · . · _ - . . . . . _ . . 
-v:1sta que ~ comm1s.sao da u~;pre~sa teve• corp._.. · . ..:.Quero q11e .·a Camara. e · o pa~z sa.tbam . SI · 
o Sr. Presidente da :J_tepubhca,d1z que S; Ex~ nao houve proposta mell~or do que a dessa, 
respondeu · a essa co.rn.missão do .-· seguió.tê _companhia._ · .· . · . . . .. . ; 
modo·:· <<bala á bala», ... . · . · · · Desejo q uc se· diga ao povO que elle. de_ve < 

Essa. phrase, Sr. Presidente, ia ·perfeita- se submetter a . es·sa. lei,- porque nenhuma im~ 
mente bem · na bocca do glorio~o Marechal de . moralidade presidiu il sua decretação. 
Ferro, quando ameaçado de' desembarque de . Não querendo tomar mais tempo á Cainara. 
tropas estrangeiras nesta Capital. . vou ler ó requer-imento que tenho a honra de 

Essa phrase; devo dizel~o, não pôde ir bem apresentar, solicitando essas informações. 
na bocca do ·actual PresidentE> da Republica ; O meu requerimento é o segtlinte: (Lê.) _ · , 

Creio que~ jornal que .referiu- ease facto Vem >Mesa . é lido. apoiado e. sem deBite . 
engana-se; p,(l.oposso acreditar que o Sr. Caro~ · ·· a ' rr • t ' . . · 
nos $alles tivesse.- lançado esse .desafio, em- encerrado, o seo um e 

REQUERIMENTO pregado essa phrase contra o··povo brazileir~. 
·contra este pov<>" que sotfre, quê trabalha e 
·que : com tanta abnegação está, com o suor 
do seu. rosto, -pagando &"divida nacionaL .. ·- · Requeiro que o Governo ,da Republica, por. 
-;Nilo 1acre~lito queéssa phras:; tivesse sa· intermedio ·da Mesa, iQ.fO.Ime;..· · . ... 

1ndo dos labias de S. Ex. · . Ió, sii.to Préfeito de DistrictoFed~ral_foi · ·. 
o'sa.DI~o . B'uENO~Creio que V. Ex. faz presente o requerjmentodaC~mpanhia;Vllla- · 

bem; porque o Sr. Presidente da Repilblica Iza.bel, pedindo e~ta ~enovaç~o ~e ~o~tract~ . 
só falla por mensagem. - n_ara prolongar suas hnha_s, di.mmu!r.l!UJ)~r- · 

· ·· · · fti.ncias ·das pas.;;agens e troca· de tracçao 
· O Sn.. BUENÓ DE ANDJÜDA- Nem sempt•e; para a electrica; . · · ·. · .·. · 

elle não ê mudo todo o tempo. · 2o , caso affi.rmat1vo, em -que data·; · _. .. ·•· '·· 
. 0 - Sn.. DING- BUENO (dÚ·igi11do-se ao S1•, 3o, caso affi.rmatiyo, . si este req~erimento •.. 

Bueno de- Andrada)-Saivo si V • . El<. ouviu é anterior e de que prazo,. a pedido "Seme~ --
delle a phrase de que se trata~ . lhante da Companhia S. Chr!s~ov~o ; . . . · 

O SR. BuENo DE ANDRADA-A mim olle 4°, os itens de ambas as sohmtaçoes das re-: 
não falia, porque ou não quero falla.r com feridas cJmpanhias. 
eUe. · .. ..• Sala das sessões, 19 de junho de 1901.:-

0 Sn.. EDMUNDO DA .FONSECA- NãÓ vim Edmundo da Fonseca. 
narrar á.· Camara os horrorosos aconteci- Compat•ecem mais 08 Srs. Gastão da Cunha, · 
mantos dosultimos dias, pois que já fora1:n Albuquerque _Serejo,i~dio,do BI'azil, Ser~e-:
contados e testemunhados por collega.s nossos. dello Corrêà, Luiz .Dommgues, José Euzeb1o, · 
J:odo ·o mundo saba que o povo foi "atropel-: Thomaz Accioly João Lopes, Sergio Saboya, 
la~o a.pajia~ de cavallo .. ~ a g_olpes. de_ sabre, Augusto Severo' Eloy de Souza, Tavares de 
foi ~spmgard~a~?· por te1~ se rev.olta~o con·- _Lyra, Lima FIÍho, Rricio: Filho, Moreira· .
tra o _que e~~- ;]~lgava , uma . arbttrariedad~, :Atyes, .Esmeraldi!lo Bande1ra, Pedro ~er-.. 
uma.-~IUP0~19ao~ _ . . . . . · ... . .· nambuca, Araujo Góes;- Cast~o Re~ello,_Ne1ya,. · . 

O SR. BuENO · DE ANDRA.DA-7' Resultado de Paula Guimarães, Satyro D1as, T~le~tmo dos, 
patota. . Santos Marcolino Moura, Ga.ldmo Loreto., ·: 

o .SR. -EoMuNoo nA. FoNsEcA__._ Não se~ Pinheiro Junior; José Marcellino;_ Ii'lneu;·· 
g]Jiref o exemplo âã. põlicia; · n~o perderei . a Machado, _ Nelson . . de Ya.sconcellos~ Osc.ar_ ~ 
calmá, e é. porJ~_3t. que, n~ptrarei-_ hO.}e -pa~a Godoy, Barros Fra:nco J';lmor, Antomn~ ~~a,.,. . · 
a tri~uqa phra.ses intla;mrn.agas contra. as lho, Alvea de Br1to; S!l_va .castro.! Vlrla:to _ 
quat)3 pro~e~_tóu·hontem o illustre l.eade1· da Mascarenhas, José . . Bomfac.to, . Joao Lm~, . 
Camara; . . ·· . . ·• .· •. . . . . .. _ Penido Filho, Monteiro. da Sllvct~a; Antomo."' 
. Vénho- apenas ' pedir ·esclarecimêntos· ao_ Zacharias, Landulpho ~e Mag~lh~es, Artln~~: •· 
GoY,êr'rio;. venho::pedír aó Governo _que nos- Torres, Olegario Maetel, Ollvon·.a . Braga_,, · 
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:~; . C?sta Junior, Hermenegíldo deMor.aes, Bene~ sobre esta chicana, esta 'advocaciá adrrtink 
d1eto de Souza, Lindolpho Serra, Xavier do tmtiva, sentiu-se na necessidade-de vir dizer 

;r ··- Valle, Alencar Guimarães, Lamenha . Lins, que, para moealidade do Governo, já. se de
. Bar;bosa Lima, Angelo Pinheiro, Germano via ter demittido o Sr .. Ministro da Viação, 

Jiasslocher, . Rivadavia Corrêa e Campos que, no exercício deste cargo, presidiu uma 
Cartier. " das sessões da. :companhia S. Christovão. 

(Trocam-se divm·sos apa,-tes.) · 

;:'. 

. D :ixam de .comparecer com causa parti-
Cipada os· Srs. Pedro Chermon t, Anizio de 
Abreu, João Gáyoso, Pereira Reis, Gomes·de 
Mattos, Francisco Sodré, Felix Gaspar, 
'Vergue .de Abreu, Díonysio Cerqueira, José 

, Monjardim, Sampáio Fer1•az, Martinho Cam
pos; Julio Santos, :bstevão Lobo, Silveira 
Drummond, Miranda Azevedo, Vaiois de 
Castro, Araujo Cintra, .José Boiteux e Fran
cisco Moura. 

· . . E sem causa. os Srs. Arthur Lemos, An-
~-~- tonio Bastos,.Joaquim Pires, Vlrgilio Brigi

do, .Soare3 Neiva, João Vieira, Pereira de 
Lyra, Malaquias Gonçalves, .Sylvio Romero, 
Adalberto Guimarães, Eduardo Ramos, Raul 

·,, · ·Barroso, Deocleciano de Souza, Joaquim 
' ]3reves, Monteiro de Barros, Francisco Sal
&.... )es, Necesio Tavares, Lamounier Godofredo, 

· ~enrique Salle_3, Nogueira. Junior, Lamar
tine, Fer:r;tando ~rest~s, Moreira da Silva, 
Joaquim A~ :varo, Luiz Pisa, Cincin.ato Braga, 
Alfr~do Elhs, Azevedo Marques, Manoel Al
':-es,.João Candido, Marçal Escob:'t.r, Atil~e
liano.J~arbo.;a .e J:>into da Rocha. 

O orador dccla.ra que não foi bem compre
hend.ido, não fa.llou em incompatibllidades 
legaes, mas em decencia; fatla. em -nome-da. 
moral republicana, e perante ella ha inQon- -
testavelmente quebra de altivez no facto do 
:sr. Ministro ·da ·viação presidir. uma assem
bléa da .S. Christovão, companhia que de'
pende do P1·efdito, que por sua vez é de no
meação do Governo. (Tumulto; trocam-se 
apartes vioZ.entos entre os Srs. 'He1·edia e Gosta 
Junior.) · · 

O tumulto1que a Mesa com tanta difficul
dade veni de .acalmar, prova que não ha a 
tal unanimidade de applausos .. ao acto do 
Sr. Ministro da Viação, presidindo .. a assem
bléa geral de 111Ua companhia que pleiteava 
favores, junto ao Conselho Munidpal.· {Tr&-
cam,se apartes.) · _ · 

-Nã.o solicitou a benevola attenção . da Ca
ma~a,para discutir contractos de companhias 
de bonds, nem para analysar a administra
Ção do S-r. Ministro da Viação. 

Quer, apenas, deixar patente que, ante o" 
s~u sentimento de republicano, não vê justi
ficativa para o acto menos retlectido do 

_.-· 9 Sr .. Bueno fle:Andrada-(parã Sr. Ministro da Viação, presidindo a assem-
}:, -~ma eropltcaçtTo pessoal) -:- Quando orav• bléa geral deuma sociedade anonyma quQ 

·com a eloquencia brilhante que lhe é pe~ ·vem pedir favores ao poder publico . 
. <mliar, o nobre Deputado por Sergipe, Sr. Foi isso o que queria dizer nq_ sau aparte, 
F~usto Cardoso, deu um aparte dizendo que isto é; que o Sr. Ministt•o da Viação não foi 
diversas demissões de altos funccionarios da esc1•upuloso. _ · 

, ..... _administração já deviam ter sido lavradi.LS de- A um aparte do Sr. Costa Junior, porgun-
a.nte dos acontecimentos .selvagens que se de- tando que tem o Ministro com os favo1•es 
ram, para vergonha da Republica. concedidos pelo Conselho Municipal á Com-

. A imprensa quo até hontem não tinha panhia. S. Christovão, r~sponde o orador que 
sinão louvaminhas para o Governo, criticou o seu nobre collega vem de abrir-lhe um~ 
os factos com vohemencia e altivez, mas não porta. pela. qual desejava entrar. 
tra.z a. noticia de que os mandantes, os res- E' sabido que () Prereito é da confiança do 

, , ponsa:v.eis fossem demit'fJdos. Dá apenas Governo, do qual faz parte oS~. Ministro da 
. :umaidéa vaga de que urn.inquerito vae se1· Viação. E o Pret'eito.podia e devia·oppor·sa 

'' :lnieiado, quando este inquerito está. feito á batota administrativa, (Trocam-se apa1·tes) •. 
... pela:opinião publica. -. Por emquanto responsabiliza o Sr. Pre
,, N"'ao é daquelles que teem acompanhado feito, mas si amanhã esse funccionario não 
-., com· louvores os·actos do -Sr. . Presidente. da. for demittido, então responsabilizar~·' pelas 
:;-;- :,·Republica. Ao contrario, afastou-se de sU.a tropelias e desmandos o Sr~ Presid~nte -da: 
it~é~·:politicà, mas não perdeu ainda a esperança. ltepablica, . . 
s: de·que s~ Ex. saiba representar·digna.mente · A umouh•o aparte do Sr. Costa Junior, 
' as tradições deseú passado republicano.. responde o orador que por motivos ponde~ 

Mas este inqu~rito, a que allude a im- rosos que não .o deshonram, não quer entrar· 
prensa, por-quem vae ser feito ~ Pela poli- na. analyse dos actos do . Sr., Ministro dã
cia criminosa~· Ondo se viu um criminoso. Viação. . . . . ·
fazer inquerito sobre seu proprio crime 1 · · Não receia, p_orém,~ . acceita.r a luta-. e.· .se 

·, O. orador declara que não pretendia tomar nella se empenhar;tem acerteza da victoria. 
a palavra sobre este assumpto; mas, quando Agora que ex.jplicou as razões de probi
ouviu os commentarios que aqui se fizeram dade republicana que lhe fizeram dar o rete~ 
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. TC· ' Ósa: C~liHLLo . DE Hoi~iNDA . --A~ - lad~ seus imiU~Ildbsvehiculos,augmellta,d~pli~a. 
~::; d()~ll,onrado Dr. :chefe de- policta.- se acham os triplica mesmo eni algumas Iinhasde· sua 
'., Srs; Dr3. ·Machado • Gúimarães, Gemii!iano da zona privilegiada . os ·.preços_ .. das _, pasãa:gens~ 
t}Frallcã e Beliza.'rio Tavora, dignos delegados Sr~ . Presidente, eu, filho do· povo~ repre
·:: auxilia-res de S. Ex., e, como S. Ex:., magis~ serltante legitimo da ·maioria do povo do-. 
:c. trª'dos deprobidade· immaculada, e respeita,~ meu Estado (digo sem receio. de. contestação) -

do.res da lei. · ·estou -ao lado do povo nesta questão, não 
._·. .. o SR. Ovmio AnRANTES __ Honten'l, fui para desrespeitar as .autoridades, mas para. -
'· ·'- ~tacado duas '. vezes pela policia,. pedi Pl'ovi- fttzer .valer o seu direito. .. .· . . . 
;:_-êtl_enc. ias ao Dr. chefe depolic. ia e não con- · Sei, · Sr · President~, que .a intenção do 

povo é muito justa, .muito nobre~não. se 
.. ,, ~~gui~ . deixar roubar· pela Cmnpanhia, S. Christo-

:.0 SR. CAllliLLO DE HOLLANDA -Sr. ·pre· vão, cujo contracto ultimamente votado pelo 
· sidente; ô.iz o -meu ·mustre collega . p~lo E( Consélho.MunicipaLe sanccionado pelo pre,. : 
tàdo de Goyaz~ Sr. Ovidio -Abra.ntes, que foi feito é uma iniquldadc~ sinão um ~oubo á 

·.· hontem atacado duas vezes pela policia e população que transita nos bonds ·dessa 
_ .. que pediu, sem resultado favoravel, -provi- companhia. . . . . .. 
:. 'fi.encias ao Dr.. chefe de . policia. Creio no que O povo·. não tem razão d,e manife11tar-se 
" diz o honrado Deputado, mas S. Ex; deve con~rn. a policia, sim contra os autore.~dessa. 
· ver que, encontrando~se casualmente, como lei, que cha-qJ.areidelei gazua ... 

a.conteceucom um grupo de indivíduos, que o SR. BuENo DE ANDRADA---,Muito bem. · 
: desciam pela rua :do Ouvidor perseguidos Então 0 responsavel é 0 .p,refeito ~ Pois, eu 

.L pela_ ·_força. . policial''·que haviam apupado, já disse isso. (Apm·tes e risos.) . . 
\-; esta não podia render as duplas-homenagens. . ·· 
,-~/<ievidas a S. Ex., como: representante da ·, O SR. CAliULLo DE HoLLANDA-Sim L Não 
;!,',Naç.ão e como official do exercito. Pergunto: a policia; que nada tem que ver com o 

queAistinctiyo conduzia v. Ex:. para lhe augmento ou diminuição de·· passagens do 
serem prestadas aquellas home_nagens ~ Ne- borids. · · ··. · . . . 

:-:õhum ! Logo; V. Ex: · não tem razão para · o SR. BuENo DE ANDRA.DÀ .=--Isto deixo ' ã · 
· qüeixar-se. ·conta de V. Ex. ·(Riso,) QuEn'o· .agora ver . . a· 

· VozEs : ~ Oh ! Oh !... defesa. do Governo. · · · ... · · _,· .. · 
:_- ;; () SR~ ' 0VIDIO ABRANTES-Muito ob_tigado. 0 SR. CAliiiLLO DE HOLLANDA~Já disse ao 
~,~: 9~r.igadissimo. nobre Deputado pór S. Paulo, cujos apartes 

_> . o SR. CAliiiLi.o DE HoLLANDA-Sr. Pre>i- estão provocando hilaridade, que só vim . á 
· tribuna para defender a policia, que. é nesta. 
ue'iltc, já expliquei o motivo desse-prurido occasião victiina de S; Ex. e ele outros ·nobres 
de opposição ao Htustre cidadão chefe de Deputados. (Hilm·idade.) 
policia; agora pergunto ,aos .nobres Depu:-

< tados .que me aparteiam e accusam aquella O SR. MoREIRAALvEs-E' a policia . que é 
." :;~.utoridade: quererão, SS. Exs., que a policia a victima ~ Esta é boa. · · · · 
·· cruze os braços ante a per:turbaçã.o da ordem A policia mette·nos o páoe eua·é á.victima. 
·que ha cinco dias p1•esencia.mos nesta Capi- (Hilaridade. T1·ocam-se muitos apartes. Soam 
tal? . . · os tyrnpanos.) · 

. · Não . creio .! S( assim ella ' procedesse, o SR. CAliULLo DE HoLLANDA- s1•• Presi-
··-YV .. Ex:s., Jançariam _sobre ellaos labéos d te 1 u · d 
Fde iner'te, inepta e cova!'de; . e c.omo V. Ex. en 'sou pe a so erama o povo,.mas .... 
' sabe, Sr .. Presidente, ' é preferível a · uma b sn; BuENO I>:E ANl>RADA- Sobe1•ania de 

autoridade; principalmente ·militar o epi- levar cace~e: · 
theto de violenta ao d·e cova.rde. , ó SR. · CAliHLLO DE HoÍ.LANDA-:-Por isso' 

·' Tal_v:ez que, -se em vez do · honradoDr~ mesmo é _ .. que,~nte_ rid. o q_ u_ e .. ···-_opov_· o.,d.e ____ v_e r_ · _~S· 
:: Eriéas··GalVão fosse no momento actua.Lchefe 
:_-; dê, policia desta Capital algum dos nobres peitar·as autoridades J>ara-poder ser :resP.~i:-
: peputados que o accusam,a cousa fosse muito tado pol' ellas. · • · · · , . 
-- j>eior. · · ·· · · · o SR. ARTHUR ToRREil:''"·N. Ex .. está de~ 

,·0 ·SR. · NELSON . DE~ VASCONCELLOS-Peior fendendo· -o bispo f. . . 
:. nâopodiaser. . ~ .. OS~: CAliiÚ~LOn'ÊHo-ÚANnX-Nãosenhor,. 
• ; ,.: 0 -SR.. · CAMILLO DE Hoi~LANDA-'-- Sr'. Pre• da defesa do. bispo é encarregado. o Sr. Silva 
~3idente, acho que 0 povo .temrazãf) de -re~ Mariz, ·meu iUtistre collega · e coinpanhe~ro 
S.oltn.r.;se contra essa extôi'São, esse ,_ assalto do bancada. . · · .<· _: · · · · · ·· · 
a;~uiêu bolso;· por lltna compª'nhia gananciosa O Sa.· SILVA ~ARiz'-Quando fôr precis()_; 
que, á proporção que diminue o nume1•o de defenderoi. 

o 
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.. ·-.-.- - - -· ·; 

. ÓSa, -)3uÊNo rik:ANDRADA---"Erltão Y. _. E~: · d Sa .. BÜENOJ)E.Á.NDRADA-Foi ,um aparta0', 
üão. def~mde o Ministro, do Interior·1 - ·que .dei, .· qúe · y .-E)c ,-sublinhou·. e tivé de-·· 

o SR. CAMILLODE HoLLANDA~Ágóraestou explicar. '. .. .: .·· - . ·:: .-
defendendo o povo, a cujo-lado me collocarei (}SR. CóSTA'JUNIOR-0 Ministro llà Agr.i-:Y 
sempre que ell~ -tiver razão, pró ou 'contra ·culturà é accusa.dó de ter; como accionista,,· 
o Govérno; nesta questão,_ porém, o povo de uma companhia, presidido a uma de suaS: · 
não teJU razão em hostilizar o Governo, sessões. · · 

_. muit? menqs a policia; si tive;;se r!'l-zão, eu o si:.. BÚENO DE ANDRADA-Senclo- MiniS,· · 
est~na ao seu.lado, _- mesmo -renunciaRdo as. tro . · 
immunidades de repr~.sel}.tante da Naçã-o, -· · . · . - . · · . ·_ - . · 

Tenho concluido. ·· · · · O Sa. CosTA JuNIOR---:-. Mas o que tem 1sto_ ~ 
· . . _· • ·_· :.· . com os factos relativos. <1. S. Christovão, com-::-
() ·Si•. costa ~unior . (p,Lra uma a moraJidade ouiinmoralidade do : contracto~ :: . 

explicaçãopessoal)~Sl'. Pre;3idente, compre- contra. as violencias, .que se diz, pra.ticadà~ - : 
·hendêm- V. Ex. e · os meus collegas que, su- contra o povo do' Riü de Janeiro ~ 

· bindo amta tril!una; não venho com certeza· · Eu penso que por honra. · da Republica de· 
defendel"a policia. (Mt~ito bem.) · _ . · ve-se-respeitar a -pureza dos nomes d~s ho.; -

. Esta questão, Sr. Presidente, é devida na mens que teem direito ao nosso respeito e 
minha opinião tão só mente a actos irregú- de consideração. · . . · · 
lares, .quem sabe mesmo se criminosos, da . o sn._ BUENO DE ANDRADA-Não lta qU:es-::-: 
l!}tendencia Muni<;ipal, s:~.nccionados . pelo tão de nomes na R.epublica, ha procedünent~· -
Sr. ,Prefeito. · · . ·· '· · . · · ·_· de homljns. , - · · 

0 SR. BUENO DE ANDRADA ~ Permitta•me 0 .. Sá. COSTA · JUNIOR - Todo o mundo, 
v:. Ex.- com o· respeito que lhe devo, e. porque que conhece que o valor dos no ines dos. ho,.. .· 
não. desejo .· voltar á tribuna , para respo-º-der, mens da Republica não póde ignorar - o . - Io~ 
que tome a liberdade de dar-lhe uni aparte. gar proeminente que entre elles occupa o do <· 
Os~ Srs:intendentes de facto são accusados actual :Ministro da Agricultura que é. um 

de teiunpolinagemadininistrativa, mas nàda typo ;de _probidade (apoiadós) ; um Ministro 
teimi que :ver "coú.1 o modo por que a poliéia competimtissimo (apoiados), . que ha . beJ;ll 
invadiu as ruas. . _, · · pouco .tempo acabou d3 prestar relevantes _ 

-Nestas condições ha dous criminosos; ·um serviços· á Patria, collocando-a, na altura e1Il 
na parte· administrativa ·e outro na policial, que se acha, conjunctamente com o e~ee-
e -ambos precisam ser punidos; · - nheiro Passos, a Estrada de Ferro Centi~l, 

o·-SR. CosT .. ( 'JUNIOR - Preciso repetir, que, como sabemos, já. concorria podero~a-
Sr. Presidente, não venho defender a policia· mente para o Thesouro. . 
dos a.ctos de violen~a c ~legalidade de que Si ha. alguma ·cousa de ü•regular . nos 
o accusa a. populaçao; nao venho tambem ·contractos feitos relativamente á Companhia. · 
a~cusar po1:_ser a.ssuJnpto - po~ detna~s deba- de - s. Chl'istovão; ·o respons[tvcl. por estes -

. t1d_o na sessao de bontem e . atnda mats na de coritractos é o Conselho ·. MumC1pal e· . o 
ho,)e.. . . . . respectivo Prefeito que os executou . 
. Del:-.o de par~e osto mCldento. Meus senhores, tenhamos, pérmi'ttam-me 

O Sn .• BuENO. DE ANDRADA....:.y,- l~x. l)Or- a expre!lsão, a coragem de vir a.qui ana.lysar 
mitta-me outt•o aparte. o ·assumpto não está os actos e éondemna.l-os si são dignos de 
esgotado. As .tropelias continuam nas ruas. condemnação, mas não fa,çamos e~tra.r n~ 

O SR. CosTA JUNIOR_;. Vim tão sómont'e questã.oquemé completamente alhew a ella . . 
levantai' um. protesto cóntra a accusação (Apoiados.) .· · · • · 

inj_~ __ st_a_ ·. fo.it_a __ -... p.·e·-·1()·.· · m·_•·_e ___ ._ ~t - · d. ist_ l_·.· ·_nc_ t_ o __ ._· ___ c·_ .· _v_ ~ .. l~o_. · 0 SR . . BUENO DE'ANDRADA-V. EK. -- que~ . amtgo·; Deputado por .s~- P_aulo, ao Se. Mm_1s- abrií·-:rrie a porta para eu atacar o Ministro:.: - ~ 
tr'o da Agricultura.· ___ .. -_ _ · _.' ' . · · · da ~- Viação '? · . 
· No ~ómento,Sr.Presid_~nte, em que tantos 0 SR.. CosT.A:'.JuNIOR-'-Não -é esta 3. minha,.-

odios recaem sobre a>.Republica, ·;_quando -os · -- . · . 
adversarios tiram todo o pa1~tid_<> do:(menores intenção·. · - · . · 
actos praticados pelos republicanos, é dolo- b Sa-; BtrENo· DE AN-DRADA_.:. Eu já · expliquei 
t·o~o qúe não se pQu:pe e não- .se c~rq~em que f1st~va, _-por -uma_. questão to?a ·pes~?~l, · 
mesfuo;de -:prestigio os liomem que honram impedido .de ataque~ p~ssoae~ a -admlms: 
a.Republica:ea· pa~ria brazileira_(Apoiados)~ : traçãq delle e_, exphquet _ q\Ie_ o_õ; ª'par~ · f.gl,-: , : 
' ··- Não · sei~ ·sr._ Presidente, não co_mpreb:e.rido · obra-de ·um . momento.de_expa.nsao .· e -_ . enta.~~~: 
mesmo: a . -que -veiü. tmzer~se aqui •. o ·nome tive -. ~e . s~éental•o .• ,e .. dtzer _·• q!laes . os· ~n-~-~ -r 

, dg •S1·~ : M~n_ ~- t·ro _ d~Ag~i-cult_ u_ ra, nesta ques" t_ imenw __ s que me annn._avam p~ra • dar cs;,~ . •· 
: : .ta.opor ::n :ta9_ant1P:athtca. · <- aparte; -
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-- Y. Ex. obriga-me a tom~r a pahwrá. na constitue: a nossa -preoooupação prédonii~ 
hora. do expediente da s~ssã.o de a.m:.nbã.. · nante. ·. . . -

· O SR. Co~ A-iu~IOR _ Êstou cumprinõ.o Principi~l'Ci~ decla.ra.hdo ~ Ca.mo.ra que ella. 
um dever de homem de bem, defe:-tdendo _um s~ _deve 1 ecordar de que sompre fiz _oppo-

- . homem que eu considero tão honesto como _s1çao aos Conselhos Mun1c~paes q~e, ~e certo 
. ou, .porém, em competencia como Ministro, -tempo a esta parte, tem túlo_ o DtstrlCto F_e- _ 
. Jnói'to superior a mim. . . der~l. . . . ~ - . . -

-- - · · _ ·•- .. Amda. hOJ I?- u nobre Deputado por Sergipe . 
O Sn. Bu_EN~ DE 1--NDn.A_DA- V. Ex ., na. 1·elembl'õu aqui um :pl'ojecto,·formulado por 

~asta. da. VHl.çao,_fa.rta. I_DU~to ~elhor papel mim e submettido á 'consideraQão dn. Camarà 
·. o que_ o Sr .. Mata o! ~u·m.mars, no Logar: dos Deputados, projecto que não t inlia.outro 

· de_lle na.~ ter1a ~restc!_ldo a. assembléa da. fim sinão co1•tar os aousos do celebre Con· 
.:· -.Companhia S. Chrlstovao. _ ·- selho; a qu'e s. Ex. se referiu, Conselho que·. 

-O SR.. :Co.sTA Jumo~- Teria. -presidido Jlrovocou os maior~ cla.m<rr~s da populaÇão, 
·como 3:C~l01_!1Sta. á. a.ssembléa da companhia.. Conselho a. que der sempre comoa~ n~sta , 
S. ChrJ.Stovao. V._ Ex. chamou para o ter- Ca.so,, Consellw com que sem _pre terce1 arma.s, 
reno este f.tdo, mas não provou onde es-- no intuito de profligM• os abusos pm' éUe 

. ta.va. a sua.· immoralidade. . · . commettidos. .. ' · .. 
' . · Sr. Presidente; eu não-quero rotiba.nnais · Com o actual não "tonbo solida.riedàde. 

tempo á Cama.r'!, vim á tribuna apenas para . Esse Con?elho foi eleito em: opposicão a<? . 
. declarar que nao e_ntro nos ass!lmptos que ~rupo pohtic? de que faço v~rte •. ~a a~1 

- _Qra .se debatem, deixando consignado. quo _ apen<l;S· um mte~dent~ por .c~a.el_eica.o tra
·. cons1dero o S!'. Ministro lla Agricultura; in- balh<n e. que ho.Je é meu lfliiDigQ pessoal•; 
. teiramente alheio a.- questã.o, sendo,- como é; Refiro-me ao Sr., Leite Ribeiro. 

llJ!-1 ·nome puro que muito honra a Repu~ jl. Ca.n~a.ra. se de v~ l'ecorda-r . de que .s~, 
bhca. - - foi candidato COJDTUigo nas ultn~as ehilçoes 
· Nada mais tenho a. dizer,.. federaes, e . certamente re-cordar•se-ba. tam-

- bem ao artigo violento .qu-e . o -ines mo S1•.-in· 
·. · O Sr; Hereclia de 8á (pàra -uma tendente- escrev:eu - Côntr~--~im- e con~!a os _ 

eropZicaÇão pessoal).....,. Sr. Presidente, 0 que mens cmnpanhe!ros de _dtstriCto, no ·dia· _do 
m& obriga - ~ vir á tribuna. é 0 aparte. do .nosso reco~hec1mento d:Y _ P?d~re~ · .PQD · 
nobre Deputaflo por _S. Pa.ulo, 0 Sr. Costa Ju- con~equenCia, sendo .. P.s.sa a· SLtnaç~o, _eu, 

. nior; q~ando, referindo·secás .hnmoralída.des mutto ~mbol'a Deputado p~l? Distr.wto Fe· _· > -d;o ... Conseiho Municipal, .como que .deu: a en- d~ral!. n_ao tenho res:pons!-t~ll1dades ~a orga;. 
·· · :tender que eu era. um dos seus representantes mzaçao do Conselho MU01c1pal e mmto me-

aqui na Camal'll. dos peputados. MS nos seus a;c~s. • _ 
0 -Sn. CosTA JuNIÓn--Não foi í$so o que eu o SR~ cosTA JuNioR -·Muito :menos __ o 

disse. . , Sr .. Leite Ribei-ro que é um cida:aã.o_ h'6n·esto . 
· ·· Eu· disse . quo V. Ei. rep1•esentava o Dis- e que tem profiigado muitos abMo!J'; 
tricto, Fl;\deral, que tinha. a infelicidade de o sn.;·. HEREDIA DE S'A _mo dlsse 0 con-.-
ter conse.ihos municipae~- imn;tOraeà; · Vê tra.rio, não · contesto . 
V. Ex. quo ê cousa muito dlversa. Mas, SI'. Presidente, a accusa~ão tem' rc-

0 S:a.. HEn.EDJA DE SA,...-Agra.doço muito ao_. co.hido -sob1•e o Conselho Municipal, qua:u:do 
:nobre Deputado a rootiftca.çã.o que fa.z. ~ resp9nsa.l>ilidad~ dos · _fàctos, ultimamente 

- Desde, I!Oréan,. sr, Presidenle, que S. Ex., occorridos, ca.be--principa.tmente o.o Prefeito; 
.. querendo dizer uma. cousa, disse outra; _o Sr._ Dr. João Felippe Pereira.; porquanto 
-desde que... . é publico e notorio que essa lei municipal; . 
. _o s~. co:;;TA. .luNion-Eu (liss~ isso mesmo, ~~~~:ta ~ioje. em execuçã:o, foí ela.~oradá por, 

, __ ~ao d1sso outra. cousa.. _ . . _ _ · Essa-mesma. lei foi mand.#a peló- Prefeito. 
O SR. HER.EniA. DE Si-... as galerias· ao. Cónselho, e este .. a.~approvo'u; .. sem-a.Ue~. 

· ,oaviram o aparte do nobre . Deputado, eon:. ração de um ponto, ·de ·· uma .vírgula.: siquer:.,' 
-vinha. que eu tornasse clara a situaçãO~ _ Si 9 Con$elho :Munieipal.~eJD~Jg.uma.eúlpll! 
· Eu_ esperava mesmo q~e o nobre Depu- é de ter approva.do a;. lm mmutada--~h 

ta.d'o,jnsto comlré,. não deiu.sse ·de tornar ·Prefeito, _e_ minutada, é certo,. de. accor® 
·claro .o~seu pensamento.. . . COll). o.or dil•ootol'es _da; Cómpanliia S. Chr-~ 

.. ·- Pàs~ndo agora i'le- ·longe j)ox'· este.inci. tóv_ão. . _. __ - . - . · . .. 
'-den.te;·preeiso volta:r: á. questão, no tocan~e · · Sr.-Prealdimte,.o p·refeJto não~ ina.isdo:qticr 
á: a.ttitude .4o Conselho Municipal:. · ·• um deposita.rio da. .. imínedia.ta eonfi~ç~; qo 

Tenho necessidade de -fa.zerumà. pequena. Sr. Presidente. da. ReJ.>ubliéa. i é até. ~ 
-· _ -div-agação para. che'gar a.o assum_pto q'\le hoje funccionario passi vel 'de demissão. 
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.Por. cOnseguinte, si . o mesmo Prefeito. não povo ·sabéi:J.do quaes : são os responsaveis por· 
se desempenha bem de suas funcções, e si o esses factos - lutuosos que _tanto _nos estris- 
Sr •. Presidente· da Ropublca· não sa acha de tecem e envergonham; fica o povo sabendo 
accordo com o sou modo de administrar o que é um depositaria da confianç<t do St•. Pre
Districto Federal, póde immediatamente sidente da Republica-o Prefeito-que nã._o · 
afastal .. o~ .t, . .. conhece as nec.essidades deste Districto, pois . 

o SR. FAUilTO CARDoso_ Pela donstitui~ãÕ, ·que foi aqui enxertado na alta administração 
não. como planta damninha-o maior responsavel 

pelos factos que occorrem; fica o :povo sa-
0 SR. HEREDIA DE 'SÃ ~ A Constituição bendo que esse funccionario ab_solutamente 

nada tem·que vêr com o caso. Na primitiva não zela pelo bem da. população, principal~ 
lei · da organização do Dístricto Federal a mente das classes pobre.>, c1ue são justa.mente 
nomeação era do Prêsidente da Republica, as que habitam a zona servida pela Campa
dependente dá approvaÇã.o do Senado. . nhia S. Christovão; fica. sfl.bendo ta.mbem 
· A lei actual, porém, que foi àpresentada o povo que é um seu flagello tambem o chefe 
pelo Sr. Senador Gonçalves Chaves, por oc· de policia, esse hoiilom que rll.sgou a sua 
casião de ·tomar conta da Prefeitura o Sr. toga honrada de magistrado par<t de prefe
Cesario Alvim, não só · conservou as condi- rencia hrandie o punhal assassino com que 
ções que acima apontei, como tambern tor- procura varar o coração' do povo nas ruas 
nou o lacrar de immediata confiança do Pre- mais concorridas desta cidade; fica sabendo o 
sidente J'a Republica e demissível acl nutttm. povo que _sã.o S3us terríveis- inimigos esses. 

Yê, portanto, o· nobre Depatado, c1ue é delegadinhos, pimpolho;:; do Ministro da Jus-
.verçladeira a proposição que· avancei. tiça e do ·chefe de polici::t, e que commettom-

Sr: Pre:~idente, clisse eu, ba -pouco, que . a os maiores des .tinos, os maiores cl'imes 
falta commettida pelo Comelho Municipal contt'a elle; fica, nnalmente, sabando o -povo 
(si isto pódé ser uma falta) é ter aq_uelle ap- que nós, os representantes do Districto 
provado o projecto, cuja minuta lhe foi rna.n- Federal, nos collocamos •~ seu lado, tomamos · 
dada pelo Prefeito; é não ter r~agid.o ' contra aqui a sua defesa. ., 
.este facto inqualificavel. Mas tambem o E eu; Sr. Presidente, que vim ptu~a ei!t~ . 
Congresso _não estlt constantemente appro· Camara tã.o sómente pela vontade dJ povo,: 
vando projectos gue lhe silo mandados pelo quo não tive mt minhtt eleir:ão 0 menor. bafie;0 . 
Gov·erno ~ ~ " · · officiu.l, que, <to contt·ario, tive do lutar 

Quando exerci as funcções de intendente contra a policia de então, a · cuja frente es-
municipal, a primeira companhja de bonds tava 0 Sr. Brazil Silvado, do t1·ístbsima me-
que se apresentou com a. pretenção de au- . 
gmenta.r as passagens de suas linhtts J'oi a morm.. · · 
«Jardim Botanico.» 0 SR:. FAUSTO C,\RD<JS0-0 cego ~ 

Eu, p_orém, oppuz-mo tenajf,mcnto a essa 0 Su. TIErtEDIA 111.; SA-... tive üc luta e . 
pretenção e, felizmente, o Conselho Munici- tÚ.mbom conl;m a m:i. vontade dos proprios 
pal nã.o a concedeu. 1' · · · b · · 

Lembro-mo até que, a Pl'oposito tht clis- co·l'ü Jg·w.lltU'lOS, l)OJS li pu llCo o notorw 
cnssão havida., um jornal dcst:.t CapU;a.l, (!UO quo :tquoltc3 que fazia.m parte do mesmo 
não me em muito gtrmpathico, 110t_icial'a : pat•tido, o pal'ti1lo que sustuntou o gLoricsJ 

" Dr. Pl'llde11l;o de 1\Ioraos, e que foi o mesmo 
o S1·. Hercclia prdgott lwntem a 1'e'l)oluçao no pn.rtido que elegeu 0 Sr. C<nu11osSu.llos, para . . 
r:onsef.l!o Mttn-icipat. o quo concoL'l'i c1llca.zmcntn, jtL com o m~u 

Com elloitQ., $r. Presidente, assim expl'e· voto na, (<Convenção», j<L dirigindo nesta ci~ . 
mi-me: «Si o conselho, do qun.l f,Lço pal'ée, tlade o pleito, foram justamente aquellos 
consentir no augmento do um vintém que 1' t d n · 
seJ·a nas ·p.:tssa!!ens de bonds, irei pal'a a que se aclmram a lS tt o.; nas mesmas r Oll'as . 

~ quo eu, os que me crear~m as_maiores · 
praça publica concitar 0 povo a uma re- ditnculdadc.i tL miolla entracht para. esta Case~ . 
voluçã.o». ' · · de Parlamento. E, triste situação ... ,quando .. 

O SR; SA FRldm:~E' preciso dizer que o isto acontecia, eu via, Sr. Presidente, _que 
proje~to fo_irejeitado. aquelles, que até en·tão er~m m\)us adver-

0-SR. HEREDIA DE SÃ-0 pl'oject::> fÓi re~ sarios, foram os que justamente apre3sa.ratil 
jéitado, com a approvação _do voto em sepa- o meu reconh~cimento. . . _; 
rado elo Sr. -StL Freire, então intendente mu~ E ':por isso, Sr. Presiden to, sempre que · 
nicipal e membrJ da Commissão . do ·Legls.:. trato de.st~ assumpto, não pos:;o deixa1~ de 
la.ção e .Jnstiça naqnella corporação.. . - testemunhar-lhe_s a.minha gratidã,o, ·princi;.: -

Sr. Presideut_e,a questilo· está plenamente palmente lt iltustrG :bancada :rio-grandenso, 
debatida; estão claramente dofi:nidase apura- c1ue se portou commigo com o mais nobre;: 
das a.s _res-ponsabilidades. _ Pe~o debate, fica o ca:valheirismo .... 
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:; · o sR.. EsTÀcio CoiMBRA~ v. Ex. dá u~ 
·.' .. : ~:Cença que o interx•ompa 1 Acabo de passar 
'~ ·: pela rua Sete · de .Setembro, onde v i um h._o-

. mem assassinado pela policia ... 
-o-SR. SILVA -MARIZ- Não é deatlmirar; 

. {iesde h ontem que e e vê isto. 

o. lll~stre. : ·1•epresentante por S; Pal~lo, o Sr . . 
Costa. Junior, tornavam escusada a miriha 
presença. :msta hora nesta tribuq~: ·Mas; · 
qum1do, ha . pouco, oub•o illustt•é Deputado 
por S. Paulo . dese:li'volvia allusões contra o 

_ $r.Minist~o da _Yiação;:: , .... .. . 
· OSR._. MoREIRA AtvEs(com ü·onia) -Mor- OSR. BUENO DE ·ANDRADA - -Não1iz ·Úe-

' -- reu porque quiz. Para que sahiu f'L rua?- · nhuma allusão; não é meu habito :('azel-as·; 
· o SR. HEREDIA DE SÁ_ Registre;se 0 declinei nomQs e citei factos. Tenho coragem 

:~ ... :ap;u·te do -illustre. _e -independente _Deputado para accusae dieectaniente como teJlho . f' ito 
~- -· : de "um dos Estados . mais importantes · do sempre. · . · · _: .. - · .· . 

-.norte. . . . 6 SR. FRANcísco SÃ_.::.: .. _. commetti, ta.lvêz, 
Sr . . Presidepte, a impressão que me causa a ,imprudencia .de proferir um aparte. E, 

.a noticia que o illustre . collega acaba de tra~ _como não. quizesse . continuar . a _.- discussão 
.zer á Camara é a mais dolorosa possível. pela mesma fórma, tive de utilizar-me ·do . 
Sinto não ter forças para deixar escapar de estylo adoptado n~sta_ Casa e pedir a pa~a-

. meus labios• uma phrase bastante energica vra para uma exphcaçao pessoa1. . · 
;para gravai-a, como stygma de infamia, na De todas as situações a que nos 9briga. a 
fronte dos que assassinam o povo inerme, nas vida no seio · das ass~mbléas p0liticas, ne
J'uas desta cidade, sem que um poder supe- nhuma é mais~penosa do que esta...:..de nos en-
rior procure responsabilizal-os~ . contrarmos muitas vezes com as pa:iiões fu-

. Desta tribuna, de onde fiz hontem um compatíveis corri a serenidade quedeve pre~ 
. app~llo ao Sr. Pra~idente da Republica, sidir ás :nossàs deliberações. _· _ · .··. ·· _ · 

· .'. t&,inbem faço hoje um appcllo ao povo : que o SR. BUENO-DE ANDRADA-Creio que -fui 
·- ·eue se conserve em attitude or deira e calma; bem sereno; nenhuma vei fui ·. chamado · ã,· 

que não justifique as violencia~ contra elle ordem. 
exercidas pela~ autoridades . policiaes. O - · · · · · ·· - · · 
povo procure justificar a_ posição _ dos repre- O SR~ FRANCiscoSA'~D3 todas estas pai-
;-sentantes do Districto Federal quando ._ to- xões, nenhuma me'parece mais déplórayeldo 

. mam sua·.defesa e não faça acreditar que que esse propo·sito de entregq;rm.os á susp!3ib 
~ ·elle dá.-logar à excessos, a arbitrariedade3. da I:D.aledice!lcia publicá a honra de ,homens 
< Fique certo 0 povo de que nós .saberemos políticos, daquelles que tpaisteein dignific;:i.dó 
/ ·cümp1·ir com 0 nosso dever. (Muito bem.) a Ropublica e o paiz. (.Múito b_e.m~) .: ._ · >: 
-: · como Deputado, hei de bater-ine sempre Eu vi, senhores,· a proposito de um con"~ 

]>elas liberdades publicas ; hei de clamar tracto celebrado com . a .. Companhia de ~São 
con ~ra os abusos, hei de clamar contra as Christovão, em virtu'de ·de deliberação do 
violencias, hei de clamar con ~ra os crimes. Conselho MunicipaL.~ . . · 
lUúito bem..) . 0 SR. BUENO DE ANDRADA-E seni O veto· 
· · Emquanto eu p_udel' occupa1• a tPibuna. da do Prefeito. · 
Camara, emquanto minha voz ss fizer ouvir o SR. FRANCisco S1...,- .. ; e po~ actô do 

- neste recinto. hei de clamar sempre em favor Prefeito, ·accusar-se·o ·Miriistro da Viação do 
da liberdade... . crime de-ter ha milito -tempo, quandonem 

Muito embora, Srs. Deputados, eu mesmo se cogitava deste c_ontra.cto, ·presiQ.ido'uma. , 
talvez e~teja. o.mea.çado por esta policia assembléa de accionista~~- dé.3Sa êoi:i]patihi(),. 
assa~sina. Si isto é ''-crime, a moralidade 'repU:blicana 

· · Mas·, si isto acontecer, cu, ao cahir pro- então, que fa.lla tão alto; porArgão â:qtori~. 
strado por aquelles que deviam ser a garan~ zado, julgaiilcompativel ' o · deseqvolyi'Qleilto 
t.ia do povo, exclamarei como Bruto ao da nossa actividade ~ ern qualq{lor outra es-_ 
cahir ferido junto da e3ta.tua: de Pompeu : pherai ·em que sejamos ·.· ca,pá:t~s ' d~ . desen~ 

-. · « Libe1•dade, nome vão, seducto1'a palavra,_ volvel-a. · _ . .. . .- . __ : -~ : : :c 

- -~-· esc1•a-v:o do destino, _ tenho por· vezes ~crêdi- . O facto de- estar.mos. ;inves~~idos ~ (le uiÍla. _ 
-· <tado em ti.» (Muito bem, ·ntuito beni, Applausos funcção ·política impede~nos então o apr(J., : 
':_·.-e palinas_do recinto e elas gale1·ias.) . veitamento -do nosso · capital?. l"{es~e '-cá;S?; 

o' Sr. Pre~ident.e ~ Na fórma do para . se ser politico· é- pre-ciso faZ~l· d~: po-
.. . . , . litica, como se faz -em m1tros .pa.iies,uma 

: ~ ;J~egim~nto, as galerias não -podem mani- industria ou ê preciso di~~ r que 'lfinorali-
':/.:'festar-sé. da4e repúblicana exige <i u~. :o .. homem po~ . 

:':C'() sr. F~aneise9 Sá (')_ ·Sr. Pre- litico seja ocios~. > ·.· . : : .· · .,.; ' 
·a t ·. 1 · 1 ~ · Quando o illustre Sr. -Ministr~ p~·esi~iu a · 

• SI . e~ e, aspa. avras -que · la potiqo ~ro erm assembléa geral de accionistas daqüell~,-~_om.;: 
"''- (·)Este discurso nãQ foi r~vjsto pelo orador. panhia, não sç cogitava de~sc coutracjo; . 

• . . - ~... • -· .•. , . • . . •- •. : •. - --~ :'_~· -; ; I ., . 
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__ ·s. Ex._ .. pi•esidiu;...a•emurn momento em que achava no . Mini~terio do "Intet•ior, dirigi-m~ 
_ Ô-seu prestigio,._ a sua .pi•ovadá hónra,dez e .· o para .esta Secretaria,, onde, fazendo-me .a.n-·· 
· acatamento que a :todós inspirava indica- n!lnCiar, n~eia !~ora depois me appareéeú o .. 
va]n-no nara aquella _posição,, e o s2u nóme dito ~uncCiona.rw . a quem expuzos motivos ~ ;· 

· foi lemb1;ado justamente como uiua medida d.J. mm!ta vlstta; recebep.do como respost~ .· 
de ordem para prestigiar .aquella rc11nião. as ~egumtes palavrae: nao podemos dístin..:-_ 
(Apoiadbs.) . -. . · gmr pes.3oas quando se trata de manter a 

Pttrecc~me que formular-se sopre este facto ordeni; a policia está cumprindo com o seu 
accusações contra um homem político ê .con- dever e é preciso que assim se faça. 
fessar que este homem político não póde ser E_ x~u_z_ ao : 81 •• . chefe de. Policia q .. u~-•. na ·· 
alvejado por accusacões de . ordem alguma ; 
é necessario cQn.fessar q .que>d.eclarei' e repito, occasiao em que passa v a. peltt rua Direita, 
que este Ministro pela correcção de seu em ~re~te ao Carceler, esquina da. . rua.··do ~ . 
procMimento, pala sua competencia e pelas Ouvidor, não ·havendo deste lado o menor : · ~ 
altas demonstrações que tem dado da 'estima motim, a policia,commandada por um official, ··· 
em_quéte:m a sua hon_:ra e a do seu paiz, tem ~ggl•edill;-me,_bem como a diversas pessoas 
se impostoao respeito da Nação. ( Apoiádos, que na occasmo passavam. . ·. 
muito bem,) . · . · A r~sposta do chefo de Policia foi a que 
.-Sr. Presidente, a a:ó.archia está ahi nas ruas, acabei de dar, e eu, nost:ts condições, decla-

. -é della um dos symptomas maH; deploraveis rei a.o chefo de Policia que hontem tinha ,· ~ 
é ·.negar-se o respeito -devido de· uns a outros, corrido porque csttwa desarmado, mas que;:/ 
a homenagem ' devida aos hoiil.én > politicos hoje nãl) correrui porque pass.trei a andá r · ,·: 
que constituem, pelos _seus -exemplos, acções armado. · 
e trabalhos, um · exellente exemplo, uma Agora, respondendo ao aparte ·que me den . · 
cxcellenteescola; digna· de contar imitadores. o nobre Deputado pela Pttrahyba, c1ue eu nã.o . . 
(Muito bem; mu-ito · bem.) tinha sido desacatado como Deputado, porém : . 

. - . como-popular, tenho a dizer que tive muita. <::: 
·_ O Sr.:Ovidio ·Abrant.es (')'-'Sr. honra em, ser desacatado c()mo popula1·.: ... :. 
Pl'esidente, _. não ~ · venho ·censm·ar- e neni de- ( ·Apoiados. ) _ S. _ Ex., defendendo a . policia, .. ·: 
fender ningueü;r, ma:s simplesmente cqmmu- disse que o· uni co. culpado desaas · trop~ias· : < 
nicar um -facto á Gam~1·a ; já · quehão en· era o prefeito ; pois bem, .eu direique o nobre ··_:] 
contrei pt•ovidencias, ~venho pedil..:as da tri· Deputado pela Parabyba, -attt•ibuindo . a • ·, 
lmna a quem dê; dfreito. "" ·· responsalJilidade dos àcontecimentos' ao pre-

Hontem, Sr~ Presidente, fUi aggredido duas feito, faz a maio1• dàs ac~usaçõ.es - ao Sr. Mi-- . 
vcz9s -p~la . policia. , ·-· . · · - . nistro do Interior, p 1rque; sendo o prefeito · .~. 

Na prüneira véz,' quando vinha p3la rua uma autoridade demissível ad ntttum poe .' 
do Ouvidor tomar . parte ·· nos. trabalhos desh esse ministro, jà devia elle ter tomado . as ··;~ 
Camara, sem. que houvessealli a menor. alte- -providencias, não só quanto ao prefeito,. mas ;-''' 
ração da ordem., u.m· piquete, commandado especialmente . quanto à Policia, que não ' 
por um official, varreu a rua sem respeitar sabe cumprir o s~u dever. · 
familias o~ creanças. · - ·_ - · · TenhO concluído. ( Jtfuito bem; muit()bem. 

Tive necessidade _de correr e corri natu-
rahnente porque estava desarrnan.o ... · - · · ORDEM DO DIA : 

Quando me retirei da Camara, novamente 
:fui aggredido ,no-Carcellel' p~la ~policia com- 0 Sr. Dara•os Fr~nco Juni~1• · mandada pelo mesiQ.o official. _ .. · · · - · d · · · · 

Corri novame11te; querendo ésconder-me, _,sr.Pr>e~i ente, peco a palavra palá ordem. "· 
mas não achei. uma casa aberta.. · · · -. 

Procurando volta1~paraa. Çamara, fui no- . O Sr. Presidente- Tem apa.lavra r;~; 
<yamente aggt•edidopelo. ·mesmo piquete, e, o nobre_Deputadt), · ' ., · . ' 
si não fosse .a;:Jnt~rvenção d.o ' inajor_do 9° ·- - · .. 
regimento, eü·tedã/. sido éspetado peJas _ e.~- O ,Sr. Barros Franco ·~J;unlor ~-~ 

- _-p'adas : assassina:s:Ld~ policia·, que ' procurava pela o1·dem):- Sr. Pre .:idente; no·· IJia1·io do- ;:: 
lazer.~ a desordem: . e·: nª-o manter ·a -ordem, Congresso de ho,ie vciu publicado o parecer . -~~ 
Ç()_ mo ~- seu d~_-_ve __ _ r_._ ~_(A_p_ arte_.i)_. • -_ ·_._· ___ -__ ·_ ._ _ •. da -re.:;pectiva commis.-:;ão; · relativo· á eleiçl.G .~ . .\ · . . . a que se procedeu no 5° districto M 'Estado . ' 

·_1vfais ~arde~ :para: · __ ·qu3 .prov:idenciasfos.3ein .do -Rio, para preenchimento da Taga deixada -; 
.tomadas, dirigi;;,m.e ao Sr. Dr.- chefe de policia, pela rennil~ia _do Deputádo U,angel Pe'stâna;, ·· '· 
a quem . ia procurar na re.3pectiva repªrti- e eu peço a v. Ex. que se digne consultar <i.'': ; 
·Ção ·; mas: s~?.endo em caini~.ho quê · e~l~ se Casa sobre :'li concede disp2nsa. de intersticio :< 
· ·-. -· ·-- - para entrar amanhã em ordem do dias o m{uv · -~~ 

(·)·Não foi re~ist~ ·p!lÍo . o~ador. mo -p~racer. · · · · 
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· · .A.NNAÊS . DA C AMARA. 

.. Posto a votos, éapprovado o requel'imento 
'é;· .·do Sr. Barros. Franco Junior, pedindo dis
_, . pensa de inter.:Jliicio, paraque figure na or

dem do dia da. proxima S33São o ·parecer 
n. 24, de 1901, sobre a eleição a que se pt·o~ 
cedeu no 5° distl'icto do Estado ·do Rio de 
Janeiro. 

O Sr. Edmundo da Fonseca 
(pela 01~der,n) reg ner verificaç:ão da votação. 

Procedendo-se ú. verificaçii.o, reconhece.-se 
terem votado a favor 99 Srs. Deputados e 

ridião, Laridrilpho de M:aga:lhães, . · ArtliuÍ• · 
Torres, Rodolpho ·Paixão,_ . Do mingues de 
Castro, Oliveira Braga, Hermenegildo . de 
Moraes, Teixeira Brandão, Alencarr Guima
rães, Francisco Tolentino, Vespasiano de 
Albuquerque, Campos Cartier e Diogo For
tuna . . 

O Sr. President;e- Responderam 
<t chamada 105 Sr.;;. Deputados. Não ha nu-
mero. o 

Fica adiada a Yotação. 
contra sete. . E' annunciada a continu:tção da 2"' dis-

Em seguida são succe.;;sivamente sem de-} cussão do projecto n. 27 A, de 1901, · estabe
bate approvatbs as redacç~Ü 3'l fim. e.;; do.~ pro- lecendo regras para ·a . adjudicação de bens . 
jectos ns. 34 A, 53 e 5_4, de 1901, para set•em 'nas exe~uções em geral, com voto em sepa~ 
enviadas ao Senado. · rado do Sr. Azevedo l\'fargues. 

Posto a. votos, ê rejeitado o recgwritnento Vem á, Me.;a, é lillo, apoiado e posto. con,.~ 
do S1•. Edmundo da Fonseca, ollerecido na junctamente em discus~ão, -o seg:uinte 
se3são de hoje. · 

O Sr. Ed01.undo da Fori.seca 
(pela ordem) requer verific ~tção da votctção. 
· Proc0dendo-se t~ verificação, reconhe:!e-se 

terem· vot<tdo contra o requerimento 83 
Srs. Deputados e n. favor 2i ;_ tota.l; 110: 

Ein seguhltt é po.,to a. voto.3 e :1pprov<.L<lo o 
l'equerimento do Sr. Rodolpho Paixão, olfe~ 

· reêido na se3slio de hoje. 
- E' posto a votos e approvado em discussão 
-unica o parecer n, 19, de 1901, indeferindo 
o requerimento de Geraldo da Silva Furtado, 
em que pr.de o pagamen~G de 24:100$, de 
vencirnentos e indem·nização a que se julga 
com direito. • 

SUBSTITUTIVO 

Ao projecto n. 27 A, de 1901 

O Congresso Nácional decreta : 
Art. 1. 0 Nas acções executivas hypotheca .. -. 

rias de di vidas contrahidas . depuis da pre-·· 
sente lei,garantidas por im:moveis · agricol.as,. 
serãQ. observadasas seguintes alteraç·ões nas' 
di -;po.3ições ora vigentes; 

§ l." Qtlando, no contracto, as parte.3 de
clararem expressamente o valor em que es- ' 
timam o immovel, será es.3e valor a base 
-pat•a a hasta publica ; na falta da.l:l.lludida. 
declaração, servirá de base a impo1;tancia 
cobrada; dispens:J.da-,-em qualquer caso-a. 
avaliação judiciaL 

§ 2. 0 Si os bens ni'i,o encontrarem licit::>.nte· 
O Sr. Bueno de Andrada (pela e o exequente nãó requerer, no prazo de· 

ol'dem) requer verificação da votação. cinco dias; a antichrese do § 4°, ser-lhe-hão 
p1•ocedendo-se á verificação. l!econhcce-so adjudicados os bens pelo valor que -tiver ser-· 

· · v ido de base na ultima praça; · · 
. terem votado a favor 82 Srs . Deputados e § 3 . o Si 0 valor da adjudica.ção fõr maior· 
c_ontr~ dous; total, 94. do que a im:portancia cobrada, ~erá o exe-

. quente Obrigado a depositar, no p1·azo de 
-0 Sr. President;e - Nã:> ha I:l.l- 10 dias, a differença qúa, ·houver; si, porém. 

mero. Vae-se proceder á chamada. aquelle valor fõr menor do que a divida -co..: 
:Procedendo~se (L chamada, verifica-se te- llra.da, o exequente tertí. direito -de haver d~ 

rem-se ausentado os Srs ; Rodrigu_es Fer~ executaQ.o a dilferença, · · . 
,, . nandes, Cunha Martins, José Avctino, Lima · § 4. 0 E' extensivo aos exequentes de que 
'·'' :Filho, camillo de Hollancla, Celso de Souza, trata esta lei o direito de opção pela anti
. ·teixeira de Sá., Cornelio da Fonseca, Estacio chrese estabelecid;.>.. no art. 19, § ô\ do decreto 

· Coiinbra, ' José Duarte, -Epaminondas Gra- n. 169 A, de 19 dejaneiro de 1890, do. qual 
. cindo, Araujo Góes, A1•roxeUas Ga.lvão, Ray- só pode1'ã.o usar. si na ter~eira .praça não 
mundó de Miranda, Jeviniano de Carvalho, houver arrematante. · 

,Séabra, Tosta, Eugenio Tourinho, Satyro § 5. 0 éonsideram~se immoveis agricolas. 
Dias, Alves Barbosa, Augusto de Freitas, :par<i o elfeito desta lei, as terras, as fa-

-.. ~ Rodrigues Linio., Marcolino Moura, Pinheiro zendas, sitios, cha_cà.ras ou outras. proprie
Junior, José - Marcellino,_ Heredia de Sá, dades semelhantes; incultas ou cultivadas '-ª' 
'Oscar .Godoy, Nilo Peçanha, · ·· Pereit'a Lima, explorad·as · por industriâs agricolas ou pas- -
Oliveira Figueieedo, Go.ostão da Cunha; Es~e- toris, fóra dos perimetros urbanos: · 
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_sÉ-Ss4g'@~- ·''l~ )iE-~J'CjNB:g-'; nÊ:~ :;i 90-Jh.:---
. - . .:;_:~:.~ : ~ :. :.:.~·"" . _. :.. : - ~- . '. ·. 

~ -!' .;;: 

§ :·() .o Esta lei nã~ ·se appl_icai'à ~o_s lJa11cos . - Paragi'aplio miieo. Continuam em ~igor.·o<:fSi 
.,(leÂfi.11~.le~~v~i~~~~~n~~ 0d~~6;r~~~ ':·~pi -F~r~~r:J4~0deu~~i -átub~~· :â~ _ fs~6~rt ·· ~ 30 d~'-,~! 
· contrario. . > . . ..• Saia ·da8 sessÕes, lO 'de jlln\lo -- de 1901·.± ::: :~ 

Sala das sessõ.es, HJ de jú:iiho· de 190 1.~ á ar los · Cavàlcaitti. _· · ··· 
-Azevedo . Marques. · · - ~ éomq H~ntó ~~j~\rtanife3ta e 'rir gente à~ m~: ----~~ 

ce.;;sidade · de uml lei ·reguladora do sorteio--~-) ;~ 
· O Sr Al:f ... edo Pii~·to"--'-Sl~. Pi·esi- militar, .de accordo com o § 4a do art. 87_; da ·-\~ 

· dente, achando-se_ a lr_ora lll!lito .. adeanlada, COnstituiç~o Federal, a maioria da Comwis• }'.i 
.·acredito q~e sérá.- um grand:~ sacrifició da são e contraria !1 e·sta emenda, que _ encerra. T~{~ 
, part~ d_e meus collegas; <;>uvn'em-me sobre disposição l)er•mariente· de elevadíssimo ak-;,\:,:: 
'uni projécto dé que aou o autol' e que de- c11ncc;· a qual, ex-'Di do paragraphom:_ico do:>\~ 
·manda um debate Iongó. ·(Apoiados',) - · _ .· , a:ct, 1?2 do Regimento da Camara; nao póde :: :+i:+ 

Tenho de adduzir argu!Uehtos nà susten- ·ser incluída em lerannua. . . · ' ,n-
ção dajhe3e que o prójecto consigna, ·mas , -.Assim_pt•ocedenda, a. maioria da Cmn'ini.s~:" :-\ 

· e3pero que V·· Ex. tenha- a g~p.t~Ieza de.a~- sãd não pratica; cel'tamen te, acto de ·fia.,. - .::~ 
.:tender-me7adi_ando a discussão para amanha,, grante incóherencia, -:porquanto ella comq o ·-:f, 
;põrq1.1e, aléní do meuestado. de-·saüd~, _seria illustr_e autor da . etnenda,-desejando, a bem-3 -'i<í; 
·um sacrificio para __ meus collegas .ouv1r-me da patria, ·q_ue .a sabia _e dign~ficadora di~.,. '\,~ 

· -eúrhora tão ·adearit_~da; emassuirl.irto desta _pósiçãodo art. 86 d? estatutode 24d~ :fe~:- ··,\f. 
.monta. h- · d · ': •t bl' t· - vereit~o de 1891 .seJa, quanto _ a;ntes; um.a: ~;";o.:.;;, 
. A.man a,_ q_ua11: .o 0 ~§IPI ri_ 0 .P?- _ ~c~ es rver rea1idade, .condemn.a às isenções multiplices, / ~·~ 
_ m~us calmo, ad1scussao ,)?Od(3r~ ._ ~er m~lhç>r: sob{'etUcl.o· em tempo ~ de~ guérra, quand<). · aS: .'/i 
,fetta e espero ~ue V· Ex.. tera:a ~-~nttleza mesmas não devem. ultrapassar os· limites· da ~;-;:i~ 
·de attender-me. --. impossipilidade abs_õluta; pliysica ou m9ra.!j:;;:~.® 

o·sR. PR,ESIDENT~___-:Perieitâmeilte. :de serVlr. noexere1to ou_ na armada o md1~. Y'·~;{ 
-)~'Ícil!. adiada a·~~é~if3ã:o~ : - · · · · · · .v idilo legàlmente alistado . e· sórteádo:pá&:à;:~-::1}} 

·_.· --\ràe .<LJm pyiiliir--? · seg'uinte.~. - . t~b~hi;_ ~~é!n, a pt·e~~xid~r_:qu.~-.s~ 're~oghêm\- -±~ 
-em lei' ·aiuiua; disposições · de: .. c;1~a_c~~r. per::_~:''~,'\~ 
:iJiari~nte;·l~9SPElito á. mâ~erià melindrosa .e de, ·;h~ 

. suni rtla; 2iiilpo~ta1}Cia-i .P()is cércera _.·a li b,erª~cl.e ';'-:;7!% 
: . : t!ócidadão;dalii,a:áconse1har que·_se ;éQrte,ino·~ -,j'} 

:pa?•ecer, SOQ1"8_. as B:l'iíénd_as ôlfácci'cl:as • na . pina~aínêíite, · en_Ó .gJfd[o'd~SiS~llÇÕeS,:_?àw~ ~:~ 
2a discussiío do.,projecto ~· 42; deste ~nno; :pr(3ClJ>Uf1:d<!!· dtscuss<!!opr?vocada.,_ P,-•trib~n~ : :õ~~rl 
·que fixa as forças_ de térra parcr-:o . exerci cio e_na nnp.rensx, ._.· pelo .·proJecto Fegul~dp~ ~o:, ,(:::;t.;; 

:- ~~/~~~~ --' ·_: _~ .----__ -_--_: -. • _ ->2 .:--.·_,:_• ::':: ::~=i-~: · - ;~-::<,. ·~~~~e~~hl~~fu~ili~s0~obf~:ri~s~~~fat;~~v~i~-E~~ 
;;:'A q-ómm~s.~ã:o : d~ Iv!arin~!a _ ~. Gue1:ri1,j;ertdo~ á;s!iaádopÇão; _vae griúidé e resjH~ità'Veldi~r,: \~~ 
~~tud.ado as · emendas apresen~adas ao pro..; tincia_ . .•. · __ ·. _· · ..... .. , .. _ : . _ .,_ · -- _ · ___ :· ~ : ·.::,~:$ 
;jecto~ n; 4?;_ d~}~O.l; - que fi~a ~s fôr~as~ ~e •. ~ le~ n. n. 39 ~.Ae 30de ja~êiró de .!ª.~2-;Tf~R~ 

--.terpa_ par~ o ~:x:~rc1~10 ~e_ ~902; ~suJH?J:~-t~e: 'aq _ :~- ~a~b~:rn :u.m~· J_el ~n.n,tta;; · en~re~anto,n!tg;seJ~ 
exaro~ _cr1terwso da O~mar~o ,_segumt~ Pl~ . -poÇlei)~a.-~qu~ egac_<>n.tenh<J.,.<nn 2ldQ3_seus•: A~ 

.recer,que sobr~_as_ II?:esmas form~lou: ' 23 artigo_i3;paràO'raphose nu~erósdisp_ôs ;Ções · ·. :,o:i:'f: .\ '-· ~- - ·ae: puró~ , c~rtl:cter; p€irllian_ênte;; t~~s é_oin9 - i~ 
_-, _RM.~Nn~ _- N. l _ --.:· · .,·_: ·a:s _modificações 'a .· v-1tr!g_s : dispósitivos - ~a;.l~iE:0~ 

c'-~?'te~r~~t~:~:~~o'·ObÚ~. ~e* ~~~~tt~~!~~t'~ie~~~r:r~t~i'~ 
. --~:f0r~a e~J?r~ss~l!o· a_l't. -87, -11··-. ~1í :da · Qo11st~~, .seg:_\liJ;'. q_uan~Q~s -·~l~a,:l).~f~_r,encias_ . ~e -· <?:f!icJaes :~-:i~ 
,tuiÇaoê.e noJ .arts. ···. 3° _e ~4°. ~a.ler_A ., 3~: ' 4; _ d~ pa,ra_,os· cQrpos ... espeGr~~~ e }~S~l!-,~~:-- m,a.~~r -9,a, -.:;~;t~ 
sorde.·janeiro.:Ae ·- 189.2, . fie~n~~- geduzrd.a.~ as arma t3 .• _as IDf3~I4<ts c~IJ.~-~~·~ent;~~ . aps. qu,aqr.:,os .. :2;) __ ~~ 
:isenções, tte que ;'t:tàta;--ó -.referido '.art; ;--3~ <!•1;:- .ex.tra.:nu111erarm,e . e~~1~am•dm~r1o :~() éxel,'cJt9; :;:{(~~ 
;;citada/ 1et, . urii.carrierite .ás .. ~aplt_u!al}às)nô.S : -do~ me'djco$t3 phatmq;<:~.í.it~9q~.'. ll()S hospi~it~~- ?:fi*~ 
ns-. ·l r 3, 4t:5.-; 6; e 9, _sen:dg : I_i:r:r:U:ta~l}; w : dq :. _.d~ ?~~, cl(\sse-, a:9 ~6rpq , e_cc!~s~q,stJco, .. á .<Jla~~~::·;;;?@ 
<n. . 3 tão . spmén tQ :_ aoJ: · 1~:ehgwsos de· orden~ · :do.s cadet~, á. _ pra trca 4e ~engonhetros •. IJ:li~ -~~-~~ 

:-Il}. _-__ ·_o_ 1).a.·s't. ié __ a __ s;_ '_"_ ·é.om_~. -P_·_ ã.n_·_h · i ___ a_ s._. · ___ :_c_q-_n'_g_r_e __ g. · __ ll9?e __ . s~. ~o_ , 'u .. -.; ' 1-~- tar_-~s.;_' ~S _P ___ róm_·_-"o __ cõ_ e_ ·_s_·_ -~ ~--_R_ M?f:~sl_ 4_ i.9_ s_. -. rrg_· __ I ___ it_ .. a_· .. r __ e __ -~_ --~·_: ___ r_·~_;_:~_-;_,.' ··con:línunidades' de qualquer -.denomma·çao;· e outras, .· que nao ~evia1U·· fazer-- parte jle"-:' 'd';J~ 
·Btiji§itás a -yotq' de:-' obe:~eri~i~ ,· ~egr~~ O~~g::,: ·sewelháP,te _leh .· ?-11n11a. ' :~qlp.egt~; i~ ~~l&J~~-~>:;~~~ 
- ~atl±i~'· (iue' finpO:rte •. ~ .1:~nunc1~4a:,ltPerdade - :~~(l,ça~ ~C> . ~laster_!.? .; 4~\J,rr~gJ!l~~ula,:de~ _ :P.~~~~':! -·--~~~ 
··mdx·v1d11al. , · .-' --'· .. - · , ; - <..: -montares, que vao , sendo, fehzme_nte, corn~ _:,:;;tj . ·.Cáin'arâ ·V. •.. u . - - . .. . , . . . - . ~ . - - ~1 ·::,{;:,~ 
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· AN 1ú_11!s . DA · c.AMARA -

·,·.·:··. 

;,:·;:. gi~aS p~Ío Conúesséi, mas que a emenda. 
. •· procura renovar. . . 

confol'!llC propõe e espera que o seja a Com-
missão. · 

::'-: .. · Realmente, conservando e !Ia as isenções 
;;" ' constantes do art. 3a da lei n. 39 A, de 1892, 

~ :, eicepto quanto ao n. 2, que revoga, e linii· 

Sala. das Commissões, 17 de junlw de 1901.; . 
- A.l-oes Ba1~bosa, pre:Hdente. - Rodolpho ; 
Paixcw, rolçl.tor:- Cat·los C:avalcanti; vencido 
- Soares dos Santos, venci. do pJr estàr de 
accordo com a. emonda. n. l, que · reclama a. 
providenci;t- constituciona.l, conio meio de· 
.preencher o.> claros do exercib.- Albv.
quàque Screjo. 

. tando a do n. 3, fere fundo, e de novo, a lei 
. · de 26 de setembro de 1&74, em cujo art. 1°, 
:.· .§: 1", ns. -2 e 3, isenta do serviço do exercito 
· · é da armada.·, no tempo de paz e ele "Ucrra., os 
... gradv.<idos,. os estudantes. das faquülade& esta~ 
: .. ~ . . beliicidas :no ex-impe1·io, dos cu;·sos theolouicos 
:(·.;' ·e semina1·ius . e os ecclesiasticos do o1·âens .' o .§r. Pre@idente- Estando ade· 
.. I\· sac1·as: . . . . ,. ·an tada n hora. designo par a amanhã · a se? 

A lel cliada, 39 A, de 1892, produzm e .está guinte ordem do dia: · 
produzindo cJfeitos . juridicos ; a sua parte • · . . . .. . 

• revogavel on modifiu<nel não deva sel-o de l .parte, at.é 2 1/ 2· huu.ts, ou ante.~. 
· afo·ga.dilho, como de afogadilho nãó se deve Continuação da v.:>tação do parecer n . rg, 

:: . . abrog~;tr, det'ogar ou modificar alei de 1874, de 1901. ~adeferindo o requerimento de Ge
, ; . em via· de ·ser . Sllbstituida por outra · mais ra.ldo da Silva Furtado, . em q_ue pede o paga~ 

· pratica e consentanP.:I. Mm o regímen repu- mento de 24:100$, de vencimentos. e indem-. 
. ~lica.no-fed1wativo, ad,opta.~o em boa. hora nização a (tue se julga com direito (discu;;Sã.o 

. pelo ploil. · . · unica.); · . · 
· A' vista· d:\s razões expostas, . é a Com- - Votação do projecto n . 200, da -1900, auto

:.,: missão de pareect• que · a e:nPnda n. l seja rizando o Poder Executivo a. abrir .ao Minis .. 
· · r ejeitada. ·· · · · · terio da Iildustria, Viação e Obras Publicas 

o credito e;pecial de 20:750$ pat'a intlem· 
Emenda n. 2 nizar o Estado do Ceárci da somma. que reco-

. · · lbeu aos cofres da Un~ão pa.t·~ ~on39rv'a.çã::. 
· . .i\l't. 5'?~Em vez de dizer-se como nn. pro- das linhas .. telegraphicas : que trmsferiu a·, 

,', posta; diga-se: · · · · ·' · · esta;, nos termos do accordo de 16 de fe:ve:: 
~; . ,. Art. 5° As éx-pra.Ças que . de novo so alid- reiro ultimo (3" ·discussão) ; .. .... · . . 
< tM~em com engajamen~o OU·í.·eengajamcnto, V9~açã.o :do pr•ojecto n. ·224, de1l900, esta- . 
::: por tres annos, :terão. direito (t,S peças de far- belecendo 3.'l bases . par_a a .organização da- · 
::' :damento que sã9 al1onadas :l.Os·_recrutasno cooperp.tívas (3"' discussa.Q); . · · , . 
·: · ·ensino, gratuitamente, e á gratificação dia.- · . v ota.ção do. project.o u. 58 ~. de 1900, -de~ . . 

· i·ia de 250 réis. · · ·' ·· · terminando que o .· cumprimento dos con· · 
,. · Sala. das sessõa3, 10 de junho de 1901,_: tractO~· eíyis e. cpm~erQia~.> ser(~ exigivel 
-· .... Ca·;·l,Os ca,(Jlccttlt~6 .. - ,' . . .. -· no Pl'lO\eteo dl~ U~tl segulnie,_ Sl. o em _qu~: . 
>' . . · ~ . . · . se . ven13er o con tracto. for fel'iado (1 a di:>~ 

. A gra,tificaQão a. que se r.;fel'em os arts. 4a· cussiio) ; .· · . , · . · . 
. . a 5° tlo Pl'Ojecto, não é o premio pt;olübido V citação do pt•ojucto. n. 264, d3 1000, auto-

pelo § 4° do art. 85 ·da. ConstituiÇão Fedet•al , rizando o qov.eruo a pro rogar o prazo· con~. 
nem a recompen~a p.ro la1Jo2·e, . qne faz parte cedido á So~iedade. · )font3pio Gern.L de· Ec.o· :. 

. . dos veil.ciml}ntos de todos o~· :tünccionarios no mia dos Se:rvidores do ..l..:Stado, par.a·indem• 
· ·-. ptrblicos da; União, civis ou· militares. O e>· · nizar a.o Thesouro Federal d~ quantia que lhe 
::-: . pirita tla disposição encerraõa no aH. 5•· .es~á ·é devedoJ.;a. até que essa.insmuiçãô regula~izé 
':.. na prefcroncia. que deve · ser dada á praça sua situa<;-.ão. podendo mesmo releva l-a do 
. que, ~ndo o seu_ tempo de ~crviço, continua, p:Lga.mento·da importa.ocin. en~ que ficou al• 

sem .mterl'upçao; · m~ ftlerra.s, em ralae)<'i.o ·ca.n<;-a.da no anno :de 1899 (2" d1scu53ii.~) ; 
·: á.qtiellilo que, obtendo baixa, pbssa m.czes ou Votação do. projecto n. li7 A, de 1900, ·- . 
· arinós ·~;Llb,eia· á. Tida milit:tr, a g_uo volve mandando contar como tempo de serviço eife-. 

>: o.~ie.pQ'is~.fd:~)là.v~r ;pa~·dido, cn1 grande-pa.de, ctivo, ~a.rn. todos os ~!feitos lega.es, o .pas
'-:: a: mstrucça.o, dlSCtplJna e costumes de um sado fora. . dos l'espectLvos · ·empregos . pelos . 

. bom ,sq1dado. · .Entrehnto, havendo a. lei funccionarios civis da União, demittidos por 
permàncn~ó n. 247, de·l5 de dezembro. de moti'vo dos .movimenLos revqlucionai'io~ oc· 

,. 1894, estipulado a · gratifieaç.ã.o diarill. do ·em• ridos até 23 de agoaL:J de. Hl95 e. q ue:foram 
· 250'· r~I.s :p1ra todas. as praças. engajadas, readJnittidós, com parecar e emenda da Com
•·: ~ _convcni3ntc que desapp:u•eça. .da. lei 'da mis~o de Cons~Ltuiçã.o, Legislação c Justi.ça 

flxU.Ção· dasforç-\\S (lC terra a: desigualdade (3.;. discussão) ; .. .· · . . . . · . · 
·constante do ·nt•t. . 5°, o qu:tl deve s3r Vo.taçãodo . pr_oje:lto~. 55, :·del90l , ,.ilU~o~ . 

l'ooigido de aCCOl'tlo com a., emenda. .. n. 2, riza.ndo o Poder Execu_ti vó a abi:'it' ao Minis·. 
easo ella. srj:~,·. · npprova_Ciil . p~lu. . Ca.ntara, terio 'di). Justiça e:.N~goc!os Interiores o cro'- _ 
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dito QUO fôr necessario para. desa.propl'iação Co1•rêa, Rodrfgúes Pernandes, José Euzebio 
do predio em que funcciona uma das estações Cun~1a Martins,~aymundo Artlmr, Nogueir~ 
do Corpo de Bombeiros na rua de Humaytâ Acctoiy, Frederico Borges, Gonçalo Souto, 
(2a. discussão) ; Augusto Severo, Eloy de Souza, Tavares de . 

Votação- do projccto n. 25 A. de 1900, Lyra, Trindade, Camillo de Hollanda, Silva 
fixandoo prazo para a apreientaçfio dos au- Mariz, Celso de Soi1za, Cornelio da Fonseca 
tos de appellação na instancia superior, em Estacio Coimbea, Elpidio Figueiredo; Alfons~ 
causas de justiça federal (ta· discussão); Costa, José Duarte, EI>arp.inondas Gracindo~ 

Votação doprojecto n. 61 A, ·de l9CO, de- A1•roxellas Galvão, Rodrigues Doria, Seabra, 
teeminando (lUe a~ acção de que trata o Milton, Alve~ Barbosa, Augusto de Freitas, 
art. 13 da lei n. 221, de 20 de novembro de Par•anhos Montenegro,. Marcolino Moüra, 
1894, só poderá ser.exercitada pelo processo Heredia de Sá, Celso dos Reis, Barros Franco 
estabelecido nesse mesmo artigo e dando ou- Junior, Nilo Peça.nha, LourenÇo Baptista, 
tras providencias, com ::>ubstitutivo (l\1. Com- Custodio Coelho, Pereira Lima, Aureliano 
missão .de Constituição, Legislação . e .Justiça dos ·. Santos, Mar~ins Teixeira; Oliveira Fi~ _ 
(3a. discussão); gueiredo, Joaquim Breves, Estevão Loho. 

Discussão unica do .parecer n .. 24, de 1901, Theophilo Ottoni, Ildefonso Alvim, Esperi
reconhecendo Deputú.do pelo 5° districto do dião, Alfredo Pintó, Carneiro de Rezende; 
Estado do Rio de Janeit·o o Sr. Paulino.Tosé Leonel Filho, Mayrink, Sabino Barroso, Ma~ 
Soare.:; de Souza Junior, ·com voto em sopa- noel Fulgencio, Lindol:pho Caetano, Eduardo~· 
rado da minoria da Coinmissão. Pimentel, Olegario Maciel, Rodolpho P;ti.:.. 

Segunda parte- ás 2 1/2 horas, ou ant_es: xão, ·nomingu_es de Castro, Dino Bueno, Ca~ _ 
Continuação da 2& discussão do projecto jado, Azevedo Màrques, Xavier de Almeida; 

n. 27 A, de 1901', estabelecàndo regras para Hermenegildo de Moraes, Teixeira Brandãoi 
a .adjudicação de bens ;nas execnçõe.;; em Lintlolpho Serra, Manoel Alves, Xavier do· .
geral, com voto em separado do Sr. Aze- Valle,_ Carlos _ Cavalcanti, Paula Ramos; 
v;_edo Marques; . _ · · . . Francisco Tolentino, Jose Boiteux, Angelo 

3• discussão do :project() n. 231 A, de 1900, Pinheiro, GermanoHasslocher; Vespasiano de 
- elevando. a 16 o numero de engenheiros-che- AlbuQuerque, Campos Cartier, -.Cas.~iano do 

fes de dist'ricto, na Directoria Gerahlos Te- Nascimento e D_iogo Fortuna. · 
legraphos, ·no exefcicio_dê 1901; Aln.~e-se asess[o. 

2• discussão do projecto · n; ·130· A, de 1898, . ,- . _ : . . . . · . _ . 
determinando Que os membros do Tribunal . E _hda e sem debate approvada a acta .da 
deContas sejam aposentados coril 'todos os sessao antecedente. · · , 
vencimentos após 20 anno.;; de serviço,· ou Passa~se. ao expediente. 
c.om · os vencimentos pro:po1'cionae~r após 10. 
annos, provada a invalidez, e danclo outra!'l o S:r. Carlo~S de Novaes (f~ se-
providencias;. · · · · · · __ . · cretm·io) procede á leitura. do seguinte · 

. EXPEDIE~TE 
Z.. discussão ·do projecto. n. 28 A. de 1900, 

declarando abqlidas nas repartições federa.es 
as . distincçõcs -entra empregad'os ·do q uad1;o 
e . jornaleiros, . e dando outras . pro,·idericias, · Officio: 
com parecer da~ Commissões de ,,Orçamemto _ Dó Mínisterio. da Justiç<l, e NÇgocio3 Jntê~ 
o Constituição, .Lógislaçã.o·e Ju!;tiÇa.- ·· riorés, . de 18 do corrente, enviando a se· 

Levanta:se a·sessã.o ás 3 horas 'c 40 minu~ g\.linte 
tos di:t tarde. · IllENSAGEl\1 · 

Srs. Membros do Congresso NacionaL 
Tenho a honra de submetter-vos a inclusa 
exposição que me dirigiu o Ministro da· Jt1s~ 
tiça e Negocios Interiores sobre a necessi-

33~ SESSÃO EM 20 J)~ JUNÍIÕ DE 1901 dade da concessão de um credito. supplemen
tar de 100:000$, á verl)a 14a do art. 2° -da lei 

.. . · · · :.. ( · : n,~ 746, de-29 de dezembro de 1900; para ~ P1·esidencia dos S1·s. Vaz . de_ Mello P1·es~- . - 1. · r · 
~: dénte), U1·banô ·Sarttos (1° Vice:[~í·esidente) coiisigilaçao «Di Igencms po_lCiaes». .· ' 
.e A'Y'tgelo Neto (~o Sccl'etari_o)- · ·- · . . , . . · Capital F_ederal, 17' de junho de 1901~ . 

M. Ferraz de Campos Salles,:.:..._N ·commissão · 
Ao .fueio·di~ 11rocecle-se ã .chamada. a qiÍ~ de Orç~m~nto. · ·. ·- · , · 

respondem ~s Srs. Vaz de · ~ello, Garlosde ' .. .eí1i • . <' 
Novaes, ·Angalo Neto,Agaptto dos_ Santos, O Sr. 'Angelo P.inlt~iro· (pe7-â. 
Lúiz . Gualberto; Gabriel Salga.dó_, Serz~dello o1;dem )-Sr ~ Presidente~ ·~chando~s.e . ri.~ a.rite_· . 
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;,c•t . • ...-------------------------------.......;.;, ___ ...__,....._;..... _____ _ ·j·,. , 

:;%·\' - ~ala . o Sr.· coronel Francisco de Aleucastro, .Desde que estes mesmos forem morrendo, 
(~:~:-: Deputado reconhecido pClo 2o -distdcto _do fi-caremos re<luzidos á penui'ia; sem recursos 
:;- · :~ Rio . Granlle do ~ul, peço a V. Ex. que se para viver.· . - . , . 
. . · digne nomear a respectiva Commissã.o para Uma · industria, nova foi ha pouco tempo 

;ser introduzido no recinto, atim de prestar o· encoeporada á nossa . exportação, a indus-
. eompromi~so re:gimentat · tria do mangane.z; masjá·está quasi morta 

porque as despezas de ext1~acçã9 não podem 
· O Sr~Presidell.te convida os Srs. 3° ser cobertas pelo preço que ultimamente 

e· 4° Secretarias a: irem receber o mesmo tem dado ·este producto. . -- · -
·senhor, c1ue, sendo introduzido no recinto, - . O que convem, pois, fazer é proteger as 

-· · presta, · junto á Mesa, o compromisso regi- industrias que podem viver .. 
·mental. ·· Si annulbrmos todas ellas, .si esgotat•mos 

todas as ·fontes de riquetà, onde- i-remos 
·· O Sr. R.odolpho Paixão vem buscar meios par<.1. fazer .f<tce i'ts necessi-
. mais uma vez occupar a attenção da Ca- dados fimnceiras da Nação -~. · . . .. 
mara para tratar de um assumpto de alta Quando sob1'e o milho, o ai'l'OZ, o· sal e o 

·importancia. feijão estrangeiros pesam impostos prohibiti:-
A situação financeira do paiz, que até bem vos, tendo em vista a protecção á industria 

i pouco tempo apresentava um aspecto amea- nacional, o gado estrangeiro é favorecido, 
* çador, apresenta agora aspecto bastante . u.· com o sacrilicio da industria pastoril bra· 
soJ;~jeiro, . tendo o Governo conseguido fazer zileira! · 

"- ·: seus pagamentos em especie, e conseq_uente- O argmnento do nobre Deputado Sr. He-
, .: roen:te levantar o credito da nação. Mas as redi<.1. de Sá é· falso. · -
~- · ·crises ftnancejras não são a~ mais .perigosas; A popu~ação dã Capital Fa:Ioral está presà. 

}Jasta muita:s vezes, para - conjurai-as; 'um a um monopolio escandaloso, está obrigada 
_ systema de rigorosa economia. . a comprar · ppr preço exaggerado, carne que 

-- Sé~!s.crises econômicas são muito mais ! ~$~~i$aa~~;;~b:rr J'Jinas a ~ preço infim~, 
·( A. nossa· . crise. eCO'UOmica não é. . i oca· l como . ·. Quem mais. amigo da população. deste Dis- ,_ 

tricto l Será, por _ aéãso, o: nobre . úeputadq, -
:~ . : se pensa. ; ella se estende do norte ao ·sul ao qúe deseja a manutenção docontracto odioso, . 
:t ·. paiz~ . . : . ' . " . . .·· . ou o orador, que pugm.i.' pela l;evogaÇão do -
, O oi•adorlê dados .estatisticos sobre o valor. moriopolio incoilstitucjo_~all _ .· _,··• . , · .. 
·:/ ~ . da · exportação do :café e inostra como elle A pérda, para · o Estado, do imposto di~ 
•:· .diminuiu, graças· á -alta dq cambio e â dimi~ recto, é largamente. compensada pelo bem 

._ nuição do papel-n;10eda., que no seu modo : de es:ta.r.: da .população, pelo . auxilio â indústria 
•·:. '~er nunca .foi exéessivo. . p:1storil e éspecialmente porque. íica nopaiz · 
... . ·. ·. · ·Qual deve ser, poio':l, a · acção do· Governo uma grande somma de capital. · · · . ·... ·· . 
( .. '- e do· Congresso· . deante deste estado de.· Ora, si o projecto nãiJ t'ere os interesses: 
'·-.-couaas·? . · .· ·. · : - _· ·· _· . da população carioca, si fav01~ece a industria 

E' o desen-rolvimento das industl'ias, ás pastor H e si concoPre para a - morte do mo
quaes faltam todas as con~iç:ões · de vida, uopolio inconstitucional, porque rejeital~o '? 

.. sobretudo . da industria pastorUíl, que é onde ·Não é pro~eccionista á outrance, mas tam-
verdadeiramente .se encontra. a nossa ri- bem não e livre-cambista.· . . 

,·, .. queza. ·_ · . _.. . · ·_ . · . Si os velh()s paizes da Europa estã.o pro-
, •• ·Moribunda como está, ter(~ que perecer fa- tegendo as suasindustrias,por>.'qtie razão nós; , 

'IK'\lmente, si não éorrermos em-seu auxilio, õ paiz novo, vamos abandonar as nossas? 
que será. .. um crime de les(}-patriotismo, Foi isto que o levou a formular o projecto 
desde que não pÇ>demos nem devemos contar que tem occasião de mándar.á Mesa. (Muito 
com o estrangeiro para . nossa manutenção . be11í, muito bem. O · orador e cumprimentado 
em tempos de . paz · e ptiinc~palmenté ~Ín po1· todos os _seus coUegàs de bancada e muitos .. 
tempo de guerra. · . . · . - · ot~t1·os . Depútados.) · · · · · 

E.', pois, uma industria que exige de nós 
toda a prote(}ção; poí•qu·e é uma · industria .o Sr~ Presideno~- O prójéctQ.fica 
se-cular, é uma industria que póde viver. sobre 'amj3sa até_. ulterior ~elib.eraçãO: ; 
Para isto é que existem ta_I'ifas protector~s . . 

•, ' .Quem passar ·a, . vista _pelas nossas esta.- o ~r> · Hereciia de Sã. - ·Quando. 
· --,t.isticas de ·exportação ·.·verá qu~ só dous ou orava o Sr. R,odólpho Paixão, o ·orador.deuo 

tres productos nellas figuram, como coristi- seguinte aparte: « .é _pena que ··- o:_··boi ··seja.,: 
' · .· 't'Jindo . ·a nossa riqueza; . e ainda ·assim por pago tão caro pol~- !l9J)Rlaç-.ão. 4à Capital Fe~. 

pre~os tão .· mínimos ;que não-0-padem com- deral>:>~ - . Jamais pensou-que' esse··aparte,:Sem 
pens~r sua.s cult11ras, · · · . _ o me~1or : vislumbre. de allusões pessoaes, :nem· 
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de perversidá(te, pudesse h•ri"éa1• como sue- Braga, Bueno de Andrada, . Adolpho . Gordo 
cedeu, .ao fllustre representant~ de Minas Edmundo daF'onsec(l,, Paulino Carlos, Ovidi~ 
Geraes. E, confessa. com a maxima fran~ Abrantes, Benedicto de Souza Lamenha 
queza, só depois de lhe sahir dos. labias o Lins, ~arbo;;;aALima, Soarei! dos santos, Ri~ 
apa~te, é qu~ _se lembrou das divergencias vadav1a Correa e Alfredo Vu.rella. · 
hav1das na legislatura. passada entre o ora-
dor e os representantes do Estado de Minas . Deixam d~ compar~cel' com éausa parti:.. 
Geraes, q~ando se discutiu esse assumpto. Clpada os Srs. Gastao d::t Cunha, Indio do 
Póde, e_m liodo ocaso, garantir que a opinião Br.azil, -\nizio de Abreu •. João Gayoso, Pe
que hoJe sustenta, e que se acha condensada rmra Re1s, Gomes de Mattos, Francisco Sô-' 
nessa phrase é a mesma que sempre exter; dré, Fe_lix Gaspar, V~rg~e.de Abreu,Dionysio . 
nou, desde os ·tempos em que teve assento Cm~q~lelra, José MonJard~m, Sampaio Ferraz~ 
n~ Conselho Municipal. . Nessa época sur- Martmho Campos, Jul10 Santos, Silveira.· 
gm nesta q~mara um proje(lto aggravando Drummond, Miránda ·Azevedo, Valois· de 
de pes~dos Impostos o. gado argentino. O ora- Castro, Araujo Cintra, Francisco Moura e. 
dor foi um que, na qualidade de intendente Victorino Monteiro. . 
Jl?-U?icipal,- assignou. umà representação di- .. E. sem ca~sa os Srs. Soares Neiva, João 
l'Igr~a a· e~ta Camara pedindo a rejei'çã.Ó da VIeira, Sylvw Romero, Deocleciano de Souza 
med1~a e IS3o po1'q~1e pensa que deve haver Monteiro da Silveira, Francisco Salles, Nece~ 
a mais vasta. e ma1s completa liberdade de sio Tavares, Lamounier Godofredo, Hemique 
concurrencia, na venda do· gado, bem como Salles, Arthur Torres, Lamartine, Fernando 
na ·sua matança. Prestes,. Moreira da Silva, Costa Junior, 

Nesse pontq fa.z referencias ao contracto Joaquim A~ varo.!.. Luiz P~za_, Cincinato Br&g~, 
actua:l da matança do gado, em. vespera de Alfredo Elhs, Joao Cand1do, Alencar Guima.~ 
~ermmar, relcmbrandoas suas opiniõ s, aliás rães, Marçal Escoba1•, Aureliano Barbosa e 
Já conhecidas. Declara mais uma vez que Pinto da Rocha. 
sempre foi apologi~ta da livre matança e 
c~ntra;rio a e.;;~e monopolio que, felizmente, 
na9 foi concedido pelo conselho do qi.uü o 
orador fez parte. 
. Foi, collocando--se sob e:;te ponto de vLta 
que ~·orador deu o citado aparte o, as3im: 
depms de . .;ta explicação, julga o iacidente 
terminado. (.llfttito bem .' Muito bem ! ) 

O Sr. l\:lorei.ra 'Alves-Sr. Pre-· 
sidente, no discurso proferido hontem . pelá 
illustre peputado pela Capital Federal, o. 
Sr.Hered1a de Sá.,ha os seguintes apartes (Lê): 

«0 S1·. Estacio Coimb1:•a-Acabo de passar 
pela rua Sete de Setembro e vi um homem. 
as3assinado pela policia. 

O S1·. Silva ll.fariz-Não é de aumirar · 
desde hontem se vê isto. . ' 

Compa1•ecem mais os SL'.>. Urba.no Sa.ntos 
Julio de Mello, Carlos Marcellino, Albuquer~ 
que Serejo, Sá Peix.oto, A1•thm• Lemoi3, An-
tonio Bastos, Luiz Domiogues, Chri13tino O Sr. llfol'eira Alves-Morreu porque quiz. 
Cruz, Guedelha Mour?\.o, Joaquim Pires Tho- Para que sahiu á rua~» 
maz Accioly; Virgílio Brigido, José A v~lino Sr. Presidente,as pessoas que me ouviram; 
João Lopc.~. I•'rn.ncisco _~á. Sergio SabJya' compreh~nderam perfeitamente a ironia. que 
Lima Filho, E1•mirio Coutinho, Bl'icio F'llho' se contmha nas palavras, que proferí 
Teixeil•a de Sl.t, Poroirn. de Lyra,. Ma.laquia~ naquella occasião. 
Gonçalves, Moroit>a Alvo~.-E~mer:~luino Ban- Quem, porém. corrhocel-as simplesmente 
<leira, Peul'O Pernambuco, Araujo Góes, pela leitm•a do Diario elo Congresso, !>Oderá. 
Raymundo do Miranda, Jovlniaao de ca1•. suppo1• que, no momento angustioso, ern qm~ 
valho, Fausto Cardoso, Castro Rebello,Neiva, um illustro representante da Nação denun-- . 
Tosta, M~noe~ Caetano, Eug~nio Tourinho, ciava á Camar.~ um facto de tamanha gt'M'Í· · 
Paula Gmmaraes,· Satyro. Dias, Adalbe1·to dade,que·a todos commovia,eu atirava a este
Guima,rãe3, • Rodrigue.3 Lima, Tolentino dos recinto uma graço,l11 do mão gosto, uma vez · 
Santos, Eduardo Ramos, Galdino Loreto, Pl- que, pela deficiencia do resumo, hoje pubU-
n.heiro Junior, Jo.3ê Marcellino, Irineu Ma· cado, da luminosa oração do nobre Deputado· 
chado, Henrique Lagden, Nelson de Va;con- pela Parahyba, o Sr. Camillo de Hollanda, 
cellos, .Oscar Godoy, Augusto de Va;concel- ·lhes escapam os estranhos conceitos, pol' _ 
los, Sá. Fr·eire, Raul Bar1•oso, Antonino S. Ex. proferidos, e que tornam claro o pau • .:.. 
Fialho, Alve3 de Brito, Silva Castro, Pe• sarnento . que Ille dominou, ao proferil•
reira dos Santos, Viriato Mascarenhas, José aquellas palavras.· .· · . 
Bonifacio, João Luiz, ·Monteiro de Ba1·ros Assim é que, quando o illustre represen~ 
Penido Filho,, Bueno de Paiva, Adalbeet~ tante.de Goyaz denuncioU' á C3;ma.ra que fêr<i. 
F.erraz, Antonio Za.charias, LandulphodeMa- .duas vezes ameaçado pela policia... .,,. 
galhães, Nogueira Junior; Paduà. .Jtezende, O Sn.. Ovm16 ABRANTES-'-Ameaçado, niJ; · 
Gustavo Go4oy1 -- M<tlta •· Junio~, Oliveira aggredido. _ · 
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,t#..,~2~'6:J; ~lNNfEli)"k_*c_KM\~ 
v::,- : .· .... ;..,_..;_..;_ __ ...;_ ___ ..;.,_ __ ~------------....;.--....... -

, .0 SR. MOREIRA. ALVES~ ... que fora duas 
·_ \rezes aggredido pela policia, o honrado 

·~ Deputado, pela Parahyba, declarou que era 
i$to uma cousa muito natural, uma vez que 
essa · aggressão visara . não o Deputado, mas 
o cidadão, como se fosse dever de todo cida
dão apanhar da policia (rtso), e que quam· 
não queria. sujeita,r-se a semethánte vexame, 

pleno tlü•eHo; que depois de tudo quanto se · 
deu, ainda a policia era a victima e · o povo· 
o gt•ande culpa<lo ! 

_ se conservasse-em casa; que a policia, o que 
·não é de admirar depois da decla.ração 
·formal do honrado leader da Camara (veja 
V. Ex. que eu affl.rmo que V. Ex. é leader 
(riso), de que ella não é obrigada a ser pru
dente ... 

Ora, foi nestas condições, depois de ouvir 
tudo isto, que me causou como a toda a 
Ca.mara o maior pasmo, que nos chegou a 
triste nova de que mais um as.~assinato se 
dera, de que mais um cidadão, que andava, 
talvez na la;Jmta pela vida, fôra victima do 
p,erver.~o capricho policial, e então dei o 
aparte a_ que já me referi__.;.«~'lorreu, porque 
q'?-iz. Para que sahiu á rua? >) · 

0 SR. DINO BUENO---V. Ex. não leu com 
attenção o meu discurso public.:tdo por ex
tenso no J)ial'io Official. 
. 0 SR. MoREIRA. ALVES-Não SÓ ouvi muito 
attenciosamente o discurso de V. Ex., como 
o li e reli-o ... 

0 SR. DiNO BUENO-Então devia· t ·m· OU· 
v ido a explicação dada a estas palavras. 

0 SR.. MOREIRA ALVES-. . . e não vejo 
que V . -Ex. tenha dado nenhuma explicação 
que possa satisfaze~. · 

O SR. MALAQUIAS GoNÇALVES- Hoje o 
chefe de policia diz que quem não quizQl' 
apanhar não saia (t rua. 

UM ·SR. DEPUTADO- Qual dos chefes de 
. :Policia~o civil ou omilitar ~(Riso), 

0 SR~ MOREIRÀ. ALVES-A dechwação, t\ 
·que se refere o nobi•e Deptltado por Pet•nam· 

· buco. é attt•ibuida ao St•. Enéas Galvão e 
veiu· fóra de tBmpo, mesmo·pu•a quem qni
~esse tomu,r-lhe o co.nselho. 

~Ias, permittam-me os nob1•e.s DeptL~ados 
que prosiga nas minnas considerações, umt\ 
vez quo fallo neste momento . especit\lmente 
para os leitores do JJim·io elo ConrJrCS$0. 
(Riso). 

0 Sn.. FAUSTO CAHDOSO - Que 
poucos. 

são muito 

0 SR. ESTACIO .COil\IBRA- Gt•aças a Deus .. 
0 ~R. MOREIRA ALVES- ... que tecm, 

poucos embora, o diraito do saber como as 
co usas se passaram. 
· Volto ao ponto de onde me de~viaram as 
inte1•rupções, isto é, á affirmativa,·feita. pelo 
Sr. Camillo de Hollanda, de que o unico re
medio que teem as pessoas pacificas de não 
apanhar da policia, quando alguma per-

. turbação da ordem se dê, Q deixar-se ficar 
em casa, porque a mesma policia não é obri
gada a indagar si as pessoas <ttropeladas são 
ordeiras, ou não, Senadores, Deputados, se
nhoras ou cdanças; que a policia mettendo 
o chanfalho a torto e a direito, pisando a 
tQ.da gente a patas de cavallos esu·~ em seu 

Si era esta a theoi'ia que o n:obre Deputado 
tinha trazido aoseio da Cama,ra,, em nome 
do S1•. chefe de policia, a quem defendia;, o 
que concluir sinão que o culpado do barbaro 
assassinato fôra o proprio assassinado ! 

0 SR. ESTAGIO COIMl3RA-N\3lU em casa S6 
estava garantido. . · 

O sobrinho do Sr. Borges Monteiro foi fe
l'ido pelo alferes Costa, e estava no pa
vim'ento superior da casa Raunier, onde 
era emp1•agado. 

O SR. Ovmw AnRANTEs-Foi esse alferes 
o mesmo quo me aggrediu. 

0 SR. MOREIR.A ALVES-Vou concluü•. _0 . 
que quiz accentuar, não pal'a a Camara,nen:c
par<l. 3-S pesso(l,') que estavam nas, galerias, 
pol'(!lte, como jú disse, as.3istiram os debates 
e sabem, portanto, como .as cous<\s se passa
ram, mas p_.'\ra os leitores do Diario do Gon~ 
gJ·esso, foi que o . meu ap:.trte não constitue 
uma pilheria insípida e s.em pt•oposito ; ma.s 
uma critica aos conceitos eroit,tidos pelo 
nobre Daputado pela Pa.rahyba ... · 

UM SR. DEPUTADO -0 pensamento de 
V. Ex. foi perfeitamente comprehendido. . 

0 SR. :MOREIRA ALVES- ... conceitos que, 
como i•t ilisi:lo, nã.o constam do resumo do dis
curso 'do S. Ex. hoje pitl.Jli.ettdo. (ltluito bem; 
1rwito ·1Jem !) 

O 81•. Edm.undo da Fonseca(') 
(partt wna e;-;;plicaçao pessoal)-Sr. Presidente, 
ou poderia realmente peclir a palavra .para 
uma explicação pessoal, visto como vou. 
trata1• de uma· phrase por mim proferida 
desta tribuna. 

Estamos vivendo em um regimen ~e sur
prezas, Sr. Presidente, e no qual todos os 
dias aprendemo,:;; novas doutrinas. Hontem 
fiquei $a,bendo pela voz autorizada .. do nobre 
leader da maioria desta Casa que o St•. Pre
sidente da Republica só falla por meio. de 
mensagens ; fiquei sabendo q~e, quand? uma 
commissãó .de . jornalistas ou de negoc1antes 
vae se entender com S. Ex., S. Ex:. responde 

(•) Ee t:e discurso não fct, revàto pelo orador. 
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por meio de mensagens ; . fiquei sabendo 'que, Não é sufficiente · que a imprensa négue 
quando um representante da Nação vaose que o Sr. Presidenteda Rcpublica tenha dado. · ·~ 
entender com o Sr. Pr0sidente da Republica a ordem de matar . opovo, eu quero te~' a 
sobreassumpto de interesse público, S, Ex. certeza de ·que o Sr. Presidente da Republica · 
responde por meio de mensagem; fiquei sã.- sabe punir os ~ulpados pelos assassinatos ·. 
bendo que, quando um amigo do Presidente vm•gonhosos· que se commette1•am du1·ante 
vae felicitai-o pelo feliz anniversario, S. Ex. esses ultimos dias e só qmndci eu vir a acção . 
J.'esponde por meio de mensagem.· do Governo severa e implacavel contra .os . ·. 

O SR. FAUSTo CARDoso- Si ficou sabendo autores desses crimes, poderei acr(:lditar ilo 
· tudo isto, não ficou· sabendo náda. desmentido que foi dado hontem pela im-

O SR. DINO BUENO dá. um apart~.- , pr•ens?-. . . 
. . . Até lá eu teeei o pezar dedizerquecomeço 

O SR .. EDMUNDO DA FoNSECA (dw~g~ndo-se a acreditar que 0 Sr: Presidente da Repu
e;,o Sr. Du'lo Bueno)- Agradeço a lição que :blica tivesse dito -contr&. bª'la, _l)ala. 
me deu. . 

Na queatão da. policia parece que o Presi
dente da Republica tambem_perdeu a calma, 
rompeu com este regimen e respondeu :ver~ 
balmente aos jornalistas que foramconversar 
com S. Ex. · 

Os membros da Commissão,que foram con
ferenciar com o Sr. Presidente da Republica, 
declararam hontem ca,thegoricamente, que 
S. Ex. não tinha empregado

1 
a pbrase

á bala, a bala-que outra tinha sido a lin
guagem do Sr. Presidente dá Republica. Isto 

·,quer dizer que nem sempre S. Ex. falia por 
mensagens. . 
·. O desmentido foi . dado hontem· pelos-jor

naes da tarde, entretanto, eú te.nhó o direito 
de exigir · um desment~do mais cabal, . mais 
eategorico, mais positivo~ que1'o que o Sr. 
Présidente cJ.a Republica negue que tenha 

. p1•onunciado aquella phrase, por-meio de fa
ctos positivos. 

Si S. Ex. não mandou ·e ;pingardear o 
povo, ·quem foi ~ · 

Foi o 81·. Ministro da Justiça quem man
dou tratar o povo · á b;tla 1 

Si_ as:;;ini foi, S. Ex. ainda e;;tâ no Minis
turio? 

Tenho concluido. (Muito bem.) 

. O Sr. Fa'\lst.o Cardoso (pa~·(l 
uma expf.icação pessoal (') -:-Sr. Presidente, 
nãa peço a palavra para uma ex:Q_licação 
pessoal, com o pensamento reservado de 
tratar de assumpto estranho ao.que se d,eve· 
comportar nos termos do Regimento. Vou 
fallal',sujeitando a minha pala na aos mold~s 
traçados por esse duplo vocabulo--explica.ção 
pessoal, · -

Li, . hoje, no Jo1·nal do Comme1·cio, nos · 
Apedidos, um artigo assim epigraphado-Ao 
S1·. Deput'aclo D1·. Fausto Cardoso. Viza este 
artigo palavras minhas proferidas no recinto 
deste assembléa. · · 

Não gosto de u.sar de meu direito de 
occupar a tribuna da Camara para responder, 
a editoriaes ou ineditoriaes que me tomem 
por alvo. · 

Faço•o, agora, por dous moti~os : . porque 
a questão de que se . trata nessas linhas 
refere-se a palavras de Doputado proferidas 
aqui; faço-o, ainda, porque os tempos andam 
bicudos. (Riso.) 

0 SR. BUENO Dl~ ANDRADA-Bicudos?-Foi, porventura, o Sr.chefe ele policia qua 
tl'atou o povo á b ~tht, ftne esping~u·deol.l, qtte 
matou, conforme foi adlrmado nesta- e na O Sn.. FA usro CARDoso - Bicudos, sim, 
outra Casa do Congl'esso, por Deputados e maximé depois da queima continua do papel-
Senadores~ · moeda. . 

Si as3im foi, eu pergunto si o Sr. Dt•.Enéas E queria V. Ex. quo se queimasse dinheiro 
Galvão contimb à. ser o chefe de policia? e elle não ficas~e vasquciro ?- (Riso.) 

Eu não"quero formular rec1uerimento ; es- Pois está, e principalmente para um Depú-. 
pero que amigos do Governo venham con- tado que esteve gravemente enfermo que 
firmar o desmentido. que a imprensa da ta1•de consultou medicos e os ·teve depag_ar .. · · 
deu hontem. . . Em uma tal época e· em tal · situação, não 

· . Eu quero tel' a certeza de ctue o Sr. Presi- pude appella_l'para os _J.I.pedídos do Jornal d_o 
dente da Republica. não mandoutratar o povo 
.á bala, porque desde que s.Ex. não deu esta Commenio, que são caríssimos. · .· . . 
ordem, eu quel'O ter a certeza de que o Sr. O SR. BUÉNO DE ANDRADA-Nem ha mais 
Presidente da Republica está_ di;;posto a pu- logar. · 
n_ir aqu_elles qu_ e a_ ssim pratica,ro.m_, quero_ ter · · fi 0 SR. FAUSTO CARDOSO- Diz O artigo a a certeza · de _· que . nenhuma inancha. · . cará que me refiiro : 
para o Governo dease.3 ho1•rorosos acont~ 
cimentos, que se teem. desenrola.do nesta ci-
-dade. · ( •) Eate discur11o nã.o foi revisto pelo oradÚ. 
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~~: : ~,-, , ~4oSr.- .Pe:Piüa~o Dr. Fa-ustoCardoso--.:.ti, _ Mi.micJpal, _ o s1>, Perel1·a Braga. (Hilad-
~&~;~·- :J.l()S jornaes de hOje, duas opiniões. attri_büidas _dadé.) · _ . . . .· . . .. 
211~',:~ v. Y. E.x. : ._ ... ., . · V&em que eu poupava ó vice-presidente 
~t:~'d- ra, que .aos intendentes e não aos bonds do Conselho, o Sr. Leite Ribeiro, para subt:z d_evialn caber as torturas das fogueí~as ; . stituir o presidente do mesmo, Sr. Pereir-a 
~{ -', 2a.,_ qqe 9_are~e . sel' al)e1•to um inquerito Braga. _ _ 
~'~~:.;___ para ficar apurado si o l'ecente contracto d~ ; A minha idéa de inquerito pa.ra· esse .caso . 
'. · ,: Coii1panhia _ S. Chris,to:vão é .. ou nã:o pro- é umús idéa que -a moralidade impõe. · . _ · 
-~--: . ªucto de venalidade dos poderes munici- . E' uma medida que- os podares municip,a_es 
;_~·;_ <_ P.a.es. . . . . . . devem ser os primeiros a pedir. _ · 
;!!: .;:;~:>Pela parte que mé toca, acceito · as duas Li hontem uma «Varia» dó Jm·nal dàOom •. ~, 
~:f.;;. _ :OJ?i.Qi(íes, mas in.yertidamente: faça-se o in- me1·cio, em-que . . se dá o Dr. João Felippe 
~-_;~; .. querito o. m<üs meticuloso, a devassa a maís PePeira, Prefeito municipa.l, como tendo
~~,, . exaota e~ -si_ desse aGt() evidenciar~se · a. · exis:._ obtido ,a 27 de .· abril, por 60:000$, um pre-.
~>, t_encia dessa vep.alidade, seja então o venal di o na. rua. ·clo3 Volúnta.rios da_ Pa. t1•ía . . Li e: 
;;-·,. levado ã· fogueira. · . fui o primeiro a declctrar,a atnrmar a hones-· 
,;~;. : _ Eu desafio esse ioquerito, eu o quero, eu o tid.ade do Prefeito. E aind.a o repitq: . não
:i: -~d~sejo, eu o provoco, e convencido de que ao creio que, paru. um engenheiro intelligente, 
~: Sr. Deputado Qr. Fausto Cardoso.não faltará e. tra.bétlhador cQmpral' um . predio dJste va.-
;'<>- ~precisa coragem para dizer em publico tudo 'lor, seja preciso· corromper-se e vender-se. 
:; qua:p.to averiguar, convido~o.sinão em nome o tra.balho nest-:1 terra dá muito quando se 
~<~--d,Qs. meus ~g.llegas, pelo -menos no. meu, a te.m tn.lento e actividade. Mas, a propritt 
f\-: iJ;liciar esse inquerito, e pôde crer que nesse hqma do Prefeito exige_ esse inquerito, pois; -
'':? -. ~~minho esta1•ei incondicionalmente ao seu que, assigna.ndo' o i~fame contractp -da. Gom
\ · _--t!!spor, é!> todas as horas-, em todos os Jogares, panhia. S .. Christovao _a 24.de abrll, a 27 do· 
;-,·: · ~ SE;lmpre trazendo na .conscü~ncia a tran- mesmo mez . a.dquirira. . uni predio de altQ· 
~ · quiUida.d~-precisa para manter a cabeça tão valçn•. . _ . 
,. cl~vanta.da como a de V. Ex:. -. Contra.cto- infame, . disse. _E o é, porque . 

Rio, 19 de· junho de 1\)0l,:_Cados-Leite Ri~ da re-yolt[t popula_r contra tal contracto, a. 
'bei1~o.» -- - :propr1a compa.nlua reconheceu o mal, vol·' 

:: · . . . - . . - _ . - _ ' . _ . tand,o ao anf.igo. . 
~t· _-._ O .mtepd ente que assnu .!_lle roga e~se Hk . Assim ningúem póde dizer qu~. o- l)epu-
;;' ·~ quanto t~m, e_n;I _suas maos, o . me1o ~e tado quo em tal caso lembrou um mquerito, . 
,:_;; ;f!iZ~l-o, po1~ g.~e e membr() do Poder Leg1s- 0 faça por espírito de oppo_sição. _ 
'~; ,J_q.tr':oMu_nJCipal. · . .. Creio e affirmo a honra e a lealdade ·do-

Pode, soh es~e. caracte1', requere~·o,dar-llle Prefeito, mas elle não está livre da a.ccusa-
:<· q;u.rs() e. effe~trndade . . S. Ex.~- é mnegavel, ·ção que -a Iogica do tempo formula contra. 
' , · té~Ill..a.Is 1lle10s do q:n~: eu que sou Deputado elle. E preciso que a ·logica dbs factos 
:c:; - ~ nao mtendente. - appai'eça para defendei-o, o fazer. apparecer · 

_ . O SR. AuGUSTo SEVERO-Ainda hoje houve o representante da cidade de S. Sebastião. 
,-; .uma reunião de diversos intendentes para limpo desta mancha que se projecta, por ter
- esse :fim; reunião essa provocada ·pelo Sr. assignado a 24 de um n'lez um contracto e a 

::. intendente Leite Ribeiro. · .. . 27 haver comp11ado um predío ! 
o SR. FAUSTO CARnoso- Pois, muito bem. ' Defenderem-se das accusa.çõcs que se lhes 

}'-No artigo, s: Ex. pai'ece olfcrecer.::-me 0 fazem,...-eis o que devem fazer os funcciona.- · 
·'Jo_ ga.r de membro desse inquerit_o. Digo-lhe rios da Republica. E' o meio de a~ dignifica~ 

·t d' · d d t rem os homens de bom quo a servem. E'. O· 
qU:e acce1 o, e ll'Cl a Yer a e al qual fôr meio de salvar-se a . Republica do despeito e· 

•1 apurada. t u1 
_ Quanto ás opiniões a que se refere 0 artigo, da ira monarchis as que a querem ma.c ar. 

direi que taes opiniões são- absolutamente E' o m.eio de. evitar que a_ .RepJ1blica :passa: 
·: minhas; mas é preciso quo a primeira se ~ de_ sua auro~a p<!;r.a ~ tarde, que, depo_1s, s~ . 
'fl'~:vista d~. fôrm(l, que lh.e dei no aparte. ·- t~ansformar,~ em noite, sem ter tocado ao.-
_,.~, ~··· •p'llà · ~ - - - · · · 'd ·-b d E. d' . pmp.da força e daluz. - · . .. . _ t _- ... a , r a. s~: em <J:~eupa. . ~ on ~· tl 1sse. E; um..; gra-q~~ - e~;ro. 08 ho.mei1~- julgap~m: . 
_ «E pena_, e~_ vez de se qu~:nma:rem , ai- qu~ se_nÇto devem· defend.er das a.~cusaçpes.:· 

:- g~n~ b~nds, sel'la :t;nellwr que s_eq}lelln":ssem qu~se Ibes 'fa~ei;rl. E' preciso. qJie·o ,Pome_m, . 
alguns lO tendentes.». - . - . . que; rew~esexitct a; cidade, do }tio" de Ja])eirl)_: · 

.· · D~vo dizer que· entre os .ql.l\3 nã.o. deviam se.Iib13r_t(;l d<!.- p~cha de .te~ assignado.. a 24\ 
:,,.ser. qJ,ie,imados estaya. em. inin4ct -reserva um .cqntpBtGt.o oneroso. e. infame·. e a· 27~ter. 
:.me!ltar o Sr. coronel Leite Ribeiro, corno compr<~.do um pre!lio na rua; m<J,is · .nqbre : ~ · 
;:entre os que podiam ser queimados, ~em· mais :fidalg~; d,a _tercr.a que elle admm1stra •. . 
;: pl'ejui.~9.; e~~~Y.a. o Sr. prcsidente ,d.o CopsQlhq T~nho dito, · · · 
~~ . . . . 



Câmara dos Deputados -Impresso em 20/05/2015 15:09- Página 7 de 32 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O ·sr. Presidente- Havendo nu
mero legàl, vae-se proceder ás votações d.as 
ma terias constantes da .ordem do dia. -

Em seguida é posto a votos e app1•o~ado 
em discussão unica o parecer n. 19, de 1901, 
indeferindo o requerimento de Geraldo da 
Silva Furtado, em que pede pagamento· de 
2'4:100$,. de ven,cimentos e indemnização a 
que se julga com direito. 
. Posto a votos,é approvado em 3a discussão 
e e_n.viado á Comnp.ssão de Redacção,_ o s<:>
gumte 

PR.OJECTO 

N. 200-1900 

Art. 3. 0 -0 acto constitutivo da sociedade : 
deverá. conter os requisitos d'a especie que
fôr adaptada, com as modificações desta lêi 1 
e além di::lso deverão conter: -

a) as condições para a admissão, exone"
ração e exclusão dos socios, e os casos e ai 
fórma pel<!- qual poderão··retirar suas quotas-. 
sociaes : · '' · ·-

b) o modo de constHLtição do capital SO-"
cial e o mínimo do mesmo,· poden.do o pa
gamento das quotas ser feito por prestações; 

c) o modo de constituição do-fundo de 
reserva, SeE.do H cito estabelecm• um ·direito. -__ 
de admissão ou joia destinada ao mesmo. . -

Art.4. 0 Quando as sociedades cooperativas' 
se fundarem sob a fórma anonyma, :ficam. 
dispensadas, para funccionar, de tet• o ca~ 
pital integralmente subscripto e· do deposito·· 
de dez por cento do seu capital. · · · 

O Congresso Nacional resolve: Paragrapho unico. Mesmo soll·a fórma· 
Arti.2:o u:nico _. Fl' ca 

0
. Pode" E"". ecutl'vo a·,_ anonyrila, é licito estipu1arcse a responsar; -~ ~ ... " bilidade illimitada dos soei os. · ·- - · 

torizado a abrir ao Ministerio da rndus·tria, Art: 5.o A_sociedade estabe1ecerà o limite: 
Viaç~o e Obras Publicas o Cl;edito~especial maxililo lle quotas partes, que poderá tm:' · 

, de 20:750$ para indemnizar o Estado do Ceará cada socio: . · · ·.. . 
da.,somma que recolheu-aos cofres da. União Art. ô.o As quotas sociaes .serão nomina--
para (!Onser~vação das linhas telegraphicas tivas, transmis;íveis por averbação em Jivr():, 
que transferm a esta, nos termos do accordo respectivo, mediante as condições que a so:;.:' 
de'l6 de feve_:reiro proximo passado; fazendo ciedade estabelecer 110 seu acto con~titu:.-
as necessn.rias operações e revogadas as dis.-:- tivo. . 
·posições em contrario. · - Art. 7.o Si a ·responsabilidade do socio fôr·< 

Posto á yotos, é approva.do em· 3a discussão .limitada, nunca ser(~ inferior á sua subscrip
e enviado á Commissão de Redacção, o se- ção, ainda que em virtude de exclusão ou' 
guinte ' exõneração não chegasse a tornaV-a. e1fectiva,. 

PROJECTO 

N •. 224- 1900 

O Cong1iesso Nacional- decreta: 

e em qualquer caso só cessant, depois. da· 
:approvadas as con·tas do anno em que sahir 
:ou fôr excluído. 

Art. 8. o O acto de c mstituição da socie~ 
,dade deverá prever os casos e modos pelos
quacs o socio poderá ser excluído. 

Art. 1 .• 0 As sociedades cooperativas devem · Art. g~o A admissão dos novos socios temL . 
l'evestir uma das fôrmas de sociedades com- 'logat• mediante apresentação por douS outros;. · ' 
merciâes recqnbecidas pela leg~slação vi- socios e assignatura em um livro especial,
gonte, e regular-se-hão pelas :- di~posições podendo a sociedade exigir' outros requisitos'" 
que regerem a especie de sociedades; cuja que achar necessarios. . 
fórma hajam adoptado com as modificações Art. 10. Os. socios admittidos depois da . 
constantes desta lei. . fundação da sociedade responderão por todag . 
· § 1. o As sociedades cooperativas de _qual- as operações sociaes anteriores á sua admis-. 

quer natureza poderão ter o seu capital são, m. fôrma que fàr es·tabelecida pelo acto; . 
var,ia:vele numero illimitado de. socios'. constitutivo. 
§2~ 0·E'sempre necessariaapublicação, no _· Art .. li. O socio que se retirar ou fôr ex:-

jOI~nal official e em outro dos de: maior c1uido, . sem prejuizo da responsabilidade qüe 
publicidade, do acto constitutivo e das mo- lhe couber, tem direito a"retirar a parte do. 
diticações que nella se operarem, bem como- capital que lhe competir,. segundo o ultimo. --
o sewregistro na Junta Commercial. balanço, não se lhe computando nesse cas() 

§&0 , As sociedades cooperativas devem -qualquer parte do fúndo de· reserva, e, o seu 
sempl'e de-llarar ao lado da firma ou disc:ri, pagamento se fará pela fórma que fôr esti-
minação:. social, que:· adoptarem, si são de pulada no contracto social. 
responsabilidade limitada ou illimitadu·. Art . .12. São applicaveis ás sociedades co-
~Art. -2. o As sociedades _cooperativas rião· operativas sób-fórrna anonyma as disposições

se poderão constituir com menos de dez· .do decreto de 4. dw julho de 1891, em tudo~ 
IOcios. . · que não contrariarem a presente lei. .. -

Camar«. V. li 3~-
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Art. 13. No fim de cada anno social, os 
administradores das sociedades cooperativas 
deverão registrar na Junta Commercial o 
movimento de entrada e sahida dos socios e 

· .as alterações do capital. 
Art. 14. E' facultado ás sociedades coopc

.J.'a.tiva.s explorar o credito agricola movei 
e immobila.rio, dependendo, nesse caso, de 
.approvação do governo federal, os seus 
estatutos ou contracto social. 

§ .1. 0 Estas sociedades, quando emittirem 
lettt'as hypothecarias ou pignoratícias, tam
bem ficarão sujeitas á. fiscalização do Go 
verno Federal. · 

§ 2.o A emissão de lettras hypothearias e 
:pignoi'aticias terá como limite a importa.ncia 
total dos saldos devedores :pelos empresti

- mos :pignoratícios, e hypothecarios ainda 
· ·· . não amortizados, e não poderá em caso al-

gum excedel-a. · 
§ 3. o Estas sociedades poderão estabelecer 

armazens geraes de -depositas de pro[luctos 
agrícolas, emittindo 1oa1·rants, de accot•do 

. com o decreto n. 2.502, de 24 de al)rit 
de 1897. " · · 

§ 4. o Em tudo o mais ficam sujeitas âs 
obrigações e gozarão das· vantagens dos de· 
eretos n. 165 A, de 17 de janeiro de 1890, 
R. 169 A, de 19 de janeiro de 1890 e n. 370, 
de 2 de maio de 1890. 

.Art. 15. As sociedades cooperativas serão 
isentas do imposto do sello e de qualquer 
contribuição sobre os lucl'OS que realizarem. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em 
eon tra.rio. 

O 81• . . Azevedo Marques (pela 
o1·dem)- Sr. Prasidente, achando-se sobre a. 
Mesa. a redacção final do projecto n. 224, de 
HJOO, que acaba de ser votado em 3a dis
·cussão, peço a V. E:~. que consulte á Camara 
si concede dispensa da imp1·essão da mesma 
rcdacção, afim (le ser votada , immediata.-

: mente. 
Consultada. a Ca.mara, é concellida a dis

pensa pedida. 
Em seguida, é sem debate approvada a 

seguinte 

REDACÇÃO 

N. 5!j-l901 

Redacção final do p~·ojecto n. 224, ele 1900, 
qtte estab.elece as bases pam a 01·ganizaçtío 
de sociedades cooperati-vas. 

O Congresso Na-::ional decreta: 
Art. 1.0 As sociedades cooperativas devem 

r-evestir uma das fórmas de sociedades com
merciaes reconhecidas :pela legislação vi
gt>nte, e regular-se-hão pelas disposições 

que reger~m a especie xlo sociedades, cuja. 
fól'ma hajam adoptado com as modificações 
constantes desta lei. 

§ 1. 0 As sociedades cooperativas de qual
quer na.tureza poderão ter o seu capital 
varia -v e! e numero illimitado de soei os . 

§ 2. o E' ·sempre nec3ssaria a . :publicação, 
no ,jornal official e em outro dos de maior 
publicidade, do acto constitutivo e das mo
dificações que nella se oper<~rem; bem como 
o seu l'egis ~r,) na · Junta. Commercial. 

§ 3. 0 As sociedades cooperativas devem 
sempre decla.l'at ao lado d.a firma ou discri
minação social, que adaptarem, si são de 
responsabilidade limitada ou íllimitada . . . 

Art. 2.0 As sociedades cooperativas não se 
poderão constBuir com menos de dez socíos~ 

Art. 3.0 O acto constitutivo da sociedade 
deyerá conter os requisitos da especie que 
fôr adoptada, com as modificaçõe.~ desta lei, 
~ além dis;o deverão conter ; 

a) as condiçõss para a admissão, exone
ração e exclusão dos socio;,, e os cas:>s e a . 
fórma..pcla qual poderão retirar suas quotas 
sociaes ; · . 

b) o modo de constituição do capital social 
e o mínimo do mesmo, podendo o pa.ga
mento das quotas ser feito por prestaç~ões; 

c) o modo de constitúição do fundo de 
re.3erva, sendo lic.ito e3tabele~er um direito . 
de admis8ão ou joia destinada-ao mesmo . 

Art. 4. o Quanrlo as sociedades cooperativas 
se fundarem sob a fórma anonyma, ficam 
dispen ~adas, para funccionar, de ter o capi
tal inteJ'ralmente subscl'lpto e do deposito 
de dez por cento do seu capital. 

Paragrapho unico. Mesmo gob a fórma 
a.nonyma, é licito estipular-se a responsa.bi
Iidade íllimi tada do.3 socios. · 

Art. 5. 0 A sociedade estabelecerá o limite 
maximo de quotas partes que poderá ter 
cada socio. 

Art. 6 . o As quotas sociaes serão nomina
tivas, transmissíveis por avet·bação em livro 
l'espectivo, mediante as condições que a 
sociedade c~~ahelecer nJ seu acto consti
tutiyo. 

Art. 7. 0 Si a responsahilil\a,dc do socio i'ór·. 
limitada, nunca será. inferior á sua subscrip
ção, ainda que em · virtude de exclusão ou 
exoneração não chegasse a tornal-a e1fectiva, 
e em qualquer ca.so só cessará depois de 
a:pprovadas as contas do anno em que sahir 
ou for excluído. 

Al't. 8. 0 O acto de comtituição da socie
dade deverá. prever os ca.sos e modos pelos 
quaes o socio poderá ser excluído. 
· Art. 9. o A admissão dos novos socios ter(~ 

logar mediante apresentação por dous outros 
socio.:; c assjgnatura em um livro cspe(!ia.l, 
podendo a sociedade exigir outros requi!-ütos · 
que achar nece.3sarios. 
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Art._ lO . Os socios admittido.3 depois da 
fundaçao ~a soci.edade ·responderão por todas 
as operaçoes somae.:; anteriores á sua admis
são, na fórma que fôr estabelecida pelo acto 
constitutivo. 

A;rt. 11. O socio que se retirar ou fôr ex~ 
clmdo, sem prejuízo da responsabilidade que 
lhe .couber, tem direito a. retirar a parte do 
capltal que lhe competir, segundo o ultimo 
balanço, não se lhe computando nesse caso 
qualquer parte do fondo de reserva, e o seu 
pagamento se fará pela fórma que fôr esti
pulada no contracto social. · 

Art. _12. São applicaveis ás sociedades co
operat~va..'l sob fórma anonyma as disposições 
do decreto do 4 de julho de 1891 em tudo 
que não contrariarem a presente lei. · 

Art. 13. No fim de cada anno social os 
adminJstrado~es da3 socied.ades coop::lrativãs 
deverao reg1skar na Junta Commercial o 
movimento de entrada. e sabida dos socios e 
as alterações do capital. .. 

A;rt. 14. E' facultado á.s socieda(les coope
rativas explorar o credito agrícola muvel e 

. imiriobiliario, dependendo, nesse caso de ap
provação do Governo Federal os · se~s esta
tutos ou contracto social. 

§ 1.0 E:Stas sociedades, quando emittirem 
· 1!3ttras hypothecarias ou pignoratícias tam

bem :ficarão sujeitas <'L :fiscalização do Go
ver-no Federal. 

_ § 2.o A_ e:znissão de lettras hypothecarias e 
p1gnoratiC1as terá como limite a. importancia 
t~tal dos . s~ldos devedores pelos emprest1mos 
Jngno~atiClOS e_ hypothecarios ainda não 
amort1zados, c nao :poderá em caso al(J'um 
excedel-a. o 

§ 3.0 Estas societlades podet•ão estabelecer 
armazens geraes de depositas de productos 
.a.gricolas, emittindo toa,-,.al'lts, de accordo 
com o decreto n. 2.502, de 24 de abril de 
1897. 

§ 4.0 Em tudo o mais fimLm sujeitas ás 
obrigações e gosarão das vanta(J'ens dos de
cretos ns. 165 A, de 17 de janei~o de 1890 
n. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, e 370 d~ 
2 de maio de 1890. ' 

PIW.JECTO 

N. 58 A-1900 

O Congresso N a.cional resol v.e: 
. A;rL 1.~ O cump1•imento dos conteactos 

ctv~s e . com~nercia;es será exigível no pri
meiro dia utll segumte, quando o ultimo clia 
do :prazo fôr ferin.do. 

Paragrapho unico. Pa1•a o fim do art. 1° 
será considerado Q dia feriado-observado n~ 
logar do vencimento do contracto. 

Art 2.0 Revogam-se as dispo.c:;ições em 
contrario. - . 

São .sticcessivamcnte pm~tos a votos e 
approvados em 2a discussão, os arts. t.o e . 
2. 0

· do 
PRO.lECTO 

:N. 264-1900 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Fica o Governo autorizado a pl'O

rogar o prazo concedido á Sociedade Monte- ' 
pio Geral de Economia dos Servidores do Es
tado para indemnizar ao Thesouro Federal 
~a q.u~n!ia que lhe_é devedora, até que est<\ 
mst1tmçao regularize sua situação, podendo 
mesmo releval-a . do pag:mwnto da impor
tancia em que :ficou a.lcançada no anuo de 
1899; 

Art •. 2.0 Revogam-se as llisposiçõcs em 
contrariO. 

E' annunciada a vota,çãodo projeeto n. 177 .A, 
de 19~0, mand~ndo contar como temp·o 
de serv1ço effcct1vo, para todos os efl'eitos 
legaes, o passado fóra dos respectivos em
pregos pelos funccionarios civis da União, 
demittidos por motivo dos movimentos revo
lucionados occorridos até 23 de [Lgosto d-e 
1895 e que foram r.;admittidos, com parecer 
e emenda da Commissão de Constituição, Le
gislação e Justiça (:3" discussão); 

Art. 15. As sociedades cooperativas serão 
isentas do imposto do sello e de qual
quer contribuição sobre os luc1•os que reali
zarem. ' 

O Sr. Presidente-A este projecto 
foi oíferecida. uma emenda em 2a. discussão 
e que a Mesa em tempo deixou de submettel' 
a votos, por isso va.e submettel-a antes da· 
approvação llo proj~cto n. 177 A, de 1900, 
em 3a. discussão. 

Em seguida,é annnnciada a votação da re
fel'ida emenda, cujo teor é o seguin~-~ : Art. _16. Revogam-se as disposições em 

·contrario. · 
Sala das Commissões, 20 de junho de 1901. 

- Guedelha Mourcro. - A1·atejo Góes. - Vi-
-~_·iato !Jiasca1·enh,as. · 

E' o projecto enviado ao Senadó. 
Posto a votos, é approvado em 1 ~ discussão 

.q .seguinte -

« Substituindo-se as palavras do :proje~o 
-para todos os effeitos legaes, por estas
para o direito de aposentadoria c lll'Omor.:\o 
por· antiguidade. » • 

O Sr. Paula Rantos (pela o1·dcm) 
..... sr. Presidente, eu desejava que V. Ex. mo 
disse.sse si esta emenda-é considerada como 
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~':i! : -~ apresentada em 2a discussão, ou si não tendo , . Nã'o tendo ella sido,. em tem pá opportunq . 
~f;:f . V. Ex. submettülo a votação em occasião submettida ao voto da. Cama1•a, a Mesa não . 
t;~':/ _:: opportuua consider-ou-a como apresentada. se julgou çom o direito de elimina_l~a poi• si. 
~~X;>> - em 3a, ·. . · · . · · Si o nob1•e Deputado, em occiisião qppor-.. 
~/ . o SR. PREsiDENTE-Em 2a discussão. · tuna. ~ivesse ~·eqpel'ido que o proj~cto -yol-
r;; -··_ _ • tasse <~ Comm1ssao, esta. certamente far1a o . 
~;:,_(; . O SR. PAULA R.uws-~ao se!, nuts pa1·e- o estudo a que s. Ex. se refere; uma vez _-
~?'. c~-me _que ~endo o proJecto vo_tado em 3a quo não o foz, a emenda não póde deixar de 
~.;: __ 3~ - · ~~dscussao et na.o tend~?!. emenda.ts1d~ su~.;~et- ser su1)lnettida ú. deliberação da camara. 
,.,. . ~':..a a vo os na occ~os1ao oppor un .. , a li'Lesa Asssim pois; 'vou submetter a votos a 
;it:C.,f:· .uao -tem _competenCla. para proceder CO!'flO emenda. 
~~r:, : .:.. "Procedeu,devendo a emenda. ser reproduzida 
;I.t:J em 3"'discussão. Sendo assim, a Camara não 
$';_:.; . 'Póde pronunciar-se sem o P<l.recer da respe· 
~R · _ ctiva Commissão. · 
fÇ. 

0 

. 0 SR. PRESIDENTE-A emenda foi apresen-
~V~ . 'tada em 2a discussão,como se vê do pêl.recer, 
:?" · mas, não tc.ndo sido . subru:ettida a votos, a 
~~:~ - · · Mesa entendeu que não 190dia. retiral·a e 
····· submetteu-a a votação,: 
F:' o SR. PAULA RAMOS-'--Então andou mal. 
i~~ --

O 81• . . Carlos Cavalcant;i ..._ 
Peço a p~lavra pela or~cm. 

O Sr. Presi<lent;i-Tem a palttvrâ 
o nobre Deputado. . 

O ler. Carlos Cavalcanti (pela 
ot~em) -c-Sr. Presidente, V. Ex, rião tem o 
direito de sulJmettel' ao voto da Camara est~ 
emenda; ella já foi rejeitada ip§o facto por · 
occasião da 2a discussão e da respectiva 'T/0-

~;;:ç-·: , . O Sr.-Carlos Cavalcanti (pela'· tação. · · 
~ · ·ordem) nega que a emenda tenha sido ~essa occasião o projecto foi adop·tado na 
f;!;: apresentada erri 2~~< à-bcu.:-são, e, assim sendo, i.nte.frra. se_m a emenda. 
~,_J_ - nã.o póde a Mesa. submettel-a a votos nesta ~ 
~; - 3a discussão. O Sr. Presidente- A emenda hão 

A emenda apeesentada pela CommiS3ãode foi submettida ao voto da.Camara e á Mesa 
~::::;· Legislação e Justiça supprimi11 as palavras- não assiste o direito de a-deixar de stibmet-
~, ·para todos os eifeitos. - ter a votos neste momentO. 
: " A um aparte do Sr. Luiz Domingues, Posta a votos, é rejeitada a referid~ --

.. responde o orador quo os militare; já emenda. · · 
~-~'- ·obtiveram a reintegração no3 postos e car-
-.~:~ __ .;~: _ _-go_ s de que se viram privados, em virtude - Em seguida é posto a votos, approvado .. 
- - em 3a di~cus:~ão e enviado ã. Com missão de ;;;;t, ·de movimentos revolucionarios. Cortas Redac_ ção, 0 seguinte 

~_,_:_ : funccionarios civis, como o.; dos Correios e 
; . <lentes de faculdades-' superiores de en.-üno, 
{::: : ' já; voltaram tambcm aos seus cargos, rece
i; ~~ bendo os vencirrient0s a que tinham di
:.~-· rei to. 
':'_ · .· Porque mo ti v o· os empregados das demais 

repartições não hão de gosar os mesmos fa-
vores '? · 

Assim, protesta contra . a injustiça da 
?: emenda e mais ainda contra o acto . da 
~L .. . Mesa -submettendo·a a votos, quando já não 
:~' tem opportunidade legal. (.i.llu-ito bem, muito 
,;~- bem.) . 
·.. O · Sr. l?resiclente - O nobre De
p·~·putado contestou que a emenda tivesse sido 
-~~ ; apresentada em segunda discussão. · . 
~-·• ·-· -. --0 SR. CA.Rtos C_AVALCANTI- Perfeita
;: -· mente. · 
: @; SR.: PRESIDENTE -Pois ella. o foi, mes-

mo porque o:Regimento não atb:nitte emen
, __ : d-as~ . que sejam apresentadas em- primeira 
, .. · discussão de qualquer projecto, e quando o 
: .seja:rp., consideram-se como. tendo sido apre-

,'3entadas. om segunda.· · . . 
· .· .. _. Por.tanto, a- emenda .deve ser considerada 
~-; como, apresentada em segunda discussão. 

'PROJECTO 

N. 177 A- 1900 

O Congresso Naciona.l resolve : 
Art. 1.0 Será. contado como· tempo de ser

viço effectivo, para todos os e!feitos legaes, 
o pa.ssado fóra dos respectivos. empregos, 
pelos funccionarios civis da União, demtt~ 
titlos por motivo dos movimentos revolucio
narios occorridos no terrltorio d.a Republica. 
até 23 de agosto de 1895 e que pQsterior4 

me.nte foram re;},dmittidos nos quadros a 
:que haviam perteacido. -

Art. 2~ó- Revogam;se as· d~Dosiç?es- em_. 
contrario. 
. E' posto a votos e a:pprovado em._2a. discu~:- - . 
são, o seguinte artigo unico do _ ·· ·. 

PROJECTO 

N. 55.;_1901 -

O Congresso- Naciona;l reso~ve : 
Arti'go unico. Fica; o. Poder Executiv<>

autorizado_a abrir ao Ministerio- da JustiÇ~-
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-r~_,.,.. ,._~ 

sis·s~ô ~, EM 20 ·'nÊ ·ifJNtt(Cnif 196(' 

e<~~·egocios Interior~s .o credito que ·fôi .. · neces- sô poderá ser exercitada pelo proces.::>o esta- ~ 
:sario para promover a (•desapropi;iação da balecido nesse mesmo artigp e prescreverá 
. ca;sa em que funcciona uma das_ estaÇões do dentro de um anno da. da til. da intimação ou 
Corpo de Bombeiros, sita á rua do Humaytá publicação da medida, resoluÇão oú acto ad~ 
nesta cidade, por ter, a ·autorização, que- ministrativo, que fnndamenh1·ia a àlludida 
par,a tal ftm _.foi dada' p.elo art. 3°. da leL acção ... ·. - - . ·· . ... · . . : · 
n. 65?, de 1899, ·caducada com o encerl'a- · .. § 1. 0 O prazo da prescripçãó de: um anuo 
mento desse exercício ; fazendo as precisas para a propositura da mesma acção relati.., . 
opérações ; e . revog-adàs as di~posições en1 vamen~e a medidas e actos ofliciaes anterio- ·· · 
contrá1;io. · . ·. · res á lein. 221, deverá contar-se da data. da; 

· · · · pul)licação dessa lei. . · · : 
.·o· Sr. Eugenio Tourinho (pela § 2.11. ·unia vez transcorr'ido o a:mo da. pi'e-

. ordem)...:._Sr. Presidente, tratando-se de um scripcão, em _amb:l.s as hypothe3es previstas . 
projecto que arites visa a abertura de · um no artigo e paragraphos· antecedentes, sem .·. 

· credito, requeiro a V. Ex. que consulte que tenha sido proposta a acção, . subsistirá : 
· áGasa. sfconsente .na ·dispensa de interstício, para todos oscffeitos o acto ou .a medida da . . 
; para que· o projecto n. 55 seja dado para a autoridade administ.ratiYa e não poderá ser-
·ordem do dia na sessão de amll.nhã.. · · - vir de fundamento (L reclamação judicial de -

Consult.ada a Camara, é concedida :i dis~ especie alguma. 
:pensa pedida. . · Art. 2.° Fica instituída a, appellação obri.:. . 
· Posto a votos,é appróvado em In· discussão gatoria para o ministerio publico ·federal, · 
·.o seguinte · · . .. . · • . . . junto a~ ,juizo da primeira ilBtaucia, das 

PROJECTO sentenças .aimullatoria':l. ·nos casos .de· que .co
gita api•asente lei, bem como das sentenças 
proferida<; em causas . que se fundarem- em · 
convenções e tratados intcrnaciónaes quando . . 

. O Çongresso Nacional resolve: contrarias.á validade destes, e em todas .as, : 
: Art.l. 0 0 p.razo .para .a·apr.esentação dos deinais:emque fôrpai'te a União; . .. . :.:, 
:autos de· ·appellaçã'o. na .. instaricia . superior, ... § 1.0 Das àitas ·seil,tenças, nem. comt;> ·das,.· 

·- -em causas da Justiça Federal, decorrerá · da pi•oí'eridM coritra a FaZeJ1dCI> <tfa;cional; . sejà't\ 
. ~data di{ intimação ás pàrtes_, .ou a seus prõ:- .qual for o. valor da .causa, ',de~erão, _(> pro::{ 

·-curadores . do · de;3pacho . de recebimento ·da curador •geral da Republica; _seus adjuntose o. 
mesma ãppellação. · . •·· .. · · . ajudantes; respectivamente' ·ao$ feitos,. em--~~ 
· Art. 2. 0 Revogadas as disposiçõ·es em con- que· houverem . funccionado, . inte~·por, .· no. 

:traria. · .· -~ . . · • · · . · prazo da lei, sob pena _dé . responsà~ilida.ie ,\ 
.. ·.· ·. . - ~ . criminal, o compatent~ I'ec\l'rso de appellação·: :i 

O Sr. Fa~st.o ...;Car<"~:os~ (pela o1·- e .sem que ~ejam confirmadas ~ri. ref?rmad.as ·;::; 
dem) .requer ver~fi.caçao de: vota.çao. . . pelo Supremo T ri l>unal ·Federal . taes ; s~nten~ <i 

Procedendo~se â verH!.cação, reconhece-se ças não pa'Barão em· ju:lgado néiu .s~rão . ex-· : ., 
teram votado a favor UO Srs. Deputados. equiveis. · . . . .. . .. . : 

E' .annunciada .· a votàção .. do pr·ojecto · Al' t' 3. o .Ficam re-.;-oga(las â:~ d_isposições ·:;:, 
. n. 61 A, c: de 1980, determinando que.a .acção .em.,fOJ:!.trar.w. . . . .. · · · . . . _ >' o:: 
·de que trata. o ,art. ·13 da lei n:;; :2~r;·de 20 E. hdo,.Julgad? o]).1ecto de. dehb~.l'açt? e· .r. 
·de novembro de 1894; .só' poderil se1• ·exerci-_ cnv1ado á .Comm1s.sa.o de Tar1fas, o. segtpnte_ :; 

. t'ada pelo processo e.:;tabelecido nesse mesmo 
artigo · e ~ dando outi.·as providencias,_ ~om 
substitutivo· da ·Qommissãà .Ae·constitu1Ção, 

. . LegíslaÇão-fJu_stiça . (I a. discu~são). . ·· 

. • . PROJECTO 

. :~- Sr~ Pres~dente~A este project~ 

.·;(oi'offe:rec.ido um substitutivo pela Gommis~ · · '~, ·: 
~são , d!3 ·Constituição; , Legislação e Justiça; · ()~ Cong~·esso ~aeional de~ reta·: ... · .. 
:que será tomado em eonsider.aQão, . na 2a. du:.. . Art: 1. o · .. Nas . h rifas <l.as alfandégas em · ; 
cússão~·. · . ·. . . : - vigor será feita a seguinte alteraçãp .: · ... 

Posto a 'Voto3, é approvado em 1:1. discus- A classe Ia n. 1, onde se diz 7" gadt> ·;; 
são, ô' séguintc . · . vaccu.n1, l5$000~diga.-se-:-gado vaccum em~ · 

I'ROJECTO' 

N. · ~~-- PE 1900 

1)~ ou abá~ido, ii!lportado llelós p~rtos mari-'· .. 
timos da. Repubhça, 3Q$000. . . · ... . :· 
. . .Ar.t .•.. ~.o ~te-voglltm~se a'~ <li'~poaições em ,;;: 

. contrarw. . . . . . .. . . . -
.-Art. 1. 0 A acção de que trata · o êX1•t / 13., . . f;a~a da~ sessões; 19 dejunho de 1901. ~ ':) 

da lein. 221, de 20 -de novembro de 1894, _ -?odolpho Paix(ro.-Padl<~a. R~;e-nde-= L~ma,·~-,~ / 
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tine. ~ LindolpAo Gaetano. ,_ Alfrec!o Pinto. 
- Viriato Mascarenhas.- Manoel Fulgencio. 
-Carneit·o de Rezende.-Antonio Zacharias.-
Leonel Filho. ---:- Edt1a1·do Pimentel. -- Ilde
fonso Al·!Jim.-Espe1·idicío. -Nogtteim Jttnio1·. 
- Hermenegildo de M01·aes. - EsteVtZo Lobó. 
-Xavier de .4.lmeida. - Teixei?·a BrandlTo. 

Commissã.o chegasse á conclusão de que S.Ex..: 
havia obtido maiof'ia de votos; . :. 

O illustre relator da maioria da Coni.mis-
~ão ~chou procedente o I'equerimento feito e 
JUStificado pelo Sr. Paulino de Souza ; e; no· 
seu parecer, considerou insubsistente o di
ploma expedido ao candidato contestado por· 
sel' ~llogitima n, junta apuradora de Rezende. 

D1z o parecer: · 
·-Ovirf,'io Abrantes.-Lindolpho de Magalluíes. 
--Nilo Peçanha. - Josd Bonifacio.- Jo(io 
Lu i~. .Acho que nestas c.)nsideraçõos feitas ·peio 

relator-do voto da maioria da Commissão ha. 
o Sr. President.e- Estão findas um equivoco. Nã.o ex.iste, que me conste, 

as votações ; passa-se <i materia em dis- n0nhum r{3cm·so da apuração da eleição mli
cussão. niCipal de Rezende parL'.. o Supramo Tl'ibunal 

E' annunciada. a discussão unica do par·e- Federal. · · · · · 
·cer n. 24, de 1901, reconhecendo Deputado · O SR. OLIVEIRA FlGUEIREDÔ - Apoiado; 
pelo 5° districto do Estado do Rio de Janeiro nem podia haver. · 
o Sr. Paulino José Soares de Souza Junior, o SR. TAVARES DE LYRA -0 recurso que 
com voto em separado da. minoria da Com• houve para o Supr·emo Tribunal Federal, 
missão. foi, segul)do affirmou o contestante, sobre a 

_o 8r. Presidente-Tem a p::\lavra 
o St•. Tavares de Lyra. · · 

revisão do alistamento feita o anno pas-
sado. . -

Para mim, Se. Presidente, a jun\a apura-: 
dora que expediu diploma. ao Sr . . _ Rarigel. 

O 8r. ·Tavares de Lyra- ~ão Pestana não é illegitima. 
fos:3e, Sr. Presidente, o facto d.c sJr 'i!U o Entt>e os documentos apresentado.~ pelo 
autor do voto em separado ao parecer o1•a procul'ador deste candidato, .figuram dous · 
em discussão e, certo, não viria abu3ar; pol' accor(lãos do Superior · Tribunal de Justiça 
alguns momento,;;, da generosà. . atterição dos do Estado, em que e.sse tribunal, competente · 
meus illustrcs collegas. . . pela lei para re.~olve1• · a questão da duali- · 

D_evó, pol.'ém; ft\zel-o para expor à camara dade da Ca.mara. de Rezende, julgou impro- .· 
' as razões que me levt\r;.~.m a divergir do cedentes os recLu·.sos .interpostos·· a ~sse res: 

honrado relator-do voto da maioria da Com- peito. .· •· ·' 
·missão de Petições e Podere;;, ineu digno O SR. TRINDADE -Não acceitou os recur •. 
a.migo e distincto mestre .o · S·r. Trindade, sos. 
·cujos talentos e indiscutível cómpetencia 0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO_ Passaram 
não sou o prilil~iro. e ·não serei certamente o em julgado. Já não ha p1w30 para recorrer 

.. . ultimo a reconhecer e proclamar~ . · novamente. 
· . · Não me demorarei, entretanto; na tt•ibuna. 
Pouco tenho a dizer. . . 0 SLt. TAYARES DE LYR~-Não constados 

Antes do entrar propriamente na discussão documentos aprosontados Pl3lO contestante . 
do parecer, ·preciso occupar·-me,Sr. Presi- que outro. recuri.lO fosse interposto o nem que 
dente, de duas questõ~s sobre <i.s qua:es· o a lei dê dü'eito a isso. . . . ~ . 

· ·relator julgou necessat•io ~conveniente fazer o SR. TRINDADE-- CO.nsta da discussão 
largas considera.çõe;: a primeira é a quo se cscripta ; o o illust1•a p1•ocurador do .. candi:

. · · rafere á. jun1;a apuradora de Rezende; a dato supp3sto diplomado não c:Jnte.3tou. 
.. . segunda aque la que diz ·1·espeito ás formali- 0 SR.. OLIVEI-RA FIGUEIREDO·- 0omo não 
_ tL:1des .de que aJeieleitoral . cercouo proces~o contestei? · · · -· 

··:: eleitoral pará ;garantil-o contra pos;iveis 
·i'.,.:.. Jraudes. • . · O Sa. T-AVARES DE_'I.YaA~Dos documentos · 
:;;: .. · · O. honrado conte .;tante, o Sr. Paulino de submeUidos ._ao tlJal'fle.da. C9mmissão ·nada. 
' · Souz::~., que foi, na legislatm•it passada., um consta.E; 'á.dmit.tMo-que' con$tasse; cumpria: 

dos ornamentos desta Camara ( apoiados ), ao coritesta·-te fazer · a prov:p. de sua alie'· 
pediu em sua contestação que fosse julgado g~ç&a: ·~. r ro?_vva_ incun;t.h~ a; qu~n: afiirma .. ~ 

- iri:mb.:;istente .o diploma conferido ao Sr. na.o a qu~ega. · · · · . 
Rangel Pesta.n<~ . para o fim ·de. pt>oceder a Ai~da · Jilaís, o pro~ui·adot• . do diplom..Q.do 
propria Commissão á. apuração das diversas exhibiu documento pt•á'\'~ndo que veread9res 
a.uthenticas, que foram: levadas ao seu e.studo qu.e sB diziam eleit~ ·lVi'ra a outra c~mara 
c apreciação. . . - ....... - '. - . . .' d!) Rezende comparec~l'AID á sessão de ~de , 

Tinha . s. Ex . . em . Vlst:t '_ey.;ttar que fO.JSC almil-do 'éort·~nte. ann(>j -.da Camara p('estdida 
obserVa(iO o i>.rt,. 41 da lei efef.toral, caso _ a pcloDt·. Cott•im~ Esse ft\sto; que. teY.e~Jq~ar: 
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posterl.·orllle.nte á decisão dos recur. sos, in .. dicale re·g· .ularme.ntc. M.a· s, ·.l":i fo. s.~e accc·t.t.· av·e. l o que es.5eS vereadores se conformaram com a modo de ver de S. Ex., a conscqtiencia 
mesnia decisão. · · seriá. ficarem ambo.; . os candidatos sem di- , · 

Mas, ainda me3JUO que fosse procedente a ploma, podendo e dev~ndó _ainda assim ser 
argumentação do digno relator da maioria reconhecido· o Sr. Rangel Pe:'ltana, sobt'O 
da Commissão, a questão da legitimidade da quem, de. accordo. com o parecel' da maioria 
junta. apuradora seria de im:portancia se- da Commis ;ão, como hei de provar, recahe a 
cundaria p:1ra mim e para meu illtistra col- maioria dos suffragios do eleitorado do 5<~ 
lega Sr. A1•roxellas Galvão, que ta.mbem districto do Estado do Rio de J.mciro. 
a_ssignou meu voto em separado, porque nós o SR. OLÍYEIRA FIGUEIREDo _· De módo . 
c·hegámos á conclusão de que o _ Sr. Rangel incontestavel. 

-Pes~ana obteve . maioria de votos. 
O SR.. TRINDADE-Incontestavel é aquellc · 

0 SR.. TRINDADE E OUTROS SRS. DEPUTADOS que está SÜffragado de accordo com a lei~ ' 
dão ·apartes. (Apat·tes.) 

0 SR. T~VARES DE' LYRA -Já que me l'e- 0 SR. TAYARES DE LYRA-E' tempo de dei
feri á questão da junta. apuradora, devo tra.- xar de lado á questão da junta apuradora; 
tardo segundo fundamento do parecer re~ Vou passar a outro ponto sobre que declarei 
lativo ao caso. E' este. (Lê.) em principio -precisar. de occupar-me antes 

O honrado relat')r cnganou-3e t:tmbem de entrar propriamente na di~0ussão do •pa.: 
nesta parte. recer. 

O SR. TRINDADE - Não conhecia. outra O illustre relator . diz, .referindo-se ~ls for~ 
lei. Não sauia quê' 0 Estado do Riomudava malida.des .qúe a lei eleitoral estabeleceu para 
<le le-gislação como ri_ós mudamos _ de roupa. assegurar a livre manifestação do voto, que e pe1·igoso o. arbitdo: de_ distinguir· essas. {01·-
. O SR. TAVARES DELYR.~- V. Ex .. devia rnaUdades ein substanciaes e accidentae_s1Jara 

saber que a lei n. ::373, no seu art. 2°, 1·elel)m' a _inóbse1·vancia destas _ e . reprim,i,~ a · 
falla. em supplentes de veraado_res das Cl- dtl,quellas. _ .· . . . ·-.. .. . .. . • 
~a~asmunicipaes. Diz a lei. (Lê.) · Para s;:~.lvaguardar minha opinião pessoal, .. -

0 S_R. TRINDADE-:- Que lei é estn. .~ ~eClaro a V; Ex.'; Sr. Presidente, ·que _não 
· · subscrevo absolutamente essa . affirmação. 

· O SR. TAVARES DE LYRA-E' a lei n: 3i3, Sou dos que en_tendem que, na lei eleitora;!_, 
lle .1807 · . . existem formalidades essenciaes e . não . es:~en:. 

O SR. _TRINDADE 'd<í iun aparté. - · ciaos: Apropria lei o I'econl;lece. 
0 SR. TAVAlt1:S DE LYRA- V. ·Ex:. devia . 0 SR. TRINDADE-Mostee-me -um:t. 

conhecer esta leL. • 0 SJi. TAVARES DE LYRA-,-Diz a ~ei n. 426,, 
O SR. TRINDADE_.:_ Não. devia tal. de 7 de dezembro de-1896, em seu art. 7°; 
O $R.. TAVARES DE LYI(A_...:,...; .. porque no «A recusa dos fiscaes ... (Lê.) · 

proprio memorial ap1•e ;;""n tado polo conto; - . Por consequencia.,a lei reaonhéce a exis ~en-. 
tante e publicado juntamente com o p:tr~- cia de nullidades insanaveis. ' 
cer ·ha referenci<t'l a -snpplonte; de vereado- -A<Yora qum· V. Ex. ver como a.lei reco- . 
rcs · niunicipa.os . . Diz o Sl'; Pauliho de ~oaia~ nhe~e a existencia de nullidades que 11ã.o. são 
(Lê.) 1 

. . , • ins<\naveis ,? .(Lê.) 
0 SR.~ Tn.INDADJ~ .:_ Y. Ex. leia para . Como se vê, é apropria lei que esta.belece 

lloante. · à distiricção . . - ··· ·. _·-. . . .· . · . . 
o SR. TAVARES~ DE Ln~:A: ~ I:;to ·pt~ova. · a V .. Ex."podet•ti. object:tr-me ·qua, . desde:qu(3 <. 

cxi~tencia dos suppl~mtes de ·-veréad<wes. No a lei reeimhec:~ nullidades -sanaveis e num-:;;.:_
emtanto y . Ex. diz :. no parecer que_ . não dades insanaveis, e nada diz em rela~ão <t! ·• · 
exi:::tem.. _ ·outra~. fic.:tr•á o julgador em duvida sobresi 

· · · · · deve considerai-as no • primeiro ou · no se-
O sn. TRIN-DADE-Digo pel~ lei da orgâni- gunuo grupo. . . . ~-

za.çã0 munic(paL (lia ouh·os apm·tes,~) Nesta bypothese
1 

ficará ao critet•io d~ 
ÓSR.J'AV.A.RES DE .LYRA.:.....V .Ex. concorda julgador apreciar, conforme os e:~clarec1- ·· 

então em que ha: sn1lple11to.:; de Ye1•ea.do1'e:; 1 mentos e provas que lhe. fol'em pre-;entes, o 
o SR. TH.INDAn:r.-Não. concordo. · ( Apa,·tes me1•ecimonto dessas nulbda.des. 

e ,·iúJs.) . · _ . • Pertenço, St•; Presidente, t\o. nun1er~ do~ 
o SR. TAVARÉS · DE LYH .. -\. -:· En1 summa, .qúe pensam que todas as fo1•ma.lldades da.lel,_ 

St•. ·Presidente, pens0 qW} não ha í•azão para eleitoral são dispeosn.veis, . quan<lo se )?óde: . 
que o reiator -considere illegittn:·a a junta·, ch'3o-J.r ao conhe~imento · da vercLtde: mde-:" · 
<tpt~r:l!Jora d~ Rezende : .~lla fuacc10nou leial pendente dell\t. ,A lei não · iRstituiu as sinão- ·. 
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~----· · · ...... - ........ ":"" .... ~ ... ·.:---~-· ·· · ···· _ ,., , ·····--··· 
~ANNA'ES PA C,t\'i-IA'RA 

~p~1·Íl. este flni; e, deSde que. podemos attin · 
~ gil-o sem. cllas; .d,evemos dispensal·mi. . 

O Sn. . . OÚVEIRÂ _Fú~uirRED-Õ - Isto jcí. sus
. tentava. neste ·r-ecinto o grande par-lamentar 
· Octaviano.. · 

·:·, ' -O SR. T.A:vA.RBS DE LYRA.-:Qua.nd(J, iiol'ém, 
· . ·· se t"ra.ta de umà eleiçã.o duvidosa, em que 
· ·, São apl'csentadas pelos inteee~ados contes
•·· .táçõ.es e documentos, como no ca.so do Rio de 
. :. · · Janeiro1 nós, membros 11<1 Commissão de Po
<"' -deres, ·iemos a obrigacão de, .tomando em 
. -co.nslde.raç.ão os documentos, ser rigorosos 

na applicacíio e observttucüL 4a lei p<tra de
. ~purar o processo eleitoral (los vicios que o 
:' · '11ossam dctm·par. · _ 
.: . Foi :por esta. r azão que acceitei; na eleição 
-. · qua_ ora debatemos, os considcru.ndo:S da 
·. maioria da Commissão; a, no meu voto em 

· sepa.w~do. não fiz mais do que leva.l-os á.s 
-suas · u ltimás conscQuencia.s, rGconheeendo 

. :aquelle . que tinha, r.;a.~mente, · triumphado 

.··.·· nas urnas. . · 

o SR.; TJirNDADE dá; um aparte. 
o S1{ .. TAv;u~.Es DE L YRA:---'-M<\s v . Ex. ·d.ê 

~iccnça... · · 
O SR . FAUSTo CARDoso - V. Ex:. a-erodíta. 

q1_le e:>tes Yotos .dadós nosta eleiçüo não 
foram. ao Dr. Paulino ? 

. Ó.SR. T;..vAn.gs DE L YRA. - Peç.o_a. v. Ex:. 
que espBre. Daixe-me chega. r á conclusão . 

Desde que · sejam desprezados es'tes 33 votos 
a somma s~rã. a que mostreL . 

0 SR:. TRINDA.DE- Si foJSSC . ass}m, ta.ffib~m 
ia dóscont.w muitos votos dados a Pestana 
~angGl . (Hila,·idade .) · 

O SR." 1~.\.USTO CA.nnoso-E havia. de en· 
contrar muitos votos dados a Rangel sem 
Pestana. (Riso.) · . .. . , 

O Sn.. TAYARF.:S .1YP. J;"tnA.-Si o illusti"o r a
latot• fosso tão rigoroso :para com o Sr. Dr •. 
Paulino, CJ!llo foi pa,ra. com o· Sr.· Dl' . . Rangel 
Postana •• , 

-~ : , . Entro ago1'i nn. _justi1ica.ção d,o meu voto . O Sn. OLivmR .. .-1:. FIGUÉIREDb-'--Ein,' Angra 
.-,'·em separado. · · . - d os R.eis a.pprovou n. ·uni{la a c ta. que foi·re-
,. · O parecer, ·deix~ndo .·de apurar tl.s actas jeitada pelo ·senado: · · .. 

:.désa.ccompa.nha.das da lista dos eleitores que . b SR. TlUND.A.n~Ningllenl sabe o ·que por 
.. ~ compareceram, as que não est a.va.m tra.ns- lá; andou. E.u be'i de mostrar á ua.ma;ra.· como 
.:-.criptas e· as ··que não t raziam a. acta. da orga.- a. co usa. lá. foi feita -lhnpa.mente e hoi · <W 
·: • niza.çãÇJ da.:me m ou einque e.~sa organização mostrar pelos documentos e achs quo a.hi 

.. . tinlU\ .... sido ':foita ü•régularmente, chegou á eitãó . . .· · · · - _· · -
';'""~·conclusão: de ·que_ apen:ts ~e-Viam ;set· appro· O ... Sn" T.A Y_AR'F..s DE . LYltA .- Acceit_a.. n_ do 
j'",Vada.s a:S'Segmntes a.chs. (Lê.) . . . . · , . · . · mesmo os . ~5 votos do ~a.~ty-M~rim, o re~ 
i:· -:: O :.SR~ ?-'~IND,~J:)E d(~ um apapte. stlltallo St;l'(~;: Dr. Paulino 214, Dl'. 1ta.ngel 
. _ . O· SR~ TAv;~Rl~s JJE LYRA-Peço a v: Ex. , Pestana.l86 ' o· não, como atnrma o pa~e .. cer, 
' . Sr.· Présirlente, o favor de nmndar tra.ze1•- Dr. P<íülino 30J C'" Dr. Ra.ngal ·Pesta-na 222. 
· me todos ·-os -pa.:pe\s relativos ;1. elei~.ã.o do o ·SH .• Tn.INDADE -- Explico: passando a 
. Rio de JaileiL•o. (Pausa; O$ ·papé.is s{ío ent,·e- limpo o pá-l'ecér, omitti a sacção d3 Santa 

::·-::c;.aú aom·a((or~) . Izabol ·do Rio Preto, em que o Dr . Pt\ulino ·. < Et\ poderia.· ;:ter-n1o · Uniit)do a. a.ssignat· o teve" &.t votos. Foi umt\ simple3 omissão. . ·. 
--' parecer, dizeh~o .a.psna'l qu.e,-em. visto. delle,. o SR. or.rvEmA FIGUEUtJ·:oo-Não está. no 
, ~ fosse r~couhee1do o St·. -,Itangel Pestn.na.. · 

-- Sim ; P::Jl,'qile, pela sonuna -dos votos obti- ]? lll'OCCl' de v. Ex . 
.-._'<los pelos dou:~ candirla.tos nag secções i:ndi- · . O SR. Pnb~S1DENT~:. _.:.. P1•ovino ao nobre 

~,v cada.s, . vel'j fict\·sc que é clle o mais votado. _Dcputa.do ~':le citá finda :.fJ?.rimelra.pa.rto du. 
: _ .. .O Si\. OL~YB~n,~ FioüFiiR.E:~o::_Ap~ia.d.o. ordom(lo la · • . . .· . · 
· • : ·. ., ; "· ~ .-.-.d : .. · · t .o SR.. TAY.Á.REs ·um .Lya,~..---s r-.Pl'esidentc, 
·.. ·O. Sn. •; T~INDADE--~<J.~·;i!-POla. !> ~. ~~-· .• en l\Q nã.o-p,retêndo den;J.orar-mo · nii.ü ~o · tempo _ na. 
~,·~q~t, fcrta com tmlo_ o ~~~~~o, a somt?-a do~ tribuna_ e po~ i SSC? peç:> _a ·:y·. E::c.·-.e· á 9a- . 
- .;otos..·-: .· · ·· ·. • · . ·· . .. · _ . ."' mara _qu~ s~Ja~ tolerantes, .:po;r1mttmdo que 
.. _ O :.·SR ; TAVARES n:e- E.YnA ..-. E1s o . que eu conclua hOJB mesmo as mmh~s obasrya.-
<-se :verifica das act.'\s quanto ao numeí·o de· Ções• _;__ . · · . ·· 
::-·vptos (tendo): -Dr~ Francisco ·Rangel Pestàna. ·. No -l'ueu _v oto: ein se.Pâl'ado;" ·a~miUi · o 

.-186; -Dr.- PáulinQ;JQsé .· s oares de Sóuzit Jtt- me3mo criterio, da maioria. da Commissão 
:;niór-; "179. . . :~;a.ra termfna.r pedindo 0- roCO"nhecimentó do 
- :· · . . · · · · · · · . d·"' . ' ·-;te Dr-. Rangel · Pestana. ,;\:ccl•escentQi sóll}eilté· 
·~~~ ? .S]t· T~ü'iDADE ·~um ap~t : _ qu'i fossem ta.mbem - a.pprovallas as actàsda.s 
· : '()" SJi. TA v .A.RC..'S DE f;;YRA ...:.... Ha. um outro l a e 3" secçlie.<; do Rio Cla.ró, da :prhneira:- de 
.,cidadão votado na. 4" seccão•:d~ Pa1·aty Mi· Barra. Mansa· e . .da pdmeil•J. dê. ~ng-ra. dós 
.rim; mas_não é o·contes~ant.e; .ê o Pr .. José Réis, · que s.e ;:tcham 1"eYestldas ·de: toda8 as 
~I?aulino Juniór. · . •. · · .· ; ' · .. forma.lidQ.des legaos(. ma.s· que ô,relator não 
~ .. . . . . . . . •. . . 
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SESSÃO EM ~í) DE JUNHO DE 1901 · . " .257 

quiÍ incluir na lH'imeira conclnsã:o de seu 
pareeet·: 

O illustre Deputado vela Pa.raJtyba diz 
que dcb:a de appro...-al-as pOL' falta de tran
::;cl'ipção. 

Vejamos. 
Eis aqui (1nostra'ndo) a, a c ta da. la secção 

de Angra·dos Reis. Della consh a transcri
pção. (Lê.) Outra: sa. secção (le Rio Claro. 
(llfost?-ando.). ' 

O SR. TRINDADE - V. Ex. mostra. esse 
papel que nem podia ser apresentado aqui. 
E' a falsidade mais escandalosa que conheço. 

0 SR. TAVARES DE LuRA-V. Ex. pro-vará, 
em tempo, essa affirmaçã.o .. Julgo a acta per

. feitamente regular. 
Nas mesmas condições das que. mostrei 

. estão as acbs da l" secção do Rio Claro e 
la de Barr<t M~nsa, que, como as outras, de
viam ser tomadas em conside1•ação. Isto foi 
o que não fez a maioria tla Commissão, que, 
entretanto; aconselhou a approvação das 
a c tas das 1 a e 2a secções de Varença, que não 
estio transcriptas, de accordo com o crlte1•io 
por ella propria estabelecido. 

0 SR. ÜLIVEIRA MARTINS-Apoiado. · 
0 SR. TRINDADE-Não apoiado. 
0 SR. ÜÚVEIRA FIGL'EIREDO--Isto é uma 

r1uestão de ft~cto, de visu. 
0 SR. TAVARES DE LYHA- A acta da 

1 a secç~o do Valença,. cuja <tl)Pl'OYação é pe
llida pela Commissão ,não e.sttí transcripta. 
Tenho aqui a tl.cta (mosfl·a e lê.) 

0 SR. OLIVEIRA FIGT:EIREDO- Apoiado. 
Houve dous cri ter los. · 

0 SR,. TRINDÀi:)E-Eu YOU responder •. 
0 SR. TA.VARES DE LYRA-A segunda se

cção est(t nas mesmas condi~ões. 
Ha, além disto, na acta desta secç·ão uma 

irregularidade. 
Não tendo comparecido torlos os ítleSarios, 

n. mesa .foi completada,, ao organizar-se, com 
dons eleitot•es. · 

Diz a a c ta. da installação da mesa. (Lê.) 
Como não ignora o illustre rela,tor, a lei 

1le 7 de dezembro de 1896 dispõe que, quando 
comparecení. tres mesario.'l, observa-se, em 
tudo, o qué estatue a lei n. 35, em seu 
art. 43 § 1 o • · · ·. 

E' o seguinte: (lê). Só quando se vae pro
ceder <.t apuração é que · se completa a 
mesa. · 

No caso occorrente, ·porém, não penso que 
a irregularidade, que ap~ntei ,constitúa uma 
nullidad.e: e vou dizer porque. 

A lei de 7 ·do dezembro de 1896, em seu 
art. 12, consigna· que ... (Li'~. .. -· . -

Ot•a, desde que não ha provas de que qual
quer dos· mesarios ou súpplcntes se tenha 

Camara. V. Il 

awe~entado, oxiginqo . o seu logar, . tanto 
fc.~zta comple·tat· a mesa logo que í0i orga
mzadaeomo por occasião da apuração. 

E foi por isto que não va.cillei em aconse
lhar a appl;ova.çã.o da ach da ta- secção do 
Barra Mam::t, onde -se nota a mesma ihlta. 

Apuradas, Sr. Pre:;irlcnte, as act.as inlli
cadad na primeü•a conclusão do parecer e 
mais aquellas,quatro que apontei em meu , 
voto em S3p<wado, pot· estarem de accordo 
com os con-;ider<"Lndos da maioria da Oommís
são, temo.;; o seguinte resultado: Dr. Rangel 
Pestam1., 691 . votos; Dr. Paulíno de Souza 
Junior, 281. Accre.>centando a eatc m 35 
votos obtirlo; na 4a"s3cção de Paraty Mirim 
pelo Dr. José Pau1ino .Junior, a sua votação 
sobe a 316, D.imll~ inferior, em cerca de 400 
votos ;i do Dr. Rangel Pest:wa . 

Pela exposição que acallo de fazer, Sr. 
Presidente,. vê V. Ex. quo, para chegar á 
conclusão absolutámente contraria áquella, 
a que chegou a maioria da Commissão, bas
tou-me· applicar o mcsnio criterio por ella, 
aámittido. 

Vou deixar a tl'ibuna, cedendo o logar ao 
honra.âo relator do parecer. 

S. Ex. procurar(t, provavelmente, destruir 
a minh::t argumentação ; mas-e-;;tou certo
não o conseguirá, apezar do seu talento, por=- · 
que não fiz allegação n.lgum<L desacompa
nhada de provas. 

Sento-me, Sr. Presidente, declarando á 
Camara que é esta a primeira-vez que divirjo 
dos meus dignos companheiros da Commissão 
de Petições e Poderes, da qual tenho a honrr~. . 
de fazer pa.rte ha muitos annos; inas que· 
assim procedi para melhor servir aos altos 
interesses da justiça e da verdade.(llft~ito bem; 
m·uito bem.) 

Fica, adittda a discussão. 

SEGUNDA .PARTE DA ORDEM DO DIA: 

E' annunciada a.. continuação da 2a discussão 
do projecto n. 27 A, de 1901, estabelecendo 
regras para a· adjudicação de bens nas ex
ecuções em geral, cóm voto em separado do 
Sr. Azevedo Marques. · · · 

O Sr. Pre8idente-Tem a palavra 
~ Sr. Alfredo Pinto. 

O Sr. AICredo Pinto Yem 111ai::. 
uma yez coagir os seus collegas a um verda
(leiro ·sacrificio, qual o do ou vil-o. Precisa,. 
entretanto, defender o projecto de que foi 
autor. e que mereceu as criticas do honrado 
Deputa{lo por S. Paulo, o Sr: AzeveLlo Mar- .. 
ques, .a (cujos talento~ o orador pl'eJta home- .. 
nagem. E' Levado a occupar por <tlgum tempo 
a tribuna, discutindo minuciosan~enteo ·seu· 

33" 
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A.NN'AES I}tt·:_ c·AM·ARA·-· . ·.::;-·-·;~ 

~--\ ' 
2 

) Úaballio, que r9presenta uma .Terdadeira 
convicção. 

Estuda o regimen das execnçõe~ no Brazil 
desde a lei de 20 de junho de 1774 até a lei 

. dé 1885 e o vigente decreto n. 169 A, Q.e 
1890. Ap1•eciando a evoluçã-o desse regimen, 
demonstl'a que a adjudicaçiio· forçada jámais 
foi cama de retralümento do Cl'edBo, que 
obe.le-ce pl'incipalmente ás sii;uações - eco
nomicas dos povos. 

Fundado nas opiniões de Durand, Lusatti 
o outros escriptores que SJ teem occupado 
gom vantagem do credito agricola, conclue 
o orador que a lavoura precisa se_r economi
camente rehabilHada para eeconquistar o seu 
credito, retrahido, não porque as leis judi
ciaes sajam boas ou más, e sim porque a 
produ_cção. e a mesma peoprledade agrícola 
estão desvalorizadas. 

Analysando a situação dos estabelecimen
tos de credito real, o orador declara. que elles, 
~pezar de fartamente auxiliados pela Nação, 
desde o antigo regimen, não teem cones
pondido ao programma que lhes traçou o 
poder publico em lcjs, aliás, sabias. Lê a 
respeito a opinião do Sr. Ministro da Fa
zenda em 1893. 

-- - Com diYersos factos e exemplos, affirma 
que o projecto não retrae o cr6dito; ao con
trario, augmenta-o com a valorização da 
prJprieda.rle ·immovel, que o leilão judicial 

.· tem arruin::tdo. ' 
Sente-se feliz com a iniciativa que aventou 

e que pócle retlcctir no e.:;pirito dos seus 
collegas que bem podem, por uma. c nnpe
tencia, que nã:o tem o orador, suggerir me
didas que a~tenucnn a grande crise que 

· . avassn.ll<\ a. classe agrícola, na qual se basea 
a riqucz:t publica. Sente-se ainda fortalecido 
com a opinião de juri~constlltos e homens do 
cJmmercio que o teem anim·1do na defesa do 
projecto em debate, -destacando··Se dentre os 
primeieos o conselheiro Lafayette, a quem 
consultou, e que ao orador declarou estar o 

-- peojecto de accordo com os principias de 
.. direito e da equidade, constituind<í' as me
didas nelle lembradas um bom serviço a 
uma grande parte da lavoura brazileira. 
· Lê o orador var.ios documentos e cartas de 
adYogados e lavradores e até de cluhs agri
·colas de importantes municipios -de Minas e 

'de. S. Paulo, que pedem seja o project'J con-
vertido em lei. · 
· Ja é um conforto p::tra, o orador, com

batido com o brilhantismo de sempre pelo 
nobt~e Deputado por S. Paulo, que, apezat~ 
de . infenso . ao projecto, apresenta um sub-

Depois ·ctc muitas considerações rela;tivas 
áo condominiode que trata o art. l"' § :3o e·
r?l~ttiYas ~os inc_onye~ie~tes do leÜão ju
dictal, que é mesmo preJudicial aos institutos 
de credito, ao contrario do qtte pensa o 
nubre Deputado por S. Paulo, diz o orador 
preCisar ai~da ~US~C!ltar. O SGU projecto~ SOb O 
ponto ~e VIstaJUI'Idwo, Isto ê, quanto á com
petencia do Congresso Federal para le()'islar 
sobre a materia, e quanto <t nã.o retroa'Ctivi
d a de do art. lo § 5° do projecto. 

0 SR. PRESIDENTE- Observo ao nobl'0 
Deputado que está- dada a hora. 

0 SR. ALFREDO PiijTÜ-Nest.e caso, espel'O 
de V. Ex. a gra~la de inscrever-me para 
continuar amanhã.,. _ 

0 SR. PRESIDENTE- 0 nobre Deputad-o 
será attendido. 

Fiea a discussão adiada pela hora. 
Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N.51A-ÜJOI 

Redacçlío final elo proje~to n. 51 d-este anno 
que autm·iza o Poder Exec'lltiv~ a concede1: 

seis mezes de licença, coin ordenado a Antonio 
Francisco ele Oliveira Ftwtado, co~duct~r de 
trem de ta classe da Estrada de Fen·o 
Central do Brazil 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. I, o Fica o Poder,ExecutiYo autorizado 

a conceçler seis mezes de licença, com orde
nado, a Antonio Francisco de Oliveira Fur
tado, conductor de trem de la classe da 
E~trada d~ Ferro Centra~ ·do Brazil, para 
tratar de sua saude, onde Julgar . conveniente. 

Art. ~.o Rcvog.:un-s.c as disposições em 
contrariO. 

Sala das Commissões, 20 de junho de 1901. 
- Guedelha Jl.fow·i'lo.- A1·aujo Goes.-Vi1·iato 
Masca1·enhas . 

· N. 60....:.1901 

Redacçao final do projecto n, 173, de 1899, 
dete1·m~na_ndo que todas as pessoas maiores 
ou emanc~padas, no goso de -seus direitas 

- civis, possam passm· p1·ocumçtio por inst1·u
mento particula1· ele prop1·io punho, feita . e 
a.ssignada com ·poderes de 1·epresentcição. ott 
em causa propria; e-revogando a lei n. '79 
de 23-de agosto de 1892 · · ' 

(Vide projectos ns •. 108, 103 -A, de 1898, e 22 
de :1900) · . stitutivo no qual, por outros moldes, esta

- belece a adjudi0ação forçada com a .. repo-
-_ sição do excesso em deposito, medida de . O Congresso Nacional decreta : 

maior rigor contra o exequente do que a Art .. 1. 0 Todas. as pessoas, maiores:·. ou 
sustenta~a pelo orador. . emancipada2, que estiYe1·em• no goso de .seus 
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«lireitos ctvls, podeeão p.\~Sal' pt•ocm·aÇão · testêmunhu.s sej;un devid<tmenté reconhe~·,: ~ 
por• instrumento particular de proprio pu- cida'> . 
nho, feito c assignado com poderes de re- Al'~· 6.0 As pes3oas qüe pod.e1p. passar pro" _ 
J)t>esentação ou em causa, Pl'Opria. curação ele proprio punho estão igualmente 

·§ 1°. O in~trumento particüla.r d_cve s~r habilítada.s para contralül' por instrumento . · 
escripto em portuguez, conter a des1gnaçao p11rticular, feito e a:>signa.do do . seu punho:· :. 
·(lo 'Estado, cidade ou cü•cumscripÇão civil e ou n11 fórma do art. Ao e com duas testemu~· . 
logar em que f.Ji feito, a data, o nome do nhas, oln~igaçõe's c compromL;sos, qua.1qum~ 
,outorgante, a in!lividuação de quem seja, o que seja o valor da tl>an.;;acção. 
outorgado, o objectivo da outorga, a .. na tu- At•t. 7.c A data dos documentos civis feitos~ -
r eza, designação c extensão dos podel'es con-· por instrumento p:trticular só valerá contra. 
feridos. · terceiro; salvo prova a.uthentica em contra-

§ 2. o E:,\te direi•';o é mdet;J.Sivo :_ eio, desde o reconhecimento da firma, do re-- · 
N. l~Ao cidadão bt•aiileiro Cllie, resid.indo gistro em notas do tabellião, da apresen

:no estr9-ngciro, quizer constituir procüJ.•ador tação em juizo ou repartições publicas ou do 
para representai-o no Braúl, comtanto que fallecimento de algum dos sígnatarios. . 
<.\firma c a id:mtidade d_c pessoa sejam .atte3- Paragrapho unico. O instrumento parti- · 
;tadas por agante consula,r da Republica. cnlar feito e assignado nos termos desta lei~ 

N. 2-A mulher casada. será. a,t.tendido par·a ps etfeitos jurídicos, como 
N .- 3-A qualquer pesso~1, no caracter de si fôra escriptuea pn_blica. · 

repre.sentante de firma commercial, socieda- Art. 8. o Ficam revogadas alei n. 79, de 23 _ 
-de, 11ssociação, corporação, communhão ; de de agosto de 1892, e mais disposições em con- · 
.autoridade ou funccionario publico, qn:mdo trario. · 
-.possadelegarattrihuiçêies que lhe competen:~; Sala das Commissões, 20 de junho de 1901. 

·:.finalmente, aos tutores, curadores, dopos1- -'-Guedelha Jlfow·ao.- A1·attjo Gdes.- Viriato • 
tai•ios, syndicos, administradores e outros ilfasca;·enlws. 
-de funcções r0presenta.tivas de c~~racter ju-
dicial. 

. Art. 2.0 Oa substabalecimeatos de poderes 
-das p1·ocuraçõe:;; quer estas tenh:tm sido fei
tas em notas do tal.leUião ou de outro i'i.lnccio
nario competente, q_uer por escripto pJ.rti
·Cular, poder·ão ser igualmente feitos por este 
ultimo modo . 

Paragt·apho unico. No ca;;o de .sul)stabele
·cimento, :-Jcm outr-a doclat•açã.o, se entenderá· 
o mesmo como feito com a, clevitla reJerva de 
_poderes. -

ArL ~~.o Os poderes <la~ pl'o:!uraçõcs, quan
do conferidos a divot•.;;os com a clansula in 
,solidw·,~ cabem indistinetamente a qualquer 

- dos nmn(la.tat'ios; e, no cttso contrario, a cada 
tpn dello3 por ordem numct•ica •. saJvo os im
pedimentos. 

Pu.ragrapho unico. Ce.;;.,a.do o impetlimento, 
-o .mttnda.tario ant9rior podGr(t raa~mmir o 
~xercicio do mandato. 

Art. 4.0 São permittidos nas procura.ções 
dizeres impressos, .com . outorga. de podere.3 
,vera.es de aclministração ou outros, desde que 
~· lnstrum.ent0 contenha espaços . em bránco 
;para nelles serem manu.3críptos os poderes 
especiae.3 e mais · declarações exigidas pelo 
art. 1°, § 1° de.;ta lei. 

Art. 5~0 As procurações em,causa propria 
~e as que ti.ver-emiJOl' fim alienação, caução, 
constituição de onus reae3 e levantamento de 
.depositas nos cofres publicos serão l'egistra-
-das em notas de -tabellião. . ~ : 

Paragrapho unic0. Para o re(J'istro ê 
preciso que as fi.r.mas elo 111andãnte e duas 

· N .- Gl-1901 

Reclacçl!o final- do jJ}"Ojec~ó n.192, d.e 1900, que 
extingLte a secçc!o de Pagado1·ia dá Estrada 
ele Fen·o Contra~ do B1·a::il- e dàoztt1·as p1·o- · 
videncias 

O Congl'esso Nacional <lacreta. : 
Al't. t.o Fica extincta a secç~ão de Paga.

doria. da Estt•ada de Fet'L'O Central do Bra.zil. 
Art. 2. 0 O quadro do pessoal da Thesou

ru.ri~ da mesma estrada, fica assirn consti-
tuido: · 

1 thosolll'eiro, vencimento de .. 
1 C3Cl'ÍYã'J, idem ............ : .. 
1 fiel-pagador, idem .......... . 
6 fieis a. .. . .. .. .. .. .. . . 4: 500J; 
6 ajudantes de fiel a... 3:900~ 
2 a.judantesdeescriTãoà 4:203:ji _ 
3. 4.os e. scriph.u.·ar1.· os a.. 2:700~ 
.2 contínuos a. . . . . . . . . . ·1: SOJ:ti 
l servente .......... -....... ~ .. 

12: 000$000 . 
5:4010000 -· .. 
7:20 000 . 

27:000'0. 00 . 
19:5oo ·ooo -
s:4oo<llooo : 
8:100$000. >: 
3 .= 600~.~00. o 
1:460$000 

Art: 3.0 As funcções da Pagadoria ficarão · 
a cargo dó thesoureiro, que distribuirá pelo 
fiel-pagador -e ma.is auxiliares . o . sm·v~ço _de . :: ', 
pagamentos ao pessoal ·na. ca.plt:tl · e no m~ . 
terior. · 

.Art. 4.~ Fica ap1wov~~da a providenciLL-· 
tomacht pelo Mini3tro da Industria, ·viação ·· e 
Obras Publicas, em põrhria de 31 de janeiro'- ~
de-1900, de acco1•do com o di~posto na pre- · 
sente lei. · 
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AÍ.'t. 5. o Revogam-s3 ::ts disposições em 
":,, - contrario. 

~ : 

Sala das Commissões, 20 dc,jun ho de 1901. 
-Guedelha M'ou1·ifo.-Amujo Góes.-Vi1·iato 
fl:[ascaren.lws. · 

O Sr. Presidente- Tendo tla.do 
<L hora, dc3igno p:u·a <>manhã a seguinte 
ordem do dia: 

Votação do projecto n. 99 C, (lc 1900, com 
o parecer sobro as emend<IS o!ferecidas na :):• 
discu~siio do peojecto n- 99, de l 980, re:lrga
nizando ajnstiça do Di-:tricb Federal (3a di~
cussão) ; / 

Votaç:ã,) do proj~cto n. 2~18 A, de 1900, 
autorizando o Potier Executivo a gal\tntir os 
jueos c ttmortização, dumnte 15 annos, na. 
importanci<:L annual de 71:500$, correspon
dentes ao cmprestimo de 650:000$, juros de 
7 %, o amortização· de 4 %, quo cffectua.r :t 
Assoclaç:ão do Quarto Centemtrio do Brazil, 
par:t o fim de .. construie o edificio destinado 
á Escola de Bella~-Artcs, (2a discus~ãÓ) ; 

Contit-.u:tção dn, discuss~o unica do pa.recer 
• n. ~4, de 1901, reconhecendo Dcputi~do pelo 

5° cli~tricto do Estado do Rio de .Janeit'v o 
Sr: Paulino .José Soaecs de Souz<t .Junioe, 
com Yoto em separado da, minoria da Com-
inissão ; , 

Continuação da 2a. discussã.) rlo projecto 
n. 27 A, de 1901, estalJelecondo regras para 

. a adjudicação de lJOns nas execuções ern gc
I'al; eom voto em separado do S1•. Azevedo 
Marque . .; ; 

3• discussão 1lo pro,jccto n. ::i5, d : 190 l, 
autorizando o 'Püclct· E:'\ocuti\-o a n.hrle ao 
Minist<wio da. Jm:tiça, o :N ·~ocios Inl.ot·ioees 
o ct·cdil;o, que l'út• necossttt·io para dompro

.priaçã.o 110 prorlio em que l'uncciotut uma. das 
estações do Corpo do Bomheiros, á. rwL do 
Hnmayt:L. 

Lcva.nla.-~;e a sc;:sã,o 'ts 4 horas dn. tn.r·de. 

3()n SESSÃO E~I 21 DE .TU:'\IIO DE 1901 

gcs~- Gonçalo Souto, Trindade, Camillo dé 
Hollanda, Silva Mariz, Celso . de s·ouza, Tei
xeira de Sá, Cornelio da Fonseca, Elpiclio· 
Figueiredo , Pedro Pernambuco , Epami-. 
nondas Gracindo, Arroxellas Galvão, Jovi
niano de Carvalho, Rodt>igues Doritt, Fa.usto
Cardoso, Seabt•a, .Mano31 Caetano, Eugenio 
Tourinho, Alves Barbosa, Adalberto Guima
rães, Allgusio de Freit:ts, Eduardo Ramos, 
Marcolino Moura, José Marcellino, Célso dos. 
Rels, Henrique Lagden, Raul Bal.'roso, An
tonino Fia.lho, Nilo Peçanha, Silva Castro,. 
Custodio Coelho, Julio Santos, Pereira dos 
Santo:.;, Aureliano dos Santos, Martins Tei
xeiea, Jo1quim BreYcs.. Theophilo OW:mi, 
João Luiz, Ildefonso A1vim, Esperidião, 
Bueno de Paiva, Alfeedo Pinto, Carneiro do 
Rezende, Leonel -Filho, Antonio Zacharias, 
S:tlJino Barroso, Manoel Fulgencio, Nogueira 
Junior, Lindolplto Caetano, Rodolpho Paixão, 
Lamartine, Padua Rezende, Gustavo Godoy, 
Malta .Junior, Domingues de Castro, Dino 
Bueno, Olivcü•a Brn.ga, Cajado, Paulino 
Carlos, Azevedo ?~Iarques, Xavier de Al
meida, Teixeira, Brandão, Ovldio Almwtes,. 
Manoel Alves, Xavier do Valle, Paula Ra
mos, F!'ancisco Tplcntino, Francisco Alen
castro\ Cassiano do Nascimento c Diogo
Fortuna. · 

Abt'e-se a ses.sã•J. 

E' lida e sem dcb::l.to li.pprovarla, a, acta da . 
sessão antccedent:.~. 

Passa-se no expediente. 

O Sr. Cai"los de Novaes (fo Se.,.. 
c1·eta1·io) procctlo (L leitura do seguinte 

EXPEDib:NTE 

ltcquorimcnt')s: 

De Andt·é COJ'tleit·o de Negreiros Lob<:tto. 
2o ofricial :qlOson,tado du. Socr<YGa.l'ia d<l• 
Guer·ra, pedindo mellwria de aposentadoria. 
-A' Commis;;ão de Fazenda. 

De Jorge Drummond Furtado de Mendonça, 
estudante d~L Faculdade Li vrc de · Sciencias 
Jurídicas e Sociaes, peuindo para matricular
~e nas aulas uo 5° n.nno da mesma F<.\Cttl-

Presirlencia dos Srs . Vaz de 11Iello(P1·esidente), tlade, visto que por motivo de molc.stia. dei
. . Carlos de Novaes (fo Sec1·etario), 'Angelo _xou de Ützel-o no prazo legn.l.-A' Commis· 
· Neto (2° Sec?·e(a,·io) e V(tz de Jlfello (Pr-esi- são de Instrucção Puhlica. ' 

dente) · 

Ao meio-dia peoccde-sc á. chamada, 1.t qual 
'_respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Nóva.cs, Ang-elo Neto, Agapito dos Santos. 
Luiz· Gualberto, Albuquerque Serejo; Scrzc· 
dello Corrêa, Rodrigues Fernandes, Cunha 
M<u·tins, Nogueira Accioly, Frede~'ico Bor-

O Sr. Faust.o Cardoso-Sr: Pre
sidente, pedi a paliwra p:wa ler perante a 
Camarn. um memorial que acab::t de meche
gar ás mãos; vindo do Estado do Ceará. · 

Tl'at<:t-se, Sr. Presidetítc, de um individuo 
q ue,scgundo as allegações que ello faz, (tchu
se preso, se_m ter commettido .crime algum,_ 
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e isto ha muito3 annos c por perscgui9ão do 
juiz. 

Let'ei este meinoria.l e · depois o cn vütrci á. 
Mesa. · 

Diz :J.S,3im o memorial: 

~IE:\IORL\.L 

Illm; e Emn. Sr. Deputado ao Congresso 
Federal, Fausto Cardoso 

Rufino Nunes da Silva,- pr·eso 
pobre inchmsurrtdo n<t cadeia. dn. ci
l!a,d.e de Granja, do Estado do Cecn~á. 
pel'ante V. Ex. vem pedir, p.tra. da 
írihuntt d<t C<m:tara. implorar .no 
Supremo Tribunal Feder·al a decisão 
do recurso de revisão, que em 
agosto de I 900 iuterpoz d:t injusta e 
escandalosa condemn·;,çft.o q uc lhe 
foi imposb pelo ,jul'y destft cidade. 
Em poucas p:tlavr.ts far<i. 'o lli~torico 
de. t~o infame c horroros ~t perse
gmçao, 

Ha nnis de quatro annos, o suppli
cante deu um empurrão em Vieginia 
Maria d<t Conceição, com quem 
convivüt, resultando disto unm pc
q uewt escoreaçã.o na c:tbeç::t, em 
conseq uencia d<t q uéd.a. 

O delegado do policia, .João Evan
gelist:l. de Carvalho, inimigo do 
supplicante, mandou ir á su<L prc
senç:1 a oil'cndida, pcW<t proceder, 
como procedeu, no dia 7 de setcm
br·o de 189<3, a corpJ de delido, por 
pàitos leigos, c q11asi analphaucto.;, 
que dera.m o forilücnto como gt•;wc! 

Voltando pa,ra a cas.L do suppli
ca.nte, a offcnrlirla Virgiuht rcfol'iu
lhe o que occor·rcr·a, csl;<tJHlo pcr
fcitamcn·;e UOlL O Sã. do fCl'Íi'I1CJJtO, 
c no dia. l de dowmbro do mesmo 
anno requereu ao jui.z substituto 
deste termo, Dr. Alberto Magno da 
Rocha, para. se lho fazer exame de 
sLl.nidade em sua pessoa; e~tc juiz 
mMdou que 'Lqucllc delegado a5sim 
o fizesse. 

O referido delegado, depois de 
.alguma recus;t, peocedcu ao exa.me 
de sanida.fle, nomeando para. isso 
peritos IH'ofissionacs, doutores em 
medicina, quo dcra.m o alludido fe
rimento perfeitamente bom c ci
catrizado ! ! 

O mesmo juiz substituto, Dr. Al
lJerto, formou o .. proces;;o com o 
corpo de dclicto, na. .ausenci<t do 
{}xa.m.; de sa.nirhtdo, sabendo de sua 
cxistcncia, não só por tcl-o man-

dado pr.1ceder, el)lllO por ter-se-lhe 
rec1uerido <L sua. ,juntada aos autos! 

No corl'Cl' do pr·oce3so mandotr 
prender o supplicantc, no db 10 de 
Jll:1l'ÇO (la 1897, pronunciando-o al
guns dilt.;; depois no <trt. 304 do 
Codigo Pcna.l ! 

Muito tempo depois, sulJme~tido o 
sqpplic<tntc a julgametlt'J perante o 
jury, <tl)ez<tr da.s imtantes reclama
ções de sen defensor, Jbão dé~ Ma.ttn. 
Cava.lca.nti, para .sol' requisihrlo do 
deleg<tdo de policia, o mencionado 
oxan1c de sanidade, nã.o foi atten;. 
dido pelo juiz de direito Dr. An
tonio Elisio de Hollanda. Cavalcanti ! 
Por semelhante- falta foi o suppii
cante cnndemnado no médio do 
;:n-t. 304 do Codigo Pen:.tl, a qmdro 
<'l.nnos o oito nwzes de prisão! 

Desta. condemnaçã.o, interpoz ap
pellação para a. Relaçã.o da Forta
leza, que mandou p:Jr accordão de 
25 de ontulJro de 1898, subme&tel-o 
a novo julgamento. 

Demorados de peoposito os autos 
no cart.orio do escrivão do jury, foi 
peht segunda vez, subme ;tido a 
julgamento no dia 22 de ago~&o (lc 
1807, qnasi um anno depo1s da
quellc accordão! 

De novo o son dcfcnsot• reque1•eu 
n.o ,juir. de rlil'oito interino, Ot•. Al· 
'bcrto Magno, C]ne então pt•esidia .o 
jul'y, pat'it mandat• vir o ,iullttu• aos 
mesmos autos o predito exame do 
s:.tnidatlc :tlhn üe sm• tlada. :L (\ucisão 
con!'ot•mc o ttrt. 30:J do Cod.i~u Penal, 
por tm··sc toruarlo levo o cl'i 1110; este 
dcsa.uusarlo juiz não a.ttondon, pelo 
que foi o supplicanto condomuado na 
mesma pona. do quatro a.nnos o oito 
nwzes de pl'lsão, m~tlia do al't. :l04, 
qua.mlo, si junto fosse o Px:.une do 
sa.n i<lar!e, teria sido condemnauo, 
ainda mesmo no maximo, em um 
a.nno ·de pri:'lão, e h a muito tempo 
estaria em liberdade. 

O supplicante, ten(lo sido definiti
vamente condemnado a quatro anno 
e oito mezes de prisão, interpoz di
rectamente recurso de revisão para. 
o Supl'emo · Tribunal Federal, no 
dia 26 ele setembro de .l900, tendo-o 
;111tes em agosto -interposto igual 
recurso perante o Dr. juiz ue direito, 
que mandou ~o mal-o po1• termo. _ 

Este recurso, n~to pôde ainda ser 
decidido, em falta do ·exame de sa
nidade, que desapparecera do podel' 
do' delegado de polida, e não ha 
força possivel de conseguil-o! 
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O processo rriesmo não foi entre
gue no con'eio des~a. cidade, pa.ra. 
seguir sob registro, dizendo o es
crivão, Ritymundo Femandes Ba
ptista, h:wel-o remettldo por um 

. i1migo para o Supremo Trilnmal! 
E pela dem01'a da decisão, pensa 

· o su:pp1icante que o seu processo 
tambem sumil'a-sc! 

E' preciso notar que o exame de sa~ 
nidade desapparecora. l)Orquc, to;.ndo 
o delegado U.e :policia, exigido do. 
supplicantc a quantia, do. 30$, para. 
cntregar-lh'o, o supplicante · sendo 
preso pobre de cliarin., de·· onde ti
I'aría to.l uinhCil'O, (}Ui111do YiYC .i1 
morrer de fome na prisã.o ! · · 

Fazem hoje, Ex:m. Sr: Deputado, 
quatro ll.nnos, dons mezes c dezcscis 
dias que o suppltt;:mtc acl1a-se en-

. cerr<~.do, sem crime, ntHta. p1·ísi'io, 
:para satisfação c .glorln. do delegallo 
de policia Joü.o Evangelista ilc Car
-v<l.lho, do juiz sul)stituto Dr. Alberto 
Magno e do escrivão R;1Vmundo·Fcr
n<>ndes, seus pct•seguidoi·c3. 

Et~peea. quo V. Ex. attcndcndo [>O 
pobre IJI'e~o ~Dr<i oomp:tix?io para 

, com a autorizada e rospci~adíl. pa
lavra obter qualqutw decisão que 
pDnha. termo tt t;u1tos solfdmentos. 

Assim o petle o in L't!liz )_)Peso.
Rufino l{nnrJs da ,)•,:rva. 

Cadeia de G t'anja, 17 de maio 
(lC lDOI. 

Não ha nn.dn. mais simples J\o mnn<lo. 
Tl'~ta.. o memorial, rp1c <W<~bo .(lo lei', flO nm 
il~d1nduo qno c.>l.ü lH'C~o em eatlnüL !on
gmqlllt. 

E~i.,1 Q!ll'l:stfl.o púdc parccor insignific:tni:e, 
mas a. ~tl!OI'fÜtdc fiO cilltl.r.lU1> é qncs :,ão li. c 
u.lfia va.ltn,,(]llttndo se vi rc em ltnliL sociodatlc 
civilií::úla.. 

En; d:~ tribuna. llaCnm:tt•[f{lo.g SI'.~. fJcplilrt
d~s. rogo ao ~np!'cmo 'l'L'ibun;~l l•'oder•al jus
tiça, que deLte rt.i> snas -visi;as ])al'a es>O 
desgraçu.rlo, 1111e, -sem ter lll':tticn.do c~l'ímc 
algum, gcnw lm ciaco u.onos nas J..ll'isoos do 
Estado do Cü<Ll'(~. · 

· O Sr;. Azevedo ~larques -
, . S~; yres1donte, n.calJo de receber du. Asso

ciaçao Com1ucrchl da. Praça de Santos ttma. 
, . ·representaçilo dirigida á Camara dos Depu
"' tados, acompa.n1Jacln. do sco-uLntc otricio a 

mim dü•igido: (Lê.) o 

~A ~epresentação ~ue a. Associação Com
mer_cw.l de.,:, Sautos, :pol' men intrwmm1io , 
env1a. a; Y. 1~x. é tão 1mm la.nçad<t, tão dr,s
envolvida, argumenta de modo tã.o conve
niente, não só pelo lu.do ·oco no mico como 

. pelo jurídico, _que l'cqueiro a, V. E~. quo, 
,. além de encammlml-::t (t Commiss'tl:o de Lcgis-

lação o Justiça, se digne de mandar publi
cal-n., na integra, no Dia1•io do Con.gn~so, . 

vem á Mesa, é lida c enviaria á commis· 
são de CoristiGuição, Legislação e Justiça,\'\. 
seguinte · 

Exms. Sr·s. Senadores e Deputados do Coll
gre830 Feclor(l.l Bra.ziloiro --:- A Associação 
Commercil1.l d.,~ pr<~çà. de S[\,ntos. Esth.do de 
S. Pa.nlo, por f>Ua. directoria inft•a. a.~signa.da~ . 
re:preseni;tLndo os interesses do commcrcio e ~ 
usando dó direito Citle lhe é gar·ant ido p~l:J. 
Constituição Federal, V!)m repre,;entar a 
VV. EExs. con~ra o . pl.•ojecto que, sol> 
n. 27 A, foi po>to a votos e <vpproVéLdo .em 
prímeim discn:>são, na Cama r a dos Depntrtdos 
em sc.~sã.o do 0 de junho corrente. 
Es~o pro,jecto, doeog:mdo disposlçõês da 

legislação vigente, úspccü1lmentc do decreto· 
n. !60 A, de 1\:t de j aneü;o de.ltl90 (art. 14, 
§§ lo e 4°), estv.lJelece rcgrai:l SLrbrc as praças 
P<tl'<L aJ•rcmata.cão, sobre a. adjudicn.ção c :-JO- . 
·bre.n l'cnü-;são, nas cxccnçõc~ hypothccal'Üts, 
pignor:tticia.~, o ms m:ecuçõe,; em gm•a.l; c· 
8iJt(tbeleco p::tr:t o -vigor do~sas ro"ra,J . O· 
fJifeito ret1'oactivo quanto <ts exccuçõ'os 11oi1 
dentes ainda de arrematação . . 

Em l'r.laQã.o (t~ pr<cça.s para; a.r rcnw.taç.ão O· 
projccto m::mtém as trcs pmça~ detcrmi
nnrt:ts na legi~lnção vlgerttc, :corü os rno:nnos. · 
abldirncnto~ e ültervallos e di8pcJBadog os 
JWOgões; mas, no ca:Jo de l.lã o concort•crctn: 
Ül1ihnt.e, á terceira rn·a.ça, detcrminé\ :--não 
:1 :n'l'cm:rtttçl'\o pelo mo.ior preço que fôr· 
nll'orccído, mas a adjmlicaç?i.o ao. cxequente 
com o~ ~•batin:wntos v~>.rificarlos. O primeiro 
dofl:lito. elo pro,iccto ost;1 na. ob,;cnrirlacle· 
d<L r-xpr:•s.~ã.o- « i1bn.tinlC nt1-rs vur•ificado3~. 

Si o ar~joci;iyo «vcrillca(b~>> se refere ao· 
preço rlc1;cl'lninutlo para. a torcBir'a. pmça, 
sr1ria 1nnito ma.i~ 1't·anco r.laü:ar co rL~ ignado· 
que a rtll,jttlliCttçi'í.o HCl't~ for çada. c pc!.o preço 
dotrn'mínado para. a tol'CCi!'<L J)liU Ç1<t, caso. 
nes~a niío haja. liclt<tn te-; ; m:t~ , htlvcndo des
p3z::ts jurliciae~ o cu;;t:ts a que 6 forçado o 
cr,arlü-t' exorpwnte, p<tl'eco que a ÍlltOnQilo do 
projccto ú incluir ·na. vctlficaçã o do.> aba.ti
!flT.ln tos- a importancin. ·das dc~pezas a cust~s . 
JLllliciaos. De outro modo S[lri;:~, ioiq_no forçar 
o cl·cdor a recelJer por adjudicação o i rnmo
vcl c. além disso, nil.o fiCM' d esde logo ga--. 
ranthlo em l'clação {LS dc>peza.s quo ade
antoll . 

.E' ve1•dt~dc que, p <<ra evitar a objecÇão do 
J'e.~tn.bclccw1 en.to d(l. adjndicaça n j11dicía l.· · 
obJ'i.gatoJ·ia, o projecto dispõe que a a.dj udí
cnção ~e !'at·<~ som a lmtimén t 1: 

. a) si fH l1r.ns não lxt~tarcm p:tra. o.; dividn.s
H.J 111 íla(las; 
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. b) si o devedor · não tivcl' mais lJens e 03 iegio hypothe:!arto: cmquanto as operações ·· 
c1ue forem. penhorado.3· chegarem estricta.- de credito commercial eram protegidas por 
mente, pala sua avaliação, para pacramento vias de acção economicas, l'apidas, e menos 
da divida executada. · 

0 
custosas, as leis sobre a des;tpropl'iação da 

Resulta, porém, dabi uma outra obscuri- propl'iedade immovel impunham aos credo-: · 
clade mais desastrosa do que a antecedente: re.3 condições tão apertadas; que não podiam 
:-;i na primeira alinéa do art. lo do pro- f<tvorecer o credito. As anomn.las difficul
jecto se determina que os lJens serão adju~ dades, creadas pehLs leis-anteriores, contra a 
<J.icados com o.~ «abatimento3 verificados», execução, · consGitLtiram o mais serio obsta
como no § 1° des3emesmo artigo se determi- culo á diffusão do· credito hypothecario. · -
nam caso~ em que a . adjudicação se fará Nas sociedades sul-americanas, ·por isso 
~~sem abatrmentos» ~ Estará no intuito do que são jovens, 0 problema mais important·e 

.projecto distinguir casos de adjudicação a rasolver é achar o meio de su:pprir a es-
coro 03 «abatimento.:; verificados» e casos de cassez· do capi_tal disponível; porque as cre-" 
adjudicação. «sem abatimentos» r Eis o que scentes necesr:idades da iildustria exigem uma . 
parece inadmissivel. . · · constante inversão do capital fluctuatltie em 

E' verdade aindn. que, para evitar a mesma capital fixo. 
objecçã.o·, o projecto no § 3° cogita da liypo- · 
these de exceder 0 valor . do.3 bens ·penhora- Nesse intuito, o 'legislador braziletro, pro-
d .. t · d d curando resolver o problema, rodeou o cre-
os a I~por anCia a i vida; mas, longe de -dor de todas as .aara.ntias par.a attrahir ca-

garantir o credor contra essa cven~ualldade ~ 
o pro.jecto o colloca entre a espada e a r)a~ - pitaes disponivei.~, que .tcrhm collocação so-

d fi d lidamente garantida. A sua nüsi~ã.o; p<ttrioti- . 
re e, . orçan o-o a receber em adJudicação a camef.lte cun'lprida, era fworecer 0 capita-
prop~Ietlade ~e. bens quantos bastem para lista de . maneira . a aproveitar os capitrtes 
soluçao da dlVula, despezas e custas da. ex- Clue esta.oanavam em ocjo.-:;ida.dc 01tel'il, Yin
ecução, iito é, forçai-o a entrar em uma 

1 d culàndo~os ao.;; varios ra.mos da industria que commun 1ão com o deve o r, communhão que, · d .(> 

comoé facil de comprehender-sc; sor{t fatal- delles carecütm. O resulta o .Loi lii3ongeiro, 
mente prejudicial, sínão de;:;[l,~tt·osa, para 0 como attest::tm os nossos orçamentos. 
credor. · Çorno elm_uento primordial, o legislador 

Por outro lado, si ao credor são oppo:)ta~ brazilciro consa:grou a execução forçada; que . 
todas essas çlifficnldade.~. fica 0 devedor com- é um do~ aspectos do Cl'edito rc:tl (Cowes 
}lletamente livre pa1•a, mediante todos.os Ec. Polit .. vol. 2° .. n. 672, pag. 410) o esta
artificibs e alicantin<1'J, facilitar para si, sua belcceu o facil reembolso do capital prestado 
mulher, a:1cendcnte3 o de3cendentes, os meios no decreto n. 160 ~\., de 1800, art. 1_4 c seus 
de 1>emis:;ão em qLfalquer da:;; praças, ficando p:tra.graphos. 
o credor sem ga.ran·tia algnma. Quem, dcpJis dn, lei de 1885 e do respectivo 

Esse projeêto, rotulado coino auxilio <.t la- rcgLllaiucnto tlc 1886, c tlcpois do decreto 
v-oura, ·ú o de3ccmhccnuento dos atl'ibntos do n. 169 A, de 1890, fez cmpt•estimos hypotlle
credito real. · . carios, contou com as ga;rantias olferecidas 

A lei de - 1885, uma da.s m;J,is cuidadosn.~ por essas dispo.3içõcs legislativas. Que as 
mente elaboradas no Brazil, cujo pro.jecto rcgra.s relativas <i execução forçada. não são 
foi' redigido por um do:; ma'i::: notivcH :jm·:s- simples cautelas p:tra actos ou fórmas pro~. 
consulto.~ pé~trio :, o Senador N;,~bucà, ue ccssuacs, ma.-: sim gitrantias do direitos li~ 
saudostL mcmoria., dcvhL flor, como foi, nc- gado~ ao rogimeu da propl'icdade e do cre
ceita em sua milcncin. pela legislação d<t repu- dito real, garantias que alfcc~am a ordem 
blica, e da.lü n. promulgação do tlccrcto pnlJlica. c o regimen economico e financeiro 
n. 169 A, ele 15 de janeiro de 1890. do pair., isso é plllto hoje fóra de duvida. 

Por occasião .de discntir-::;c _ o projecto Nem se comprehenderi::t uni. proce :)o os-_. 
daquella lei, sol1 n. 3.27.2, elo 5 de outubro pecial para certa ordem de títulos, si a qu~t
de 1885, ergucrn;m-se as voz c;, de Affonso !idade desses :títulos e o seu modo de soluçao 
Celso, Nunes Gonçalve.'>, José Bonifacio, Sil- não <tffectassem ::t ordem e .o crodi.to publico, 
v-eira Lobo . e outro.'!, que a discntil'i:tlll com e nãr, importas:'lem,como o proprio contracto, 
$rande elevação de vis·Gn. c incontc;;tavel pa- um dii•eitóadquirido para oceedor. . 
1iriotismo, ficttndo nessw ses~ã.'J memora vel Can;;a m<wavillm, p ~lis, o modo por qu9 o. 
bem fix<\do o pemamento de que .a. abolição projecto n. 27 A, do corrente anno, affron· 
da adjudicaçã.o judichü o'brigatoria é o mo- tando o preceito constitucional, pretende que 
tivo determinante, ou fnndêtmento d<t ex- prev<t lcçam· suas diS!JOsiçõns mesmo qua.nto 
parisão do credito req.l. . ás hypothecas contralüdas no regimen ex". 

· Incontestavelmente, uma da:: causn.s que ecutivo das leis de 1885 e de 1890 e quanto 
afastavam o~ capitae.3 da :propriedade immo· á.fl cx(3ctwõe.;; pendentes ainda. de · al'l'cma
vol, era. a difficulda.de da realização do privi- tação ! 
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E' um<.~ suqn·e.~<.~ serú nome que :>c pl'etcndc Os c;:mtractcs tto Cl'Cdito · snhre · gm·antias 
1\~zet· a.os credores que, . tomados asünl' de rcae:J Yisam opern.t• un1a concilütção equíta.-

. CillOOSCada, veem OS S3US titulo:; despidos. tiva entre OS ·dous intol'C.'l:>CS om)oSbS:- O 
das gara.ntias com que contavam no mo- .tlo cectlor, dando-Um garantia solida, facil
mente em· que eontractar<.tm. · monte tr·an::;missivol e rca.liza.Y~Jl,- o do de
. A Associação Commerci<ü estc't convencida vedot•, prot8g.:nu<h:> cóntra alienações illcon
de quo a .Constituiç:ão da Republica não será sider·a.das. c abl'indo-liLe as · via.s de direito 
víohMh~ pela; acee.itaç:ão do projecto ; c 11ão · neccs.~<LrüÚ; para a libcrltÇão de seus bens. 
d~tvida dtt condemnaç:ão deste, porque a O t.lGcreto n. 160 A, flc 1890, con<;iliou 
austeridade (los illustrcs repre.~ent.antes da. pel'f~~ itamcnte os:;es tlous interesses:- éreou 

-"·.Nação não consagrará o desrespeito c o at<t- para o cre1lor ga.l'a.ntia solida., facHmentc re-
. ·que ao art. LI n. 3° thL lei or·ganica do P:1iz a.liz.avcl pela. cxecn~'ii.o forçada.;-,- o pr~tegeu 

que v~da. á União o aos Eshdos -presc1•cver o denltlor, facult:Lndo a rcmis ;ão pol' preço. 
leis retro:10tivas. igun.l ao dn, <W~\li<~çã.o nl~ JWimeira peaça, e · 

Quanuo, nos pa.izcs curo})BU':!, em que o nas outras, tto maior que nellu.s fõr offere
üesenvolvimento rlo credito não se torll't i/í.o cirlo (aet. 14. §§ :3o e 4°). 
necess<.trio, nós ·vemos, como na, lei pt·us- O leilão nãu fomenta alienações incOJlSi- _ 
siana do 13 de julho de 1883, o regimen das dol'atlas. A r.;missão, nos termos da·· lei vi
execuções, quer quanto ü. venda: em Jeiliio gente, é o dique a imponsauas asl>iraçõe.;; de 

. publico, qww r1nanto á penhora por inseri- cre(lorc3 g<ÚJaneillSos. . 
p<;.ã.o no registro, quer quanto tL wlrninistr;t- Quando o dccrGto n. 169 A nã ·- sa.tisfi
ção forçada, cercada de todas as garantias zessc a'i noe2S:3id;L,1c; do paii, o que so con-

. para os credores, é notn,vcl que, com tanta i;c,ta: a inopport~unida\le de SUl\ reforma c.m
precipit<Lção, o projccto n. 27 A pretenda dcn1na a p1·ceipitaçã.o com que fui api'csou
arremetter contra a fé dos contractJs e en- bJ.o ó lH'njcct.·) n. 27 A, do· co1·rente anno
t.regar o ceedor, illuçlido, nã.o só aos <Lrtificios I~!fueti mmcntn. si as classes elaboradoras da 

· .dos devedores dolosos e relapsos, como üs prorlucção j<.i. não sã.o auxilia.dcts pelos favo
. occasiõcs de ruina incvitavcl, como será rcs do credito, e<llllO pratend.oi' erem· maio-
no caso da communhão foeçada. - ce5 crnlnra(;:~H á diffusii.o dess::J credito Jic-

. Exms. Srs.-0 iwojeci;o n. 27 A, do cor- ressal'io lHl'.~ 1'C:;istir <'L cris!), quo as asso
rente anno, é o golpe de mórte no credito lJm·lJu .. o CiHC já tem -contribuído para a di
real e no dcs.mvolvimento di ln. võuea. c do rninni<;.ã.o d<t l'iqucza. 1mhlica., pela diminui-

. commercio do Paiz. O rcgimen nelle im- çã~J de nHt tcritt:; irllpas:>íveis de- impostos ? ! 
plantado é inferior' mesmo ao rcgimen da Passem a-; diS!lO:~iç~ões do lH'Ojccto, e o la.
legislaç:ã.o coloniá.l, isto é, da, lei de 20-Ue n·ador· nun encontrará mais CJ.Ui.Hn lhe em
junho de 1774 c alvará. 1lc 22 de fnverciro de pr:'estc a nuü~ insignificante quiültia, c no-
1770, pot·quc essa bgi~a.ç:U:o, ao mMos, co- vos om}n'e$tímos se t-Jrnarão irnpo:Hiveis. 
gitava. lle -temperar a. · :trljuüica,çã.o forçada, Quanto aos iLlltigos, serão dcs(lc · logo líqui
no cas, de excesso do valor dos bens, pela dt~dos por qn<LlflUOl' futil Inotivo, porque o 
avaliação dos rendimentos, mas não chegou cJ·ctlo1· proclll'M<i. põ1·-:;;e a. :·mlvo tlo novao{ 
aopooto de impor a communh:to forçada.. surprc:ms do PfHlcr Lcgí::;l;d,ivo. 

Note-se que, já no rogimcn daqneUa. le- Exrns. S1·.~.- A Asscciação Cornmo,·cial 
gisla.ção, lcvan tamm-so jurisconsultos, como de Santos eon tl•~ no p.d,,·io(;ismn c oluva~ll'i,o 
Perdigão Malhciros, qtw, como se pódo ver de Yis1;a do{ illu:::!;l'cs l'OPI'Osomant;os da Fo
nas suas consultas de 18i3 n 1874, pags. 37G dct·a~:ão BJ•azilcil·a., p :~l'<~ espc1·:u· a re,joiçã.o 
c 378, opinaram quo a, remissão sú podia sm• desse int'diz pl'njncw, o it vlgoaeia do do
feita pelo preço da avaliaç:ão quando im· ereto n. lGü A, de 1800, om todi~s t~s dispo
portava o pagamento integt•n.l d:.L divida ; c siç:ões, do :w.c.wdo com o voto vencido 
de outro modo só p0~o mn.iot' lanço obtido o altamente }mtriotico do Exm. Sr. Dr.Aze· 
em praça; entretanto, o projccto cogita ainda vedo Marques, mustro . representante do 
de !'emissão-em qualquer das praç!ls por S. Paulo, e digno membro da Com missão de 
preço egual ao da avaliação ! A douta opi- :Legislação. 1 
niã? desse exim.io jurista, fui consag~'ada em Urge manter 0 credito agonizante, .e rc
mms de um Julgado de l!_OSsos Tr1lmp.acs, spBit<tr a fé tlos contra.ctos. Assim inspirada, 
c~trc os quacs o do accordao da Relaçao da a Associacão Commercial entrega aos Rc·. 
Corte de ~6 de dczem)Jro do 187!), posto que prcsentantes da Nação a sorte dos interesses 
ob .angustw~ t.ernpm·ts, .nem sempre fosse do commcrcio. 
umforme a JUl'lsprudenCla. . .... 
. Em todo o cn.so, i.~so é suffieicnte para dc
monstt•ar a qmtntas occasiõcs de prejuízos 
ficam sujei ;os o~ credores desde qttc pa,ssem 
as dispo:>ições do pt•ojecto. 

Secl'etaria tla Associação Commercial em · 
Santos, 15 de junho do 1001. 

Fi'ancisco de 
dente. 

A.nr.ll·ade Coutinho, presi-
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Antonio Oanclitlo Gomes, secretario. 
Fred. Rose, tllesoureir.J. 
L. Jemchem, diecctor. 
Antonio Al{redo Vaz Cuquinho, dire~tor. · 
E. P, J.11ontei1·o, dircctor. 
lfumas I-Iooton, fltr·ector. 

1 

O Sr. Ovidio A.brantes-'--Sl'.Pre
sirl.ente, fui o ·a.nno pas:'lado nomeado pot• 
·V. Ex. para. t'<~zor pu.rte de uma Com missão 
destinad:J. ·. a r.;vcr· o Codigo Penal do--Exer
cito. Motivo~ pt~rticulares, porém, obrigam-
me a pedir dispensa de tal commis>ão, ·onde · 
não posso continuar.· .r1lbe~·to f{enn itz, director. 

Comparecem mais os Srs. Ul'bano Sêtntos, 
Julio de Mello, .José Boiteux, Carlos Marcel
lino, Gabl'iel Salgado, Sá Peixoto, Adhur 
Lemos, Antonio Bastos, Indio do Beazil, Luiz 
Domingues, Jos0 Euzel.>io, . Christino CL·uz. 
GucJelltLt :Vlourho, Joaquim Pires, Raymundo 
·Arthur, Th·llllaz Accioly, Virgílio Erigido, 
.Tosé A vclino, Joãp Lop<~s,Fl'ancisco Sá, Sergio 
Saboya, Augusto Severo;· .Eloy de Souza, 
Tavàrcs de Lyr·a, Lima. Filho, Eemirio CQu
tinlta, Bl· ,cir, Filho, .João Vieira, Poreir,.L de 
Lyea, Malaquias Gonçalves, Moreiea Alves, 
Esmeraldi!lo B<mdeira, :Estacio Coiml.>ra, 
·J\':fl'onso Cu:>ta, José Duarte, Araujo Góes; 
Raymundo de lVIiTanda,Sylvio Romero,Castt'o 
Rebello, Neiva., Milton, Tosta, Paula Guima
rães, Saty1·o Dias, Tolcntino dos Sani;os. 
Par anhos Montcnegru, Galdino Lo reto, Irincu 
Machado, Nelson de Vasconcellos, Oscar 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, S1.i. Freire, 
Ba.rros Ft·anco .Junior, Lourenço Baptista, 

·Alves de Hi'ito, Pereira L·ma, Olivcir·a Fi
gueiredo, Estevão Lobo, Viriato Mascai'e
nllas, Jo:~d B'onif'acio, Monteiro de ·Barros, 

· Penido Filho, MonteiL•o da Silveü·a, Ada.l• 
berto Ferraz, Mayr.ink, · Lanclulpho de Maga
lhães, Edu.trdo Pimentel, Olegario Maciel, 
Costa Junioe, Ado!pho Go1•do, EJmundo da 
Fonseca, Hc ,-mencgildo de Moraes, Benedicto 
~le Souza, Lindolplw Set~l'<t, João Candido, 
.Alencar Guimarftcs, Lamonha Uns, Carlos 
:Cavalcanti. Bat·bosa Lima,- soare:; dos Santos, 
Ange~o Pinhoil'o, Gorrriano I-Ia3slochcr,Victo-
1'i·no Montuit·o, H.ivadavia Corrêa. Vnsp:t
sictno do AlhtH!lterqun, Alfredo Varella c 
Campos U;u·ttm'. , · 

0 SR. PRESJDENTI::-Em bmpo opport.uno, 
,~ubmotturoi ü. deliberação da Casao pedido 
de di,;psnsa formulado pelo nobre Deputado . . 

O Sr. Camillo de I-lollanda 
vem apt·csentar á consideração da C<~sa um 
.projecto quQ dcs.;ja ver em breve tornado 
lei, porquanto é de inteira justiça e de utili.
rlade pat'a. os dignos funecionarios do Minis
teero da Fazenda. 

O decreto legislativo que organizou defini
tivamente, o111 outubro de l89G, o Tl'ibunat 
de Contas nã(J vedou ao Governo o direito de 
nomear para cargos permanentes no mesmo 
ministeriO os fnoccionarios deSSi~ tribunal, e 
nem o podia fazer em vista U') art. 73 da 
Constituição. 

E' sua, opinião que o representan~e (lo 
Ministerlo Publico duve fazer parte inte· 
grante dessa instituição, c como tal t3r 
direito de voto. 

·O Sr. Presiden;te- O projccto 
fica sobre:.~ mes:.~ até ulterior deliberação. 

ORDEM DO DIA : 

O Sr.Presidente- AnGci3 de suiJ
mctier a voto:; as matcrias const<Lnte'l da 
ordem do dia.. vou sujeitar <i tlclibcraçiiQ da 
Camara as nm~cl'ias IJUC f'C acham sobre a,, 
mesa. 

Em seguida, sã.o suecessivamente som de
bate apJ>l'OYadas as redacr.~ões tinaes dos pt•o
jPcto;:; n:-:. 51 A. 60 c 61, de 1901, pam soram 
enviadas ao S.cnado 

Dsixam 1le comp:u•ecm' com c:ws:t pa.rtici-
lla<J:.t os Sr:::. Gastão d<t Cunha, Pc<lro CllOI'· .E' lido, julgado ohjecto ele deliberação e 
mont, A11 izio de A breu, .Joio Gayo.:;o, Pe- <~nviado <i. C Jmmi~sã.u de 0t'Ç1ll110ntu, o sc
reira. . H,o.s, Gomes do Mattos, Francisco guint;e 
Sodré, Fclix Gaspar, Vergno de Abr~u, Dio- ~ 
nysio Ccrqueiea., José Monjardim, Sampaio 
Ferra;Z, . Martinlto Campos, Silveira Drum
mond; Miranrla Azevedo, Valois de Cast1'o, 
Araujo Cin·éra c Francisco Moura. 

E sem caus:t os Srs. Soares Neiva., Rodri
gues Lima., Pinheiro Junior, Hercdia de Sá, 
Deocleciano de Souza, Francisco Salles, Ne
ccsio Tavare-, Lamounier Godofredo, Hen
rique Salles, A1·thur Torres, Fet·nando Prestes, 
Moreira da Silva,BuenJ de Andr·ada, Joaquirn 

( Alvaro, Luiz Piza·, Cíncinat9 Braga, Alfredo 
Ellis, Marçal Escobar, Aureliano Barbosa e 
Pinto da Rocln. 

Camara V. II 

PRO.JECTO 

N. 63 --:- 190 l 
r -

Confm·e . direito á p1·c(m·eneia pa~·a o p1·ovi-
_ mento de vaga de di?·ecto1· do T1·ibunal de 

Contas · aos sub-direct01·es do mesmo t?-i
bunal após dous anrzos de etfectivo exe1·cicio 
a .fui.:;o tllo Governo, quanto d escolha dê 
ent1·e os mesmos e dâ outras p1·ovidencias 

O Congrcs:;;o Nacional resolve: 
Art. J.o Após dous annos de effectivo ex--, 

ercicio, os sub-directores do Tribunal de Con_ 
tas terão direito á prefcrnncia para o pwvL 

34 -
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~;H;::; m~nto de vaga dQ directo1'. no mesmo tri-,men to de 200:000$, juro e amoi'tização do 
?·i~"'' ';bunal a juizo do Governo, quanto á escolha capitalnecessario pal'a. a construcção de um 
i~~~r:'- :Ae entre os mesmos; independentemente, editicio que sieva de 4cãdemia <le Bellas. 
~"±:· ' <porém, daquella. cond.içãó~ poderão ser apro- Artes e Theatro Nacional. . · 
E;,~ . veitados para os outros cargos de livre es- Art. 2. 0 Para esse fim,será por elle ·cousti.; 
~i>: colha no Ministerio da Fa.zenda., de accordo tnida, sob a prc:;idencia do Ministro do In
~-r:- com o art. 73 .da Constituição Federal. terior, uma commissão dírectora de · ambn.s-
0] _- P.aragrapho_ unico. Os dC2_mais empre,s-ados os fn:)tituiçõe.~, com~osta de ~rtistas e llo
:::"'--,-- · do mesmo tr1buna.l poderao concorrel' aos mens de lettras, nac1onac:;. 
~::. _ logares de accesso no quadro geral do refe- Art. 3. o Escolhido o local apropria<lo, ten-· 
~~p . · _rido mini.'Jterio. . · - . do-se em :vista a natureza do edificio, será 
~;-:;: - ~rt. 2.0 Or.3pl;esel!tante do Ministerio Pu- a.berb concurrencia pa1~a. a P0rita deste, 
~,~ " .bllco .perante o Tr1bunal de Contas, como preço da obra e tempo de oxecuçao. · 
t1:-.: guarda da observancia das leis fiscaes e llos Art. 4. 0 Acommissão contrallir~i.oempres~ 
):~,· : :;interesses da Fazenda, }Jassa, a ser par·ce in- timo precis~ para realização. da obra, garan- · 
~. _ -::: ·tegrante do respectivo pess·xü deliberativo tindo com a somma votada. . . . 
~c;:<. com direito de voto e nesta conformidade Art. 5.0 A renda da academia e theatro 
~\-;- lhe são t:xtensivas ;todas as vantagens e pro- será empregada no pagamento do~~<t . divida 
F' .. videncias legaes concernentes ao mesmo pes- e manutenção da instituição • . 

soai. Art. 6. o A propriedade do edifl.cio ser(~ da 
. Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em con- União. 

- trario. Art. 7. 0 Logo que e.:;teja. pronlptll. a nova 
8:· . -Sa~a das se;~.~ões, 21 do junho de Hlül.- acac~~mia, ser(~ o 1o~a\ oii~e est~ fL~ncciona . 
;~~':: ; Oamtllo de Hollancla. en trt,gne reo Thesom o Fede~ a.l P.a~ a ;;eu use> . 

Ar-t. 8. o Revogam-se as dt:'iposiçoos em con- · 
"··.. Posto a. voto3; é rejeitado o 1~equerimen-to tra1·io.» _ 

._ ,_ do Srb. OvdidioCAbra.:lt~.;;, pEcclin~ol ddispRcnsu.. ~c Posto a votos, é reJ'ei.tado o referido sub· 
r: mem ro a omm1ssao spccta a "evrsao 

tlo Codigo Pcmü do Exercito. stitutivo do Sr. Germano Hasslochor. 
. Em seguida, é posto a votos c approvado · 
em .2:\ discussão, o seguinte . O Sr. Presidente- Figura na. 

l_l_:· : · ()rdem tlo di<J. de hoje em primeiro lôgar o 
-projecto n. 99 C, relativo á ()rg,~nização judi

t - • ciaria do Districto Fcdaral. 
Esto projecto foi (L Commissão de Orça

~ - mento para. d<.tr parecei' solJre as emendas 
·. · apresentauas no cc:rr0r da discu;-;são, pol'-_ 

_que trazial)l angmanto d:"r; tlespeza. 
o - Na fót·ma. do Regimento, art. 128, c.;;te 

1)arocer està suj.Jlto a. - debate c ptH' isso a 
Mesa o elimina. da vob.<;.ã.o pura :;ubmcttcl-o 
a diSCUS:iÜO. 

I 

E' annunciada, a.-vot.a.çilo d.o prnjecto nu
mero 268 A, do 1900, autof'iz :tndo o Podcl' 

;: , _"Executivo a. gm•n.ntil' os jul'uS c <~rnot•tümç[o, 
': dmani;e 15 annos, na. impOt·tancia n.nmml de 

71:500$, corre ;p:mdeú te ao emprc ~d;inw de 
650:000$, jtu'os de.7 °/o, e amortizaç:ão de 
.4 °/o, que e!fcctu<:w a As.~ociaçãn do Quarto 

:· Centen:1l'io do Brazil, paea. o fim do con,;truir 
_;_.~ o editicio destinado á E;cola de Bellas Arte;; 
> -(2" di 1CU:'iS~O). . 

PROJECTO 

N. 2GS A, de 1900 

(Do Senado) 

O Congresso Na.cional resolve.: 
Art. Lo E' o Governo a.utol'iz::ulo a. gar::m· 

tiros juro.;; c amortizac,~ão, durante 15 a.nnos, 
na importancia annual de 71:500$, corres-· 
pondcntcs ao cmpr·e~timo (lc f350:0JO$, jut'JS 
de 7 %, a.l\lOl'tiza.çü.o de 4 o/ u, q uc olrectutw · 
a As:)ociaç:ã.o uo 4° Ccn~cnu.l'io do Bea.zil, 
pi'tl;<l o fim de construir o cdificio destinado á. 
Ac.·a.demia de Bcllas Artes. 

§ 1. o A u.ssociaç:ã.o obrigar-se-ha a co:q.
struir o l'eforido odlficio no pra.zo de 18 me
zus, a da.tar de 1 de janeiro de 1901. 
. § 2. 0 Esse edificio será. incorporado aos -
bens do domínio federal pertencentes ao Mi- · 

:: O Sr. Presidente_ A cJtc pro- nisterio do Interior, e, uma vez construido, 
jecto foi offet'acidop3lo S1'. Germ::mo Hasslo- o edificio em que funcciona; a actun.l Aca--
cher um ,;ub;;titntivo. · demia. serú. entregue ao Ministerio da Fa-

, , . • • ,, ,· . , • zenda, afim de aproveitu.l-o conio d~penden--
Vou subnLtter. n. vpoo.) en~ prunono logar cia do Thesouro. .. 

o referido sub;tttlltlvo, cltJO teor é o :;e- § 3.o o edificio da Academia será con-
··.··.· seguinte: · ·I struido de accordo com o projccto que ao-· 

«Art. l.0E' o Governo autor·izado a garan- Ministcdo do Interior submetterá a Asso- · .
tir annu~~lmonte o durante 15 u.nno.;; o paga- ciaç'Ko do 4° Ccntenarlo, a qúal se obrigará 
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a tern:in!-1-l~o com o producto do emprestimo, 
sem dtrmto a qualquer outro pagamento a 
qualquer titulo que seja. . 

'§ 4.0 As rendas e emolumentos da Aca
demia de Bellas Artes serão destinados ás 
despezas do . referido emprcstimo ; e.o Go
verno fica autorizado a abrir o credito neces
sario a este serviço durante o exercício 
desta lei. "" 

O ·sr. Presidente __:. Estão· findas 
a,s votações; passa~se á ma teria em clis
cussão. 

E' armunciada a continuação da discussão 
unica do P'<lrecer n. 24, de 1901, reconhe
cendo Deputado .pelo 5° districto do Estado 
do Rio de Janeiro o Sr. Paulino José Soa1~es 
de Souza Junior, com yoto em separado ela 
minoria da Com missão. · 

O Sr. President.e -Tem a p:tla-
vra o Sr . .Trindade. " 

ral do Estado do Rio üe Janeiro não cog-ita. 
de taes supplentes. . 

E na sua. opinião, aliás ba::;eada em do- . 
cumentosimportantes, não é legitima a Ca
mara c1ue diplomou o candidato Sr. Rangel 
Pestana ; para provai-o, lê a disposição de 
lei que regula a organização das Camarag 
Municipaes. . 

Demonstrou que os taes supplentes que ap
pareceram não tinham votação, não . eram 
os immediatos ao ultimo vereador vot<LdO a 
que se refere ahi. Este é um dos pontos 
p:rincipae.~ que tornam illegitimo e como tal 
inacceitavel o- diploma conferido <W Sr. Ran-
gel ,Pestana. -

Dis.3e o nobre o Deputado o Sr. Tavares de 
Lyra que nã.o procedia o primeiro funda
mento do parecer, porque não existiam pro< 
vas de que houvesse sido interposto recm'.'W, 
na questão de dualidade da Camara de Re· 
zende, para. o Supremo Tribunal Federal. 

Est<t all0gação foi feita pelo ccmdidato con
testante. 

A um aparte. do Sr. Olivéira Figueiredo, 
O Sr. 'I~rindade eJmeç t dizendo responde o OPaclor que tal vez esjeja enga- -

c1ue a Camétra ouviu· hontem n impugn.tção nado ; as,egura, porém, _que estü argumen-. 
do p:treccr· em discussão, descn vol vlda com tantlo de boa .fé e inspirado em artig )S Jo 
l'<U'<t habilid:tde pelo n.üto1· do vob em se- Jornal elo Comme1·cio, que o contestante 
pa.rado, s.m illustr·c eollog<t pelo Rio Grande juntou. 
do Norte, que delnldc tonGou demonstr,w Ptmsa-, pois, que o recurso interposto re-· 
que a -verdn.dJ cleitor<tl cstll.Vtt a seu lado. fere-se (1 dualidade da Camara e não ao ali:;- - · 

-0 orador bem que podia poupétt' á. Cam<Ll'<l, tttrnento elcitorn.l. 
o S<tcrifido de onvil·o ; (nr.To apo[ados !Jemes) ·nerludu de um artigo publicado no Jomctl. 
mas é forç,tdo a vir á tl'iblin'L p Ll'<t del'endet· do Commercio e ofl'eracido ao estudo da Com
o sou p:trece1· dos golpes vlolcnl;os vibt\Luos rnis :ão que a dualidade p::mdia de decL:ão do 
pelo seu comp<mlwii·o rlc Commissã:o, o H- Supeemo Tl'ibunal Federal. · 
lusi;rc <mt·n· do voto om sop~tt•:tdo, que o, segundo argumento do nobre a~tor ~o 
,jâ.mais teve tfí.o hcllt o~c.tsião pw;t exhibil· vo_to em s:;parado refere-se ao merJcimen:,o 
os seus gr<tnd.cs t;tlonl;os o .os v.Lstos t•ecm·:;Js d<ts a.uthentica.s. 
do sua iniligne h tbilillitdt•. O Ol',tdor só las· Examinou minuciosn,mente o processo elei-
1;inm ctno o fl3U di::; .incl; 1 cnllog<L r;;vosti.:\s l toral du 5° dis&ricto do Estado do Rio elavl'ou 
com as pnmprts do i'llliL intolligonei •, . unn um piH'Ocer fundamentado que ofl'crecell á 
crtus:t qun l'<~put 1 pot•ditl L lDL'tLnt;e a lei c a. apprOVi1Ç5.:~ da. Commi .sio do Poticrus. 
moto.LlirLt.do üu oscl'lltinio, omhot·a SJ a.nnun- o,., dons s3US collegas qtD p:)cLira.m vista 
cio pcrdid:t lXJlos votos lltL C<mnra, jrL cnn- d.J seu pa.roc:w a.presenta.ra.m um vo'to em 
t!tdos. scpat'ttrlo, clizenclo quo nü.o obst:tnte ccmcor-

Tem a codol<t de flUO n vct;d;Ldoit·o e lei L1 dal'cm com os consideranda dopal'JCOL', pro-
é o Sr. P<LLtl.in:J José Soitl'os do SJuzt .Jn- punl1am que se substitt~isse u. conclusão, .-
nior. par<t que fosse roconhcculo Deputado, em 

lagar do Sr. Pa.ulino Junior, o Sr.!- Rangel 
Desde ,j<L- pede n.o sem coll.:Jga, ttutol' do Pcs~ana.. .· 

vüto em sepctrado, quo lhe t·elcYo q u.tlq uer Um llistincto co.lle
0
()"a r)erauntou,. então, ao 

Phrase,que, p:wvcntun, 1!1:~ p·)s.:l ~ escap~tl', ~ orador: que signLfica esse voto? 
no ca.lor dct discu3si1o ; tem-lhe gl\l.ndo e.sti- Significa., respondeu 0 orador, que os a.u-
ma, e, a,té ... p . .tra que não c nfess.tl-o '? .tores da emenda, adcliccional'a.m tres actas 
;l.Jgum amor· (Riso.) . que julgam e.sta.r· de- accordo com os funda-

O primeiro ponto fJrido p::.llo s::m illus~re ê mentos do parecer. ·. . 
tt.mavel a~vers.1.rio. foi a questão. d.L logitimi- Mas, apezar de se deêlarar do accordo ç_om 
rlade da Junta. eleitoral de Rezende. -esses fundamentos, o nobre Sr. Lyra Im-

Contest:t a legitiiuidtl.do dos supplenr.es ele pugnou os da tribuna. 
Yereadoeos, aos quaes se rofct'0 em aprLrte o i\'Iostea como os signata.rios do. voto em 
Se .. Tavare.s de Lyea, e diz que <t lei eleii;o- seprtrado nü.o a.ccoi.ttl.ram a theol'ta exposta 
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rio pareccl' à re>peito das authenticas, cujas 
act.~s não tivessem sido regi ~tradas no ta-

. -bellião. · 
Para pl'Ovi', deste registro, 6 que as cópias 

trazem a declltração do ta.bollião de que .as 
;tetas. fora.m l'egistradas no livro e pa.ginas 

-~1uc cita. 
· g em todos os l)are~ere.'> que tem relatado 

ou assignado, sempre deixou de apmar a<:> 
<tct~s cujas cópia~_não tinha.m aqueHa !lecla
. r<t(~ao · do tabclha.o, pol'que, para o orador, 

· .cst<t como to.da;; as formalidades oxigtdas 
pela bi eleitora.!, ú substancia.l c indisp3n
S<Wel. 

A acta da i'<n·n1ação da m:Jsa. devetambem 
. ser t1cla ~omo sul)sta.ncial; é o inicio do pl'O
.·cesso el01toral, que determina a cornpetencia 
d<:~: me:> t da. eleição, _por este motivo é que a 
.lCI exige acta espew:ü desta fol·tmüidarle. 

Dcsviallo por apar·tes, faz loncras cliva
·gaç:õcs a r<3speib do processo eleitoral, re

. mata.ndo essas explanações por contar urna 
· . . pass~gem burlesca de um fiscal de mesa, que, 

·ttcceltando o convite que lhe foi feito p \LS 
seus ••<lversarios po!iticos para um lunch, 

-em 1uanto se escrevia a ach, excedeu-se de 
t<tl m?do ~o p:tra.ty que depo~s assignou:a sem 
consc1encia d0 c1ue fazia, fi..:!ando logL'ado no 
-re.;ultaclo. 

Vac agora. pa.;;sar (t paete mãis hnpodante 
da. qucstii.o: o exame das acta.s. . 

· Insiste na irregularidade de não terem 
sido registradas muitas actas. Em ala-uns 
·locaes; J'egistrar~~n-diversa.s actas em urri' pa
pel so: c a ccrmlao apsnas diz no final: 

-c~mfcr1Ja e conqertada-que só pôde \efe
rn·-sc <t um<t só ac ';a, clcjxando duvidas sob1'e 

·as out1•as. A lei exige cópht distincta da 
acta da eleição c da lista de presença. 

A act<t da. 3• secção do Rio Claro foi feita 
~~a Bôa Vista, em casa do_ capitão Nuno Eula
ILO; o Or. lbng-cl Pestana teve ethi t6l vo
t:.>s c o 01'. Ptmlino fi.o-m•<t com um cifrão. 
•O esc ri vã.o foi chamado para transcrever 
·osta act:L, 2na~ não tl'<tnscrevou, visto que, 
·:tlõm_ d? na.o constar a respectiva declaração 
mt_ copw., nesta declara. o escrivão tel-a re
-~istt·ado e concertado, datando da cidade (le 
Rio t :Jaro, muito distant~ tle Bôa Vista, onde 
se fez a eleição, o que patentnia a fi·aude 

· , dessa élciç:ã.o. . 
Na~ mésmás condições está. a da 2a secção. 

· , Excluídas estas actas, o resultado da elei· 
-çã.o é em üwor do Dr Panlino ·de Souza, 
<l.inda qnando se exclua a da la e 2:1 secções 
de ValenÇa. · · 

Ter~nina.ndo, o orador declara que,na ela
boraçao do parecer, inspi1•on-se unicamente 
nos sentimentos de ,justiça, sem olhar para 

'0 credo político dos candidatos, ambos os 
quae > são dignos de representttr o Estado do 

Rio de .JaneirJ, como jfi. o Jizeram com bri
lhantismo . 

Keshs condi~:õos, sendo o resultàdo do 
estudo minucioso do processo eleitoral ·· o 
que consta das conclusões elo parecer, sub
met';e-o · ú. jus~i~'a · da Camara, esperando 
ainda desta vez que a, sun. decisão desaggra
var:i. a lei, no reconhecimento do legitimo 
rcpresent<tni;c do 5° districi;o do Estado _do 
Rio do Janeiro, o illustre Sr. Dr. P;:tulmo 
José s·oarcs de Souza ,Junior . 

· Pede desculpa de teL' fatigado a Camara 
por tanto tempo, ob1~igado pelo·s apartes que 
por vezes o de.wial'<"Lm do plano traçado do 
seu discurso. (1lfuito úem; 1meito bem.) · 

O Sr. Oliveira Figueiredo
Si·. Presidente, Cll não viL· ia nos te momento 
occupar . a a. ttenç:ão da. C amara e . demorar 
a Yotação dos pa.recor~s da honrada Com
missão do Potleres, se não estivesse infor
mado de que não ha, numero no recinto para 
que ella tenlt<t logar, pelo que ouso roubar 
alguns instantes de seu precioso tcmp3. 

Confesso a V. Ex. quo entl·o na dis
cmsão com bastante constrangimento ·por 
ter de cont1·ariar os interesses políticos · do 
digno contes"tantc,-a quem sempre tenho aca
tado já po1• seu va.lor pessou.l, jâ. pe~o bl'illw 
quo mantém ao nome illustre, c1u~ düas snc
cessi v as gerações de nota v eis estadistas tor
naL'<un um patrimonio nacional. (Apoiados.) 

Compem;:t, porém e.ssa contL'ariedade ·a 
con...-icção de que defendo a causa. da .jmtiça, 
e da verdade eleítor~tl em proveito do um 
dos mais eminentes vultos da nossa pa,tria, 
daqueUe que co1Hngron, nos tempos difficois, 
todas as energias de sou talenb e de smt 
rara illustra.ção à propn.gancla do ragimen, 
que hoje vence•ior não pôde dispensar seu 
proveitoso concueso .. 

Se~· ia verdn.doir'a iniq uidade n.l'l'edal-o deste 
recinto, onde o qniz recollocar a vontade 
p:>pular, por motivos de insignificantes Ü'l'C~ 
gulaeidades de actas, que, a existirem, não 
teriam o menor alcance contra o processo da 
eleiç~o. 

A honrada maioria ·da Com missão de · Po
dere:; procedeu, om · seu parecer, comtão 
desusado e singular rigo1• que, das 59 act<:J.S 
suhmettidas a seu e~amc, eliminou por com
pleto 54, cujri. apmação daria ao Sr. Dr. R~;~on
gel Pestana 3.877 voto3, consignando apenas 
939para o SL'. Dr. Paulino de Souza. 

E o c1ue mais nos deve magoar, Sr. :J?l'esi
dente, é que eséo rigor se exe1~cita a propo
sito de nullidades, de que a. lei eleitoral 
nunca cogitou, que já.mais serviram de em
lJaraço á approvação de eleições constantes 
de centenares de outras actas, em que ellas 
occorreram, c que, triste é declarar, nem 
mesmo impressionaram :."~ honrada ma.ioria, 
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fiLÜJ.tido as vcirificou crn actas de resultado biriaremos u3 votos apur~dos como numm'ü 
fa voravel00 ~r. Dr. Paulino de Souza, como de 132 eleitore-s p1•oscntcs, ao pctsso que essa 
sejam as da to. o 2[1. socc;õns de Valença c a mesma act a, é .a unica do municipio que 0 
da. secção unica do Pot·to <hs Flôres, em parecer em discussão aceita como pres-
Santa Thereza.. tavel. . . · ·· . . ·· 

. Assim, em assumpto tuo melindroso, no .·. S1· . ,?~·esidente, não c1uero me entregai' , 
qual devemos proceder mais como jnizcs ao fas"1dwso exame do acta por acta., 0 que 
do que como polHicos, na, mesma oceasião e fatiga~ia inut~lmontc a. Uarmtta, impossihiri
<L resveito de um só. JH'ocesso eleitoral, a tad;:~ de P-xanunal-as no momento pa,ea, aqui- • 
honrada m tioria, da éommissão obedeceu, latar o valol' dn,s minhas censuras. Pa1·a. que. 
quanto · a nullidade ), a dons cdterios ovpos- ella~ mereçam fé; bast<ti'U. que não sc,ja con-
to~. teaütet~tlono que allcgo, caso então, emqne 

E })ara · maior confusão do seu par~cm>, passarer a comprJval-as com o exame imme~ · 
foi e\le publicado no ú1e>;mo numer.J tlo dia to das actas. ·· . • 
Dicwio do ·congrfJsso, qu~ inseriu o parecar Tres unicas nullid<~dcs servirão ao pn.rcc:er· · 
unanime da Çommissao de Podeees. do pa:ra a condemnação dessas actas: 

· Senado sobee a elciçãoultima para, S::mador 1", não terem acompi111httdo alguma, das 
pelo Estado do Rio de J•~neil·o, eleição que cópias de ~wtas da eleição as da organisação 
no 5° tli)tricto deste Estado s(! H~z conjuncta- da respect1va mesa eleitoral ; . . , 
mente e l)Clo mesmo -l)['Ocesso com a par<J. 2a, . . vil·em,.quanto a outras n.ctas, om u'm 
Deputado ao Congresso Federal. só inst.eum:mb, ~i hem quo as.signado pelos 

Aquclle p :lrecer unanimc da Commis.3ão mesar10s e concertado pelo ta.belliito, n. cópia:· 
do Senado, eli\l1orado com g1·andc pondera- da, acttt da.organização da mesa, c rio pt•o- · · 
ção a ponto do seu c ... tutlu ter rt!JSOl'Yldo ce.sso eleitoral e a d\1. assigna.t1n'a de clei
clous mezes, c que <Llcanç·ou a plena acquies- tores; 
eoncht do:o; iUu :trcs St•nadm•e:.: os S1·s. Azc- 3", a ,que abrange nuüo1' numero tlc actas . 
rodo e Arthur Rios, sem d:trid;L instisp2itos condcmnadas, não ter o tahellíio na n~Jta, . \11). 
á · honrada mai:Jrüt da, nus:-:a Commi-:sii.o, de concerto . da cópia da. uckt <la clei'ção, dccla-· 
benevolencia para com o Senador> C' leito e rado t:tmbem quo a transcreveu ou reglstrou 
h~je já reconhecido o mui distincto Se. pr. em seu livro; · 
MMtins Torres, aquelle parecer, digo, Nenhunn tle.:;s:ts nnllidade.> peoccde c nem, 
examinando cuida(lOsll.mento identico numero torno a repetil>, . tem sido <tcceit:t. nesta, 
(fe aC'tas do 5° district'J, sü r0pelliu, além Camara como fundr@ento par·a aJtemr o
.d<tS do .municipio de Rezcnd:, c e.:tas sob o resultado da eleição. 
unico ftimlainento, aliüs jne:o,to de que . o A prirlieir1.1não se lxtseüt em cxigcncia (ht-
ali:;tamento eleitor<tl uCJ 1900 ainda. não lei n. 35; de 26 -de j<tnéir·o dn 1802, cnju . 
tinha passad:l em julgado, ~ú recusou 8 das ar.t. 43, § 22, só mamla extraltit• cópUts da, 
54 actas que o paraccr em discussão não acta da eleição e da ~s;ignntut'a dos clei-· . _ 
admittiu. torcs . 
. Esms actas doa<~,ttenditla::: pc~a Commissão , E' principio inconcusso de direito quo for
l!o Sent!.d.o foram tãô somente· cinco das 12 malidadc, qua a lei não peeccitllct e pa,ra,.. 
do-município de Barra l\1í1'\S<t e uma das"! cuj;:t falta rrão impõ:~ a sancçã.o irf'it<'.nte de 
cincJ dJ .da Barra do Pirally, muniCipio.3 em nullülade, não pôde sei' im'oca(l:t como fun- . 
(1úe, como nos d:> Rio Claro c S .. .João Marcos damento p:tl'a .est<:t. · 
~~ fouce do parecer em discusslio tni.lo ceifou. Tambem não constitue nullid:vle o factO' -. ;, 

O SR . . JULio nos SA!'\1'05 - Este critcrio de virem incluida:o; om um sô dcéumento 
não serve; o crlterio é a lei. cópia'l de actOs diversos, dcs<le que < sse 

o · SR •. OLIYJ~lRA FIOl7Ór..Jwo - Sei que documento estej<1 authentiçado" como. a .. 
este criterio não aproveita pelo lado legal, expre ,são da verdade do que neHe f:e contem. 
n1a.s não póde deix<1r de inllnil• muito pelo por aquelles a quem n. lei confiou css<J.~- . 
lado moral, sobretudo para com os eLeitores incumbanch. · . .. . ~ 
cnjos direi~os o1Iendc e ~Lue nunca ~he~a_rão Uma ~ez ·que .o im~rumcnto contcnh~ · <J.S · 

· ·a . coropr~hender a raza.o <l .! ser legttlmo tres cópla.~. esteJa <J.SSJgtHt~!o pelos mcsarws e 
para, o Senado um pt·.:ccsso eleitor~!, que S.3 ache concertado pelo tabelliã.o para isso
tj_uasi sirmiltaneament(l a Camarn condemna compJ~en~a, · e.;tão .Plenamente obs.crvadas a;s. . . · 
por.nullo. . . . • . pre~cripçoc; do cr~'ldo § 22 do art. 437 :;e.m- -~· 

. Ainda h a mtus nota \'Cl antagomsmo cntr·e per1go de deturpaçao dtt verdade ; demais,. · 
os dous pareceres, é o que :::e <ht mt parte o me.3mo pa.ragrapho não pi·eceittía. que tae~ 
referente ás acta3 cb municipio d~ Ang-ea cópias sejam remettidas ú Ua.mara mn instru-- . 
dos Reis, pol'qu.mt.o, o da Commissão do Se- mentos distinctos. · · · . ··· 
nado accoitando outl'as actas desse municipio . T~o quanto o allmlitlo m•tigo ·o:üge 31 
eondcmna a da sua 2a sC'cção pot• nãiJ com- _respeito tlaintcrvcnÇão do hbnlW1o na rópia.: 
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f~~~-·;i, , ;~"~>:2t; : :::-_~:t::=., · .;~:~::<1 /:;(_···=~:: '; ;,~·:,,> :-.,·· . : .. - ,. . ' , _:' 
,-;.;:· -!la a.c'to., .. é c1ne clle a. co~certe para servir do Pesta.nti. está. · escoiml\dâ de qu~lc1uer ~iciô 
~:1{authe~tica, e·-nã.o que . nellalance_a verba intrlnseco e é a fiel expressão ua .voi:J.ta,de da · 
~ : , ~: d'() reg1stro . • · · · · • - . · . . . . · · -. grande maioria do eleitorailo do 5° distr.icto · 
•;._~ :~- J<~t.e se. opera. mn pha.se a.nterwr do .pro- do Estado_ do ~io Janeiro. . _ , . . 
:;: · c~8so eleit.o~a.l, . ·logo . apoz- á conclusão da_ . Da .~ntei'I'Cnção oí!icü\1 nein se l'l6de, síquer, 
> ' el~íção .. e nada-. t.em rlo commurn com v, au- suspe1tar. Balilta :ponde_rur . _que a oleiçãq 

'':.ihenWüdade da cópia da acta., cujo r.Qnr.erto teve logar .em 3l de 'rnarço proximo-pa.ssa.do, -
· ·é feite em acto ·'posterior. . - · · justa.mente tres mezenlopois de estar o gó-

-F - ·o Sa. iuüo oos SANt·os~Logo d pceciso vern_o desse· Es.tado }onfiádo .á tJ.l~a. ~ollipe-
. · , .:k pl'õva desta trtwscdpção. tencr:.t do cons:p1cuo Sr. genJral Qumt1no..Bo-
,_ . ·.·. · · · . ~ . . ca.yuva.; elevado a. tão importantes· funCQões 
· ~--- . Çl : . S~ · ÜL~'/ElltA. FIG'QEIREDO--:-!:;erla U.l ê peltt segurança que em sua. impa.rcia.lidade-· 
. · _. -uma. Ol-agencta exc!lntrica, porque <?concerto depositavam os doUs partidos, que úo-.&!tiü:lo 
· .· ·. _.é f(nto . pelo . coteJO ~-ntra a c?pla ,quo é se clis1mtam a }irefereucia das Ul'nas. 
_ _ a~:n·es~ntad_~ ao. _t~~elb.ao e ? ~·eg1stro .Ja l~.n- o _S~: Jpúo nos RAr.;Tos-:- Os deJegados 
•. r.-<~do e1u ~u ll'r.u.~h: no La~, de modo qu~, de :nollcla·sao os mesmos.. _ _ · .. 
_- :· uecla1'ando;-o ta_b~lüao que concertou-a cópH1 o SR ~ OLIVEIRA FmuEmimo-:-Etn nenh-uma. 

lla ?.cta, 1~npllc1tarn~utc declara: que. elfe· secção, durante o processo eleitoral, houve · 
-. ett~ou o registro dellü. no .seu refel'Hlo l~vro . protesto algurrt de fi'&ude durattte a elé9ã,6 

. O Sn. JvLIO nos SANTos-Isto não prova. leva.ntádo. qu~ fosse palas amigos ,políticos do -
· o SR. OLIYEIRA F'IGUEIREDo-.Pl•ova.ussaz; ülustr:e con~st<mte ou pel~s sous fiscaes . . . 

. ·mo_stre-me o nobre Deputado disposiy!io da yor occas1a.o da . apura('-ao ger\l,l tambem 
. · :}e:i elelt::~ra.l que exija. do ta.l)ellião além da na o. ho_yve o me11or pr.otesto: . . 
i'-: vcl'l111. J ·~ <:oncertona. cópia. ôa -<;tc La; o lan- . ~ ,9_ao- -perc~ de vtsl<i: a.. Camara. _que-a 
-. . :ç-amento nesta. da. nota do registrt? da m·esmil. . eler~ao .· ~:lY;O loga.r g_ua.s1 . t\.s p.ll'ta,s desta. · 
•.. · · Por laborar o nobre relator ~o parecer na Cltp.ttal, pors. que a_ ~~stanc1a entre, ~Ha e as · 

-confusão entre as duas formahdades que se sédes das sacçõe~ _póde ser venc1das_ em 
' . r.ea.lizam efu' occasiões distincias, foi que lhe poucas hot•a.s dc-vH~gem, o que~ que1·. Q.1zer, . 
~ott estranheza. ter · o 1 abclliã.o datado da. que ·o . Sr :. D1· -· P a.ulinq ·de Souza;: ou seus . 

· · -s~de de seu cartçirio o concerto da.· cópia .da C?l'l'el!g!onacios tio hão: diversos meios á sua 
:· act.a da seççã;o.do Rio Claro, que : fu.nccío llOÚI.dtspo~Iç.?-o __ . P~~·& t. ornar .. _pa.te .. n~ · ~ fr(tu. d~ que ::. no predio do major Nu no dos Reis, casa em .ss pr~t1cas~e .antes, du~'al}te o.u depo_ts _ do 
~' -\tempo opportuno o pela autoridade compe~ pr~cesso el~1to~a.l; . p que n~o f!.!eram: · , - ~ 
-::-- tente pat•a- ~sse fim destinada; · o que ·pa: ·• Está. bem· ~nsto que · eu- ,uao. p~sso· me· 
.- ;reccn a .S. Ex. indicio claro do -não ter sido occupar dos factos . anedoct~cos ha pouco . 
'· 'feito o ·l'Og-istt'O da ac'ta:~ na séde daquella narrados, 'de_,out~va, pelo nobre relator do 
- . secção, •f pelo contr~tiô -prova. de rcgula.r i· parec~s polS ;na.o . con5tam ellas,: nem.- t!_a · 
: .· dade do concet•to · visto . como .si este· fossa exposrça,o do. jilgno cont_esbnte, · nem da sua 
· . datado da sMe el~itora.l, indicaria su:i. falta discu>n:ão no seio d3. Commlssão e nc'O) final-
'; .. dé SÍllCel•lda.de; por nÍ\0 SfH'. (ji.•ivel que () meU~e de quO.l9,UBl'' ducumento,. priVaÜO. 0~1 

"tabelliüo alli ·se tiv'es3e de.moro.do · at!i fá- pnbltc.J, que tiYessc._ clle.,C71\.do·a. meu conhoc1- '· 
.. zel-o. - .. · · monto. - · · . . _ · . . . 

· . . _ . . , , · • Altega-se,, vagamente, como indicio. de 
-.O SR: Nu,oP.EçANHA-E é bor~ de::>confi~I fraude o fâcto do Sl'. Dr. Paulino de Souz[t 

:· das . actas bem aca.bMlas. (Apo:ai:los e 1Uto não ter tido vota.çi.o alguma lla\1 secções dos 
.:.opota<los.) . . . . tntmicipio~ .. de S. João Ma.r_ços e~ do 'Rio 
,._ o SR; OL~IVEIR:A FrGur:::m.Evo-Mas, St'. Pt•e- Claro. ·• . - . . - ·, .. · 
; .. sidcnte, não foi tanto para.refuto.r aarguição A :explicri:ção é 'faciL Ern ambosos'-iU:uni- · 
· · ·de nullidade,s das ;1ctas,- q_ ue. vim, a es~a tri- cipios 'U. . influencia. politic:~. pertence_ e~clusi,- . 
. _ buna., como principalmente . para protestàr vamentc a.ós' nossos c':Jrrclígiona.rios_. . - _ . . .·. 
:- contra \liDa proposição. arriscada -pelo· nobt'e . Ern s,- João Ma.rco:l eUa esteV:e,por iuuito 
·_ reUI.tor do p·a~ecer. . •. · . . .. · .· teni:p? · dXvidida -.e disputada. -. ent_1·a dua.s 
· :· .. R.éflro_,mB ao conceito onuncLado por S.Ex:: famll1a.s 1mporbntcs da locu.hda.de, : Souza. -
·,._de que ainda pelo -lado moral _ a eleição do Brevc:s de,-ulll lado . e Gônçalves de· Moraes · 
· Sr.Rangel Pestana. não_ devia. ser approva4a.. do. outro. . . . _ . . < · ' 
· · Seni. comprehender-os ·fundaroento.s tle.~ta . _Hó.ie ,estão · amb~s co)llplctamente ha~·tno~ · 
· ôbserváção que não foi seguida dos necessa- niz:ada.s e trabalham em eleições com inteira· 
:.Tios commentarios · para ser promptamente communbã.o de esforços. Não ha am outro· 
·refutada, -direi, comtudo, a.o_ nobre Depu· grupo que as possa contrariar.- , . · : · 
.t.~do~que se esta. é, com e1fei.to, _a sua. con- . O Sa. FAUSTo. ~kRDOso - Basta quo.lqttel' 

· vwçao, .e~tou prQmpto a ;wce~tar o re~o e· delegado de p:>hcw, ; · na.s épocas. que correm 
· pi~ovar a s, Ex, que a, eleição dO' Sr . Rangel a~ infiuencias são bolhw~ de sabão_. , · _. · . . . . _,- . . 



c amara dos Deputados- Impresso em 20/05/201 5 15: 10- Página 12 de 15 

o SR. 'üLIVE!IliA:-FI~UEIREDO:..:_;O município porque q_üiz_ sempre m~nter-se intransi;entéZ' 
-:d'oRio Claro tém •como m1ica · influencia_ po~ na .· fidelidade · ú.:) . suas ·crenças'. políticas, ao .·. 
litica o Sr. Dr. Aureliano-Portugal, distincto serviço das·quaes ueu toda a sua illilstração,:·: 
medico o députauó estadual, bentevauta:- .acti!ida__de e_zelo. . _ _ , _.~ . __ < __ · 

;-josamente·conhecido dos· Sr.J. Deputado:; •• : Até .· · Nao fora -1sso e ter1a provavei:rnente-srdo . . 
o- presente·· nenhuma outra perc;onalidade p<r· Deputado; Senador,; Ministro e consQ!heiro) 

- Iítiea_ allf-surgiu a 'di:-;puia.r-lhe o pre.Jtigio. de Estado, P?Sição que- a rri.onàrchia eostu" ,·: 
o sR.. FAUsTo CAiwuso.....:.O .Sr. · Paulino dé mava; confenr .aos s~us servidores da esta:·-. 

Souza é ,unia tÍ.'adição hü;torica. ' tura do Sr._- Dr. Rance! Pestana. __ . 
. 0 SR. BARROS FRANCO JUNIOR-O Sr. Ran- O, SR. FAUSTO CARDOiio...:.. A República não . 

~el Pestana -(\ -mm,_ tradição -republicana. tem que apurar· tradições, mas a verdade 
- (Tr.ocmn-se muito_s apa,rtes ·entre os S1·s. Fm.tsto eleitoral. (Apoiados e apartes). 

Cm·doso e O?Jtros Deputados.) · · O--- SR. .·OLIVEIRA ·.FIGUEIREDO:_ Mas nã~~-~-
o· SR.. Oi.tvEniA FIGUEIREDO~ Sr. ·Presi-- deve ~eturpar essa verdade em prejuizo dos __ _ 

dente, p~rmitta V. Ex. qüe; provocado pelo. que !'lr.~ram por• ella os mais inolvidaveis 
aparte do nobre Deputado por Sp,rg p3, eu sacrificiOs. 
abra um parenthesis ao que estava expondo. q SI'. Presidente, devo . ac~reseentar, como 
Si o tives;e proferido eu·; ainda neo"'-republi- ul"tima ol)servação, que cada unia das actas -
càno, do g1·upo daquelles dos quaes se diz impu.;-nadas no parecer pela. falta da nota -
-.r1ue ainda teem a crosta _ monarchista . muito do r-egistro, tem no final do -seu texto a de.: _: · 

·· adherenteâepiderme, podiil.-seadmittir, mas claraçfto-dü que ia ser em seguida_ regis- " 
·o nobre DeJ.)'-:1-tado, intemerato _republicano tra.da em notas com a d-esignação do tabel- -
. desde as primeit·as vibrações de sua possante Hão que a registraria, bem como n6. sua có- > 
· mentalidade, que tem talento de sobra para pi<i. existe a verba de conferidà pelo tn.bellião 
·pairar ·nas regiões puras e supe~iores ás e in assim designado·. _ · ·. · . . 
.que se quere1lam mesquinhos interes~es de · Estou certo que o voto em separado teria;_:>, 
partidos, é CJ que não se comprehende. acceito essas act~13, si seus nobTe:; signata-·' 

O SR..--FAúSTo CARnoso.:..C.v. Ex. quer c1ue, rios · não se. tivessem. proposto a,_.' com -os _· 
, por eu ser republicano, seja contra o Sr. Paú- me.~mos · cons1derandos do .parecer da hon- -·: 

lino, que con.3idm•o eleito, e a favor do Sr. rada ·maioria daCouimissão; provar q_ue·a :· 
Rang-el, que não cons.idero tat? conclmão não podia ser em sentido con- · 

o SR. OLIVEIRA FIGUEIREDo_ Nãoqueró tí·arioao reconheCimento d(} Sr. Dr. Ran- ·-
isto, mas V. Ex. pôde guardar a sua opi-' gel Pestana; . _ - _ · · ... 
niãó .. ; · · · São. estas . as obse1•vaçõe.3 que ofl'ereço á; · 
. o. SR. FAUSTO ÜA:Rnoso ~Não ha qu-eill . C2nsfderaç-ão da Ca1:nara, conclt?-indo -i>o~ _ 
me mande guarda~ minhas opiniões qtumdo dizer,, com~ o fiz qua~do comecm a fa.llar, 

- <J_uêro emittil-as. · · que _eJa nao pôde de~:iar d~_..re.conhecer o 
· · . ·· · · · Sr. Dr. Rangel Pestana legmmo represen. 

O SR. OLIVEIRA ·FiGUEIR:Eno- Perdão, tante_da · Nação pelo· Estado do Rio de Ja~ . 
. quando digo guardai-a, é pua emitm-a com· neiro, a menos que não queira prati :!ar uma . 

· ·todo o desenvolvimento que entender I"!Onve- grav:e .injustiça que, no caso, tomaria as ·y 
:pien te, mas sem. prejuízo da attenção devida propoi'çõe; dei" uma -gfande ingra tidão:(Muito --

· .a_<> .venerando anciãq • .- _.. ... - - bem, mttito bem.) ·- · 
0 SR . . FAUSTO CARDOSO : ...... >-Qual, a falta de 

:acatamento ~ - Só por dizer que o Sr. ·R,.angel O · Sr. Fausto Oardo@o não ·-· 
Pestana· é uma-in veiição no Estado do Rio ~ vem <:i i sentir a v:crdade do processo eleitoral ~ 
V. Ex. não nega~ _Uma gloria republicana é posto em pratica no Estado do Rio de·Janeiro : ;
-o sr~ Glycerio, que se expoz ~té ás lmla.s,• e .para a eleição de um Deputado, nem tam~ • 
. nó e11tretanto, · nã_o está eleito. (H a ottt1·os bem a legitimidade do diPloma de que é por•_ 
.apartes.) . , . . - . . . , - tador o Sr. · Rangel -Pe.:;tana . .•. - ~ __ _- · 
· · o ·;sli. OLIVEIRA FIGUEIREDO ~Talvez o: · Vem fallar -eí:n nome da ·· coherencia, em. 

_ sr:..Giycerio; se estive.3se presente, fosse 0 nome · de opiniões já emittidas, eni nome>.;_ 
primeiro_ em declarar que os serviços de 'da jnoralidade politica, porque; qüando < 
propaganda do sr~ Dr. Rangel Pestana. pre~ discutiu no anno passado, a eleição de Matto -' 

-cederam aos 'delle. · . •· - · . - Grosso;- dizendo que a maior crise que o 
- . _paiz atravessa não é a pol~tica. ou ;t econo-

0 SR. B:A.JiRos F_RANco JUNIOR. - Apoiado. niica e s~m a de caracter, levantou a ban- __ 
O -SR.; OLIVEIRA FIGUEIREDO....,.. Si o Sr. Dr deira em favor da eleyação do êa1•acter na.- :·:. 

Rangel-Pestana ·não occU:pou as mais emi~ cional; tém o1>rig~ção de defender essa 1Jan~ • -
menos posições no -regimen decàhido, fei deira! _ · · · · · · · · · · 
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11"')2~~ : ÀtoúES · DA c.fMARA < 

- · · . ~ :_Ao -i,etirir-se d3st~ Casa. o Sr. Rangel fÚndamentos <la mttio~'ia, ~ntcndeu queà~ssa~ 
~.t.~.t.~.f[.> . J;:~~~a~~~ro~eáe ~ ~~~ri~~:s/d~;~a~i /n~~ ~!~~ ~~p~~~~t~~~\~~v~~d~~J~~t:, p~~~ih~-

:pensava de dar os motivos do seu pl'oc:edi- mente aproveitadas. ·· · · . · . · . 

:

i,:.;,:.·,:.• •.. :i .. meilto, ·porque não estàva fazendo uma Restrtnge-sc, por essa fúrma, o debate, etn 
consulta .. ao ete.itorado; ia deixar a cadeira rela.ção ·[L eleição desse districto. .· 

~ft: .· vaga para que viesse a ser occupad:t por Sobra ésta.s cinco ou nove acta.s versou 
,~~i' - .· oü.tl'O íluminense mai~ moço, e corn rnaí:o; principa.lmcnte o del)ate brilhante ouvido 
;,:··' ;· • aptidcr:o pam ageita;·-se cw nosso meio político. por esta Casa., o desse •dqbate verifica-se que . 
:.:·:: ..• ~~:_·~_: .. : .... ·.·;.,·.:_····.··.··:·.:····.·~ .. :·· .· .·· c. O q_ue· é ,0 meio politico ao· qual S .. Ex. nenhuma desstts actas, cinco no parecer da . declarou não poder ajeitar-s;? E' esse tecido maioria, nove no parecer da minuria, offe· 
~-':~ .. de instituições que formttm a rede politica ; r Jce realmente a expresj-,ã:o verdadeira . do · 
s;;.. é o Poder Exacuti v o e o Legisla. ti v o; é a Ca.- escrutínio do 5° di'3tricto do Estado do Rio 

· • Jliara; e o Senado é o Governo e o conjuncto de Janeiro; 
· .. dEdeis existentes ! Si se tratasse do reconhecimento de uma ·. 

Logo, o Sr. Rangel Pestn,na, não se podi~t e1eiç:ão geral, em que viessem- conjuncta
-ageitar,naquelle tempo, ao meio em qu<:J mente candidatos da maioria e minoria vo
vivem o.:; Deputado.;;. Porqno? De duas, uma: tados, entendo que poder-se~lüa ter o criterio 
ou po1'que S. Ex. é um puro e o m3io é de' reduzil' por essa fórma o sulfragio do 
corrupto, ou porque o corrnpto é-s. Ex. e o districto, principalmente aquelles que real
meio é queé puro. · mente reunissem no pequeno numero de 

Mas, como S. Ex. nã.o se poderia consi- uctas a. votaÇão p:a.ra a cadeira de represen-
derar corrompido e mü.o, segue-se que nã':> tante do Estado. . 
se adn.ptou ao meio poe ser este corrupto. Mas, teatn.-sc -de uma eleiç7io avulsa e de 

· Ou_ é isto ou níio lm logica ? . suffragig,:; po.ucos, arrancádos de actas cuja . 
O Sr. Rangel Pestana ao deixar a Camara, validade está, . no dizer do relator do voto 

decl(l,ron que i •, sa.llir d.n. lama e c1ue se em s:;parado, sujeita. (t api'eciação do eritcrio 
sentia sem aptidã:o para . . o huneiro: como é de cada um, porquanto com .perigq, assiro-·o 
que volta· agora'· a pleibar a cadeira. que penso, S .. Ex. procurou dist~ng1:1ir nulliÇ-ades 
deixou para ser occupa,(lapor out1·o flumi- suppriveis c nullidades ~insuppriveis no prQ;,,_ 
nense que melho1· se ageitasse ao meiopoZ.i- cesso eleitoral, is';o é; procurou a.mpliàr d'e·.·· · 

:~ ' · tico? · · modo inapre:!hvel o criterio do DeiJutadci' 
~, .. , Ou j<t se sente ada.ptav-el a esse n::ieio cor-:- no. raconhecimento de póder_es.,~e seus pares~ 
/ ,:, . · rupto, ou não teve consciencia do que disse ·· Trata-se além disto de um.~ 'E)~~;,tdo que está, 
?r.' · c é um irre.;;ponsavel, ou não sabe o que é actualmente, fazendo exc'êpçã-o,i~ quasi todos 
;,s; ", meio politico e é unl igporante! , , da Republica., e que, no dizer ·. de cada . . uma 
~- < · Eis porque o or.dlor votn.-contra o reco- das p:1rcialid1des ·que- di.~puhin os ca1•gos 
,_;':< nllecimento do Se. ,.(tangcl Pesta;na. S. Ex. :publicos, ha cómple~a libet'dadc (le suffl'agio. 
~- . - a.ffrontou a Camara·,. in~ultou i os collegas e (Apartes.) 
::;~;~- não teni o direito de .Yil' aqui apl'esentu.r-ss Tanto melhor, e isso honra do modo ex-

de novo munido ele actas que ~ão contos do cessivo o digno repablicano collocado á 
viga. rio ! . . . frente do govm•no ne~l.~e .Estado. 

Nl'Lo dá. o seu voto ao Sr. Rangel ~estana, _o SR. Nrw PE~~:~l'iiL\ _Está. fazendo com 
em nome de uma questão moral: si' o. meio brilhanti~mo. , · , 
político era corrupto no ~~nno paS3àdo, ainda 
o é hoje, porque é o ·mesmo de então! .Não 
dá o seu voto, porqua reconhecm• o Sr.Rangel 
Pestana será rc3conheccr que S. Ex. sentiu a 
nostalgiu da-la·ma. ! - · 
. (Mt!ilo bem ; muito bem.) 

O Sr. IldeConso Alvim (·) -
Sr. Presidente, não venho di~cutir a eleição 
do 5° dist.rictó do Rio de Janeiro. , 

Sabe V. Ex. ctuc .a hon·rada maioria da. 
-Commissão, tendo examinado 57 actas, en

. tendeu que só poderia conside·L'ar validas 
cinco ou seis, si nã.o • me engano, dessas actas. 

. O Y?_to ·cmseparado, acceitando o~ mesmos 

Este discurso não fui revisto palo ora_dor-. 

0 SR. lLDEFONSO ATNIM-.,Nestas condições, 
e se tinhamos occasiãb mais que opportuna 
de chegar realmente <L expressão da ver
da(le do sufl'raglo da eleição do 5° diatricto ... 
(Apartes.) 

O SR. Nrw PEÇANH,\-Sim., mn.s o eleito~ 
torado já se ·pronunciou so lzre . () governo 
actual. - · · · 

0 SR. ILDEFONSO ÁLV!l\I-Não digo so_bre ô 
Go-verno, esim sobre a sua represantação 
em uma cadeira nesta Camara . 

0 . SR. NILO PEÇANHA ....:::. Isso. mesmo; a 
eleição se fez .no gov(n•no dé S. Ex. · · 

0 SR. ILDEFONSO ALVIU--:- Portanto,' s~ni 
querer' por qualquer fôrma tl'ad.uzh· a ÜlJ.:.. · 
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SESSIO ÉM 21 DE JUNHO DE 1901 

· presSão da Cam<ira na discussão dessa elei- Por occasião de diêcus~ã~ e vota{:ão de pa~ 
· ção, apenas dando solução ao . juizo qne rece_res sobre: r~conhecimento de poderes, o 

poU:de formar sobre es.;a eleição, peço per- Regimento d1stmgue perfeitamente aquelles 
missão a V.Ex.,. Sr. Presidente, para mandar páreccees que soffrem discussão dos que não 
á Mesa uma emeltda substituti'va ás . con~ soífrem, ou unanimes e dos que teem Yotos . 
clnsões do parecer da m aiorüi, concehida nos em separado. Para. uns . ha debates e pará 
se~piintes termos : lê outros não ; para uns e para outros, na hy-

0 SR. NILO PEçAr->rrA-Si propõe nullidade pothese excepcion:.\L de serem apresentadas ·· 
• · as emendas. · · e anti-regimental. . ... . .. 

Qücr pel'an_te a.s Commissões; quer aos pa-
0 SR. ILDEFo~so Ai.vm - Ap:pello par;>, o re:!cres unanunes, quer aos p<treceres com 

casJ dá Bahia. V. Ex.. ,··que tanto falla em yot o ·divergente, esta,;; emendas veem con
jurisprudencia par·lamentar, ha de parmittir _juntamente para ~t Mesa, afim de, na pri
que eu me sirnt· de um caso julgacl,o con- nieira hypothese, si o parecer é' unanime, 
stante de;:;~a jurisprudencia, para dcf~1lle1· - serem exclusivamente votadas, e, si tem 
me da.s V.'.!cusaç,õe.3' de V. Ex.- o racmhc- voto divergente e além deste emendas, se• 
cimento do Sr. Nei va em emenda do rélm discutidas e votadas. · 
Sr. F1·eiti., ; com c.; ~ e fe~onhecimento re- Ora, Sr. Presidente, não comprehendo 
spondo com a juric:prtulencia p<trlamentir tw Lleb<tte, isto · é, es.~larecimento em questão 
aparte de V· Ex. sem solução razo:t vel ao que :se esdarece. · 

. <fsa. NIW PE('Al\'IIA - Si a .Men quizer Si ha .debate, si se csclareca um ponto du- . 
acceitar a emenda. vidoso; .procura-se -uma -solução e a,:solução. 

o SR.. lLDEFo;;_-s::i ALYm-A minha em<mda unica que entendo é emenclar o que ·até . 
então se dis~utiu em erro. 

ê assim concebida.: Além dis to , V. Ex. nada disse a respeito 
Ao p ·wecor n. 24, ele I9Jl: de nos.sa jurispruclencia. purla.mentar ; · 
Substi'iílm m-se [1.3 conclusõe ; elo p:1rccer A disposição do Regimento, não .ha duvida, 

n. 24, deJ901, pelas seguintes: é confU3a . 
. lo, que sejam ánnulladas as eleições pro- Si é ·confusa,'V. Ex., crªio, como juriscon•-

eedidas a .31 de .mn.rço ultimo no 5o di.;tricto sulto notavel que ê, deve ter em vista a ju-
dó-.J•.:~t:tdo do Rio de ,Janeiro; - risprudencia. da Camara. 

;za, que a Me.'l:l · officie ao ·poder compe- Eu desej:wa que V. Ex. me informasse, 
. t~nte . no. sentido de proceder-:;e a nova com- a autoridade ·do alto c·a.rgo que esM 

e1cição. _ investido, si esta jmisprudencla. é fo.~.vorayel 
· a mim ou a V. J~x. porque d:1. resposta tira~ -

Sala gas Ses.1ões, 21 de junho de 1901.- rei . consequencia favot'avcl a mim apresen-
Itdefonso Al·àim ;;,- Tl~eo1J1Lilo Ottoni. tando a emenda, ou favoravol a V. Ex. t•e

jeitando·a. 
O Sr. ·Presidente -'-A Mesa não O SR. PAESIDENTE~Em 1894 hou.ve o _pre· 

pMe acceita.t' a. emenda• dos nobees Dcpu-
-tádos em vistl do disposto no ar·t. so,i1~·finc, Çledcntcqnanto (t eleiç~iío da Bahia, mas pos
do Regimento, que (líspõe 0 seguinte._. (LíJ.) tcdot·mcnte a este facto a. jnrispt•udencia. 

A intelligencií\ d:ldr~ áquella. disp:jd1ção do seguid;1 vela, Cama1•a em <~ssumpto idehtico 
Hegimcmto é que as ·cmendn.s a c1ue n. mesma tem sido contr·ária a·esf. -5 precedente e iden· 
se rofere são as apre;ent:tdas 110 saio da · tica ti. rc.;oluç.Io adaptada. pela Mcas;.t, que 
Cornrtlissão, não poJendo se: a.peasent:ttlas csttt ue accordo çom o Regimento. 
outras por occasiü.o lh uiscus~ã.o dos pa- o SR. Id:>EFONSO ' AT~YIM _:_Em que casos? 

.receres. · o sn.. PR.ESIDENTJ~ - Nã.o tenho os casos 
. .Aquellas emendas masmo, cumpl'e not:.tt', de mcu1.oria. 
não são sujeitas a (tebate- c1un.mlo o parece;: 

. é unanime, se:1do es,:;cs os precedcnies da O SR. ILDEFONSO AI.YiM- Eu citei caso:s, 
Camar:J.. . . V. Ex. den cital-os. · 

Assim; a'Mes:.t não pOde a~caitar a emendu A' vista . . do conflicio ontre ri. pretcnção de -
dos nobres Deputados, qn~ tel'ia de ser sub- um Deputado apresentando uma emend~ . e 
mettida á discussão co in __ o parecer. o pPocedimen to da Mesa, contra ,os pr~

ceden tes da Casa, V. Ex. ha. de perm!ttu· 
o Si'". Ilde:Conso Alvirn ('):-:-- Sr. _· {]_ue e1.1 appelle dà Mesa. p~.tra a Cas,a. . . · ··. · 

Presidente, não _sou regimentista~ mas em O SR; N.tLo PEÇANHA-~ E' a v~olação _do ..: . 
_todo cas~ v. Ex~ ha de me- permittir q~1e at't. ~o do H.r3gimento. ~ · . '- .·. · ,~ 
nã.o me conforme com a decis::w da Mo.sa. o · , sa. ILDEFONSO ALvnr· - Vioiaçãt~ ' · 

. . . ·contr;l. a qual V. Ex . . não protes~oq. :(H0 
. ' (•) Este diSCilrSO ,; ão foi reYiS~O p~lo oràlvr. ,outros apartes.) ,• , . 

0~1.1ara Y. Il ~ ·s;, 
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':S •. :t74 .-A.NNAES _DA CAMARA _ 

:_. ·,;:. ,.0 S'a .. PRESIDENYE .'-:- A :Mesa mâ.ntem a 
sua decisão. 
.. 0 SR. lLTIEFONSO .Atv;LU - · Submetto-mc 

c · em occ1,1.sião oppoi'tuna appella.rei !lo juizo 
de V-. Ex~ para o da, Camal'a. . . . · 

_VozES__:_ Nãopóde. 
. O SR. Ir,DEFONSo ·ALvnr Nada mais 
tenho a dizer. 
· Ninguem mais pedindo a -palavra, é encer
rada a di~c1,1ssão do parecer n. 24, de 1901, 

. :ficando adiada a vot_âção. · 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJEQTO 

n. 38, de I ~JOl, peio honrado Deputadoiiereuia. 
de Sü.! t~ Commi~São de. Marinha c Gueri'c.t 
é de 11arccer ·que seja · ella adoptada, ·corn;a 
snpprcssão das . palavras - re:>peitados os 
dieeitos á.dq ui ridos-- por ser dá competencia. 
do Poder Júdiciario. . ·- · ' · · 
. Entretanto; parecendo -á; Coú1mis .. ão que a 

ciLada cmsnda não tem relação imn'iediata 
com o pro.i ~~to n. 3~, de 1901, ella: deve 
constituir pfOj ;cto separado; , . . . - .· -. 
- Sa.ià das CommissÕes, 21 dejunho'del9ÓL -
-; A~ves Bm·bo~a, prc;;idente.'---'- A.lbt~qttm·qtú~ 
Sm~eJo, relato r.- R. Paixcío. 

E-menda ·a que se 1·e{ere o parecer s-upr-a 

N. :38 A- HJ)l 

P b d 
· Fica extincto o posto de tenérit3 no_ có_rp' :o . 

m·ece1· so 1·c ct emen ct o!fe;·ecida 11a :?a (lis- d 
cussão do_ proiecto n. 164, de 1900 do estado-maiqr do exercito, reRpeitados .os 

Accrcsccritc -se onde -conyie1~ -: · · 

. ~ " , que ircitos adqüiridos~ · .... · ·· · · 
attto?·tza o Go1:1en'10 a. confinnar, attmulcndo · · • . · .: _ ·· . . ·. . · . -· . 

• ás necessà;·iasvagas, no p;·imeiro ppsto de. . Sala: das s~ssoes, 10 de Jtmho de . 1901.-
otficial do e:::enito, os alfe;·esg,·adúados gtte H~;·edta de Sa. . · . . _. 
h '!'_erem obttdo as app1~ovações plena.~ de que· 
trata o m·t. 95 do regulamento 'dcJ 1.8 ele 
ab1·il de 1.898 

O Sr. Presidente-Tendo-dado <t 
hora, designo p<J.ra amanhã a sed'uinte ·or-
dem do dia: . ·, .. · .. ·- P · : 

- . As leis de promoções de 14 de jt{lho de 1883 
-e _de 7 de fevereiro de 1891 cstabelêcenl o; · ~ Prilüoil'ã parte, <ti( 21/211.oras:04 antes = 

• úle-smos preceitos, embora corá ditrerentes . V ()tàÇão do_ parecú_n. '24, de J90.l; l'ecó~ 
· :f..:._·r~dacções; ~o modo de _Preencheras vaga>_de nllecendo Deputado pelo 5° dist1·Icto doEs
.,r tenente.3 do e~tado-mawr do exercito. · -tado do. Rio - de Jan~iro -:--o Sr .. Paulino JÔsé 
.::. .. · H~V.endo .. ·: . f~lta -'. ~b~:;<?luta · d_e offi.ciae.~ , ~-() pr'i ~~ .· ~oares · ~~ - Spuz~ Jtln~'Ol\-· cotn .·'\rot·) en1 Stjpa-

.. meiro po~to_ legalr)len~e habilitado::; para 0 r~o · da mmoria . da · Commissão · (discussão -
, ·quadro cic tenente.::; daq uelle corpo, foram umca}; .· · · - .. · · --
-a.q uellas di,posições revqgada.; pelo § 1 o do Votação do p~·ojecto n. 42 A, de 1901, com 

· _ ar.t: . 7° da lei annua de fixação de forças de o parecer sobre · as omenuas offerecidas ·ria 
~erra, sob n. 39 A, de 189.2, (1ue det0.rminava 2a discussão do. projJcto n. 4~, deste anno, 
íossem a,;; vagas_ de t3nentes do ; corpo de que fixa, as rorças de terra para o cxercieio 

· estado maior de Ia class3 }Jreenchldas_ em de 1902 (2a discussão); _ ~ , 
_ ordem de antiguidade por trandferencias dos Discus:;;ão nnica do parecer n. 14, de HlOl. 

tenen,te.> ou 1°8 tenentes d<,L ? tr0s , armas opinando.-. no sentido do serem acccitas as 
. ·combatentes, legalmente hàbilitado!?. ~mcndas ofl'erecidas ·na 3" discussão · 4o pro- · 

~ .. :. Afinal, esta disposiçiio dé- lei foi, por sua JCCto n. or• B, de 1900, qne reo1•ganiza a .Jus-
_-yez, revogada .pela de n. 716, de 13 de no- tiça do Districto Fede1•al; _ 

-:vernbrod~ 1900, que nosc'n art. In dispõe: 3a discussão do projocto 11. 55, de 1001, a.u-
-« Ficam desde já abolidas <t'l t?·ans{e1;enéiiis torizando o Poder Execütivo a abrir ao -Mi.: 
para() e3tado-maior do exercito dostenerites nisterio ela Justiça o .Negocias Jntm•ioreso ~ 

. c 1 os tenentes das ti· as armas combatentes.» c!:e(lito que f~) r nece~sario para des~propria-
·) .Da' expó.:;ição d~s àrtigos das lei.3 acima çao dopre(ho em que- funcciona uma· das 

·:)e~l~~doi), ·_ resulta _qu~, apazar da intc>nÇão do . ~staçõ~s dó col'PQ de bombeü~os, na rua Htr-
·:::...:: : l~gL~ll,l.dor quando apra.:;entoU o art. 1 o .. da lei máybL · · -. · · · 
-- )i: :.71~-. de) 3 de_novembro _de 1900, não foi Segundil. parte, ás --~2 )/2 horas oU: ~n:teà: · 

extinctô _o quadro dos - tene-nte3 do estado' - - - ·· ·- ·· · · · · 
·, : _.mà.ior do exercito, sub;istindo, portanto, as - . Continuaç,ão da · 2~ -~iscussão - :i~o pr_oj~cto 
.,:_ · Ieis_,de 14 de julho de 1883e de n. l.35l, de_ n. 2~ A! .dç_1901, estalJelecendo. r~gras p_a1·~ 
::<? - rle fevereir~ de ;l891, 141anto êts pronioçõe:; - ~ adJudtcaJao ,_debensnas . execuç?~s .~~ ge
- ·· .. para . o I'eferid<?. ·corpo-dê .e,tado'-maioi• ·do 1al,, com _,oto .em . separado .do .~r. Azevcqp 
· ... exwCito .-_. - . . . . . , ;, - . •. -· - Marques, . . __ _ .·. . . , .·.· •. _,_ . _ ·-;· : •· 

... -_"-~~ssini · ~endo, e por ~~r u1nd' medida de · Lovimta -sé' a séssão ·ã.s 4 horas· da: ·ta~cic> 
: };~conQirlia:a: extin_cção·do.posto detenentes.dc·: · · · · - ·· 

. · · ·~ · (1ue- cogi~a a emenda, apre-;e~t,~daa~ pro~ecto; --
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s:E.ssxô E·M'.22' [JE ' ~·.r:u~Í'io-·-nE. I9or 
. ~· ;" .. ~ ...... ·. 

4qa SESSÃOEr>I 22 DE ,;UNHO .DE _l9oi: 
:·- - ~\-Wj 

. ·cionada, eolicedêndo ao br~ Antoiüo Aügltsto ~-~ -., ; 
' Ribeiro· de Almeida, ministro do Supr.emo ~·',;i/:' 

.J'ribtinal Fedei'al, um anno de lice'nça, com '.:::·0!0; 
todos· os' vencimentos, para tratal' des:uâ ' j=:_~ 

. .. ·Ao meio-dia procede-se á, _."s:hamada, a · que saudê.onde lhe convier. -.Inteirada, · .. < ·:>~~; 
· r~spo:nden:r os. Srs. Vaz. ·de ·Mello, .Carlos de . .. · Do -Ministerio ' da Fazenda, de 20 do cor~ ':'?:0 
. Nov:aes, · Angelo Neto, ,Agapito -dos Santo:::; rente, envi<indo asegtünte · ·· · ' ,~;; 

. ··. ~ - ., 
:Presidencia do St· ~ - Vaz de lrleUo 

. Luiz Gualberto, Albuq_uerque S~rejo, Gabriel ·;·--: 
•SalgadO; ~á Peixoto, LuizDomingue:~, Rodri- MENSAGEM :. , 
·gues Ferna.ndes, José J,i;lizebio,,Çhristino Cruz, . . _ . .. . 
i'Guedelh11. Mourão;: Cunhâ Martins, 1'fogueil'a; : ~s 1•s. Me.rnbrQs: do Congl'éssq Nacional_:___ >:-f: 
Acéioly~ ·.Frederico J3orges, Gonçalo Souto, Tendo-se verificado que o 2o escripturari() _da :::.,>: 
-Aúgusto Severo; . L~ma ·Filho; .' Silva Mal'iz; Delegacia Fisc~l no Maranhão, Joaquim Ma-·'{'~; 

· ·Celso ·ae Souza, Teixeira de· Sá; Julio de Mello·, rianô· de Azevedo ·Perdigão
1 

·· ficou dev::erído á · · ~':~ 
· · Elpidio_de Figtteiredo, José Duàrte. Epami- Fazenda Fe.deral a quantia de quatrocento~ · 
nondas~ _Gr~éindo, · _ Al,~o;ella'>" · -~:Gal~ão-, - .Jov~- 1nil i~eis -__ ( 400$) ,--- _proveniente -... da -ditferenÇa -:~, 
.niano de Carvalho, Sylvio Roinero, Seabra, em uma remessa de numeraria que foi feita . 

·.Manoel Caetano, Eugenip To21rinho, .Alves ~t Caixa de Amortização, em -1899, ,quando -:... 
tBarbosa, Adalberto Guunaraes, P(!.ranho~ exercia alie interinamente o carO' o de the- ·.-:: .,:~ 
Montenegro, Cels<? do:J ~eis,,Aug;usto d_e Vas- soureiro dáquella delegacia, e nã'o tendo a~·r· _ :·. 
conce!los, Antomno F1alho; . Ntlo Peçanha,- mesma Fazenda meios .deindemniz.ar:sedesse . _, · :.~ 

· Lourenço}~apt~sta, Aly~s.d<3 Brito, , Sil":a Cas- pre,juizo, vis.to· té1· aquelle fÜnccionario· fal- <:,:+ 
tro, Permra Ltma, Jul.w Santos,· Per~1ra .dqs tecido em .. estado de extrema pobreza,- .pe- , ·< 
.Sant<;>s, ~u~eli~f!O Q.~s Santos, M~rtmo Te~" ·ço-vos a concessão do· um ·credito da men- · · •:: 
:xeira;; Ollve1~a F1gue~:r~~~. Theoplulo Ottpm, cionàda quantia, afim _de poder ser legal~-::-:,· ~·: : 
Jldefonso Alvun, Esp~ridmo; Buenp ~e Pa!va; monto escripturada a divida. de que se trata:<· ·,:f', 
Alfredo Pinto, Carneiro de R~zende, Leonel .__ . .·.·· · · ·. . d- · · · · d 1901 -13d.'·: ·: ;; 
Filho,Antonió Zacharias,Sabino J3a.rroso,Ma- .·.· ,Captt~l -:Federal, l~ . _e ~unho e _. · • · .- ~~-:t. 
noel· F~lgencio, Nog.ueir•a Juriior, LindplPh.o da. ~epubhc~·:-.11,{· l<~rra .. de qampos Salle:····:.J/} 
Caetano · Edua1~do P1mentel Rodolpho.:~:n- . A Commissao . de~IÇ(l,me~t_o~ . -. . , :--::ii 

· .xão,- Gu~tavoGodoy, Malta'Junior,' Domrn .. .. Do Ministerio da Industria, Viação e Ob1~as _·_ .>·~ 
;gues de Castro; Dino;-Bueno, . OUveirª'.Braga,' Publicas; de ~l 'do corrente, .. ~nyw,ndo a . §e< ::;;I 
Costa Junior,: Bueaode Andrada, A{iolpho guinte · . . . . _. ~ · -·,;;: 
·oordo,Xavier de Almeida, Teixeira Brandãoi . . · : MENSAGE~r , > 
João Candido, Paula Ramos, FrªnciscoTolen- / ... - . ···- ;~ 
-tino,Vesp~siano de Albüqu3rque e Diógo Fo~: - sr.s. Me1n"bro.s dcf éong1~esso Nacion~l~.:.: ___ ,;~~ 
-tuna. · __ .· - . ·. · · .• · . . Como vereis da expQsição inclusà., apresen- . .C: J;: 

Abr.a-se a·sessã.o. tadapelõ : Ministei~io da Indti_stria, Viação e· /;::~ 
· E' lida 0 sem debate approvada Obras Publiéas, torna-se indispen$a voL a· de-:-. •:·2 

· ·sessão antecedente. · · - ct•etaçã.o •de um · credito extraordinário ·de. f/ 
. · . . · · . . · ·. - 30: 000$ ]_}l.ra fazer face ás despezas de r_e~ > -~··,; 

:-- Passa~se . ao expediente. , . _ .. .. ; cepção dás cstrad,as dé· ferro que. aca:bam dç >_·.:-_.? 

. · . . · ·; .· ·:. · :.~ - ',' ser l'esgatadas, 'di1 Bahia aos. '.Francisco, 
0 Sr. Carlos de N _()v&:e8 (lo Se- Ramal do Timhó c ReCife ao .S. Francisco, ~': 

.cretárió) prpcede <.í. 'leituea. do seguin~e. ... nos Estados da Bahia e Pe1'nambuco. S~ri.do . 
·· . , , · - · . · urgente ·a. • decretação do ·a.Uudido credito ,·~: ;~:;: 

EXPEDiENTE extl'iordinario, POl'que no ultimó dia docqr~ - . :·· ~; 
. - Ôfficios: .. 1;ente mez · asi.•espectivas . ·companhias terã~; \~:; 
< no- Sr~ - ~~ Seéreta.riÓ ·· ao'~ Semido, de20 -do (le :-passn.r:ào Governo·_a adoiinistraçãq da· •{; 
:ciorrerite; .· com'muiücando . q~e nessa -data 11 -qu~lLLs~e3tr;idas, não existindo_no orÇamento -.• 2:t; 

_--l?rórnulgado_ pelo ·- ~r: ~ ~residente .do Senado, · ·em vigOl~ _ver.ba~ · c,J.Ue · póssam · seràttribuid.~s :--· . ·:H 
·,na conform1dad,e . do . d1spostq . no art: 38 da ·as necessarias · despezM, .. submetto . o facto â .. _ . ;~ç'i. 

.c :constituição; o décreto -.do qongressc>. Na..: V9$Sa· cqri.sid,eraçãd· para; sopre em~· l;Csolvã>• ·· ·: ;\,;' 
__ -cional suspende~do tem:por~~·mmente o_ de" de~ q~il':t:l.nle.~:t~I1le11~~; ··:; ~· >: ... ··•· ··• ·:·: --~:·~~~~ 
, ereto~ n. '164, de· I? d~ JaJlBl~'o de 1890, na . Q<J.pitál Fedel':[l.l9 . 2l d3 Junho de lQor.::- · : f~.0 
; ·p~u·te relativa.·á.s. J1qmdaçoes , forçadas ·pa1•a J.W. Fm·N1~ de OárnposBaUes; _A' Commiss~o .. -:''} 

.••. ~~~f~~.:tt~1~~~~~: n~aor::~l~: ~-~:~&i~~~~ ... ;,.. • ;"'. ·.. . . .•••.. :· ... ~! 
. mettendo . unl,dos (ttitogra pilo~ da resol~Çã<?_ .. ' .:. De Andr~ C'1!!-Mle .Ley' P,ad~ndg .· S~J<J, ~nyia~- .;'};:;;~ 

······;do> Con(J'resso . Nacional, devidamente. sane:- da :áJJommtssao , d~ . Q.bras -Pul)llcas a rep1:o,e~_ ; ::; 
.... : . .... . . .. 0 -.- · · .~·;. _-_ . ' . . -- :" . - - . ·--· - '; .- :-• . - . - .. ·.- : ~; .. . ' . . - -. .. - ... - - .. . .. - . ~~-:~-~ 
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ANNAES DA ÓAMARA. 

senta.çã;o que junta e re:t'erenteao p1'ojecto 
Ii. 210, de 1899.- A' Commissão de Obras 
Pul)licas e Colonização. 

De Manoel José de Qlfeíroz Ferreira, pre· 
]}arado r de · physica da. Es~ola Polytechnica, 
pedindo um anno de licença com todos os 
vencimentos .-A' Gommissão de Petições o 
Podet'es. 

E' verdade que uiu filho· menor do Sr~. 
Ministro assignou duas lettra~ de 2:500$· 
cada uma,das quaes é credor uni negociante 
desta praça. 

Sabendo disto o Ministro; cÔn1o pae, . .e sem ' 
que a isso fosse obrigado, mandou.chamar O· 
negociante, .afim de pagar-lhe as 1ettràs . . 
Chegàdo ao seu. gabiilete, disse a S. Ex. o· 
negociante, que as lettras j(~ estavam .em · 

o s~.~. Ildefonso Alvini conti- -poder do Dr.Aguiar Moreira,, de quema})_re-· 
nua a_ pensar que ha necessidade .de se fazer sentou o respectivo recibo. Eis ahi a vin
luz mt administração do SI'.· Ministro da gança, de um e a chantage do out?-o. Nego--
v. - ciante e empregado demittido uniram-se· 

laçao · · · · 1 d l · t d. · · para exp orar o e3can a o em orno o Mit-
o Pai:: e o Jo,·nal do Bra:;il de hoje trazêm ni;;tl'o,. uw pttra vingar-se,. o outro para g~- . 

ao conhecimento publico fa(;tos graves, rantir uma divida má. 
cujos commentaríos são dispensa. v eis. . · Nlnguem acrcdità, o bom sen,;o da. Gamar3.· 

Não deseja., ·tratando da administração dO repelle, que se l'eceba p3.ga de advooocra 
Sr. Minist1•u da Viação, seguir os passos (te administrativa · ou de qualquer natureza,. 
S. Ex. · · constituindo-se o advogado devedor do con-

Prefere manter-se em mria esphera um stituinte, p3la assignatura de lettras. 
pouco elevada, compatível com a_sua lllOl'a- As lettras, defacto, estão em pod(3r ·do
lidade, a esgrimir com os ~~qmões que por or- Sr. Aguiar Moreira, e o que o Sr. Ministro-

. dem do 'Sr. Ministro estão, nos inedictoriaes ·app1'ehendeu foi justamente o corpo de de:... 
dos jornaes, p,ggredindo os DeputadoS que, licto dessa vil ckantage, dessa, (lSpeculação· 
no cumprimento de urri dever, an::tlyzam sordida, cL·ead:~ e engrossada pelo despeito 
actos do Governo. pequenino de um empregado dcmittido. E, . . 

. Não liga imporfan,_cià. a essas publicações, por mais que (1ueiram, jáú1~is encontt·a.rão
que poem em duvida o seu estado ~nental e em pa.iz ·algum um juiz que, em boa conscien
os seus conhecimentos do direito administra- cfu, possfl. condemnar um Ministro por uma 
tivo. - falta de filho menor. O. que o Ministro teve 

Bem se1be que osseus conh.ecimentos .são deante de si, na secretaria, quando d,esejava. 
nullos (mio apoiados) mas sã.o aliceeçados na p_agar a dividJ. de seu filho, não foi um ore-
honra e na pro bidadc. dor: foi um maitJ·e chantetw. (Sensaçtto.) 

Quanto ã.o seu estado mental, dirü, que é Logo que se deu .o f\1-cto. o Sr. Dr. Àlfredo-
uatural _ a divergen~ia. Deve assim pensar Maia solicitou do oradot• uma conferencia e· . 
quem vive na'3 tl·evas, quem teme a publici- ainda sé lemln•a. das suas primeiras pal<\· 
dade do seus actos, . feJhando roposteiros e vras: «Eu não de.:;ejava convidar um advo..:. 
portu,s. . · · . . gado; desejava antes constituir um pro-
. Lê uma local d'O Pai:; de hojo, relatando motor. D senltor fica encat•rogado do abrir-. 

· um incidente occorriuo no gabinete do Sr. uma dovassn om toda a minha vida publica. 
1\Iinistt·o·da Viação, o lliZ qüo, não de.3ojn.ndo e particular, c si qualquer causa menos di
iLCcusn.r sem provt\S robustas, espera (lLLC al· gna nclla f'o1' d.:!scobertíl, ou lleixn.rei de ser· 
gum cJllega, denb•e os lll'e::~entcs, venha dat• Ministro.» - · 
i1. Ca.marJ. os esclarecimento.~ que se razem Respondendo a um apa1'te do Sr. Marco-
precililos. ' . lino Moul'a, ó orado e esteanha que .13. Ex., . 

O facto relatado minuciosamente nos dous . um homem illustl'c de seu paiz, um caracter.· 
orgãos do publicidade 6 de gravidade ex- sem jaça, se dôa da~ · cxpressõe.:~ ~spm'as em. 
trema. · Ellc de v. e ser explicado, para que se pregadas contr~ aq uelle . que :ten&ou --ultrajar.-

- possa fazer justiça. ao -Se. Ministro da Via- u:m Ministro de su:;~. .patria e cuja honra e 
ção, sio caso :é .inveridico, ou no · caso cou- cujopassadofaze1._n p<J,rte do,patl'imonio na-· 
te?;rio, para.que S. Ex . . seja. apontado á ex- cional. ... . ' · -- - .· 
ecração publi~a. · (Mtt~to bern ; m.uito bem). A poSS3 do documento; de. que se -trata nao· . 

melhorãva a situação do Ministro nem a- de· 
_· o Sr. Luiz Dorningues diz que . seü ftlho, porc1uenãó·era o titq1o de .credito 

. t"ol convidado .J)Clo illustre Sr . .. l\Jinistl·o .e sim uma d13claração de qu~ as .lettras es~ 
da· Yiação pa1•a; se~\ advogado .. E' e:;ta a sua tavam em poder do Sr. Aguiàr Moreira. : 
pi•oft~São, · e não a co.n.-;idera inc3mpativel O Sr; Ministl'O da Viação já encarreg<HJ; 
com '0 exercicin do mandato de Deputado. ao Ol'ador, _como advogado, do apurar essas-. 

Trata-se de um ca·3o de· vingança me.'5q ni- responsabilidades e o processo seguirá. OS.· . 
l1lHt .(lc um fuuccionario de.mittido. seus tramites lcgaes ~. · · 
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- - ' O oraaor é o pl'imeiro a recónhecer os com o decreto n. 389,de 13 de jUnho de 1~ll, 
· .:reaes ·serviços prestados á . Estrad;:\ pelo Sr • . segundo o qual não se conhecem cirurgiões· 

Aguiar Moreira· durante as administrações s9não até a4aclasse. . 
.:Passos.e Maia; força, por(1m, é confessar que Essa mesma innovação se operou no corpo · 
S. S., depois de dcmittido, por _motivos que de saurle do. exercito; onde a 5a classe resul
·o orador não.indaga, exhorbitoudas norma.:; toú do preceito do art. 11 do decreto n. 307, 
'traçadas a um homem que preza a sua hom•.), de 7 ele abril de 1890, combinado com o ar- _-

··e a honra alluia. :Não 83 va,i recorrer a um tigu JO, da lei n. 39 A, de :·m de janeiro de 
--estl!angeiro para macular um Ministro, ex- 1892, que eshbelecau que os medicas e phar
_plorando a fcaqueza de um seu filho menor. maceuti:;os queentrass3mp~ra o quadro effe- · 

Esse é um expedient3 que em na~a abona .ctivo .fossem e.:;tes no posto · de alferes e 
·o ·seu autor. E pJrque . só depJis de de- <V1uelles no de tenento, até que,,, por esse 
·mittido o Sr. Aguiar Moreira vem a publico meio, ficasse o numero de ' medicos capitã?S 
:fazer essas acç_us1ções ~ _ . . · e tenentes reduzido a 40; e o de pharmaceu-' 
· E::;tâ certo que o illustra Depuhdo pJr tjcos tenentes c alferes a -lG . em cada um : 

'Minas, que.ha pouco occupou ;t teibuna, si se desses postos. 
·encontrasse em identica emcrgencitt,não pro- A respectiva ta.bclla de g'l'atificações ante
-cederia como o Sr: Aguiar Moraira. (Muito cede hmbem a essa . creaçã'J no_ exercito e 
·bém; rnuao bem. O oradoJ· J cump~·imenlaclo.) coni:lta do art. 24, (!o decreto .n. 946 A, de l _. 

de novembro de 1800, porém ficou estabele-
0 Sr.R.ayn1undo de 1\tih~an.tla · cido p:~la repartição competente que a~ gra

:_: Sr. Presidente, o prec0ib c.:>mtitn- titicaçõe.;; de cirurgiões de 5a classe foE!sem . 
.ci()nal de.termina · riünha pre·>enç:t mo tl'i- as que percebem os de 4a. classe; · · • · 
l)umi. .p::tra justificar um project') de lei, Os cirurgiões. da <:Lrmada foram menos fe- · 
~njo fim · con;;h:te em continuar a execução lizcs ou, <tntes, foram menos cDnsiderâclos, · · 
do·-a,rt. 85 da Constituição da Repnblica, que, designon~s3 aosda 5~ classe a geatiâc:1ção do 
para .. ser · cop1pletamente o b . .;ervJ.clo necas- 2~ tenente do corpo da ·arm.atla, .cuja!'l vanta..,. 
sita de tempo e applicaçao de'tid.t dos p::>de- gensem plenitude são muito outras;attentas 
·.res· publico.; e esforços pro fi >sbnae,{ .. , · .. · · as condiçõesque oi> destinguem ante a con..;-' 

-V a. mos fazendo e.:;?e kabalho por piries. O-dição deJmi eienrgião ·que não ·tem curso 
Os officiaes .do qnadm e da. 1 ch1.s :;e~ an nexa > mi lita:t·~ - · · · - . · -

-dá arim.dtt te em a.3 memú,; pJ.tei1tes ; mac; O peojêcto que stibmetto á. approvação . da 
· <tinda não perceb :Jm , ao meno r na 5a. cla.:;:;e Camara vem co_rrigir _ ess~ anom:tlia, fazer 
·ilo corpo de . saude, as . me.:; mas . :vant~.g·ans. .justiÇa melhorando constitucion<tltüente os . 
' ' A admi >São üo corp::> de s:mda da arnncla. . vcncimcn tos dos c i eurgiões de 511 classe da .. 
era, feit<l, tio ·posto de lo tenente, di.l-o o de~ · armada, ao 1u_esmo. tempo que . determina· 
,creto_n, 683 , de 23 d2 ago.:;to de 1890, c em e con3erva as :vanta.gens que· justamente. 
1892: com o decreto n, 40, de 2 de f :Jve1·airo, p3r~ebem . os cirurgiões de igual classe 110 
foi.elevado a 48 o nmllero de . clrurglõ::n de exercito. ·- _ · · · 
-4• classe. ·· ' · Qw:it' o projecto c1ue,_ em victucic de um 

Procu-rou o decr.Jto n. 87,· do 20 dà se tem- decreto lugislativo, perceb.:~m os cirurgiões· 
bro de 1892, ttrnplia.r o art. 1 o, § 6° do d3- de 5a cln,-;se no exercito e a.rmada as mesill(~S 
-creton~ <10; cb 1802, det:wminando que a ad· grêtLitic::tções · designadas aos raspcc·~ivos 
missão ele mcd.i.cos 110 . f;erviço di.t :: a.- 1li'tl.dU. c i r'iH'g:iões tle 4a classch-
SOl;ia execntn,da., cecando~se a 5" cta-;se com VozEs.-Mnitos bem. 
-28 cirur!l:iÕG_,, 2os tcnente3, e l'i.\duzirH!o- :c :.t 

~ 0 SR.. RA.Yi\IUNDO m~ MIRANDK-0.~ venci-4: cli:tS::l3 a 2~ cirur·giõm, 1 os tenente.,, pe1o montas dos ciem·O'iõe.' de 5a." clas'e. no exercito 
:~~rid~~'een_clnmento d:t,; vagas qtu se fos::cm, elevanl~sc .-iw i;ot~d d~ 483$500, ~ssim p~trcel~ 

Gomo decreto11. 1.572 A, de 19 d_e ontu- ludos : - . ·· · , 
bro da1893, que re.,tab.üeceu o regulamento Soldo. • · · · · · · · ·: .- · · • • · • · · · · ~ · · l4Q~QOO 
que·bn.ixouci)m o decreto n. G83, de . 23 de Ettp~s .- .. :::···:............... 17o~OO 
.-agosto, se constituiu toda <1 legislaç~o sohre. -Gr:atificaçao de 4a classe.-...... 1~0'1\:000 

_:a 5a cln.s:>e do corpo de s:tuclc. . Creado ................... ·..... ~0~000 
Mas ex.i:')te uma lacuna que fere a eqni- ·---

da.de e não se coüípatibiliza, coú1 o principio 485$:500 · 
,consagrado p3la Constituição em seu art. 85. Dcsconta.m·: 
-.. -E'/ 'as;im que a creação da 5a clasae no Imposto sobre vencimentos ...•• 
corp'ode· saude da armada é posterior 'á :Montepio ...................... . 

19$496 
-4$000: 

tabellà regulando as gratificaç_ões que deYel).l 
J~erceber os officiaes do corpo da armada e 
cla'3ses annexas, que . ainda vigora e vel11 

23$496 
São sou.) vencimentos liquklos 462$0Q4. · 
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W:;r~~~TIW-~?f;J;,~~lf0tt!j7;~~,~~e~~rt~-~~~~~á~tp~~*~~~~71~1f~~i;~~-~i~~tK0t~~~~~_. 
ú·::-:.: ;-:bs d~~ ci~~i;giÕes ·de.sa' cl~s~~ ~a. armád~~ ·J~~t~. ;~axi~Íhé·-~i· ·~Ítende~mos .(~1~~~~tudc 
: __ · equivalein ao total de 481$500, assiút par.cel~ do aSStl!J?.pto~ : · · .. · . 0 . . . . :·.~: · . ., :. 

':;:' : 'la.dos : . . . · · . · .:A de:,'Peza coro · .o . ~xército já. · · · ··· ·· 
· · . Soldo . . .. .• · ... -.. -~ .. · .. --~ ..... -, ....•• · .140$000. · ·está ~senda· ·. fe_itu.- e··com muito, .. _· .. , · 

,_..Etap~~ ·· ·_!··•···•·····: .•.... l· ··· . 175$500 . critcrio,e _n_a. a.r.~ada pe1·..; 
·. Gratlficaçu,o do 2• tenente do · ·.cabem os Clrurgw:Js do · 5~ ' ,_ ... ·. .· . · 

· · .. c()rp~ da armada.. . . . . . . . . . . . 146$000 class~ actu~lroen to.; . ~ ... ; ' .! :·· • :: SJ>%99r} 
. Groa;do .- •· ... .... ·.......... .. . .. . · 20~;000 V encerao ·mais ... .. ... .-~. . .. . • • ·· · 109$844 

---- Augroentopara ·os !3 que e:x is~ .. · , 
~81~500 tem actuahnente ... ... .. .. , .• · c l :427$972 

·. pê.~contam,· qua.nd.o d.e:~eÍUhat'"ado:s ·: .. · ,. ·Quando forem preen~hiilos os·, 2$.logare5 
Imposto sobre vcncimeJ)tos nos o. a.ugroento de · despeza. entc'io . s_e . ele:và.rá 
. termos do art. 4o do decreto {l~Cila.s a 3 :075$632, o que não in~ue p ara.: 
n ~ . "2;775, de ·29. de de~embro descquiUbrio orça.mentario. (Apoiados ge-

. de 1897 ... _._ ..... ; ...... . .... 17$510 raeo~;) __ j t. b~· ·-.t"t' . d 
Vulo.l' de uma. etapa. conforme o· · · pro ec o.'lue su me o·á a:prec1açã.o ·:\. 

· · aviso de t8 .de març.o de 1895 39$000 ·Ca.Ii:J::-traé o seguil)te : ... · '. ·. . · 
· .··Montepio; decreto n. 695 de 28 O Congresso :Nacional r esolve : · · 

. de agosto de 1890 .... · : .. .. • • 4$000 _Art . 1. • Os cit'lll'giões de· . 5 .. . classe no 
----. exercito ·c a:rma.da .perceberão as .mGsmtis 

. . . 60$51~· grati6.cações que · os resp:}ct ivos · cirurgiões 
· ,_ Vendment'>s liquidos- 4.20$990. . . de 4" "Cla.s ;e, · .· · · . .· · · . · · ·.· . · 

'·.. Quando embarcados, deséontnm . em seus . Art. 2.•. Fica_ o· Governo : autorizàdÓ · ~ 
. minguados recursos a quantia de 68.,~ •. sendo: abri~_ o cr.::dito :preciso_. pal'!J. . .i:!.nrnedill!tlli ·. ~x-, 

413$, importancia. de um terço da,s gi'atifiéa- ec~çao desta let. . · . . . .. < · : ...; 
sões para'rancho pala s~ observaçã.q das ta- Art. 3. •. ~{.evogaro-se as lexs ·; .~ dl~P9S1ÇQ~S 

.. _tJellas annexa.sao decreto n. '389, de 1891, e _em contrarw_; .'. · ·· . · :.;·:-- · . . · _,. . , . 
. _._20$ :pa.t•a. cr_eaao, •ficando deste modo os"ven~ . A,.Ca:mat•a JUl~.1rastl_br~ ;a. _Just~ç~: e :: P~O· 

·. citnentos liquüfos do · ~irttr~iã.o. de 5~>_ chs~~ ced.e.n~xa que ass1ste.m :J:() P.l'OJ~ct~.e. .. · nã.o~ con
. ·: reduzidc:s a 352$9go, quantta notoriar'nente sent~r"' em S!!a ~a~edo1:1a e :patt~I~tisJno __ g_nc· 

. . 1 nsofficien te pn·a .a manutenção coiúeniente continue preJudJCad~l U!Ila classe tãO ·4i~tinçta; 
,~ ·-·. 11_:; u~ funccionario_; cuj~ ea,tegoria . e :·condi~ (Muit9 _bem; :m~~ito ~~~· o--o,·d~o,· . .ê. ~~,~pn'-

····coesexil)-emmaioresre-".cursos. · · . .. ···.· . mentarlo) . -.. · _ · . ··._· · .··, . ~ . o . ~ ~ . . . . . . . . . . . . . . . - · ·. - .,_ . . . ' . -

.0. SR. ANTON~O l3~STOS E OUTROS .SRS".- . O @,r: Pi-e~ldent.e~O_; pfojé~~. fi.ci~ 
DEPUTAI;>OS Apolado.. . . . . . sobre a..Mesa:a.té utte1'ior d"aliberu._çãó. ·,.- · 
- 0 SR • RA YMUI\'DO' DE MIRAND.Ac :..- o·. pro··. CoroPar~cem m·a.ís os Sra •. 'Ut•bano Santos. 
jccto nã.~ }>rdjudica pessoa · alguma, equipa-· .José Boitêux, .'. Carlos . Má.rcellino,"··. Arthui• 

· mnilg . as gra.titicaçõ3~ · dos ciimrgiões· -de Lemos-; Arrtonio:Bàstos, lndto· do Br~zU;··Ser-
5~ classe aos do 4• na armada, fa.l-os ·perce- zedello (lorrêa, Joaquim P_ires;_ iíaymundo 
berem tanto quanto os do igual póato n.o Arthur; Thomaz Accioly._ Virl?ilio· Brigido~ 
exercito, cnmo se verâ . · ~ ·as vencimentos coro taes .2'ratifica~>õcs se José Avelino, João Lop~s. ·Francisco Sá, Ser-
1 ~ " gio Saboya. Eloy do Souzt~., Távo.r es do Lyra.. 

. e evarã.o a 590$500, qua·nwt que, soffrendo o Tr.'iô.da.de, Camillo dB Hol!a.nda, Ermirio Cou-
d~sconto de , l:ti$834, se. red.uz ao • liquidei de tinho, Bricio Filho, Ptm~ira de 'Lyra, .M:ala· 
462$"834 ; os de 5"-· clo.sse no excroito vcmcom quia.s Gonçalve~, Moreira Alvos·, Esmerai· 
462.~000 liquid()S. ' · dino Bandeira, Col'nelio da Fonsecn,, Estacio 

. O· Sit. ·NILO PEÇA'-'iHA- Pode1•á' não ter . Coimbra, Pedro Pernambuco,-Aifoitso costa, 
~·azão , mas V. EL estudou a questãç. · - :Araujo Góes, Raymundo de Miranda~ · Rodd· 

· ~0. SR. RAn iurwo DE MIU:ANDA: - Tenho gues Doria, Fausto-Cardoso, Castr.o ·n.el>ello, 
. toda e a. demonsti"ação ser{~ facil, si fôr im" Neiva, h1ilton, Tosta, Pa,iüa Gui1nal,'ães. ·· Sa~ 
. -: pug.nado 0 projecto . · tyr.o Dias, Tolentino doá S4'ntos, - Eçlua.rdo 

· . · · · Ramós, Marcolino Moura,- Gald~nQ , .Loretà , 
·. :· Os Sns. ANGELo · NETo, Jose' DUARTE E Pinheil'o Junior-, Irineu Mach;l.!}.o, .-· Héilriqué 

ouTRos Sn.s . DEPUTADos- Muito bem. La-gden, Oscar Ood,oy, Raul pu.rroso , Ba.rros 
0 -Sxt. RAYiltUi\"'DO DE MIRAi\'DA- Não im- Fr;mco Junior, Custôdio Coelllq~ Jú"aquini 

' plic"a o projecto · a.ugmento . de despeza _que B,reves, Estev:ão Lobo; Viriato M!\S~ax•enhi!-S", 
, apti.v,9re a orient ação econoúl.ic<.\, que deve José Bonifacio, João Lui~. Monteiro ·de Ba.r
·manter a Cam am; p r eenche mna lacuna. sen- ros, . PeJ1ido Filho, Monteü·o da. Si~veit·a • 

. si-vel e o augmento de dcspeza é ÍI}Signifi...: Adalberto ·Fa1•raz, Mayrink, LapdulP.ho : 4.~ 
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((T~:·1fi;f"1g~,;~:[}:Ir E''F }~:~:1i'c·'iY,:~L}i~i~- ___ ·--: ''"2'79!1 

··'~la.gaUíãeS; ·Artriur TOrres.·· o lei!ari; MK~i~J;. • ..•..• ú't. ~ .;~,~i:d oo;,1,;/,o ~;;Ü~i;;~:t'i~l 
Padua Rezende, Edmundo da Fonsec<\ Ca:~ o credit_o pl'BCÍSO para friimediata; execução-f0 
jado, Paulino Carlos, Aievedo Marques, 1-Ier.;.. desta lei. ·- · . _ · ·_ -_ : -- _-. :: _,_, 

'~menegildo de Moraes, Ovidio Abi'antes, Be- Art. ~.o ?-evogam-se as leis e disposfçõ.e-SÓ 
nediato ~~ ~cuza, Lindolpho Serra, Mánoel em contrarw_. ·. _ -- · - •· . . .:c,· . ,:;~ 

-Alves, .X:wiet• do Valle, Alencar Guimarães 
. LaTi1enha Lins, .Carlos ca.valcariti, Ba:rbos:~ _ Sala das sessões, 22 de -junho· de l90L--> 
· Lim:i, Germano Hasslocher, Francisco Alen~ Raymundo de Mjnmda. · ' · ·f 

cU:stro,Victorino Monteiro,lUvadavia.Córrêa,. E' annunciáda a votação do parecer n;242iJ; 
Alfredo Varella, Campos Cartier c Cassiano de. 1901, reconhecendo ·neput:.tdo p3lo 5° di$~ · ~ 
do Naséiniêtrto. . - 1 · · ·tr1eto- do Es~ado .. do Rio- de Janeiro o .Sr.< 

cDoixâ.m de compa~·ecer'êom causa ·p:1i·tici- Pauli,no José Soa1'es de Souzâ Junior, _ com;, 
pada os· St'S. Ga,stão daJJunha, .. Pedro Cher- voto em sepa1•ado da minoria da Commissão·. 
~ont., Anizio ele Abreu,João, Gayóso; Pereira (discussão ·unica). . . . . . . . .- . 
l~ei~; Gomes de Mattot:, . Fr.:mcisco Sodré, · · · \ -·· · ·• · -·' 
l<ehx Gaspar, Vergne de Abreu, Aucrusto. de ,· O Sr. Ild~ronsó Alvim-Peç'ô.·; 
~l'eita~, Dionysio Cerquei ri, José Mon.jardim, a palavra pala ordem. - ··-·· - _:, ~ 
Sa~ptuo Ferraz,- Martinho Camp-os, Sit- - - · - ' - · · · 
verra. Drummond, Mirand~.t·Azevedo; Va- t~ O-~-..-~ í?re-~idente~Tem a palay.I·a-: 
lois de Castro, Araujo- Cintrà e p1·ancísco o nobre- Deputado~ . --· . .. -. ' -.. 
Mour.:t. , _ -
-. ·E sem. Çausa. os Srs. Soares Neíva, João 9 Sr ~ -IldeConso AI vim (pela i'; 

.. Vieira, Rodrigues Lima, José :M::wcellino,. ordem). vae dizer-por que razão ma.ndouAi'-:: 
Heredia d~- Sá, Nelson d() --v asconcellos, Sá Me:sa-' a el.llend~ pyopondo a anniilla.ção ·: da<é 
Freiré,. Deoc.Ieci;:mo · de_ Souza, __ Francisco elmçao do 5o distr1cto do Estado do Rió _ de'• 

· Sállésj Neee5io ·Tavares,. Lamounier Godo- Janeiro_.-· · · · .. 
- fredo,)Heliriq~e Salles, Lamartine,,~et•nando Notou que a· redaci;1í.Ó do arL 8° ··do~'· 

Prestes, Moren'a,da Silva, Joaqu.im Alv&.ró, Regimento era obscura .. Procurou, então ·~ 
Luiz_,)?iza, Oincinat.o Bragti, . Alfecdo. Enis, é?n,sulür a juri§!prudencia parlamentar.::~~~ 

-~ ~~arça;tEscqbar, ~?ares do3 .SàT1tos.~ Angeío vm que immer:isos-. caso.s .suffragam· a ín"?0 
• Pmheu'o, . Am•ehano Bàt'.bosa: c Pinto da terpretação que dera ao art .. ~so do Rêa-i,Zi;: 
. . R_oclía ~ · · ,. ' · · · · .m.ento. · .. ·-· _.- - . •. -·. . - ··_. · _o ~~~~ 

. . . ·. . - · .. Lembra-se de _molllentoqi.Ie emendas··a.n:.-.. ··: 
• PRI~IEiRA.·R~\.R)'K~'A- ÜRDEÚ DO -DIA m1llt1.~do e~eições fórama.presentada;~ quando~~ 

se - d1scuha.m os pareceres reconhecendo ·.' 
:;;.-:· 9 •.•• @!r. _ ~résiciei.te _declara·_ ·que, os_Srs. 'Neiva,'Vieente d·e- _Souza, R.odolphq? 

·antes de submetteravotos as ·matarias con-· Abreu e Aus-usto.Severo.- ·- ·_ -: ::à' 
stantes -dr.. ordem .. do di~; ~vae submetter á Assim, apresen_tarid.o -.. a em3nda, andou de-; 
•lelib3ração da ca.mara ·o p~-?jactó o~erecido acc01:dõ com o ·que foiserripra decidido pe.là~;· 
na. sessão de hOJO, p,jlo Sr:-: Raymundo do Camara. · . · . -;: -• ·::-: 
MiraQda. _ ·.- · .• · ___ _ _ .. - '- Eis porq.ue pensa_ que se deveconsult:tr á.·· 

• · _Eni _séguida ~-lido, ,julgado objec~c:> ~le·'déli- C~sa, sem que isto importe em .desconsfdera~~~ 
. bcraçao . e enviado .. á _Commissão dei Orça- çao á Mesa. 
mento, o seguinte: '-- · · -o Sr. Seabra (pelam·deml. declâra-: 

J.'ROJECTO 

N~ 64 7" 1901 

que está de inteiro accordo com as · conside" 
rações que veeTl1 de ser. feitas pelo nobre.: 
Deputado por Minas. .._ • _ · .· · , -:· 
· _- Vota muito respeito .á Mesa, que aindâ': 

Dt · · · · · ·- ·a· r: z 1 não-de3mer_eceu da sua confiança. Dt_·sco_rda-:·. 
e e~·~tr~;a que os cwu1·gwes e ua c asse l 0 poréin, ·da decisão· tomada relativamente k:i 
exercito e al·mada pe?·cebarn as mesmas emenda do nobre Deputado por Minas, por~:·' 
gratificações que os · ?·espectivos .. cirurgiões que isso é arrancar a_ at_t_ ribu_ ição de· -t·l_ m_> 
de 4a. classe e- auto1·ü:a o ·Governo a abrir o . Deputado·.--· · . -~ 
credito preciso pm·a e.xecttÇllO des/(t lei - Qu&· dar á Camaea a. razão por que est<t;, 

pleiteando a causa do illustre representante;: 
O Congresso Nacional1•esolve : minciL'o. · _ . · · , , ·/ 

. __ Art ... t.o Os cirurgi<~es de 5a. classe no excr- Quet• votn.r pela nnllidade do.uma·eleiçã::>,,·· 
cito e armada· pet·ceberão as mesmu.s gra- que considera frmululenta; para não ser obri-.,. 
tificações que os respec~iyos · ciL•uJ'giões de gado a voto.r em qnom tem maioria mate,· 
4'~ classe. · 'rial de votos, --



280 

. .. -. . ?k,;~R~:~_fJ3~4.. , C~Lii.Ap;~{/ : 
•coe· . ...-......-....--~-------~---._.:..,:-:""-_,..;...;;;;.:__;_.;_;;.;.....;_;. ___ -,---,.,.._;.,-----------:---

:~ ·_-- · ~ O Reginiêrita de hoje é -igual_ ao Regimento 
~<_ de 1892 e desde esta época sempre se u.dmlt-

tiram emendas aos pa,receres que não fossem 
;..;.-__ assignadcis pelaunaliimidade da Commissão. 
-~; E não . poderia ser outra, a intet'pretaçãó, 
-:. :desde quese submctte o parrcer á discussão. 

-· OgenernJ Glycel'io, que nlnguem dieü, q ne 
não conhecia o Regimento, ·u.pi'estmtou va-. 

~ rias ~me__ndas identícas e lll!DC<t Se negou sua 
acce1taçao, desde que ellrw importas;cm nul.; 
lidade rlas eleições. Divergindo da intcrpt'e~ 
tação da Mesa, o oracl,Jr defende a,s prero;.pi-

;:t.ívas . ,dos Deputados e ,_ não considerando 
iuetra ta vel c inn:ppella vel o que di ,;s3 o 

__ iHustre Presidente; espera cj_ne elle, a quem 
: -vota- o maior respeito e em cujo criterio 
.confia, não lmsque revogar e::t; direito na 

;~ · Camara, até hoje sem oX)mplo em contea-
rio. . · · . 

Deseja que o Sr. Paüla Ramos, tão versado 
· .. como é em questões r·egímenta;\S, lhe il.porite 

um só caso de recusa de emendas a p.1e2ce
res que-venham á discussão. Senta-se con . 
. vencido de que o Sr. Presidente reconhe-

t .. cerá que os precedentes da Carilara não auto. 
;~;:.-?iz~m sua dec.is~o. (llfuíto bent ; muito bem.) 
~-~~ - ' -- _ . - . . 

:': · o Sr .. Paula Da01os começ:a,lcnJo 
; , ~.- a -díslJosis·ãó .do art. so do- -Ilegin1ento c 

· affirma que, do accordo com ellu., a Camara 
;L _tem uniformemente decidido que só mente as 
');;<emendas apr?sentada,s pelos mombt·os · dct 
;:< Cominissão o1Jrigain oparecm· a debate. 
!-::'/ .. . Dec~ara que div.erge desta int3rpt·etaç.ãó o 
~; :·.poderm appella1~ para a, Comnüssã.o, lem
~~).bran~o <'. sua atti~ude g, proposito da eleiç:ão 
":. ·. d9 Pw.uhy, a CUJO. parecer oJrereceu uma. 
,;~- emenda, que não .SJffrcu del5ate. 
;;.: . · Si, pois, uma cjnenda,' o!Terecicla ü, Com
(' i11üssão não c;briga. a Cn.mar:-' . a Lliscutil a, 
:r_-:não d<~ logar a debate, coiilo estranhar que 
~:_ : . o mesmo ::;e ·dê com r ela.c;ão a uma. emenda. 
t~·- , offcrecida., quando já o parecer está em' dís
!,· -cussão. 

:~ ~ Refcrc-~e o orn,dor (L interpretaçin dada. 
. _pela Mesa em 1895, que :firmou~ vcrda.deir<~ 

J . ., doutrina soln'o o caso c atnrma que desde 
> esta. época até hoje não ha, um só c1so de 
'; ter a Mesa acccitado uma só emenda nos pa.
.. receres em debate. 

i.\; . Com 
1
re

0
1
1
a.ção . ás emendas olfer~ci~as :pselo 

,,< genera f ycer10 e a que se re1erw . o r. 
~ . · - : seabr.a, o orado'l' _))rova com os arinaes que 
\ :;:: todas ellas fora1ú offerecidas, não- nos pare-
....... ceres em_ debate, 111as á Con11nissão. ... , 

· Cita um caso de um parecer un<1nir)lc, em 
-::<\ que o Sr ... José Mttriano a.presentoU, na coin
'' /' missão; v.ma emenda, e depois, antes da 
:.~ · - votação; requereu adiamento desta, afim 
}/. _de que a commissão exa.miU:asse novos 
5_1</:ô.ocumen tos, 
~;:!~~,~--~ /~. 

. ·No mesmo caso csti ,~cr<Lín os ·pareceres 
ti. 67, reconhecendo Deputado pelo 5° dis~ . 
t:>icto da Bahia o Sr~ Leovigildo Filgueiras, 
coni. voto em separado · c emenda, e n. 68 , 
sobra eleições de See.pipc, com emendas 
api•esentadas no seio da commissão. 

Na Ca1na.r,1, no coner dá discussão, não h11 
um . só praceden te . de 1895. para cá. .As 
emendas são apresentadas na Commissão. 

Responrlendo a um ap:1.rte, ctta d.iversa.s 
hypotllescs em que p::t<'cceres são dados á 
discussão e, no emtanto, não. podel'n ser 
cnwndados. _· 
. Termim.ndo, decl~i'a-se · de accordo com o · 
pro:;edimento da Mesa.. (Húito õem.) 

O §r. Seabra declara-se quasi a. r~ . -· 
l'CllBndido por se ter dirigido ao seu ilLustre . 
collegn.o Sr1 . . Paula Ramos, porque tem o 
desprazer de vel~o . pela, primeira. vez in
f~li~ na sustrmtação de sua dou~rina~ 

Affirmou o oraclor que torlós o:~ prece• 
dentes au toríza,ram a intelligencia que deu 
ao art. 8° do Regimenb , isto é, que ,só não 
eram súscepliveis de emendas os :pareceres 
un :mimes_; que desde CLUC o n.ão fossem, ·nada 
impe_dia que se os emenda:~sem para escla-
r·e~imcnto -da Camara ; _ . 

S. Ex. :1ffiema que·, ele 1895 priliU. cá;· não 
h<1 um s ó pwecer que;- não sendo uuanime, · 
thresae tido emendas apresentad-às no de-
brle. · · . 

Esta fait::t de pl'ecedcntcs não póie levar 
S. Ex. <t conclusão a c1ue chegou de, pelo' 
facto de se não - ter O:ffel'ecido en13ndas no . 
debate, serem elltL'5 iuadmi-;siveis.' , PaT<l 
assim conclnil', S. Ex. deveria, citar um caso 
em ttue a l\Ie:3atives~e l'ecusa(lo a, acceít'a.ção . 
de emenda,s no debate, e cle::;dc que- o não 
fez, pot'q11e t:tl hypotlle-'::e nanca. ?~ deu, não· 
h a, precedentes ctuo })JSS<tt1l snr invoéados em 
apoio de sna doutdmt. 

A in '.erpretação unica. quo })ódc ter . o : 
ad. 8° do Regimento só póde ser a que deu 
o o eadot• : os pa.roceres una,nimes não podem . 
i;er ·emendas, l)Or(llle n::Lo soll'l·om.deba.te, os 
que, porém, não o são , podem receber" emen
d<l, quer pm·antc a commis.~ão, quer durante; 
o debate. 

Sah.c que o Sr. Presidente decidir<í sober::L· 
narnentc, e não c1uer appellar para a Ca
mara Ll<~ clecisão de S. Ex., confia _ no seu', 
ct'it8rio e justiça, esp0rando que recónsidere 
a sua lH'ilneira cleliheração. (Mu-ito be11i·; 
muito bem.) 

O Sr: l'\.loreira Ah.rés-Sr. Pre
sidente, direi apenas (luas palavras, em 
resposta ás consideraçõe::> que acabam de 
~cr feitas ·pelo honradt> . representa-nte ele 
Santa Cutharina, meu illu;:rére amjgo, pe
dindo a S. Ex·.; cnj t competencia, sobretudo 
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. •em matt3ria r~gi~ental~ é _·. p-~1~ todo·; rb~~~ ·missão, que não pó de ser . obrigada a diu~ · .; : 
nhecida. e respeita da, desculpas, . si ouso de- parecer em con ti.•al'io ás suas convtcções. ·. 

1 

·vergir do fieu modo· de ver, ne.;ta qüestão, Entretanto, a regra geral · estabelecida -~ 
-que ·se ·· me afigura da maiol' imjlo1·tancia, pelo Regimento é e:'lta : todos os pareceres, : 
pois ell'f.eiide directamente com prerogati- como todos os pro,jectos,- submettidos ~ - dis
vas nossa.~. qile, uma vez acceito o alvitt'e cn:::são, são pas ~v eis de emendas, menos · 
por S; Ex. uéfendido, serão grn.ndémentc aqueW~s que se referem a reconhecimento de 

.cerceada'l. · ·.. · · poderes, quando unaninies. 
De.facto, ' quer em f<Lee das d~spo.Jiçõe:: do osa. DrNo BuENO_ .O processo de verifi-

Regimeoto,..:quer deante do'l precedentes co- - 1 d t d · 1 
nhecido.:;, não póde S3r recu.::ado ao DeiJU- CcLÇao cepo eres .é o o esp.3cm . , 
tado o direito de· apreJe-ntar emendas a O Sl-t. MoREIRA. ALVES- Sómente nos 
pareceres sujeitos á disclUJão, I'efiranHe· ca.sos· express~mente determinados no , Regi~ 
embora es•;es paracercs ao rcconhecim<Joto menta, e V. Ex. nã.ü será. capa.z de mostrar.:.. ._ 

-ele poderes ._çl.r . meinbi·o; da Cam<tra. me uma -só disposição em que, ao menos in· 
·(Apoiados . .) . dii·ectamente, se e3tabeleça que Iião é'licito . ' - .:.; 

O no1Jl'e Deputado Í L\Z grande cabocht (la apresentar eínendtts, p3rante a Camara, à : 
ausencía de, precedentes de l8'J5 pr~l.·a cá; pareceres sujeHos a de'l.mte. Nós é que não 
-que venham contrtiriat• ê),· deci:x'to dti. Mc.:;a, podemos estar a crear excepções, e a demit- · 
'tiio calorosaníen.te -su~tcntâda. por S. Ex. ; tir-rios de prerogativas que .a propri<t lei : · 
· ma.-:, tomo a liberdade de perguntlL1' a S. Ex:; !los concede. . · . ·. . . · . . .. , 
·Clll9 fwon·~ecimento extraordinario occorreú Mas, d.iz o homado representante de Santa · .. 
·naquelle anno, de modo a que não possam Cath:wim., tanto il Camara está ·convencida ·· - ~: 
sm· invocctdac~ as decisõ3s anteriormente to- de que lhe não comp:~t(? o dit'eito d~ ·propor · 
1111a.das; · oJ . preceüo.1 _ent;ão estalJelecidà :, emendas n. pareceres da. natureza do de que 
-cgmndo é cer-to que nenhuma alte1•açã.o sa l'- oranos occppa.mos, que as não tem apt;esen" · / 
~frcrain as dispo-üçõe; reg.imentae~, que pO:. tado até hoje. Esta conclusão ~tãoé logiéu;~ :cf 
clen~ ser-invocada·: p:tl'a o ca;;o 1 . · .. · . . · (Apoiados.) · A' não a.preêent.a.ção de taes . , 

St·. P1•esident.e, de tudp quanto cónheço do emendasexpí'ime pura·· e simQlesmente que, <•r._;~~ 
:Regimento, de tudo qpanto aqui há occor- a.té o momento ú.ctli.a.l. a. ser exacta. a allega- , •'.<:~:: 
rido em ma teria de--=raco'nhr,cim~mto dJ po· çã.o, aGãmarn. _ tem estiido SJmpre de accor~o , · < :;~~ 

.' tle!'es, anbs ou ·. depois cb 1895; parec2-me. com a Commissão, a.cceita.ndo uns o voto. d·1 . ~ "' 
· ·fóra de duvida que, a nã.o Mr no ·caso de· maiorh, e otltrós o da minori::t. (Trocam-se : ::/ , 
:parecerd:J unanimes, podem ser ap1·esentadas apa1·tes .) . . :. . · · · _ · ~-
·em~ndas. perante a Cama.ra, a. qucrri, ca.. Pcrdomn-me·os nobres Deputados. Eu não·_; i· 
'banclo o direHo de· cli:':ctrGii\ eleve igualmen<e e;tou discutindo· o caso d~ saber si a c.~n~a,!;a 

· -caber o de emendar, aliás seria inutil a dis- deve ou não ser consultada sobre· n. dec1sao · ~ ;~: ;~ 
ctBsiio.-(Apoiàrlos. \ . · I hont'3rnprofel'id:l. pelo 's)U il.lustre Presidenté; ·' ·;o' 

Ora;supyonha v. Ex., que, do. delJato tra· qne sa1mbem· a estima., o 1·espeito e a consi- ' ·-~:.i 
vado sobre um dado plrece t;, se verifica que de1·ação quo me merece.~. · 1 

.a yQrdado ,nã_? est<L nem do lado da maioria · 0 SR. Er,PIDIO FIGUEIREDO _ Co in o a toda ;_~-~;! 
d~ Conumssao que dou esse pal'eccr, nem n. 0.111~ ·a. · · · .. .. 
tao pouco do lado. da ·minJria, qu~, ap ~~,e- < 

1 
"

1 
· 

' sentou vot'J c ~n s~pn.rado: qual o t\'\Cur;;; H1 O SR. :MormiRA ALvEs- ... mas apenas, · · · ,., 
Janç:tr mão, pá.ra que a C<i1nara tomoo ter: l'Gspondendo (L::; con::lídet•aç:õss fel.hs yelo. 

· ccit·o a.lvitrc, deixando assim de pl'<~-tica.r nobre Deputado por Santa Ca.thal'ma, lJro
.um actoinjusto~ . Cliro tornar evidente o dir.:üto que nos as~ 

9 SR~ PAULA. RA1-ros-Pódc rej0ita.r o pa- · sisto ele apres;m tae emendas a. pareceres su-
'l'ecer .c o voto em separauo. · · jeitos á discussão. 

0 SR. MORE!I{.A ALVES:-Mas, que necessi- O SR. FAUSTO C . .\Rno3o-E muito bem. 
: . dade ha .de recorr.er a }Jrocesso tão ·, com-

plicf!,do, quando tenios deante de nós sofução 
· mais simples, mais raci011al e de perfeito 

. accordo com a lei que nosroge ~ Segundo a. 
!hypothese formulada pelo . no bee Deputado, 
a Ca.mara. rejeitará o parecer o o vot;o em 
separado, voltando os . }Japois ;t respectiva 
Commissão; mas, si os membros dc3ta toi· 
marem em apresontn.t• a mesma. s:.Jlução, 

··e não houver quem, perante clla, apresente 
.emenda, não terá 1im n. lLtcttt assim estabc
Jecida . entre a Camara o a mesma. Com-

Cnmara v_. II ·. 

0 SR: ]v!onEIRA ALVES-'-Sr: Presidente~ O 
digno collega, a. quem .tenho a honra de rc
spomler, não encontra11dO nas. dispo.:;ições re
gimeni:aes nem tão pJuco nos precedentes 
argumentos }Jara s:1stcnta.r a sua. opinião, · 
procurou, ln.rlen.n(to a qnestü.o, ncgae o valor 
desses mo;mos precedcnt.cs, affit•ma.ndo que 
os ha om todo.1 os sentidos, de .. modo a não 
poder formal.' juri:-;prudenoia, c, a proposito, 
citou,. além do outl'os,"o facto occol'rido em 
1897, por occasltí.o de tratar-se das eleições 

. 3G 
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!l~~~~~}~~:·'~'f~~~~~~:~~í?5~9;t~~~~~1~A~!:t~~~~~~~~~~~(~ ::~S~~,~~:-~~~~~:~~:~~~;y:Ht?.r;~~: 
~ :;~:'ao ;4° distri(itO. de P.erna.li!buco, -em que di~;;e I . :· ,; o Sr: Jose Ma1·~no aclia ciue, si -.0 Sr. 
~<> S. ;E,xi, r<>correndo p,ara isto á. _. synopsa dos ·presidente não acceitar o 1'eque1·imento, tle
~ - :' ncissos-:trabn.lho~ ·da.quella época.,:· .ter o pa· vet·;! implicitamep~e accaitall·< a·· di~cussãó; . 
,~:,·~;:reccr, rpconljJ~cendo o hm:nildc or·altor qltO requer, poi.;, · em 'Pl'ímeiro logr.r que, lle 
~ó.f. ·tc.m·a. honra ·d. dirigir-vos a ·palawa, · em- accordo. com o m·t. 8" do Roginiento, :per
r --.. bora una;aiq~e. · sotTriM di~cussão. . . mitt\\ o Sr. Pre.>idente a di8cus:ão sob1'é é~ie· 

A ~ynôpse es;.á errada, como demons~ra.rei pa1~ecet', dámlo-o para. a ordem. do dia,_ re-
. com aJ~itu.-a dos Amtaes, que tenl1o eni,.re Herv ... ndó,~c o orador o dil·eitG de àpl'esentM· 
. . .inã~s, ~: que cdnstittieJ:l· a histor_ia tiel do que o, req~erim~rit? qu~)ú. a.nnuociou.>~ ·• · .. .:.. 
-~· , · a.qUL se IJa.r ... ~a. 11a.s se.>sues. (Apo1ados.) · · -D ·honrado Clda.dao, que occup·ava enta.o a 
._. . 0 ·sa. PAUI,A. RAMOS-Vou mostrar, Si c~,~odeil'tl. ~ue V;Ex.,Sr. President_e, tanto ten~ 
:>··;Y.. 'Ex. · quizer, qüe o:> Ann~t<'S <liz.em nmiLa. sabido honrar; aot.e'rmtnar o. Sr.-'J:bsà Ma
~~· ·coma. que ·não é verdade: · . . · . · ríano, proferiu as pa.Ja·vras qu~ paS:So alei\ 
: · -o SR. MOREIRA' Ar;V'F.S--'-- V. F.x .:- não tem e pa1•a. a,s ip.mestomo a . :liberdade de~re-:-

razão. E' JlQS:·iveJ que ha.,ja. g.randes inexacti• churtar a .attonção do illuS.tre ·m~stre ... 
,. ~· uõc~ n.os di:•cur<Jo;; .:Publicado.s, e . a:; ha. c<lm .O s1c PAu:LA RAJ\;os.-Não -s~ú~mestrc. 
,. · e1fe1to; ma'l a. culpa desse fact9 .. recá.e.~obrc · · · · 

c.:-:: .o_Deputado · que~ .não s~ d(~~ao· trabalho de -0 ·sn.. MoF.J::lR.A ALYBs- Para _·mini, ao 
;.· ... · ._corrigileos ou nã~ recla.1na . contl~a os ab~ur-_ ·ruc~q~ ,. - é. "E~s Q..S pa,la.Vra~ . .a (J,ue·nlt{aCabo de·· 

· :do.~ . que :po~vcntura. lhe · são attribuidos; referir: · ·- · · · 
quando se trata., p:n'~H'!r de um fu.c ~o occor- . <t ô -si-.. P~esidente.,;_ A ~fesa, a.utorizadti. 

. _ rido ·ne ~ta. ou na.qu-:Ha. ses*Co, -a. aut.orida.d-3 pelá lettra exjlresaa d~ Rc~itnento e fil':rila.d~ · _ 
:-:.-~dos·Anna.es . é incontestave1, e . ê e ;~e o riosso no.s anteced_en-te_s :que de'nam :esclarecer -o 
. . . C::I.''O . . . . . - . caso vcr~fl!lte, êntendeu que .nji.o 1lOdia._. pro~ . 
,-~:- ~O .é exacto que 9 pàl~ecer, :pelo nobre cedeJ~.dC:lUOdo· !J.iver.>O. (applatts~S ' {fel'aes). 0 
; ": .~ -Deputado citado,~ tenha sido da<lo para dis- nobre Depü,tadó;sob o pretezto dê'.{undamentm• 
>· .: -cüssã:o. pelo ,Presidente de então, que era o uma ·qucstito deo,·dcm, disse que ·ha;via pt•ece

~ meu illustre· a111igo o Sr. Ai'.thm· Rios, a _dentes pr-ó c contra ; JJ!.:l.S ní\o · ci~ou;- ~e- seri<~. · 
.. .:rruem, rne ê. grato' defendet•, neste momen_to, (lifficil farzcl"o, .· ·um ·só q uc .,vent(a em_.ap_oío .. 
:-:- ·.-:·~a i~j~sta. _c_enS_ura ~ que --lhO-: jrl~:qg·_qi~ .:s-.. Ex ~- de S_~a· (?pip_~~-o~- .... _ ... -. . - ~ . . . . ~ · ·-.,..._ -_· · 

••· __ -.. Y.eJ&'!TIOS o jl :~e dize1n o.;; Annaes;sobre a. o··sr. _ Jo'si Ma,·i~no·._:_ se·i~ d<i {nemõria, 
-/_sessão:de 11 de. mai.o.tle 1897, dia: en'l. que foi muitos . .. · .' ·,: - · _ . -- .. . ~ . . 

·,_,_~. y~t:~.do o a-llúdído· pa.rcco1' :· . .' . . ' · _- · - - · - - - - · 
~:~ > êAo 1}\eio-dt~ . .aberta a sesst'i.f> e Jidi):o expe- O .S1·. p,·eside)tte,....;;.... si: éntre ~ os<riiúítOs . . 
,?_': tlien:te, que .constnu de ·uma. proposi;.'\ do Mi- que conhece:; cita,sse Ó iionie ··de-U:Íllt este ros>.C: 
' ,··n:isteL·io <ia Marinb.a e de' tres .. requel'imentos, . . hriã: pa.i'a ·::'esclarj3cêr a: questã.o. ' MiJ:s taés .. ·· 
:,-:·foi ella·suspensad?D?; nâo lúi'I)Br awnero pa?:a precedentús .. nU:õ e~ístem~nos A~Íl(l_es 'di), Ca~ 

·_votar_ e C()rtsta,· u.·.- ord"imt elo .-.dia :· ap_enas de_ mn.ra.. · : · -' ·. . · · · .. · , . .. 
.. . votaçoes. .. . .. .· . . ~o ·. que ha·, é qur, na .sessão,·_ de 1894, co!n· 
,. · Reaberta. á um::l.. htW[l, ila: iar·<le, o.Sr. relag.ão .·á eleit>.ã.O do Sr ... Madins Junii:n•, a 
~-- - Ildefonso Alviin faz uma. -commuaicaçãu á. bancada . de Pernambuco ·offct•eceu :, uma 
· .·:Mesa e o Sl'. Pro;;iderite, declara.nilo . que se mnenda co-6.tra.i>ia. a.o re~onhecíiriento deste, 
-· 'ia· ontrar.: na ordem do dia., annunciou a ,o- senhor Depútado. : .... - -~ · 
.: taçao do parecer n·. 5·~. de l897~reconhecendo O pa.reeer m·a. una.nime, · como deve·Jem
: -Deputado pelo 4• distric.to do .Estado ·ae Pe1·- brar-so o. nobre Deputado, q,ue eatã.o _!;e 
: ·.nambuco o S_t'. ~oSé Moreira. Alv.es da Silva, achava Pl'C$ente. 
' : ~ coro uma. etn!)nda. do 81'·. José Mariano, ·que _ O s,·>/o~é Mariano.-~ .. Pa l'll. . que V. Ex. 
·:. na . o~.c~sião pediu .a pal~v_ra pela o1·d~m ... » · le~ianta· esta questão 1 Eu.esM,va. preso!. . 

V • . Ex. sabe, 81. Prvsldante, e sabam-no _ . . O Sr-~ p 1·esid.ente.-. .Quàndo .. düró ·presente 
. tod!):> ·o:~ no~.;os co negas q lie, ·em l'cgra, sr; ·~ 

__ não nega a. palavra quando _I>edi~a pela or-. o bóbre Depu~ado, quero dizerque,si :o.nôbra 
, dBm, nem á. Me;ia. compete indàgtu' do qu3 Deputado em pe:>Soa nãó"e$t&va. 'presente;·;. 

_ .. vae ·dizer o · .I)eputa.do, -qu:~.ndo faz if3Iile- . O fh~-. Jo$é Mw:iano.~ ·.Esta:va. em espiríto 
;.:· lha.nte peditlo. . . . · · _ · · . (ri~os). ·-- . , · . . · .> · · • · . 
c · Foi,_ pois, CO'ncadidit it palavra pela ordem, O Sr. Presidente ~Estavam. preJêntes -os .· 

n.o illustre ex-D ;pntallo por Pil~narobuco, e seus ami~.):J, que não oppnzer:t1'n .. erobar~os, · 
S. Ex., que já pt'Jcurám cr•e:t.r, perante. a nem o1m;at•a.m a execução dó Regimento, 
Commil'l~ã<J , todo~ os el~t1JD.l'aços ao meu l'J- como então foi entendida. · 
.c(mhechnonto, porque, (iesde que corue<,~ámo.> O segundo caso, que se ··deu, na mesma 

,, a·.:f}gurar em·· politica, somo> .· aílvel'.>arios scsslo da Caril.a.l'll, foi em relação á eleição 
· · t'J'aocos e dccidido·.>, .coRcluiu o seu- di.->eur&o de S. Paulo, ·do Sr. Mo1•eira dá Silva, que 
,·nos se_guintes terriws: · teve ~o.recer .fu.vorJ.vol o unariime·da Com-
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. mis.8ão . e : é~l1enda off~r'ecida. . pelo . s.r~, Adoi; esses l'f3ftUel'imentos 'Dão .teem cabiôie~to_;·:~ 
- · plíÓ Gordo, contra o ·ine3mo Sr. Moreira-da como sa_be o nobre Deputado. . : = '=· ·::~~ 

Silva. . . . · . . · . · o caso de Sergipe, ta.mbem de 1897' · e<~w 
· ·Em ~ ambos os casos a Camara limitou-se á, que sJ referiu o illl!stre Deputado; está naS.~j 

• ·• votaç~o. - - mesmas condições do· de Pern:1mbuco • . Por~·i 
. o -:'Si·. Jo.~ê Mariano .~_vei;itiqrie a eleiÇão ser unanimc ·o p1recer, foi · votado sem :diS"~~ 
· de·. s. Paulo;.:que se discutiu om s. Chris" clissão,orando, é certo, os Srs . Glycerio-;: Jcisê;S 
tovão. · · · ~ · · Mariano, Ilauro~ Miil.ler e óutros, inas . pôi]i 

terem solicitado _a p:.~.lavrf\ p(}la o1·dem1 coíno:n 
O S1•. Presidonte .;.....;_Ainda pa1·á justificar- ;.udo consta dos Annaes, ·· que aqui e3tãói;~ 

· líq, declaro ao nobre Deputado . que.àlettí•a. quando - se .qccu.pam _ do ·que · se passou .. n.a,~~ 
express:t. do Regimento apoiav:a a deliberação :;essão ·-de li de . maio _daqúelle.anno, tendo~}~ 

-· po1•: mim ·fomad<~ · . . , sido· ~approvado . o pa1~ecer da . maioria .· d"o/~ 
iPeço . ao nob_re Deputado que combille . a CommJ.ssão, .. ·•· ... · · · · . - · .. .. .. . j~ 

dis:gosição do art. . . 8() dO. Regimento com a dp ~E á). 1894, llJrém; quando . se ·traton(l'ci. · eréA~-t~ 
§ 2° do art. 54 do.rp.esmoReginiento' ção do 1 o districto da Bahia, eqtre partes <:)!'~ 

·.. . A disposição é claríssima c a Mesa não nosso estimadq colreg:t 0 Sr . . Neiva e 0 s.r·~~f 
-fez mais do que obedecer ·á,:- dispósiçãoter- campo::: ,. _abt~fu~se discussão, por-_ ter si<:lo':) 
. minante . do .-Régimento,:nã.o J\<lmit ';indo .· dis" a.present~do não só voto . em separado, ·r eco-:.~:: 
· cus5ão; sobre os ·pareceresns. 53 e 54; uma · · . · ' ':1 
.... vez que ,_elles. tiveram . . a . unanimidade da nhc;)c_endo aquelle nosso. collega·, _a quem: <r._:, 
. respectiva : comm!ssão; e sub!:::J.ette.nao :as parecer da nilt.io.I'ia -fôra contrario;- ,;qomg.;jj 

emendas . offerecidas, de · accQrdo com. a :ama emenda, ·propondo . a nullidade da, re~~ 
let&ra . do Regtmento;· .á. yotàção da. Caina~a: spectiva eleição. . . . . . -· · · · ~ :.j 

o. nobre Deputado, concluindo a sua· ques- ·. ~r. Presiâ.onte;~ I}ãQ -q ü~ro demora~_-mêi na:~:} 
. . ·tão. de Ol'dem,_:que .já-estâ· re,solvida, disse trt.buna., n~m llJ.C atr~verta a occ~pal~'l>· cl~-~ -~j 

_, quese ·reservava·o ·direitodeapresentai·um ,Pou; 4.osbrllhantes · d1scm•:1os, aqm · prof~r~~ 
,<1~eq1.1e.rimento; -. - ._ .··_· .. "· ·. _· _ . • dq-~!: Sl·O:meunomenaos(!acl1asse envol-~11~.(?~}3 

Devo . di.zer :.ao nob~~e _ _D(3putado .. qü~, tm~ ell1 . urp dospre~ed~_!lpe~le~u~r(l,~os pel9 nó.);lreji 
..... : tando~se __ de tcma-<qilestao · .. encerrad~; 1sto . é,. _Deputado por:-='~?nta .Catha~ma! -.além de qWt-t! 
-. que- _ncio·,admit~e ciiscussiid,~· qualquerrequer'i. ac.a]la.Jl~ :pe4n~ , a; ;palavra o _Illustre r.op_re~~-7~ 

·. 111ento : ap1·esentado:· .s_obi•e ella- só -·]Jó.de. ter SQ.nt_ante_dl). :SerglJ)B, ,q u.e -J.!a d~. ~razer ;se~.~~ 
· _po1• · ]hn ericá.niinlu:tr:· a ··discussão. Neste sen- duyt~a,mu~taluz á. (llscussao . · .. _· > :-- \; 

·: :-: tido _· .· o ·nobi.•e, -Deputado ·· . . tem . direito: de . -,E, ao termii;~~_r, me · pe~n)ittirá V. EX,:~;~~; 
··.· : a present.ar . o,s .rqq ilerimentos que ·entender; Sr: Presiden:te, manifestar · p _ .. ·. pe~a 1'. q úe ex~·~;; 
· :~ ma.s· ··ri,ro . posso. ·.acc_eita1· . 1:equeri1<i.entos dç ·perimento de· ve1' o illustrado paelame11tar~:;' 

· .. adiamento, pQrqf;,e 1naterias ence1:;-adas . nã·i que: com t:tnta :·proficiencia costuma :Jnter,"~i:; 
: podem Ser.adiadas_.»:..:.:_: · . . . . ·. protae'as .di'sposições regimen;aes, ;:ainda 3;~;~:1 

~ Vê, pois, .o nobr.e Deputado que; como já .mals:com:plicadas; dando-lhe:; ~empra o · vêr-:-·~::r 
disse, a synops·e, a :qu.e· se~ sqccorreLt-;· está dadeiro $entido ; que tem siJo, .em todas _ :as~ 
errada; que; ainda neste cMo, a pre3idencia occasiões, b defensor enthusiasta d~~'l nossas~~ 
procedeu . com a )naxima cor1•ecção, não pl'ei'ogativa.s e,dos nossos direitos, afas·tad(>.~ 
abrin4o discussão sóbre o ,pa:recar, por ser dei caminho -quo tão brillúntemenie costun.;i.~ 't:·,~ 
unanime, e . _recusando; pelo mesmo motivo, tJ.•ilhar, para acceitar,como boa,U!'}la. soluçãc(~~ 
o requerimento de adiamento.· ,· . ·. ._ ._. · .. estreita, anti~liberal, e contraria a todos · oe:::J:: 

... Mas, si esse precedente não aproveita ·tw. principias, solüção que vein ferir de frent~;-r; 
-nobre Dep~tado, vein, entretanto, em auxilio .aquelles direitos e aquellas pt'erogativas ; :i 
da opiniã() que susten.to, pois dos concei_tos 'mas ... -q~tandoque bonus do1·mitat Homdus .._: ;.-~ 
emittidos pJiQ;digno. Presidente de então,: se (Muito beni; muito . bem.) . . , ··{.·~~ 

· ~~ é~ar~mente _ que, -sro ·parecer ·não fosse . · ~ . . · . -• . . ":_ .:'~·'-:· ·~;~~ 
~ U!}aninie e' sobre ·cne . sê- abrisse discussão, o ~r. Fauf!rto .Card()so (p~lci::B 

S. Ex. ãcceitariao réferido .requerimento. ordern")-Nunca se ,occupo_u de _ questõé3'~ d~:::;] 
.. . o SR; . PAULA RA;IOS --,- o . requerúiten to or.de_fl)., . porque pouco conhece. -o . Re~i~P:e~:(t<ú~ 
sim, emenda não;: poder-se-Iria acceitar 0 _e p~~ se.ac~a seguro para formular UJP:?.i}± 
requerimento d~ ad,iamento, · · . . _ op~~it~~a . 0 debate ·em uma altura supe~~icl~~}~ 

_O Sn;-MOREIR.A ALvEs-Ainda. neste ponto quaL a de defender· uma prerogatLva.:.dil,"ª 
nao tem razão o meu hom•ado amigo, pois, Camara. . . . . . · . · ··• · , ;: ,!~ 
oomo as .emendas, os requerimontos de adia- N_ão póde ser s?speito. á. . Mesa, a queirl;~~ 
men~o so podem se1• apresent<~dos por occa- multo acata, e mmto menos ao Sr. Dr •. _:vaz;·~ 
sião_da discussão. Encer1•ada osta, ou tra- de Mello, a qriemjá se. acostuinou .a vei':·coríL':~ 
tando~sa 'de materla que a. . não compot·~a, , um respeito quMi filial. . . .< · ~.:::;~ 

.. . . ~ - - - ~· .. <:~~H 
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::.·< . . O nob1•e De:putadopor Santa. CathaJ.'ina, não 
~:..:: a,l'gumentou com o Regimento, mas sim com 
;:_,•_o :procedimento que teem tido a.s Mesa.s de 
f;.Jt;95para cá.; S. Ex.,porêm, não citou qm só 
( facto, apenasdisse que, daquella data, para 
•i:':·cá, nenhum Deputado apresentou emenda, no 
~;,. seio da Ca.mara, a paracm• de reconhecimento. 
~'! Não se póde, porém, . argumenbl' com o não 
- :·acto e sim com actos. -
· · · Si o Regimento não prohibe, si não traz al
>- guma disposição especiâ:l sobre o ca.so, logico 
fc·. é que ellc.tem de ser julgado ·pelas regra') 
-~c. geraes, e estas permittem que os pareceres, 
:;;~··susceptíveis_ de discussão, so.tl"ram emep.llas. 
·",. ··• Mesmo que o Regimento ·tivos3e unin. dis
), posição prohibitiv<• neste sentido, a Mesa não 
'·• devia cumprit-ap:)ral)surda. As leis absurda.s 

não roem d.irei to a ser obedecidas. 
:~· ·;A Mesa não póde n;~.anter a sua r·esolução ; 
:;::.:. seria ir de encontro ao principie de que tudo 
!;;: .' que soff1'e debato é susceptível de ser emen-,> .. dado. ; 
:f~:: .. E, depols, não acceita a emende~, qual a, 
y:·· : hypothese para o voto de quem desejar an-
10+mullar a eleiç·ão '? E' tolhida .a liberdade do 
&~'f Deputado que pensal' desta fórma. . ·· 
·({;: A despeito da. veneração filial que tribuia 
:~,:;'.ao Sr. Presidente, não se admire S. Ex. de 
f'?.~ que, mantendo a sua resolução,. appelle ~ 
~>orador· paru.· a, ·decisão da Camara. E di~to 
,._i:c: não :fique aS. Ex.' a menor magoa;. porque é 
;~I;:.nm 'direito que lhe assiste, 11111)ellando para;· 
~~i'.<lJ.mjuiz superior. .. . · _ 
~,:C?:· E. S. Ex., qne é o symbolo dosraioscsi)arsos 
~.::, <l~s inspiraçõJs e dos impctos desta Camara, 
~.:t·: é·infcrior tl C::tm~u·a. intejra, da qual é parte, 
~;._ porqu.e ell~ é sobnra.na.. · . 

~--· ;:~~~~::;)'·i .. 
'! 

O Sr. President:e- A Mesa podia 
ter errado na interpretação do Regimento, 
ma~ ella Ml'edita q_uc cstâ com a vel'dadeira. 
interprei;ação e por is~o mantem a sua 
decisti,o. · 

. Não teria ella o menor constrangimento 
em acceitar o appello . que de sua de(lisão fez 
o Deputado Sr. lldcfonso ·AI vim, si a isto não 
s3 oppuzesse o artigo do Ioogimento que diz 
que a · ~res::t é quem decilte ques'tõe.3 de 
ordem .. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA-,- I~to nuilCa 
foi questão de ordem. 

0 SR.. PRESIDENTE_: .\lém disso, a MeSl~ 
tendo hontem decl;trado c1ue não acceitava. 
a emenda, poz o projec~o na ordem do dia de 
hoje, não mais em clisclissão, mas em vo-
tação. . · ' . · 

Assim. a. Mcna mantem sua decisão e não 
accoita ó appello dos nobres Deputado:s. 

. O 'ter. -.Seabra (pela o1:dem)
Sr. Presidente, esto.u- r2almen.te embaraçado 
e desejo que V. Ex:. me expliQLH3 como elevo 
votar, cu que sou. pela. nullidade da eleição, 
se devo votai; contra as conclusõ_es· do pa-
recer e do Yoto em ~;c parado. . . 

Aquelles que querem manter a sob~rania 
da Camara, só podem votar· contra amba·s 
a.s conclusões. •-· , .· .. · · · · 

O SR. Dil\O BuE:\'o . ..::.:.. Não-apoiado;. a so~ 
berania d<1 Camara. não· se olfcnde com isso. 

O SR. SEATIRA - AqueUes que. querem 
votar pela nullida.rle, como eu, e,· conside
ram fraudulmliia a eleição~· cstã;o impossilJí-
litados de vot:1r. -

·o ~r. Presidente- Não cabe U. 
Mesa informar ao nol;rc Deput!tdo· como deve 
votar. . · · · 

•·"' Ass1.m, s1 o honrado Sr. Pres1donte manf ivor a sua decisiio, o or:iclor appellu.rú pal':.t 
rff-~.a da CanHLrtt, a lmica competente pal~t'l'O· 
;p: . solvet', nlio umrL qucstü.o de ordem, mas uma ev q uestã.o de direito. 

'
: ... '._:.:, E a verdade é ClUC a. discus~ti,o tem ver- O Sr. Dino l3ueno(pcla oJ·dém)-
. n.uqucit·o a. ·v. Ex. que consulto (L C<.tmam 

F; 'sado sobt'e um::t questfto de direito, de attri- si· con(~edc pr~fet'encia, na, votaçã.o para 0 
~:f-. buição parlamentar, c S. · E·c não pôde voto ern 831)arado. 
i:,· resolver solJre uma qua,lida.de q_ue é da .. 
~;:;•:'~ C.tn~ara, sohrc uma attrlbu!ção c1no lhe deu Con.snltada, a. Ca.nuu\t concedo a preforen-
~;:·,·a le1, ou que ::t lei não llte negou. cia pedida .. 
k~·:O .· O nobre Sr. Presidentcnão.ha de permittir 

.~ .•. ·.~ •. · .. ~; ..... -.·.·.·.·.,·.·· .. ·q:t;te·. e .. sta Ca·m· ara,_· so_I.?bra,. de tantos corpos, ll: ;_· va. ser so.mbra de mats uma-a Mesa,-, que 
. < Qllé), · elege.tl com garl)o, para hem deste 
J· c,órpo, e n ã,o para matal-'o. · · 

~:~;• S. Ex. retr'oceda, n.fim de que não tenhamos 
;z:L~:· de descer ainda mais das nossas attribuiç:ões, 
~-~. :· e si não retroceder, o orador appellará para 
~f . que a Camara seja consttltada, para que 
~b·.:,· 'não seja ella despojada de suas attribuições, 
tf? e . neste processo ir · desapparecendo, até 
~{: ~ faze.r-:se sombra de tudo e do todos. 
~~·,:U ,~ 

O _Sr. Oliveii"a Figueiredo 
(:pela órdem}-Requeiro a V. Ex. que con
sulte <.L Camara si consente que <t votação se 
fttça pelo proces:;;o .nominal. 

Consultacla a Camara., é approvaclo o re~ 
qnerimento de votaç~ão Jlonünàl. 

O§r. Presidente_:_ Vou submettcl' 
a i'·otos a primoira eonclusão do voto em 
separ~clo, a qual· ê concebida no.:; seguinte~ 
tormos : 
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p.-, que-sejam approvadàs as ele.içÕes que Fernandes, José E:Uzebio; Christino · Ct·üz;'~.t 
.· tiveram · logar no 5° districto do Estado do . Gnedelha Mourão, Cunha Martim, Trindad_e, :-, 
· Rio de Janeiro, a. 31 de .março do corrente Silva Mariz, Ermirio Coutinho. Celso de :_ 

annü', nas 1 a. e 2a secções de V a1ença, 1 a . de ·Souza, Teixeira de Sâ, Bricio Filho, Pereir-a , ~ 
Barra Mansa, Ia e 2~ do Angi~a dos Reis, 4a de Lyra, Malaquias Gonçalves, Moreira :&1~ :'~ 
de Paraty-Mirim, unicade Porto de Flores, ves, Esmeraldino Bandeira, Cornelio da Fori:: ']: 
la e -3a do Rio Claro·. seca, JuHo- de Mello, E ;tacío Coimbrp.; : o: 

O Sr . . Secretario :n1e proceder ü chamada. Elpidio Figueiredo , .Pedro Pernambuco,~. :·, 
Os senhores que approvarem dirão sim, e os Affonso Costa, Joviniano de · Carvalho, ·Ro--. 
q-•c reprovarem dirão na:o. - d1'.i.gues Doria, Sylvio. Romerq, Fausto Car~ .;~ 

Pi·ocedeildo-se_ á Totação nominal, re.spon- ·doso, Seabl~a, -Eug~nio Toul'inh9, . Alves BM'.::·· .. 
. bosa, Marcolino. Moura. Galdino Loretb; ,:: 

dem,sim; isto é, approvam a primeira con- Irineu Machado, Henrique Lagden, ·Julio: '-
clusãodo voto em sep::n~'l.do._os Srs. Carlos Santos, . Theophilo Ottoni, Ildefonso Alvirii~. · 
Marcellino, Albuquerque·Serejo, Gabriel Sa:t...: Espcridlão,. Arthnr. Torre;; . Adolpho Gordo; _.. 
gado, Sá Peixoto, Arthur .Lemos, Carlos de Eà d d F · o -d- Ab t (4"' ·· 
Novaes, Antonio Ba.':>to.:, Joaquim Pires, Ray- rnun ° a onseca e VI lO ran ::~s · .)) : ' 
Inundo ArGhur, Virgilio Brigido, Thomaz o .Sr. Pre@idente-Votaram__;sm1, ) 
Accioly' · José Avelino.: Nogueira Accioly, isto é, àpprovara..m . a 1 a conclusão d_o votó <' 
João· Lopes, Francisco Sá, Frederico Borges, . . 

. Sergio Saboya, Gonç•alo Sou-to, Agapito dos em separado lll :Srs · Deputados · e votaram,~_:: 
Santos, Augusto SeYero, Eloy .de Souza, Ta- -na:o~ isto é, rejeitaram 43 Srs: Deputado~ . . (· 
vares de· Lyra, Lima Filho, Camillo Q.e. Hol- E' annunciád<Í a vo-tação -da seguinte 2a cofi}~~ 
'lauda, José Duarte, Epaminondas Gracindo, .clúsãó do voto eni s3pa~ailo: - ·· · -
Angelo Neto, Araujo Góes, Arroxellas Gal- 2\ que s~ja · rc~onhacido 9 proci;Iú:tdó. ~\ 
vão, Raymundo de Miranda~ Castro Rebello, Deputado Federal pelo mesmo districto .. o ·:;,;· 
Milton, Tosta, Manoel Caetano, Pétula Gui- D1•. FI'ancisco Rangel~P13stana. - _ · . . ' ·:--,: 
marães, Sa tyro Dias, Acktl horto·. Gu"in1arães, •· 
T--olentino dos Santos; Eduardo Ramos, Pa
ranhos Montenegro; Celso dos Rejs, Osc?-r 
Godoy, Augusto de Vasconcellos, ,Raul Bm-~ 

P1•ocedendo.-se á·-votaçãq, .reconhec3-se te:r :: 
sido. approvada por 100 votos contra. 20 ~:: -', 
totn.1, 120. · - · · · 

roso, Barros Franco Junior, Antonino Fialbo,. · · · · · · · . · , .· 
Nilo Pecanh::t, Lourenço Baptista, Alves ·. de · O Sr.l?residente-J?r.oclamo Depu.,. 1' 

Brito; Silva Castro, Gustodio Qoelho, . Pereira tauo ·pelo 5o dis~ricto ·· do .Estadó: do Rio. de :'; 
Lhnà, PGl'Cira. dos Santos,. Aureliano dos Janeü·o o Sr. Dr. Feancisco Rarigel Pestana .. < 

, Santos,. Martim Teixeira, Oliveira -Figuei-• . Vem t't ~.t.esu. ~ ;~3guinte . · .. · , '- ~ · -.:;-
redo, Ja<iquim Breves, Estevão Lobo, Vil·iato ·· .. :-_· ._-~~.·~ 
Mascarenhas, José Bonifacio , Joã.<:) Luiz·. :ÓECLARAtÃo , · ' 

~o~~;;~?r~~l~11~·g~!~~1~~. ~i}~~;d~0I;f~~~~ · Dcclúariios qu'e <~otamo~ con~ra· O'})<n~c~c~';-~ 
Carneiro de Rezende, Adalberto Ferraz. d~t minoria da Commissã.o, ·pm·que votamos-.,· 
.J~'eonel Filho, - Antonio : Za.charias, Landul- pela nullidmln . da eleição-, .. contormc decta~ ::·. ; 
pilo de · Maga.lbãos, S.abino Ba1 ·~·o~o, ·Ma.· rou tla.-.tl'ibuna o jH'im€.\iro / do3 ~ signatayios..\ :·i{ 
noel Fulgencio' · Nogueirà, Junior • Lin- . Sala da;; scs. ·s'J33, 22 tb junho:d_e IOOl· . .o....:-. ': 

dolpho -Caetano , Eduardo P-imen·:;ci , Ole· J. J ~ b · o 'd · ib · 
gari o Mt>.ciol, Rodolpho Pa.ixão, P~du:dto· u~sa·."__:~e~:~~ delt;z 0~0,./r:/antc s .-Al~:e~ Bctr~ - ~ 
zende, Gustavo . Gocioy, Malta JUI)tOr, Do.~ . ·.. . . · . .. . .:. 
mingues de Castro; ·nino Bueno; Oliveira. · ·. · _ _ · . ·· . • . ~ · - , . .. , .c . · . . : 

B1•aga, Cosro<>. J:unior. C~J<,l.do; Paulin<? Ca.rlo~, · ~-Sr.. Pr~~:de~~e,:-Es;:wrl~-a~ea~~)~: 
Azevedo Marques, Xaner . de Alme}(là., Te v tad,t_ -~ lwr<~,, des1o nq ~a1a segumla-~etr<t, 2'4::- .: 
xeíra B1~andao; Benedictó · de Souza., 'Lindot- d~, corrente,-a. segum;e Oi'dem do .dm: · - ~~ 
pho Serra, Manoel AlYC3,_ Xayierdo' Valle, . l" par~e, :até 2 :l/.2 Jwras ouantes: _ . 
.J<?ãó Can?i~o, A~encar .Gmmar<tes, Lan:c?h~ y0tação do·p1:ojacton. 42 A, deWqJ, 'Co!U;:;::_ 
~ms, Carlo.::. çavalcantl, P~ula~Ramo~. Fran 0 parecer sobre as emendás olferec1das na·. ~::;: 
c1s~o TolentJ:no,. José B~,1t~nx, . ~UB Gua~· 2:.. discuêsão do pi·ojec :o n ~ 42, d.este an_n9 •. -·;:; 
be1to,_ Barbosa L11na, G~~.m.:m_o Hd.sslocl~ci, qua :fix:1. a; força:-J de tet'l'a p•wa . o exerctcto .,_ :; 
F~"{l,l1cL:~? Alen~"'stro, . \• J?tOl'lllO M?ntcu•o, de 1902 (7Za discussão ; ._ . . . . · · ' . · · - ~i~ 
Rtya~<Wl~:-Corr~:~: v:spa ;~a~o de Albm~IG~~ {),iscussão.müca.~do .. pai>ecel· r1. 14, d~ I90n::2§ 
fi\lC, Alft~do \ai,ell,l, Ca~~l<t~o ~o Nc~SCl opinnndo no· sen.tttlo de serem acceltas ·a~~ '-f·. 
mento .e D10go .· L~ r tun_a. ( lll J • emendas o;!Ic;.~ectdas na. 3a discussão do pr,o~ ·, ·;;.:, 

Respcmclcm, nao, _os ~i·s,. Scrzedello Co~·rêa, jecto n ~ . 99 B, de . I 900, que reorganiza. a: .Jü~+ ':~, 
Url)a.no Santos_,_Lmz Hom1ngues; Rodrtgues ~iça d.o Districto. Fed3rat~ . . . . i / ·. . -~i' 



camara dos Deputados- Impressa em 20/05/2015 15: 11 - Página 1 de 2 

JUNHO· D~ 



Câmara dos Deputados - Impresso em 20/05/2015 15: 11 - Página 2 de 2 

N~íva,{:Únfa ~Fil~o, : ~rindade, CaÍnillo . de· _a. adÚl_dica.çãb, de JJens ·nas exeClrções' 
Hollanda-;·_Silva· Mariz,_ C~Iso .. do Souza,-Tei- geral, .com voto~ , em sep~rado do Sr~'~'' 

~ - xeira.:de Sá,-João -Vieira, ~Pm;eira de Lyra,.: _vedo Marqtles_; .. _ · .. · . . · · .. ····· . . . 
. ·Màlaquiãs(ionÇalves,·Esmeraldino _Bandeira, .. }a., discussãp do .. pr9jeyto : n. 55, de : -lnl'llr . ;:"-'•"~·''' 

:'J~lpidio ~FJgueirédo, Pe-drq ·Pernambuco, Af-:- . a~toi'Izando o Po(lel1 .Ex13cutivo a abri 
-í'onso Costa;José D.l!arte, · ... Epãminondas .G:ra~ Ministerio. da .. · Justiça o .. :Negocios· Int;erilor,es;·;'is% 

· cindo, Araujo. Góes, Raymuildo de Miranda, o credito que : fôr -n_ecéssario pará. .ctn· <::ulT'n•· ·-- ···'•:J::· 
- Rodrigue3 DJria; . Sylvio Romero, Fausto priação do prediõ em que funccioná uma ·"""·· "' ''·'-'· 

Cardosór Castro Rebellq; _ Milton, Tosta; estaçõ~s do coi'PQ de bombeiros ha rua; nu.- \., -.. ;;~: 
·ManoelGaeta.no, :satyro Dias, Adalberto Gui~ maytá• ; > · ·: . , ·: - .. · , < .. · , ; • 
marães; . Rodrigu(:ls· Lilna;·~ ·Tolentino dos . 3a. discussão~ .do .projebton: 45; de -1901, ft ..... . , , _., 

. ·saritos; Eduardo Ramos, Marco Hino_ Moura, tol'~zan~o ·o Poder Executivo a abrir ao - "'-'-'·· , _~···"·'""' 
__ Galdino Lóreto, Pinheü·o Jimior, José Mar·- nisteriO.da. Guer·ra o credito· que fQt' - ne~ces•~-· - ·.-;;~ 

, · · .cellino; l~ei~edia cd~ Sá, CQlso,dos , Re~s, Irineu sario 'para pagar a· gratificação · . dd~em· -~~~r;~~\l~>~·;.;~~ 
'Machado; Henrique Lagden, _Nelson deVas~ a que ·tem direito ·Camillo' Josê .N 

,. -éoriÇe}los~ Oscar cGodoy, ' Aúgusto . de.V9-SC0ll' . Sa.ntos e Joaq uün GonçalVes-da . Costà', .COlrltt~a~:,:· -~,1;~ 
• _ c~ll0s; Sá Fl'eü·e, .·· ~aul. Barr·o59, ·Barr0s mestre e mar:1dador da extim~ta t>ffi 
·;- Franco Jlinior, Antonino ;f~q.lho, Deoclediano corre~iro -do Arsena.l de Guerra da lía,Jnroal-'<::•i· 

de Soui_a~·- Nilo Peçanha; . Alves- de .Brito; Fe(J.erat ; _ . ... . . .. . 
· · Silva Gastl'o; ,Custodio Cóêlho, Pereira :dos . 3a discussão do projecto -n·. 46; dé 190l; ·•a ·'U~.- ?~~:r~ 

.~San.to's~- A\ireliaitO dos .- sâritos,· Martins Tei- toriiãiidó·ó Podei· ·:t;x~3cutivo a. . abrir ao .· 
ieira, .Oliveirà FJgiieiredq; ,. Joaquim Breves, · pisteriô·dãGuerra o credito .ex 

. : José . J3ón.ifacio·,: · _ João. _ Luiz, Mori~eil~~ , 'de .· 'de 4:225$800, . para pagamento orctenMc~.,_a,:{};~ 
• .• Bà.rros;~ Pçnidp Filho; - Monteiro da . Silv~ira ; -~ que1tem ,direito o . almoxarit'é ·do ext;in<~to : 
·' :;Espéridião;Fra.ncisco ·salles,AdalbertoFerrâ.z, s3na.l da Guerra de,Pernambuco João Cll.m~tco><'~~ 
· . Ne6esio >Tavà res , ·.· Lamounier ... ~. Godof'i·edó; :1 dos S;tíitos 'Bernard.es ; . • < f: · •. 
· Hénriqúe :sanes, .~ _M:tyf.b)~{~-: _Lan4ulpho 4e· --2adisc'uss~o -dbpro.jecto n.-57, de 1_901,:· 
:;:;:~ ~ag~JIAã,es; _· sa~iilo :Barros(), ,:: Arthur:- J'orre-~;· ~ torizand·ooPoder · .,E_xecutivo ~a àbrir ao- ' Mi:~;@~ 
;.-.. ~ :Nogg~irâ }uniór; ~Ql"Qgait!o Maciel,-~odolphçf. ,nisterro da· Eaz~pdil. o-credito e,6,t~~~~~~;J~{Óf~[~ 
· .. ·•• ~~ixã9; · .. Gustáv<!:. Goªoy,,_. FerD:a.!ldo f> reste_~. d() ·!w:542$5ª3';'; para .Jccorrer a 
\ . l.vloreip~ -,da Silvã;; :rvi~lt~- ~ll,n~or;- . • Domingues . das_ gratificaçõesAevidas .. aos ·ennpl'~~rad.os·· cte ·?i~~ 
,. ··de ;:castro, <:Olt\r.~ira -. Brigcl.; ·:pos_ta . Jurlio.L\ · diversafi alf<úidegãs da ··. Re.pu 
:·~-~ B\í~ilo~ d_e Af.ld,ràd~t:;Joaq l.ll.m 4lyarQ;~EdmljndO": · bidos,~do se(viÇo· '·deestati!!~ica. -- c 

:, >:d~ : Fonse·ca; Luiz:·:piza; .·. ·(Jiíiêinatp / Braga·; _despàchosem ·-1897 e 1898; ,: · .·•.· 
, ,AlfL'édo ~ E.llis,·: A~evedo. ~át;que:,, - HElrriien~- .. _2a_._~iscussão do proj3cto n. 58, de 1901; a 

~- - gildo:<d_(J. -Mor~es, :~I?~m-e~icto ·. ,de . Soiiza'; .J Q.ão :toriz~ndo o ·~ode r Executivo -a . abrir· 
< · Cap.dido,- ,!lencar~uini~rãe~ ;,L}\\nenha Li ti~, -nister~o da Faze Ma o cr:_edito ex,~r_a or<Hnarito-:.:-•;;~ 
-. : Car.ios 'Cav.alc:J.nti,• :Març:1.l ·.·. Escobocr; Soares de~ :.OOO.$,pll'l\ paga me~ to do aluguel da ca.~sa -e:•'s~ 

. dos·-.sintos, Rivadavia.f Qqrrêa, ~Aureliano oridefunccionou, de setembro a dezem 
, Bai'bosai Pinto da · Rõch:t /-:Alfredo '-Vatyella; 1899, a Delega4i-a .··. Fi.séal ·no . Estado · do Â' ~~~: ,.;:;;:~ 

.• çampp~ :ci_J.rtier e ,Qass~ano_-doNa.séim~_nto~ · Grande_dõ; S~I; ~:9 súpplem~ritiir, ·de 20:vv•Jó!it-,•c-:;: 

- --··- ô :~r·.~- ~ris:~f -. - -• · .... · '· -: ;_. ~?iJJ~~~~a~~~~~~zg~~to~a~V~~8~~;€~~81f;:~ 
· '.á-charil_à4ã7ape_nas _. . ·. . Assig~~tur~de RO.tas · ( · · · ' · · 
- não"'<ha': sessão: . - -amanhã . a _ · 1:" d1s~ussao · 

}?'0~;~~~}f~j;Ú . ' .~;."~ii~f~~; -I, >odler :'E;:lteCWGivo·· 
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;~;~s~_-: ANNAES _DA CA!Ii:~RA 

•• ',_._<_ B_ erievides pelo de_ ct•eto n. 99,de i de outubro] vada, consideração_ a ·inclusa expos.içã,o de· 
;'-:<de 1892, podendo pporogal-n. por mais cinco motivo~ na 9-u~l o ·Ministro d~ _ Es~a.do, da 
;;. annos. Industrw,, Vmçao e Olm1s Publlc:J,S .Justrfica 
·,· · a necessidade de 'ler concedido ào respectivo 

ministerio o credito de -24:685$800,. supple
m.entar <1 consignação - Carvão, lenha, lu
brificantes, · estopa o diversos- da verba__...,. 
Est~Ktda de Ferro Sul de Pernn.mbuco ,--- . 

41 a SESSÃO EM 25 JUNHO DE 190) - a,:rt. 21 da lei de ot:çamento do exer.ciciode 
1900, afim de set' applicMlo ao pagamento. _ 

·p. -·a· • -d , s. TT ~ -a· ~ lt:L zz '" • i devido á :firma \-Vilson __ S.ons & Comp. Li- . 1 est encta . os 1 8
• 'a.-. o "' • e·. 0 .1P1 es -, mited, peloi'ornecimento de carvão de pedra 

dente), Julw d~ Mello (2 vtc~-P1 estdente),. M1uella estrada no c·tado ann.o de 1900. -
Ca1·los de Novaes (1° sec1·etarw), e Va.z de -_ . ' 1 _·. 
de lí1ello (P1·esidente) · Capital Federal, 17 de ;JUnho de 1901,,...,.--

'il:f. Fm·ra:: de Campos Salles-A' Commissão· 
- Ao meio-dia pràcede-se á chamada,, a _que de O~yi1IDI1llb · , 

-respondem O':l Srs. Vaz de Mello, Carlos de Do Ministcrio.da Marinha. de 22 do cor, · 
_ Novaes, Angelo Neto, Luiz Guitlberto,·Al- rente, satisfazendo a i·equlsiçã.o desta C(t-: 

- fredo Pinto, Ga,brif'l Salgado, Sá Peixoto, mara, no offi.cion. 03, de 11 do Q3rrenÉe·-:- · 
"Serzedello Corrêa, Luiz Domingues, Rodri- A qump.f~z a requisição. A' CJmmissão de· 

_ .gues Fernandes, Christino Cruz, Nogueira Marinha e Guer1'a,. · 
-:\A.ccioly, I<~rederico Borg;;s, Tavar~s de Lyra, Do mesmo Ministerio; de 24 do ~corrente, 

Camillo de Hollanda., -Silva. Mariz,· Bi'íci.o' enviando 0 1~q uerimento em· que José Joa-. 
Filho, Esmeraldino Bandeira, Julio de Mello, quim Sil-veira Pimenta, desenhista de 1 a classe· 
Estacio Coimbl'a, Elpidio Figueiredo. Pedro da Directoria de Construcções Navaes do Ar-

"'Pernambuco, Afl(Jnso _costa, José Duarte, 1 d M · 1 d · t c· ·t I d .. -
Arroxellas Gê~lv_ão,Raymu_ndo do Mil'anda,Jo- sena _· e_~ arm Ia e3 a apl a ' pe e em seu 

- - nome e no de seus 'co~panheiros, sejam seus 
~: viniano de Carvalho, Sea_bra, Euganio Touri- vcnchnentos equiparados aos de seus collegas. 

nho,Alves Bar(losa, Lom'enço Ba.ptistà,Alves desenhistas da Estraàa de Ferro Central do· 
·.:: ·.de Britó, A_~irelian~ dos Santos, Martins Téi- Br_aZil.-A' Gómmi~&'to de-Orçamento. 
':~'·:xeira, Oliveira :Figu~iredo, Theophilo O.ttoni, 
;~. Viriato .Ma~cai'enhas,JoséJ3onifac'io,JbãoLuiz, 
5,~ ·~. Ihlefonso Alviní, . Bueno de .Paíva, Leonel Fi
~Y-:,lho,AntonioZach'Lrias, Mayrink,Sa binoBarrci
.:.'·'>: · so, ManoelFulgencio, Lin<lolph<? Ca,3t:1nõ, Ole
f-;:·/ ga1'ioMaciel, Lamartine,G-ustavo Godoy,Dino :>·- Buerio~ Bu.Jno de Andradtt, Adolpho Gordo, 
.. ;;._ Edmun-lo da Fonseca, H&l'menégildo -do ·Mo
F-~'(I•a.es, Manoel Alves, __ Joã:)_ C:>,ndido; Gal'los 
·:, . C~valcanti, _Paula. R<tmo3, Marça~ EscJbal', 

Telegramma: . _ 
. Bel! o_ Horísontc, 21 -d3 junlw de 1901-: 

Presidente Camara Daputados-Rio- Tenho
a honra de communicar a V. Ex. que se ins
ti1Uou hoje o Gonstr·esso -do Estado,_ perante O· 
qual fui lida ·a mensagem .. pr·csiden~i-al . 
Affectuo.~.as s~tudaç.õcs. -Sit'Viano B1·anclcTo.-
Inteirada. · · 

. Soares dos Santos, Victot•ii:io Montei'i·o, Cas- o Sr. Sabin.o Dar••oso:-~.sr•. Pre· 
(~· síano 'do Nn.scim:nito e Diogo F()rtumt. sidcnte, cumprin(lo o dever do communicar· 
' -'.Abre-se a sessão. áC<tmaru. of'a.llecimento do Dr. José Candido. 

"' da Costa Senna, memllro distincto ·do Con · 
~:-~ ·-. · S~o succe.o;;sivamente s(}m debate appr~va- grcsso·Constitnintc Brazileiro, pe-ço a V .Ex.. 
·;;-'i:_dasa'J acta.s da sessão de22 e ado dia 24 do que manâ}lançar na_acta.-.u_m :v,oto de.p~zar· 
~~:~,rcoi'l'e~te.· . · -- pelo falle_cim~nto des~'.e- chstmcto brazlle1rq~ 
~{', . · Pas3a~se- a.ó'expecliente. /. presta.ndo.asstm uma JUsta 'lwmenagel?- a: _unt· 
(--~--·_:·_, __ , · .. _- ·-·, _ _ - - _ · . __ .- _ _ ___ _ _ _ . __ home~ll.que·-se-salie~toll_-_pelo.setlJ?atrioti~~o-_ 
t~,:'.· ·o SI!_. Carlo~ 8e Nova~s (1° Se-: -e })elo ~rilhantismo dasua_intelligen~ia:nas . 
:(,J;_.,§·>·çtq,~io) pl'o::edc á leitt1ra do seguinte · lettras Gno parlamento nac10aal. (A,potados.) 
~:".:: . , C.onsultada a Qamara, é. ·<.(pprovado -Ore-
, , EXPEDIENTE queri.ni9njo do Sr. Sàhino Barrozo pedíndo 
~~~ .• i'. · Offi.cios : qué s3 lance na acta um yotq dG pezar pelo_ 
~i~Yo · Do Minist:Jrio d<.t Industeia, _Viação e OlJrãs taUecimento do Dl'. José CC\ndido da posta 
:~~~"i1~Qbliças, de ~O tlo c:>rrente, eilViantlo n, s.e- Sei;tnà. · - · · · · - --

~;;\'.~~-uié0e . . !liENSAimM PRIMEIRA :P:~RTE D-:1 oRDEM-DO DIA.-~ 
~~ ··sr;s: ·Memb1•os !lo Congresso Nacionn.l-,::- o Sr. PJ."esidente -NZ:o IlavendO. 

enho ui twm'l. do su:hmetter â vossa ele- numero legal para _s(f procedm· á vota:ção · 
~#.Yi~~·: 
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·.· .. ''· ; ' '/}sÊ_ssxo ·:Ê~i:-' 2t> - :Oi?~.u_ N-Ito, :DE J90r~ ·-: . "'• · "~· 2sg_,· :·: " ,.,, 

•• ""il-a-.m-. -at_e_r.;,..ü--tc.;,.~n.;.._ s_t .... a .... ,r.;..te--d:-a-, o-r"-'d,_e.;..n_l..:..d..,._~-- ":'"d-ia-,-:--p_a._s __ ,-p..:..ro:-t..:..e:.:.st_o.;;__ti--c-ar_á._·_d_e_p_é_co_n_t_r;...i __ ~-s..;.ta-- -a-n-a-r-c;...h;.;...ia -- ·:.~~. 
sa-se á/:maté.ria em · discussã.o. q_pe se- q_p.er- implantar na Justiça. 

·E' annun.ciad:t à di3cnssão. unica do pa- .O parec(3r do ·Sr .. Nilo. Per:-anha sobi~e a 
r.ecer li·. 14, de 1901, opinando no .. sen- ·emenda La~de~ não_ prova nada, porque . 
t_iclo . de serem acceitas- as emenda3 o1i'ec :prova de mau, 1sto é, defende sómente o pro..; · 

>recidas úa.3a. :d.iscussão do projecto n. 9::.J B, Jecto, que, sob muitos pontos de vista é 
de -1900~ q_uc reorgà:niza . a Justiça do DL;;- prajudicial á justiça. . ' 
tr.icto Federal. · · _ · · · · - Tem nota~ que os illustres membros da 

Commissão Especial encarregada desta re
O.Sr. Esmerald-ino-Bandeira forn:ia fugemá discüssão, pro~edimento e:Jt~ 

·:-:-Peço· a palan;a. · _que vem. do ao no. passado. · 
_E' _bastante estranllaveL este facto, que não , 

O Sr. Pt·esidente- Tem a . :pa- poda ser desculpado, tratando-se, coJmo·se . 
la.vra ·o nobreDep~tado. - trata, de uma reformi:L importantiHsima. Em: 

tudo sa vê que ha· mn poder superior e · 
O Sr. Esmeraldino ·Ba:a~deir~ occulto qu3 protege ou, melhor, impõa esta 

· nã.o vem fúm· um di:3cm·.3o, mas apenas àl- reforma. •. Comoj<L di.:;se, o pa.recer (lo no~ 
gumas considerações -sobro o p:trc !C r da bre Deputado o Sr. Nilo Peçanlla não .só nio · 
Commissão de Orçamonto. Seria preciso ser é pe1·tinante,como cont~m um erro de Lgica, 
um disc,alO P?>t'a se oppGr a t:J.l pa,recor, e ~s_te · erro é Ui1: paralogismo. Lê o parecer, 

. mas, ap:Jzar.rtc tudo, não se póde snbonlinar commentando (hvorsos pon·~os.' (Entra no 1·e~ · 
li. sua-conclusão; · . . . . / · cinto o S1·. Nilo Peçanha.),-

. Lament:.~. · a ausencia do seu relator, o il- E:'ltima que o illnstr0 representa,n.tc do 
Justre Deputado pelo . Rio- cltr JaneirJ, o Se. Es~ado do Rio, autor dó p1recer em dis- 

. Niló Peça_nh\1., pois duas censuras tem a cussão, tenha cheg<1do. S. Ex. p;)clerá. d<1r ao · 
Ú'tZel' ao .seu te<:~balho. · · · orMlor re;postà prornpt:t <ís duvidas que lhe 

fi..ffirma que o parecer não é p0rtínente ao assaltam o . espid~o. . 
assumpto, porquanto o projocto só foi (L Com- Haviaaffirriudo que o parecer apreset1tava 
missão ·de' Orçamento para que esta: opi- dous g1•andes defeito3 :-nã'J era pertinen ~e 
n:tsiD tão s6mente so'n'e a emenda n. 4 elo ao assumpto e continha .um vicio de loO'ica. 
Sr. Deput.ido Lagdcn, que peopunl1no o au·· Nã·J ~ peetine.nte ao _ assuinpto, porque se. 
gmento paral6~o numcro ~dos proto;,>cs. refel:e · ao proJech enf globJ; quando devia 

~~~plicà o · orador Slla i)osiçã.'), cbpois qu0 éingtr-sc· apenas á emenda do Sr. Lag,_len, 
lhe foi dis~ribúido o pl'.),jccto o a.nno . :passado elevando o numel'o- de :Qrctores. Vae agora 
9 o. razã.) · por que· não~don .parecer sobre o d(.1monstt>ar o ~egümto defeito c para ·bem 
caso,. . · · . fazel"o pede lteenca pa.ra mais uma vezlcr 

Acha justo que o Sr. Nilo, igiDl\tndo c3tas o p:trec_er .. (O orado?· lê o po'i<ecer.) Protesta 
circumstanchs, _não ra~olves:n de · que as- em lL'uneu·v log<~.l' contra· o; voca'mlos 
suinpto bem ·ao justo de:yei!ia tra.tu.r ;, dahi pequeno . e talve::;. Nã.o lhe parece que soja. · 
o fac to do S. Kx. SJ to1· estendido n.· todo o p2qucno um augmento ele 30 contos un nu<tes, 
11rojocto, quando a Commis:sã.o -em. n.pena.s quando a época ~ do :!órtes systematicos nas · 
coosnlta.d<t sobro a. emend t do S1•. Utgden. dcsp:;zas, c depou umlegis!n.dol', ·Gratan !o.-se· 

PenSU..J!Ue ó uma questão mu'it:) &9rü.i .. esb. de d:Jsp8zu.s, nfLo tom o diroito de dizer taloe::;. · .· 
do sablw si convéin au!rmcn~ar o ·,· numer;J gssas-wlerancias de linguagem podem sor 
de' pr.etoras. . ·· . . admitticltv5 ém um<L p~<;a. littera.ria; em um 

O ora_dor mostra as1i1oclificações qué . sof- documento, porém, desta ordem, o lHO muda 
freu o de,creto n. 1.030, que organizou a de ~gura, ,e as p1l<1Yl\tS precisam· de ser 

. Justiça do.· Distrbto Federal, . éompara-as mmlldas a compas.so. . _ 
· com o que cont!_igna o proj~cto, e . conclu~ por Depois de se referil' __ a; outr;)s pontos do 
· affi.rmar ' q~ie o ·:.t:ügmento suggerido . peh paroce1·, nos quaes, alüi.s, jà: havia-tocado, 0' 
en1.e1ld~ __ d0 Sr> Lagdon nã() -deve ser acceito, oraào1· · chega a esta ·. c~>nclusão : 9 parecer 

· argt1menta,ndó comos inconvenientes. de uma pr0vi?o quo não vale a l)Ona modificar o que· 
-novu. cliyisão-: territorial.e suas conseq_uencias já ex1ste. _ 
no que ' di~ resp;:,ito á-s jurisdicções. O Pi1- Atfirma mais um;t vez: essa reforma il'á 

· recer, pois, nada resolveu sollre. a hypo- anarchiza,l' o fôro de taJ .modo. quo o orador 
thesa. - .. . ·.· _ _ . . . . _ _ . póde.desde já.,affi.I·mar qm~ _não ta.r.d:l.rão · a 

-Ha·_~anta· certeza (lo que esta reform(t. app;u~~cer (t':l - reclamaçõos (los · interessados. 
_passará té;I.L q11ar estth· ._que o chamaàó. · _Diz que se _sabeeomo quJ.lquee augmento , 
: Pali:Lcio· da · Jutltiça est\t .completamep.te ad- de.: d(}speza.· é Julgado um attentado, co:Jt:·m;_ 

;:1ptavelao>projecto. · ._. o qun.L se revolta logo a. Commis'!ã_') de ·Or.-. 
. Sabe,: que ·os seuf.l esforços . serão talvez ça\11ento. E' assim quetodos 0.3 dias está a:·_ 
inuteis, m'as · c9psol<~,;o n id~a, de quç o _seu C<\lllat'a a, recusar. pensões ' o augmentos:· · 

Camar!\o y, Ir . ·' 3i 
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:i<~ · Úigno3 _de_ todo-o amparo. Como, pois, ~:;h a· a magistrados-. ·E', pois-, por todas estas razões -
>::>·co1nm1ssao de Orçamento bom . o augmento que se baterá contra a, reforma, aiiida. ·quo .·· 
:;_.~ ;--de mais de 30 contos que araforma acar- saiba :que é inutiln1ente. . .· .. ·.·.····· .. 
:!<> 1·eta '? ··._ .. · · . · · - ·Lameilta.que áté~certo ,jórnal, ·: cuJo'nomc 
.:~ Mostra a ~inCQilS~quencia de negar a Com- úã.o pl'ecisa cit9.r, tivesse _tido a. .vellcid'ãa~ 
... missão 6 augmenta diminuto dos yencime.n- de t0lhcr o dir0ito de diseussão.- escrevendo 

·tos . dos promotores e, . entretanto, approva o quotidianan:íerite . nbtiéias insidiosas . contra, . 
. . :i.urrü1ento de tres d.e,3emb.1rgadores, natural- os ·r.;peesentantes (h~ Nação que. .[e manifes-

mm1to ·para servir a. pimpolhos e cogu..:. tavam contra o · projecto. E, infelizmente, 
,, · ·. melos. · até, a.qui na Camara o o~·adCJr notou um_ phe" ' 
,, .·.·- Não é grande . conheJedor do Regimento nomeno contristado r : .innumeros foram ~()s -: · 
~' : .: d1 • Camara, _mas, .si ella prometter daro ot•adores que combaterariY~ refól'ma, . ao 
' voto a Um seu _requerimento, . f<tl-o-ha. passo que seus apologistas, na ancia de 

.lf!'itta-se·de ouvir, por int3rmedio do Minis- verem o projecto enc~rraA.o e vota.do,quanto ' 
.· terio da 'Justiça, a Côrte de App3llação so- antes, fugiam {t discussã.o, e· b3m poucos 

-· . 1Jre a necessidade do augmento. E' u_ma das .ou quási nenhum se fez orador no cort•er do 
funeções das Camara.s reunidas deste T1·ibu- d 3batc. . • - . . 

·- nal, a de informal: o G?verno_, quando con- .... .. In<lubitav.Jlmcnte,· 'a · rofornia em nád<t 
sultada, sobre proJectos de lel. . ll . 't .- l . . r. . n· ... t 

Não acha mr)smo n<•tura.l que sobre e.~te me lora a St u<l:çao c a JUS Iça. no tstuc o 
~ < · < ...- . , o.: · ·d' · . .- - li Federal, e, pa.ra._t:::so prov:n', appella para o 

as::;un~pto nao seJa ouv1 a a corporaç.ao ne e ~ .·Di' Sá' Freir" repr"sentante desse clis-
m.ais mtel'eSsll.da, . me.3mo porque o ora(lor t,1:i-cto é membro p~:oemü~nte do corpo ~le ad-

. pode_affirmar que de quatro dignos dosem- . 1 · · ·- - · · . b . · · h _ 
· ba1:gadores já. ouvitt que 0 augmento é de~- v .ogll:_cos, cuJas op1moes sao Ja . . em con e 
:-~-necessario. . . . . cvlas. , . . . . 

. Quer assim que ftque evidenciado que o · O orador d<t p:~.ralJen; a•J sen 1llustre col-. 
auo-mento do numei'O dos juizes é desneces- lega que o .está h~mranclo com o,;.s ~eusa.par~_e,'S, . 
sa1~o. · .. , - . . o Sr. P~Nn1·a L1E-1a, por saber que S . . Ex., 

Entra em seguida no estudo das "Jtei·pre- segundo de<~la_i'açao que acá.b~ de'f'az_er,:.vo.- · 
tações _que-se possam dar â disposição do re· ~~rá con.tra o augmen to dos JUizes, mq,s desde. · 

·.gulamento . que citou sobre a funcção 'al!mi- Jalhe_ pod~ affi1•mar .. um~ . cous:t : _sr. o a~
~--- ·· nistrativa ·da. Côl'te de Appellação, S<?bre as g .nent~ nao passar, a reiorm~ tambmn nao 

13xprgssões--«quando o Govei•no as solicitar»: passara; - . . . . .. . -.. 
Mostra cómo a -expressão «Governo» deve ~espondendo a, um a. parte do .Sr .. Buen() . -

·ser entendida, não no sentido rigoroso, mas de Andl'ada., o ,. orador diz que a reforma: é· 
no sentido em qne constitp.cion:.tlmente deve p:~.ra o Dist1·icto Federal . e qu~ •.. por isso, 
ser empregado. -Cita o p1•ecedente aberto j~L não pododam set' attendidos· os -p1•etendentos .. 
por esta Camara a. proposito do requerimen- dos vinte Estados que, conjunt~mente cam 

. to do Sr. Barbosa Lima; pedindo informa- o Distl'icto Federal, constituem a Repu-
: ções ao procm·ador da Repuhlica sobre o lJlica. · . . 
':processo que devia ser iniciado sobre os Nã'J é i1bsolntamente um ·inimigo d:~. Iria-
Cl'imes praticados na eleiçã() do 2° di~tricto gist.Patura. . . . · 
desta Capital. Lembra assim o alvit!'e de O que se deve faze1' é elevar-se os venci
solicitar a Cama.ra, por intermedio da Mesa, mentos, tornar-se etrectiva a lei da responsa-

. as necessarias informaçõe:~ da Côrte de Ap- bilidade dos jtüzes ·e simplifical'·Se á lei do 
pellação. · · . proce~so. Esta é a reforma que deve ser iei ta 

. Tem cer•teza de que este alvit~·e será. re- e que ê nccessa,t•ia. . 
cusado pela· Camara e por isto nãÓ apresen- ·. A: reforma é um meio ,sopbistico de .se ti3- . 
tará um requerimento neste sentido. Quer rirem . direitos adquiridos, fazendo entra-r 
apenas. deixal' consignado _ o seu . protesto para a magistratura homens cuja competencia 

-: contr~· este augmento, quê é absolutamente e uni :problema, em vez< de dar ac~ésso · aos· 
~ -<lesnecessario. · . · . . · . de capacidade provada; : · .. · · 
· · · Lamenta que o Regimento não - ll~e p3r- Só tem . ouvido elogiar a reforma juizm 

mitta voltar á tribuna pa,ra re!;!ponder ~r de . entrancia inferior, i'lto é, aquelles que 
repli.ça que lhe fa1•â _o seu iUustre c:>Uega, qu3rem galgar po~_ições: · · .... :- ·· · · .· 
rela~rdo parecer. · · . . . . . . - · . Em re,posta a~um aparte do Sr. · Camillo 
- . Recapitutandõ 'toda a . su:t argumeutaçã'J, deHollanda diz o orador .que não éargumen

::. di~ oorador que não comprehende esta sêde to dizer que a reforma é necessaria, porque ' 
-. qu,e reinaahi fóra :pela . approvação imme- o Govet•no assim o julga. . . . / 

dia ta. , do projecto. Só -tJin beneficio poderá Necessa1•ia -não é, mas é orphã dcpac e 
- ter a justiça : é a honestidade, a competen-, mãe. Deb:tlde a. atacam por toda<; a;:-s i'úrmn.s; 

cia e principalmente a independericia dos 1 n~nhum defensor se apresenta. 
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.. •_.· Tcio boa -é elia que sÕ eíuerídas.tein cento e mero, Castro Rebello, Tosta,, A~alberto ouP'~: 
orizê! Nãó se ·. póde neg~r que . isto: saja um marães, Par anhos . iYiontenegro,; ·Marcolhw .. 
sy1úptoma do seu valor ! . · . _ . . _ Moura,Heredia de Sá; .Celso dos Reis, B~ü·r·os : 
' A outro aparte do Sr . . Cmmllo de Hollan- Franco Junior; Antonino Fialho, Deocl~ciano ' .7 

_ ;da, responde o orador que não ê verdade que dê Souza, Pereira dos Santos, Joaquim Bré- ;} 
o Governo pudessa decretar tal r,oforJl!a. Só ves~ Penido Filho, Esperidião, FranCisco.< 

· a podiá tentar, assim como o_ fez; dando~ lhe Sal~es, Adalbérto Fet•raz, Necesio Tavares, ,._ 
- inicio na 'Càmara. . .... - Henrique Sall~, Artlmr Torres, Nogueira. ·i 

· P9r não ter podido._,terminar a3 conside- Junio_r, Rodo~phoPàixão, F~rnando P~estes, ( 
ré_!.ções, .e estando finda a hora da la parte d~- Moremt·da.Silva;. Mal~a Jnmor; _DormnguEs ·--~ 

_ ardem do_ dia; o ··o1•ador J?ede_ ao Sr. Pre- de _Cas~ro, C?st~ . Jumor, _ Joaqu~m Alva~o, · 
sidente_que lhe, cunserve ·a. palavra para a Lm~ P1za, Cmcm_ato -Braga, Altre~o E~lw, __ 
sassã,o seguinte~ .-.· - ._ . _. · Xavwr de Aln~.e1da, Alencar Gunnar:aes, . 
· · ·-· - · ·· · Aureliano Barbosa e Pinto da. Rocha • 
. ·Fic1 a tliscussã._o adiada peht hora. 

SEGUNDA PARTE DÀORDE:YIDO DIA 

E' anrtÜnciada 1 a contim.1~ção da 2a dis- _. 
m.1ssão do projecto n. 27 A. de H:Wl, estabele.,. 
cendo regras para a· adjudicação de bens nas . 
execuções em geral, CQlll voto em separado 
d!J Sr. Azevedo Marg_ues. . - - - · 

:- . ~ô1~parecetn mais os ·srs; Albuquerq!le ~~
reJo', Arthur ' Lemos, An:onro Bt).stos, · VIrgil~o. 
Brigido, . João · Lopes, . Francisco Sá, Ser&'10 
Saboya, Gonçalo Souto, Eloy de Souz!t,Trm:
dade, El'iuirio Cou.tinho, T'eixe_ira de Sá, João 
Vieil'a, ·Pereira de - Lyra~ .. Malaquias : G~n
~lvcs, Moreira Alves, Gbrnelio da . Fonseca, 

·- Ai·aujo. Goes, Rodrigues_ Dqria, .. Fausto · qar
<los·o,: Milton, - Manoel Caetano, Satyro Dms, · .. o s 1-. AI Credo Pinto- Sr. ·P1'esi- · 
A.uO"usto. de Freitas; Rodrigues Lima, Tolen- dente; seja-me licito anãlysat· hoje mais pal'
tin~ dos Santos, Eduardo _ Ramos, Galdino ticularmcnte o projecto sob a sua feição ju- : 
Loreto, Pinheiro . Junior, José MarcellinO, l'idica, uma vez c1ue, }Waticamonte, e sem . . 

-Henri'qüéLagden, IrineuMachado, Nelsond~ l'cndillw.dos de pluasc, demonstrei a sua: o~ : 
·vasóoncellcis; Oscar Godoy, A~gusto de V as- portunidade c as . vantagens de ordem ceo- · 
>:oncellos, S(~ Freire; Raul Barroso, Nilo. Pe- nomica que, da, sua conycrsão em lei, po-
~çanha, SHva· Castl'O;·Custodi()Coelho, Pereira darão a,dvil•. -
Lima, Julio ·Santos, Estevão Lobo, Monteiro os exemplos o os factos abusivos que in-
·d.e Barros, -1\1onteiro da Silveira, Carneirc:t do s kuirtl.m as minhas conf:>idoraçõos deixam 

~ Rezende, Lamounier .Godofredo, Landulpho tt•ttnsparecor quo, na :;;ituação actual do crise 
·de Magalhãe;;, Eduardo Pimentel, ~a.dua Re- u.s:mstadora., o que .aos ma.is fortes esph•ito1( 
·zende, Oliveira -Bragà, Cajado, Paulino Car- impressiona, o leitr:Io judicial nd.s execuções · 
los Azevedo Marq_ues, Teixeit•a Bl'andii.o, v<w sendo uma at•ma ·nofas·ja e destt•tlillora; 
ovidio AlrNtnte~. Benedicto do Souza, L in· manojn.dít em nome. do di roi ;o, que não pode . 

-dolpllo Serra, Xavim• do Valle, .La.monha. aconsclha.t• Jl t)m pormittit' a expoliação o a 
Lins. Barbosa. Lima, Get'mano I-Iasslochor, ruina da propl'iodado individual. 
F1•ancisco Alencastro, Riva.davia Corrtia, Vos- Antes do at5endet' ás considerações de or-
pasiano de AlbuqucPque, AH't•euo Varella o llem ,jtn•i<liCtL, adduzidas pelo nobre Deputado 
Campos Cartier. " por S. Paulo contl'a o projecto, preciso, 
Deixa~-de -comparecm>, com causa. 'pa.rtici- S1•. PresideJlte, formular o meu protesto · 

JJada, o.:; Sra.- trrll-ª'ho Santos, A~apito dos contra os termos vehemcntcs e injustos da-. 
_. Santos, Gastão da -Ci.mha; José· Bo1teux, Pe- Associa.ção Commercial de San~os, isto é; / 

(1ro · Chermont, .. Guedelh~ Mo:urã?, -- Anizio dos seus clirectm·es, emrepr.esentação-.dirigida. c:::: 

.de-)<\breu, Jóão Gayoso, Perêir~ Reis, Gomes á .Cmuara. o sem exam_c pt~blicada no DiaNa .._ ; 
- de Mattos~ :Neiva, F_r_ancisco · Sbdré, ·_ Felix do Omig17esso. - _ · -~ . : 

Gàspar, ~aulâ-Gúimarães,; Vergne de Abreu; Decla~o ao nobre_ DeputcÚlo por s. Paulo-:::; 
~ Dionysio Cérquei~·a •. :,Jo.sé .Monjardim,. Sa!ll- que, me::>mo-no seu Estado, ha muita ge11tt} · 
Jl.aio Fer1'ã.z, -Martmho Campos, . S1lve1ra competente e CJ?iéériosa. que não resa pela 
Druinmoud, · Mirand ª'.·-Azevedo, Valois ~ de cartilha· da Associação-Conunercial de . s.an-" ·:c -,~_ 

:·;Castro, Araujo (Jintra, Francisco ·Tolentmo; tos, -. e;_ ao .· contrario, apoia. d3 preferencü( '_ :· 
Franciscó ,Moura e Angelo Pinheiro. a minha iniciativa. . _- < · _, - ~ 

·: E ·_. se~ causa ·o3 · Srs. ·carlós.Marcellino; · E' garantido .o.direito de _. petição; -mas vae 
.· Iri<}.io do Brazil, :José Euzebio~ -Cunha· Mar- üma grande distancia entre o exei•cicio des.::e :._~ 
tins; _ Jôaquim Pires, Raymundo . Arthur, direito .ê ·a censura acrimoniosa contra actos - =~ 

·Thomaz Aécioly, José A velino, _ AugJisto Se-_ de uni repl;eserítanté,do povo no pleno cxer~ · ~
·.vCI'o -· Soarás -~Neiva, Lima Eilho,"Celso de ci.:~io do seu mandato, no desempenho de um 
:Souzà, __ Epaminó~das _ Gru,cindo, Sylvio Ro~ dever _patriotico .em uma época deditliculq~- ·-
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ANNAES • DA: .- CA·MARA. 
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1 

. .. 

1
.sc?..-_ara ·as cla,ss~s _: productoras da Repu- legislações d~versas; st'tivessem l'azão; como· 

.· "' presumem 0.3 1·adicaes em materia de duali-
'Ii-: · :A:ssumosemprearespon-sa:bilidadedosmeus dade d~ direito, terhtmos a, , mais flagrante 
;,.:,;; acto> e não me intibiam as censuras e os peo- .anarch1a no propr:lo institttto hypothecario, · 
.,, .:... testos; regulado pela lei civil de competencia do 
k Si· o meu esforço é imp_roficuo, si pr.:>cedo Congresso Nacional. · 

mal dedicando-me ao intm•esse público, jnl- Um Estado poderia estabelecer a · an·ema~ 
crue"me a Camara,que·sabcrá deliberar 'iode- taçcTo mediante mu.a SÓ praça, ó outro seguir 
pendente de suggestões estranhas e de cri ti- caminho opposto c preceituar a •. formalidade· 
cas apaixonadas. d~st1·es praças; um poderia· decretar a adju-

0 SR; AzEvÉDo MARC~TJES-Posso ~arantir d~car;i'io' forrada, 0 outro .iulgal"ê!. inconve-
~ ·monte aos mte1•esses do credor-. 

<i V. Ex. que <\ Associação Commerclal de .· E' claro, •porta.nto, Sl'-. Presidente, . que no 
Santos não teve o menor intuito de melin-
drar ou . offerider a, quem que-t• que seja e direito 11Y1Jotheca.rio a, mn:teria processual 
muito principalmente a. v! Ex. está. pol' tal fól'mn. colligada á substancia do 

me3mo direito, isto-é, aos s:ms precaitos ge-
. O SR. ALFREDO PINTo-Agradeço muito a raes, que, em boa fi~, ninguem tentará. con
;, _ declaração do honrado De~mtado por S. Paulo; trat~iar que o projecto, respeità.ndo o pensâ

rnas ,s. Ex. justificará, por certo, o meure- monto constitucional,escapa á <~prcciação do-. 
ssntiiuento umct vez que estou no meu pleno Congresso Nacional nós tel'mos do art. 24, .. 
direito enüt~indo ]lesta Casa opiniões c dou- n. -23,do estatuto fundamental-da. Ropublica. 
trina.s que me pareçam acertadas. 0 Seria v _-lleidn.tlc pretender eximir-me th SR · Jui.ro no~ SANTos-Mas os Estados. 

· critic:t; mas t Jlera,ntc, como· prJ~nmo ser, _podem ou não legislat~ ? · 
.só me désva.neccm o.3 antago~Jismos que· SJ O SR. ALFREDO PrNTo-Não;s<tlvo si V.E:..:. 
inspiram nas · norma,s de ·delica(lez'", Sou pl'etenLle justifical' um regimcn de ãbsolnta .. 
grato, pJr exemplo, ao Paiz que, cm:hrilh<1.n-. a.narchia jndicüwüt. 
te edi-torial do hoje, combateu o projecto,mas 0 s E . , F , , M t' 
não contestou a procedencitt da minha. ini- · - ~ R· rJPIDIO m,, I~--l!_EIRbDO-~ as es u 
ciativa quanto aos abuso:; vct•ificados nos consignado na Constlturçao • , 
leili'Jesju.diciaes . . · O Sn.. AT.FH.!mo PINTo"7Pcrdoc-me V. Ex .. 

Disse o illustre Deputado 11or. S. Paulo A Constituição não púJo antoriza.r o absurdo. 
'· ,_ que. o pl\)jecto oPa inc?ns_titucioiia.l : por-1 H.a l~is em que. não é pps~ivcl dcsaggl'egar 

que on tt·at<tvtt de mm;erm processuu.l .e o dm~,tio substantwo do dwetlo (01·mal. A lei 
ne.~te caso o Congrr.:~l.~o Nacional carecia. de hypntlrcc:u·ia, tanto qmt'pto a lei-- solJro fal-
compctsncia . par~t legislar,- ou tlo um p1·e- leneia, r;obJ'O casament;r. civil c OLLtl'tLS, não 
ceit> dJ direito substantivv e 01üã.o o pt·o~ deixa duvhlas a rnspnrto. 
,jecto pt'opunlttt i1 reti·.:>act.iYidadc leswndo . Scpill'ac tt subst:tncia fla fúrmtt e tcl'ois-
a:ssim di1·citos allqui1·idos. uma lei amot•phtL e inoxor1uivel. . 

O S A, , , 11 ·. , . ht ,t A emp1'11JWiarcTo fot'\:::Hl:L é uma sequeneia, 
\ rL ..:bv~<.no r ARQ.OI·.s c< um a11tu 0 • uma dopcn1lencia do direito uc propriedade,. 
O SIL AI.ERI~Ilo PIN'l'O - Syntllctiwi as affima Courcolle-Sencnil. · 

objecç;ics de V. Ex. Tem sido, St•. Prc.;idontc, Digam-me os llonratl.os collegas si deantc· 
la,rg.a.mcnte tlcbatüli~ o pr·orunda.monte t\!)l'~l- desse lH'ccuito incontrovor~o. o·i Estados po
ciadrL pelos ma i 1 alJalisados ,jurisconsultos o dem limita.l-a ou ampliai-a e, no3 subterfu-

~ eon~~itucionali.~t<l.S do paiz, dc:dn a Oonsti- gios de umtL loi JH'occ~:.afal, creal'em uma si-· 
tninte, a queiitão da dualidade .do di1·eiio. tuação jurídica. in tolerada pelo direito civil 
· E~qnivar-me-hei; portantq, dD explana- de prtvativa competencia. da. União. 

ções tlleoricas, que delongaria,m o debata D'ae aos E~tado:-.; n. competencia de regula- · 
~em resultaLlo pl'atico. rem a execlição {ht.s obrigaçõcs• .. e tei'ei~, sem 

· · Pal'iicularizoodo a questão ils acçües hypo- duviila; entPegn3 ao; me;mos a' conipetencia 
thecarias, 1)osso àffirmar desdo logo, sem de legislm'em sobre a theoria geral das pro-

-- rec3io de contestação, que nenhum Estado vas, sobre a inscripção e transcripção de iin~: 
da Republica, au que me conste, ;;tlterou o moveis, sobre a celebração do . cMamento . 
processo executivo estabelecido no art.-14 civil, sobre as-formalidade;; doste,:;tamentos, 

·do dc.:~reto n. 169 A, de 1890; nenhum-delles do mandato·, da fiança criminal, da acção· pu-
contestou ainda a legalidade da lei feder~alno blica e pt'iV,tda e sobre outrós institutos de 

, <tssumpto. . ' dü•eito ,que dependem de formalistica. 
Si falhasse casa uniformidade de vistas, Act•edito que os honrados coll:lgas não jus-

tão preciosa para fortalece e as l.'elações de tificariam. u. pl'ocedencia de ta.l delegação· 
direito é anim:.w o · desenvolvimenb do ·com <V·ISento no art.34, n. 23, da Constituição· 
c1'edito que não-poderia 1icar ü. mel'cê de 21 e nos codigos civis de todos os patze,s. 
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SESSÃO 'E-M ;25 m: ··JUNHO DE . 1{;01 

.. A ex-êcúçãohypothecirüí., ou· antes .as -re- <<Posteriormente -foi a commi~são .de pare-
:gras .geraes sobre-oxpropriaçãQ forçatla, ca- cer que· a clausula . solJre fallencias :fóss.~ · 

· .bem na orbita das nossas attribuiÇões, tanto inco1•porada .ú Constituição, sendo a cqn..: . 
· -quanto afallencia, sem excluir ·o seu respe- clusão adoptada pelo, voto de nove Estados 
-ctivo proce~Jso. Assim . deliberou a Caniara, contra um. E' .nota veLa concisão com qu~ 
appro:vando, ba poucos dia::, o-projecto da este assumpto é tratado pelo 'l'he Fedet·alis(; .. 
Commissão de Ju,tiça. · · . _a unica pãssagem · daquelle erudito com- i 

De modo qúe, Sr. Pre .. :idente, é bem ori- rnenta.rio que a elle se refere -é a se
ginal a logica dos nobres Deputados qu~ com- guinte: 
batem o· _projecto .! . . : . .·. . . . - (<Opo.de1· de estabelecer leis unf,(or1iws sobre -

~·_yo~nvel conter1r a cada Esta~o 3: attr1- fallenciq,s esta wo inti1i~amente ligado .a · 
b~UÇaü de alterar O· proceSSO de faller:ctr:,_ mo-

1
1·egulmnentaçc!o do comrnercio . e. 1n-eveii.irà 

'dlfi~ando, por e~emplO, ~S forma:IdadeS da tantas (mttdes", aonde OS interessados OU ,Cf

· COn~01_"dala, abolmd? O~l nao a cessao de be_ns, sua propriedade estive1·ern ott caso seja??t,. re
:ampha.nd~ ~ur.estrmgmd_9 as regra~; que ~e- movidos para .Estados diffe?'entes, que nr.ro 

. -vem ~r~.-nd1r a decretaçao do est~do de 111- pa1,ece provavel qtte a sua .conveniencia seja· 
.::~olva_lnhdade do devedor comn;.er~tante! posta em duvida .» . 
.. A~Imar, porta~to, este radi~all~l;.lo ·Inco- «0 .a::::mmpto, entretanto, merece mais de· 
·herente-e extmvagant~, _que nao po~e ~s~ar tido exame · · · · 
absoluta,mente no esp1rito da C0.nst1ttnçao, · 
-que repug-na ao boJP senso e . contraria fnn- ·<<Antes de adoptada a Constituição, os Es< _: 
tda111entaltnente a J)rúpria n~tnr<>Zft da:-:Lobri-··. tados etn .. geral · til)ha~l1 o excltlsivo · diret~O, -~ ··· 
gàções . juridicas~é proclamar a dis~1olução como .matéria pertencente . á sua ahsolutá. · 
do direito, que mais cedo ou maid tarde·con- soberania, de decretat• leis sobre f<~llencias e 
quistari'~ a sua unidade em todo 0 paiz, em insolvabilidade.» (VejaJJem a Camara cqmo 
U!11 bollo movimento de todo.) os E:-Jtadoil, . ll uadram ao projecto eni debate as reflexões 

1 cioso.;; da integTidadc ela P<1tl'ia rapnblicana •. do d.ou!jo commentador. (Con.tinita a Ze1·): · 
.{;lpoiados; mtâlo bern.) · . · «Sem determo-no:: presentemente noexame· 

Na propria. União Novte Americana, .Sr. ela precisa signfficação de cada um destefJ 
-Preli.d.cnte, onde ~;ão benuliver.:las as con- termos ein contraposição um com o outro,. · 
{lições d<1. vidajuridlctt, onde c<i.da Estado pódese affirnial' . que ó ohjecto geral ele 
tem a TÍ1ais COnll)lCta autonomia não Só para todas aS lei-; do fallencia e insol1Yabilidade e, 
IcghJlar sobre .o procc'·SO, mas tambem !50bre de wn lado, garanti1· 'aos c1·edm·esa applicar;ao _ 
o direito c'ivil,~conunerciaL c penal, encém- pro;tanto dap1·op,·ieclade-clos devedo1:es ao pct
tr<J.-so· ,uma excopção de valor, um t exto gamento dos seus debitas, semp1·e que estes ncro · 
constitucional, quo põe em relevo a. previ- possam so!.t:e1· a impo1·tiutciá ·total ; de ottt'1·o 
dencia do grande povo. lado, libertm· infe.H~es e honestos devedores ·dtt 

Refiro-me ao art. 1 o, sec. s, que prescreve: :pe1jJetua clependencia dos seus c?·edm·es, que1· 
sob ttfO?·ma etc incle t;'nida pristío como meio ele 

<<Ao Congresso., ·compete : compellil-os ao p~tgamento dos seus debz:tos, 
·N. 4. -Estabelece;· wna 1·egm uni- fl"-'81' soba ele wn di·J·eito absoll.tto de cÍj_n·o

fm·me de nah.o:ali:mçlio e leis ·u?~ifot'11WS pl'itwcm-sc qu monopolism·e-m todos os seus-fu
em todos os Estados Unidàs em. matetict ltt?'OS p1·o~;entos. » 

· de f'allenci 1. » - -Nã.o parece, St•. P t•esiden te, q no tilo crite-

. .Fallc l)Ol' niim, St·. ·P.i:csidentc, ·o comrnen_
,zaHo que sobr(} tal di,;po::;iti vo formulou o 
grande Story. _ . .. · .. .· 
- As,pa.la-yras do conhecido e;proft1ndo con::~ti" 

,tucion;.tli;ta_ americn.~10 · teern perfdta an
. alogi<1 com . o debate e . é·lncidam me:~mo a::~ 
·--doutrina :; que ilin~eramente defendo: 
. «0 projecto primitivô _da éonstituic,:.ão não 
-consigna, va disposição alguma a respei-to 
da . a-ttribuição de estabelecer leis sobre fal
:leiiCias. O artigo ol'iginario .foi enviado 
a· uma çommissão junto com a seguinte 
].Jroposta: · 

~Estabelecer leis uniformes sobre fal
lencias c reüttivamonto aos damnos ori~ 
undos do pí•otosto do lcttt•as do ca,mbio os

. trangeiras. » 

riosas 11ala vras justificam, de sobra, a. minha 
iniciativa, que na.d<L mn.is pretende do que 
libertar · o devedor arruinado dos privilegias 
odiosos e ferrenhos tlo . credor insaciavel e, 
desapiedado .? ' . . .. 

Vê a Cani.ara que .o projecto não é tão · . 
extravagante como se afigura ª-o espil'i to elos ··, 
~n.pit,alistas ' interessados. ( Oontinúa a Ze1·) : 

« A ultin1,a altetnativa dest1·óe evidentemente 
todo· o estimulo pa1·a as inclust1·ig,s e emprezas 
de. parte do , deve.dm· infeliz, an·ancan,d'J-lhe 
todas· as jüstas compensações ·do · se1,~ trabàlho · ~ 
deixando-lhe wna mise1·avel pa1·cella, ··clepen- ·· · 
dente ela gene1·osidade e tolcranc·ia de seus '.-
cJ·edores. · 

«Um dos p1•imoiros dcvoros (la. legislação,. ~: 
ao mosmo tempo que provô mnplmnonte os 
meios coorciti vo~ pn.rtt cumprimento dtt ~ . 
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~~~?4", r7c; f''S'Z i . · .. ·· .tillfXB(DA Çf'M~X ';);;> ·,t ·.·· ··· ·.· < . .: 

~{;~\~~-:sagrada · obrigaç:ão dos. cont1·actos, é, cel'ta- ctánCia. ou -arrependimento da, · paaê . do· Es~ -
~\~-'-'/ mente, .libe,·tm·. pãri passu .o devedm· infeUz . e tado &:tfenSpr .. ·• Em todos os . Est.adôs s~mJh:e . 
~~)~:;'~:; honr-a.do de ._um captiveií·o de · corpo e alma S3 _- en·contraráutna._gl'ande masi!ade;politicos-~ 
0\·;-:-;_;::::'·gue o priva do justo goso da~ vantagens ordi- que reputem mais seguro consultar, por m~io_. 
k · na-rias da sociedade e 1·ouba á s_ua familia .o de estreito syst~mà de preferencia,, "os seus_: · 
~::;:- fn,cto do seu -labor e _ os beneficios de sua pr()prios interesses e popularielade tempo- · 
~c pq,terna solicitude. Um gove'rno nacional qlie _raria clp que amplim·~ o~ li11_1-ites -da Lei d§J modri 
t~T-· não disjmzesse <lest3 podet• de legislação a, proporcionar ao credo?: distante uma pa1·te 
l.":;: ·. P.Qu

1 
co dig

1
nofse

1
1:i'!'ddads ele v <d·:tdasdfuncç:ões de mzo(l'l)el ~a _ {01·t~ma diJ.o .. dedvedo1~ ~rruin~çl~. _ 

.,,_ ve a1• pe a e 1c1 a- e c e efender-... _os Não ha ou~ro. me10 a equa o· senao conl~.mr 
~;, ;/ _direitos de um povo livre; poderia defendel~o ·ao Governo Geral o podl(lr de · i_ntroduzir -e . 
i~.;;:'> c ::m~ra. a oppressão política, mas apenas para conservar· na- legislação um systerila p.nt--
~-:-;::· tornar a oppra-ssão privada mais intolerada forme~» ·· .. · - __ . _ . · _ ._ . • · ---; · . : __ 
;: :-':_ e mais patentú · - . . · . Ora, 81'. Presidente, tão beiJas e c~'ite~ . 
~:::._ «'Mas, independente . destas considerações l'iosas ponderações . bastam para ii1ipoí• si-· _ 
- · gera.es, ha razões J.ieculiares, .pelas quaes ao lencio aos mais radicaes interpretadores do- 
i.''· : GJverno dos Estad~s Unidos este poder devia art. 34 n. 23 da nossa Constituição, e, de um 
"' · ser confiado ; nascem ellas . da necessidade e modo .logico, .· definir ql1al o _ caminho · que· 
!F' importan~ia _çle se manter: a bà:monia, pro-} devenios~_percoErer_ n __ o estudo .da;S _e __ ~_ ecuçqes_. --' 
•,.; . . ~ov.er a JUStiça e garantn· a 1gualdade de em geral~ que poem termo ás obr1gaçoes v1o- , 
~;::- _ · dtreltos e de recursos . entre os cidadãos a e ladas pelo devedor omisso no pagamento._ · -
;; ·:_·c- iodos os-Estados. E' claro que, si estepoller' Corroborando õ systema amer.icaiJ.o, PQ
~;_.:_ ;_.,__-··. fosdse confetrld_o exc11~b1sivdamdendte aos Estadbos, deteit-. tci~a.!' 8air~da á

0
_ Ca~ara. o _ -a~td. __ 6~t.dà, _ 

. Cl a um erm a_ 1 er a e e crJ:J.l' so re Cons 1 mçao . mssa. . regimen,eon-'e era IVO . . 
~~{ ' f~ll1en~ia.s e jnso

1
1
1
vabilijlade o sdystema de le- não · .vlhedouFqude coubess

1
e ~x1clp~ivamb ente: a~s. · -

;.'. g1s açao que me 1or cor1•.espon esse aos seus Conse os •- e eraes a eg1s açaoso r,e a ca- -- .. 
proprios interesses c uegocios locaes. . .pacidade civil, sobre todas a_s rnate_rias .de di- ,' 

:;-; .. «Nestas __ circumstancias, não s e poderia reito referentes: ao C01J1?nm~cio e dst_17_a_nsacçõe::;_ : 
contar com uniformidade alguma de ·sys- moveis( direito d.as obrigações,, .c~m1i?.e1·ciak e o ~ 

,, . . tema _oude _acção. Um Estado poderia.âd- di?·eitádecariüiio)etc. , . ··_ -~--- ·-_ .. ·>: -· .:. -.· 
·· · optar um systema;de insolvabilida.de geral; _ Um grande ·pa~so; comoiódos v13em,_ .. em.. · 

-·outro, um-systema limita.do ou t_emporario.- ; prol _ da · uriitlcação do;, ,dir~Ho . da~ - - ; ohrL~. -
-~ ·a.quelle poderia desonerar .da oln•igaçã0 dos gaçõ~s. _. . _ - · : . ..., _ __ · . • , . _--- , .. 
:•·;· c.~mtracto~; e~5e _ li~srtar sómente .da pri- Poperãq ~bjectar.-me, :qu~ - -~ . --<Jon~~Huiçã_O:·.:; :· 
,;~.·: sao; um outro poderw. adoptar uma noi•ma Brazlle1r~ nao contem; a exemplo das,.que Cl-' : -_. 
\ -: ainrla mais _ restt·ic-ta de favores occasio- tei, disposições-expressas _a respeito; mas re~ . · 
;, ,c naes; outro, :thmhnen·te,, podm•ia i•ecusar-se spondoque tambemna mesma.·coi!-StitüiÇão. 
- - (!.e todo a t011uü· ·providencias sobre o as- não se encontra u:rp.~ ~a disposição -expres_sa-;. _ . 

8tlmpto. - As leis de um Estado poderiam dar categorica, !o1•mal;_ vedamlo .ao· _Congresso ·: 
indebitas preferencias a uma classe de cre- Nacional a competeri~ia de uniformiza~· <?. di-:-; · 

- ~ dore3, como, por exemplo, aos credores por reito nas leis de fallencia, hypothecarw.- e- _ 
escriptura. ou em vjrtudc de sentença; as de outras, - evitando, dest'arte; a anarchia; judi
outro poderiam c_onsagrar um principio de ciaria . e a usurpação dós Estados _i_!O campo 

·· igualdade das dl-vidas e a diskibuição p1·o do direito civil. _ _ · - _ _ . _ --.. : · _ 
·< · mta sem distincção entre credores; O projecto, _ port_á.nto, tem uni_ · caractel.'~ 
-·, : · «Um Estado poderia dar preferencia aos mixto e não transgride. a lei fundamentaL 
:': ... :credores residentes no Estado contra todos do pq.iz~ · __ · . • _ _· _ · · _ · .> -. _ _ · -
i'>> aquelles que habitassem·, fóra delle, garan- A anarcliia. judiciaria; que seria o regimen{ · 
;,:-'-:-- ~indo aos primeiros completa prioridade de tão almejado pelos· honra9.os · ad'versarios~ do · 
\_:,:~ __ pagamento .· dentro __ -das _forças do activo. projecto, posso jilstifical~a ainda .com _as pro-' 
LO' .~<O,utró Estacio1guiado po1• j-g:stiça mais liberal, prías phrases . de ··um iliustre ·. :pr~fess.()r, ,o, 
~-:!) Pbc1érla. pr'.:>ver para o pagamento igual de Dr. João Monteiro, no b~ilhante estudo ·com
<<~t()dos, noEstado ·ou fóra delle, sem favor.ou que desen:volveuà th~se - .do Có,pg:resso Juri-
- · preferencia. Em summa, ·especíesde quasi ~ridico .Americano sobre ·a unidade _, do -,di,. 
· infini_ta variedade · e~ olJjecto poderiam sel' rei to. S. Ex, pensa, aliás, .de modo dtverso ao 

,_ introduzidas no systema .local, as -quaes po- meu (lê): _ - ._. __ · ._ . · _. ·-, · 
,;. , deriam dar logar a graves injustiças e des- _ « Outro delicado aspecto das incertezas
::.'(: igualdades e alimentar discordias e deséi:m- do nossp direito actuat, _ oppo~tunidade · para.. _ . 
;;:: :-tentamentos nos Estados circumvisinl:ws: vacillação das relq.ções jurídicas, · é este_: ·. , '· 
·:~ O que aqui se registra não é puramente the- As leis feder.aes _existentes ,contee1n, r·eJ!e-:- ·-:':·
L orico; :ve.ri ficqu -se nos . Estados aniericanos e tidamen te, regras processua.es; _estas· regra~- . 
~_;;.-=:,d9 ·modo mais o:ffonsiyo sem appa:rent~ relu~ obrigarão em .toda a Repqblica ? - _ :1 · 
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. , · ~e;<llicito - aosÉstados donstdeeat: de1'oga- cis:t1l1 esr;e : assin'to · ~os - publi~ist;b~ estr<\n~ :f. 
·· :das tn.es leis ém tudo .. quanto respeita. o :pro~ geiros e os·jurisconsultos p11,trios. · .·-· · · • . · •- • -. : . :· ·. 
_ ces3o e estabelecer : processo . diff~rente · '? E · · Ex:iminehl os :nobres Deimtados a l&i aJ~;,.. 
·. qual será o!crité1;io 4a· .dlscHj.ninaÇ~o deróga~ lemã. .de 24 de março dê ·1897 sobre :\renda . <:~ '. 
' toria/?~sta. ser i e dé ·interrogaçõe~ deiimíéia di~ expropria.ç:ão Tot;çac1a.s e concluirão ql.fe o'.le~\ 
ficll~dacfés de subida. moiita; _.deia:andolatentes gislador germanico, sem ferir a autonolili~;> 
graves.pei"igàs para a. seg71-r:aitç(t· deis ?~el_ações dos Esta;dds · da . cJnfederação, estatuiu n.os ': 

. de direito; sem mfni11_w vant-age11.t dó cl-i?·eito arts. 44 a 65 regras atfJ sobre o p1·eço e lançOs· 
c-- JútciónaL• Exeniplifiquemo[:l. :0 regúlamento da ar1·ematação. . 

.: n~- . 1~7;dc.25 de nove1hbeo. dê:W50;.· que o Para seeem logico\ levem oJ ·mustres 
·nQverno· Pl'ovisorió âa Repgblica·; pelo . de• Deputãdo> a~ sua-; tl}eül'ias ás ultinus con
..creto ··n-.763, de. "l9 .de setembro •. de 1890,, sequencias -; ·e ·então a publiéidadedao hypo-. 
· mandoi.l~ppUcar ao processo, j~tlgan1,ento :e thoca · dever<t set' regula,du. · pelas léis .. est_a~ :. _ 

_ . execução_ da.s ca:usas civis em gerp.l; ·e- lei dme·3. / . . · · _· . · .· . _ -· . _. ·· .. · : 
~ .~úbsta:ntiva e adjectivasimultanearnente: Nada ha de mai..: formal do que ·a inseri-...: 

· · --Com flagrante excess~:t-.. ga :proprià rubrica,· · pçã'> e a tra.riscdpção-de irri:moveis-,attribtiida- · 
~détermiqa a ' ordem do juizo·no proces.~o até ·a .funccionarioJ ·doJ E::ltados. · -

. . coni'ID;ei'eial+-no(l.l't. 49 define b.,:qüesejam Ui\r Si'" DEPUTAno~o modo de es~~:..:,vel·a~. 
- · actos dé conúne1·cio ·; ' Iio art. 64 ·pr·escrevc , · · · , · 
. . .que a _qb1·igaçcío na 1cida do fôro do cóntracto . O Su. ALFREDO RINTo-Mas . não é isto di~ : 

passa para os herdeiros, ~ucccsso1'ese ces· rei to _formal''? . . · -
:.;iónai'ios; no art. <92,não obstante àccre3· o SR .. JúLro SANTos -Nem~ toda . afórma · 
eentar·_que a "idéntidade .das :relaçõe:; copsti· é pro~essq; · · · ; . 

-· tntivas <da causaJulgadü será regttlada ·pelo ·.o s.r;.v ALFREDQ p 1r-;T.J -::- y. Ex~ quer 0 ? 
_ ·_direito _ ciyil, .r.·n. di_·ca. que. · ta.l id.entidade se . - · --··a· á. ..:- 1 .-. · - - ~ais c nao quero menos~.. .. . . . . . 
_ · .pren e·, cousa_, a.ca 1sa e as pessoas; em ma- . .. Si fosse ab.,oluto ess13 pl·lnci:pio de que og.;::: 

: .teria.· de praya cóntém dis_po3iç~es ~e püro· ~sta,d_os (leveria.m legislar sempre· sobre.() :. 
,dJreito . material_, :como •. ·quasi otoda .a di-l·eito(oi·mar;·_çli'egariamos,.Sr! President~~ -!;_ 
· .pa,rte :I~ela~iva aós instrumento~; .á ·col).fissão, : á estravagancia de admittjr .. a competencia · 

· • ·· .. ao }iwanúmto• e ás_presumpções ; eip. :In.ateria qos Estados para legis~arem sobre as fm~ma- ::·; 
:_ tle riul!ldad.e:l chega a ,prescrever.· varias re~ lidades dos te.Jhmontos· e das escripturas pu-

·gr3.s ,referenté3 <l.nullidade dos con:t~àetos, b1icas ! . 
de .c.cwacte?:;?~igàros(wiente . substancia'l, ·.como . ' 

·. no 'a i~tigo · · 690.;__a -nüllidride · do~· . instrumento O SR. ·vm rATO · 1fASOARENriÁ.s,-Apoiado. ·· 
nãó induza nullidã.de do con~raeto, q •ando o o SR. ALFREnoPÜ~To-:-Si o project~ cori~ ,::; 

, 1Uesmo. in.strumentouão é :dii:stibstaneia delle signasse que :a ~S ?C ou aqueUe juiz competir.i~ : 
·: '-,em muitos outro3 se cohtêminat~t·ia e nlio presidir a pra_ça; si· estabelecesse a fórmr~ de 

fónna d~ relações de :di?·éito.» .· --_ · um recurso, <l:os _ed~tacs, dos·.termos propi'ia- ' 
:".' A conclusão dodouto ~professor é significa.~ mente pt•ocess~aes da .... execução, teria; sem · 

tiva: admittida a· iiltei;pretaÇão radicil do duvida, kansgredido a Constituição. Mas o 
texto constitucional; a':: àtialidade do dú~eito que pi.·oponho :tem assento na lei federal Yi- ~ 
prest:t~se' n.õS maiores disparates... . . gente; no art. 14. do decl'eto n • . WQ A, . de . 
O; SR:A~EvEno ~1AR.QVES_:_ E~ n'ti)•Jfteio 1890, quc_nenhumEstaclo da União . deixoU · 

Dr. João Monteil'o;. mas oDl'. Jolí,o ~Mendes. ainda de observar, sob pretexto. de iilconsti~ 

o :s~-. . 'ALFR:EDO PINTQ ~: Aind,a- 'nielh~~: tuu~~~~~tg~- ·a rirlmeira objecÇã~ do douto ' 
. · O illu.,tre juriscorisulh estUda de modo ad- ·Deputado-por s. Paulo, pa;;sarei ' a I'esponder ": 
· miravel a interessrunte questão. · . ·. _á segtfnda;que diz respeito á. retroá.ctivida;de ::; · 

.·· Perinitta ·V. · Ex:· que, desde já; eu cite do projecto: .. · . . . . _. · .. ·. . . .... ·.: 
tambem: as obseyvações · daquelle·profes.sor, No art. 1 o,§ 5\ formulei a seguinte di· · 

.: óliservttçõ~s que; em •_ absoluto, justirlca.m o sposição .: · · · · · · · -
l>rojecto:· _· ~ -:- . ·• : •. - .· _: - • «P~evdlecent ás :dtsposições destçr, lei _ 

<Qs E.stadós~ 1t.cio p_oclem supprimi?· ou alte- l)tta,tto ás c.xecuções pendentes ainda de J 

.. m1~ os actos 'dá erY:ecuçcío; _P,orqúe · alli est!ió 
· estabeleéidos os di1·eitos :do credor e as defesas . mTemataçlío.» . ·· .__ .. _ ·_ 
do devedor, di1·eitln ::.e defesas que. são actos ~ Deixei· fi'J.U:ca.menté consignado, . St•: Pra;;·-.0 

· úe_éism·ios .• »~ .· ·. . . . .. _. .. . _ .. · · _ sidente, que o pl'ojJcto tein um c:tracter 
. , · _ Assim 'sendo1. Sr. Pref:)idente, julgo haver mixto; suggera'um:~. lei simúltaneamentesub-
·.· demonstrado a riíinlião"these, -isto é: :que _leis ·$tantiva e·adjectiva. . . . . , ,, 

existem n:as quaes é impossiyer desaggrega.r -. Ora, om que se fundam enno os critico~; . 
· ::rsubstancia da fórma e -essas . leis- são dfl. pa.ra inquina.rem de incons~itl!cionaUdaue ·o 
·• cm11petencia _· dp. qongresso Nacional. · Pre~ ·§ ·5o que · citei,~~utrido o mesmo pat'agL'aph.o 

-- ·. 
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não cogita de m·rematações jáconcluidas, de,. O regulamento não d inconstitucional, 
cxecuçõe_s ac.tbadas mas d~ execuções pe_n- como presume o no_!Jre Deputado ; as:~igna.l~ · 
dentes amda de arremataçao? E' lilto leg1s- ap~mts uma exccpç.ao, con;agen.da pelo dl
lar. P<U'a ·o passado, é prejudicar direitos rei to civil, ao principio ·'geral de não retro
adquiridos, é violar contractos on actos jÚri- actividade das leis. · 1 ._ 
dicos perfeitos~ : ·. . Affirma Mourlon: 

De certo que não. «Quando duas leis successivas estão em 
o Sit. JULio SANTos _ Não h a. retro- vigor subre o processo a • segui e, quê lei é 

actividade toda vez que 0 legislador vae preciso applicar no que convem aos direitos 
alterar as condições de. um cont.t'acto '? Não adquil'idos ant3riormente â nova _·lei~ Aqui 
ha ofl'ensa a direitos adquir·jdos? da _Zei nove"' que d preciso· seguir:_ E com 

'elfetto as .pa?·tes que ·contnwtam nao se pre
~ ,S;t. ALFRE_D?. PINTO - Não· ha. olfonsa occ u.pam com-as fo nnalidades do p?'oces8o ou 

a d~rmtos adqu1r1tlos, ~arque o _projecto não I da exewçao que se1·ao obrigadas a. segtti?·, si 
legisla para o passado, Isto é, nao se estende seus di?·eitos sc7o mais tanle contestados.» . 

. _ás exJcl!-ções concluidas, e aind;L porque, si o Em commentario ao ·seu pl'ojecto de codio-o 
co~tru.no se dê~se e o.~ ~obres Deput~dos civil diz 0 sr. Coelho Rodrto-ues:' o 
qmzessem apreciai' a qucstao sob a sua. fcnção ' . - . . , ~ . . 
mel'amente pr~cessual, as leis. de processo .« ~ _lm ~?I~ o1f~1~? ret~?.activo .. q~i;tn~o 
podem retroag1r ; é uma excopção cstabele· p~ eJtt~1:W ch1 ~1tos cnn~; adquo _~dos, <"L to_, .)m ~
cida no direito civil, que ss. EEx. melhor ctc?s ,Ja ptwfex~o~. 0~1 <~. co~us9s Julgada.. Cons~
do que eu conhecem. de1 ?··se acto )U? zc?tco 1m,(ezt_o ? que eslá con-

cluzdo na conform-~dade da let 'l)tgente ao tempo 
/ Para corroborar a minha argumeatação e em. que foi p1·aticado. , 
po,;itivar melhor a improcedenêüt da critica As leis de competencia, de procesn ou de
systema,tíc ~ao projecto, b:tt~tar-me-hiam os execuçlio fo 1·çada se applicam aos casos pen
arts. 403 e 404 do deci'et:J n. :370 de 2 de dentes.» 
maio de -1890, que p-.:1.s:1arei a ler : '· Ora, Sr .. Presidente, si o. execução não 

«-=Prcva.lcc3 o dispo.~to 110 art. 381 está concluída, pôde-se dizer qüe seja um 
(a acção· executiva ·do reg. n. 737 ) a.cto juddico perfeito ? · · . 
ainda quanto á execuÇao dos ç1·eclito's · Porvcntuea, o pt•ojecto ::ütera; fundamen
constct"ntes de esc1·iptw·as ott Wulos an- talmente a obrigação contrahidn., restrin
teri.ores, uma vez q110 tenham ::;ido gimlo ou ampliando prazos, annulln.ndo con
pa~::ado:> de nccot'do com a.-J Jeis ent;ã.o ~ractos, exigfmlo novas clan:;;ulas }Jara alo- · 
vigen to~ n:-;, 1 . 237. de 2,1 tle setembro ga.lidadc do hypotltoe<\s · constituídas, o bri
tlo 1864 c :3.272, do 5 tlo o11tnb1·o de gando o crcclot' a_ u_m no v? cont,·acto sob 
1885, c :)CWJ :~.;egttl<Lmcntos. pena tle perdol' o_ clil'eito <Lo unmovel que llw 

-;is acçüeS e eo-:ccaçües, jd iniciadas, set•vo de .g1wr~ntw,. . 
.e que esti·ve1·em pend~nles no juizo de Nada .tl1sto. _ · 
qualqttel" instancia .• pasiw·ao a .~m· pro-~ O P.t'OJCc!;o nao rev9g<t as tt•cs. praç . .as esta
cessadas e 1·egidas p01• este Jtegula- heloeHl:t~ no :tl't. 14,~ 1°, do d~cr~to n. 169 A, 
menta, etc.>> (lo l KO(t, ll1é~tHlamlo <~ponn.s n.djudwae os. beE-~ 

ponhot·. ,tl 1S ao m•olor no caso do :1irula nao 
Cono~cgnint?m(lllto,~Sr. Pt'c~idnnt;e, cn não :.~ppa 1·oeorom Jidl;:.tntos, mt ;]a [H'aÇtL. O 

propu_z t~JIH~ ~nnovaç:w, um alJ,Hn·do, nnta. pagamento é, })Ot'L:tnto, o!roct,uadõ com os . 
- here ;Ia ,Jil~'Hlwa. . . propl'io.'lltcns oxpontatHmmonte ac,:oi tos pelo 

A dou~a·InQ. do pro.Jnc·f.o tem a:lsonto n:t lei (~r-odot' como sufficientcs c até cxcessiTOS · 
vigente. para. cobrir o clebito. 

O SR. Azn·EllO 1LmQuEs-Ma~ o regula- Diz:Jr-so, Sl'. P1~csülcnte, que isto ·r~ífect<~ . 
monto não alterou_ a lei a.ntel'ior. radicalmente um contrn.cto é querot'-se com-

' . ) , .,· , uater o projecto a. todo o transe, sem me~ 
O SR · ALFRJ~Do .l INTO--:-Alt~r_g.u ::;nn, por- dil·em-se as conser1uencias funestas de sua.re-

que mar~slou que a~·suas dv,;posJçoes rege.~sOI!J ·eiçã.o ·, 
a execuçao ~e ct'ethto:> . cont>ta.n_te.,; __ ele escr1- J ó< f~turo Sr. Presidente dil•á. 'si t2·em 
~turas ~,u t1;u!ot~ ante1·_zor~~· ate mesmo 11as,- a seu h~do à justiçi1 e a, verdàde os que s0 
sadas d~. acc::!rdo COJE Ltle1de _1~64, que e:;- impl'essionam com os protestos :partidos tle 

ta .. ?-~;eci.~. nao a .. ac. ~ao. execlitlva. mas a d. el. unm I.).lutoc_racin. feliz, a..rrogante··. e 
1
.·n.· venas~n"'na.çao de dez dms. clvel,. crue goza, quando o infortunio bate 

O SR. AzEVEDo .MARQUES- Então é in- á.s portas elo deveclor oberado (le compro-
constitucional. · · . missos. . 

0 SR. ALFREDO-Pli'\Tü-E SÓ agora V. E~.' 0 SR. VIRIATO ~L.\.SCARENIIAS-Muito bem-; 
lembra-se di:;;to.· ·· · muito 1Jem. -E' a verdade. . 
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'Ar6. 2. 0 Os pos-suido;es _desses titulas _quo 
·annuirem á _conversão receberão em apolices ·• 
de 5 % do-3 valores mencionados no- art. 36 
do decreto n. 9.370, de 14 de fevereieo dei : 
1885, l:250.i; por 1:000.$ e em dinheiro à ;: 
feacção que não perfizer o valol' de • uma·· --· 
dess.Ls apolices. » 

0 S:t-... •. ALFR.EDÔ PINTO-A retroâctivídade 
alloga(la. cóntra o projecto- é, portanto, um 

·simples esforço de 'imaginação ou um pre
texto para os honrados collegas exhibirem
·os seus talento:;. (Nc'íoapoicidos.) 

O· .conhecido .civili5h Huc . synthetiza em 
uma ,·egta BXJ?licita a :verJ<1:_dJira tluoria, : 
·- :«Si uma le.i nova se limitasJe a diminuir 
()U a annuUar simples eventualidacles ou expe
ctativas~ 1Jcío tendo o ca1·acte1· de·di1·eitos aclqui-
1:idos, antes de suá p1·omulgaçao, nao se podel'ia 
dize;· q:ue ella- ~'etroagísse; » 

. E commenta.ndo a noÇão de direitos adqu-i
ridos, como t~ mais .c::r.bi vel .can;jura á de
finição de Merlin, tet>min3. o mesmo e:
.criptor di-:tinguincloum di>~eito de um sin1-
ples interedse e estabelecendo o. seguinte 
}Jrecci.to: . , 

«Urim lei nova nao póde, em pl'inc·ivio. attin
gir a wn di·l'eito, 11ws póde clestruit· oú lesar 
um inleJ·esse. » 

E mais adeante: 

_ Vcja .. agora o nobre---Deputado pelo Rio ·de· . .. _ 
JaneiPo (continitct a ler) : 

« Art. 3. o Os possttidores que não acce·ita,,_em 
a conversiio Teceberc7o em clinheirQ a irnpO?·~ 
tancict de 1:000.$, que lhes sent- embolsada .po1· · · 
se?~ies e mediante s01·teio. » 

Quem adquiriu as· U:polices, Se. Presiclente,' 
podia p~·esumir a conversão~ ~ 

Respondam os aclversarios do projecto . 
Não votamos, ainda, o anuo passado uma 

lei espcci~ü n_ue amparou o Banco da Repu
blica e o Sll.lvou da debacle '?E o nobre Depu
tado pot' S. Paulo não cogitou da, 1·etroacti~ . 
viclade dos direitos adquil'idos dos deposita-
:rios que aUi tinham o seu dinheiro e- em 
logar' dellc recebel'am inscripções de 3 % • 

«Qnaudo ile tt·ata sómente do uso do direito O S~. MAYRINK-Foi um a.ccordo. 
·do peowteda.clc, o juiz pôde applicar a lei o SR. ALFREDO Pi:NTO...::._All! Em tra.tando-
a.o pa.ssado, poré.l:ue não ostii, elle em p1;e- $B dos interesses clqs bancos c dos credores; 
sçnç0- de um du•ei'Go, mas simpleJmente de é um ac_çordo ; cl'tanclo, porém, o legislador 
um mteres.se.» - . · ]Jr.etende -ampamr, ainda. que tempora.ria., 

Vê a Cê.trila.ra, quo nã.o estou isolado; in- mente, o devedor bo~ra.do, é p~~ci:lo re-
. .1lpiram-me <ts lições do!:l doutos. . . tl'oce~er. ;_ surgcm.os dtre1tos adqutndos ·o. a 

-'Não (\ Hó-ist0, Sr. PresiclentJ. ConsGttmçao transtorm<t•SC em unu bandmra 
'TemJs rülteradaJÚente approvado · 11e:ta de guerra.·· _ . . 

·Cam.Lra,:l.Cto:-J que, bem pónderados, deveriam Só o deyedot:_ nao tem o dtrett?. a nenhu-
~~r re})~l~iclos pelo::Y advei'.~::trios do projecto, ma compensaç:w, a. nenhum auxllw. • , 
tao sollcrto..;; na defesa; elo art. 11, § ;)0 , da . 'I_lara. os c?·ed??·es.tudo, para, os Banco::> a.u- ' .. 
Constituição. _ . xllros cxtra?;·dm<tyw~; ,para uma. par.te d!t la---< 

Não foi dccr·ctad<t aconvorsão das :.tp)lices voura, }J?rm:n, ~ ?mh1tet·enç<~ _ ouo rlgo.rtsmo : 
-ouro em virtude da autorização contida no de ttteorms Jllrl~rcas lançadas em o:-.~ttrad.os 
.art. 2:3, 11. lO, tll1 lei n. 490, do 16 do clezem- p!·ote3tos sensacwnacs. _ . 
ln·o elo !807 ? Excuse-mo a. C<tmara de nao rospond,.;l-03 

J!j n ingotiCm se lembrou Llc cNreifos atlqtti- dest:1 tl'ilmna., que v~c ser· .. estou .cerlo, oc
?'iclos, lesados pela ?'ct?·oacti'IJ.~cla.rle,do dec 1·eto ~upacla. com o max11_~10 bt•llh::m~tamo, pelo 
n. 2.9:!7, do ll de junho do tSQ8, quo, n;t 1llustre Deputado por S. P.aulo o St• .. Ailolpho 
<>piniiio do honr·auo Deput,~llo pol' s. P~mlo, Gordo - out.~·o advo:·sn.r-w do pro,J~cto. ~ 
.dovoritt moeeccl' müuntlmento a l)OCIHt do b<'.nc:ttht JltUlltsta colltq;a-se.contl'tt mnn o.~re 
inr.ons~ituciona.L•, porquanto; havendo 0 Es- 1"·esta1· wn bom sm•!Jtço <L lavoul'a. Assim 
tu.do pl'omettido pagar aos pol'tadol'es d:ts seja.:.:._. . . _ . . 
mosmtts apolíces os juros em ouro, modificou, Ntw ~lou llon~u:~do, St•. Pre ade~l~e, peio 
entretanto, o modo de pagam.ento e passou a orgulho de oplllloes,. c nem a Cl'l~Lca que 
fazcl-o em papel. ella1 de:-Jpert<nlJ._ d·ua-me re.;gentimentos. "' 
_ . . - . _ · · A discuss%í,o é. um estimulo e -s6 tenho moti-

T'O SR. JuLIO SANTos-Com o con.:~enso dos vos pa.m confessar-me • penhorado aos colle-
. c.cdores. gas que julgam a c1uestão dig!HL' de suas , 

0 SR. ALFREDO PINTO-Vejamos os princi- ltlZCS. <> 
paes artig·os do decr(;lto n. 2.907, que respon- · Posso conclui!', convicto de que cumpri o . 
dem-o apartH,do illustrc Deputado: . meu dever. (apoictdos); êl, C<.l.!llam saberá cum- ,. 

«Art. 1.0 São convertidos os ,jttros de 4 % pl'Íl' o seu. · . · 
· ouro das apolices da divida publica interna, Deixo de parte as explanaçõe:; e:1coln.sticas 
·a que se- referó· o decreto 11. 823 A,_·de 6 de sohre.o insti'ttlto -d~ adjtldicaçãQ; seria ~per~ "'"' 
outubro de 1890, em juros de 5 % papel, que der tempo ou fazer crer em uma erudição 

. ;Serão pagos semestra.lmente. jurídica quo longo estou de possuil'. · 
·c amara. v. li 38 
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}~:.~·> "· cAppello para o pa.~riotismo dos meus coU · qi.tanto que as leisjudicim'ias)'egein o exer~ · 
}~~i;_I =-g::~s. Estou c::Jrto de que attenderão, por q wil- cicio formal das relações de direito na pas
~\±"+;::<ütm~ fórma, ao; reclamos de concidadão:;;, lc · sagem d~\'l puras ahstraccões legislàtivas 
?~r~;. :::ado.~ nos. seus direitos. Um grande numero para o ínundo concreto das·relaçõespra,ticas. 
;>;;/ de hwradore:-l, de a:::soch\ções., de homens do Toda · legislaçi,i:o scientifica111ente elab:>rada 
": ·- co1nmercio, ped9 a ap;,:·rovação do projecto, se desdõbra po~ doi.: quadros principaes :·um 
'f:c' em)ogar de repudial-o. · · contém a determinação sci~ntitica ou , ab
'" · A 1nedida. que cllc consign<:\ é urnll. . -rer· stracta das non?w~. agendi; é o outro, as 

·~ , .~ ·.dadeirn. salva<;ão; tornae-a,.,.si quizeedes~ de tinhas" da~ O_rganizaç~_o .. judiciaria e as ·fórm~s 
·~~:::: ea.ractcr proviso1''io,mas não r.::cuseis o vos:;o do processo: O primeiro fórma o direito dou
:,>., ' concur .. :o aos homens honesto:; . . aos .:nos~os trinario, e nos dá as leis que Bentham deno~ . 
~( ;:_ ·concidadfLo . : àrruilia.doi> pela c1·Le, aos hwra.· mina substantivas, e o .segundo, o direito 
~i:::: dores que hontem confiarani, no. . credito · c judiciario, e as l:!is a.djecti,vas. - _ 
1:<:_ sito lloje .. presas das coi~tingencias de unia . As leis de proc_!:ls;;o civil, diz Mortara, i.eem 
:= •• ,· . expropriaçio forçil.da, que é a miseria pela por fim · pl'incipal dete1'!4in<ir e . dl~ciplinar 
~':;;~ cxpoliação da propriedade em qué . elles vi- os actos e fôrmas que devemser. empreg~dos 
"' ·· ram cre.3cer a prole e emba.laram todas as para qt1e os cidadãos obtenham a declaraÇão· 
'".::.''". ·esperanças na fecundiclade d t terr~ . de um direito controvertülo ou violado; e os . 
.. , . . ·... Auxiliae-os, Sr.>. Deputado;.;, nesb mo· acto:> e fôrmas que os magi.,trado3: e· seus 
"' mento dejusta,s apprehcnsões quanto ao fu· . subalte1~os devem observar no exercicio das . 

turo economico do pn.iz . (Mttito .-bem ; muito suas funcções. . ~ . . . 
::··: · lJcm. O o1·ad01· é f'eUcítaclo pelos set~_s collegas.) As leis concernentesaos modos e m:lios de 
~~. __ - fazm: executar con.ctiya.mente úm contractô, 
~-~ .. ·. ~. . O Sr~ Adolpbo Go~do (movi- ou uma..sentença , são lei.'> de na.tureza . pro
~:: - -mento de attençao)-: Sr. Pl'esidentc, não cesstial, dict,adas segundo a'5 exígencias do 
:.( . . Posso da~' o_ meu v?to ao yrojecto em· debate , b3m .Publico e· da ordem publica., sei!l que o 
,;, · submetttdo á constderaçao desta Casa pelo partteular, em ca.!'lo algum, pos~a -pretendel' . 
L ' illustre Deputado que me precedeu na ki- que a autoridade publica se·colloque ao .seu . 
. < · buna, não obstante ter merecido par~ccr ser:viço. E' o que en>inam ,todos os mestre3 
·:, · favoravel'da illustradaGommissão de Cônsti- de· dii'eito. . · .· · 
-:\ • tu.ição, Legjslaçiio e Justiça, por.consideral-o E:>sn.~ Íeis sã.o de dii•eib publico e não de · 
~~:::·· inconstitucional, attentatorio aos principias direito privado, porqüe não são as partc:i 
r>~ dejustiça. e manifestamente contrario ao -in- que executam uma sentença, e que pi•cscre· 
,·,_·;.teress~publico. Considero-o inconstituciona.l, vem a'> fórmas da execução: . é o poder pu· 
;;::'..~POl'Cllle as su:as disposições são de direito pro- blico que, em virtude de intcr.3sse~de ordem 
~:.' ~ cessuali contrario aos principias de direito. eleyada,presta·lh es o ~cu apoio para ol1terJm 
; : · po1•que, restabelecendo o obsoleto regimen da a. execução forçada dM oln'i~açõe l rc~mltu.n
,,~ · adjudiça.ção ·forçada;co~ge o credora re::eber, tes do um contracto. O E~ta<to intervem os:
> , p~ra seu pagamento, bens emlogn.r de dinhei- tabelecondo as fôrmM da. execução.· D.\lu 
,~~ ro; e é contrario ao interesse publico, por- vem queas lois <b IH'ocos~o s.1o. em regra, 
.. que, longe de consigna11.qualquer medida que rctrottctivt\S, emqmmto quo a'l leis substn.n
·. possa causar b3neficlos (~ lav.oura, na critica tívas não o são. 

situação qné or·a atravessa, va.e ainda aggra- Ora, St'. Presidente, si são fJt'maes as leis ' 
.... var essa situação, da.ndo um profundo golpe que detel'J1lina.m a.s fórma.s que devem ser ob

::-no c1•edib dos lavradores. Q ua.lq uer, l>Ojs, servadas na·e!C.ecução das sentenças; si são dt3 
. que seja o aspecto po1• que se con ;idere o pt'ocesso as normas segunclo as quaes devem 
:projecto :- constitucional; juridico e eco- sei' applicadas as regras abstractas de direito 

: .. nomico- não pó'le roerecel' o voto da Ca- tis rclaçõc>s do direito concretizadas ; si são 
.:· ... mara.. processuaes todas as leis que determinam o 
:.·· .. Q~e dispõe o projecto, Sr. Presidcnt1? disciplinam os actos o formas que devem ser 

.. . # :- .. ~e~ta.bolecen~o a adjudicação judicial obl'i- e1upregadas.para que as parteJ-obtênl1am a . . 
:,. .gatoria, que fôea abolida quer pela lei de 5 execução forçada das obrigações resultantes 
;·\~de outubro de 1895, como pelo · deci·eto. dos contraçtos, e si o que o projecto em de· 
: n. 169 A. de 19 de janeiro de 1890, consagra bate prescreve são regras e fórmas da ex
'; · varias disposições relativas ao Pl'Occs->o da.s ecução,-procesi:luaes são as suas disposições. 
· execuções por dividas; e, portanto; con:'>agra Mas, em vista do disposto nos ai't::;, ~4, n. 23, 

~;> <~isposições de direito processuaL 63 e 65, § 2° da nossa Const.ituiç'io Política; 
·::: - ' Segund~ a licç?Lú do Dr. Juão Monteiro, compete privativamente aO . Cong-cesso Na" 
:· erudito .· Jlr~?fessor de dh•eito processual na. cional legislar sobre direito civil,- commer:' 
: Faculdade de S. Paulo,--a lei civil , a lei cial e criminal da Republica, e o proceSsual 

criminal e ·a. lei commercial prescrevem· as da justiça. federal; e cmhpete aos Estaõ.os o· 
__ . normas ·do .direito substantivo-.:-these; em· seu direito':. processual, de .modo que o pro.. . -
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j,· • l • .~ • • ' I • I • • . ·~ • ~·, ;; ____ ......,_....: ....... -... ...... -----------------------·-....... ...;..;.----.....;.;..;...;.......;...._~ -. > 
jecto é i'ranca.ment~ fnconstitüciona.l. (ÁpEJia- ,_ O p1;ojecto em -discussão, S1~~ - Presi(lente ;;. ~;/~ 
dos.) · ·. • · -.. . -. .- - .· consagt·a.,disposições sobrematerla depro;;.-'' 

" . Pondero1,1, porém, Q illu_stre Denutado que cesso, e isto verifica-se -desde. as suás pri·- =i \ 
me precedeu nesta tribun.a, que tão estreita meiras linhas. - -·- - ---::;: ,,::;_ 
é a união· ontre ·_o direito substantivo e o Qu&detei·mina no _art. 1° ~ , . 
adjéctivo, tão . profunda ê a cônnexão entre Determinà qus .nas execuções por dividas..>. :: 
o · difeito materiê),l ~ o formal que o Con- hypothecarias, pignoratícias e nas execuções'):. ' 
gres~o Nacional,legislando sobre direito civil, em geral; si os bens penhorados não encon- ., = 
não póde deixar de legislar sobre o direito trarem na primeira praça lanço superior à . · 
-processual, c . S. Ex~ citou.a lei sobre fal- ·a variação, irão á. segunda, guardado o inter- · 
lencia, dizendo_ - que-. se-parando-se, neste as~ _ va.Uo .de oito din.s, e dispensados o:s Pl'égõe-3, .· 
$Umptofa substancia dct fórma, a lei será; com .-abatimento de 10 %; si nesta ainda não 

-amorpha e inexequivel. - . encontrarem: lanço superior ou igual ao.·· 
· .- E' cerb, - Sr. · Presiâentc, que em ·. alguns va.~or dos l!lesmos ~eps,. prove.niente do·-re.-=_ ~ 
casos conio em ma teria de . fa.llencia . são in- ferido abatimento, uao a teree1ra, com aba.- · 
sepa~aveis as leis materiaes das· Íeis for- tim~nto de '!ll~is I O %, c~so en~ q~1é,. naau
maes, e·_ a Rcpublica Argentina; que ~m ;ma sencw. -de . llcttante

1
s, +.serao a.dJU~LCados, ao-

Constituição consagrou o mesmo regimen exeq~en~ com ~s a:)ll.Jtmentos verificado_::; . ... 
. que a nosaa, ·dando' ao Congresso Nacional . ~o1s na:o é evid~nt~ que todas est~s dlspo
coinpeténcia . para _legislar sjbre dir~ito ma- stço_es concernem a . Ít!rma da. _execuça~ ~-- _ _ · 
te3riaL e aos congressos das províncias ·com, · ~~ os Eshdos, _em sua') lets de proc~sso.r :. -
petencia para.Jegislar SQbre prucesso, deu qu~zereJ?-...: determmlt'-que os b~ns . Yao êt - ;, 

-·ao Congresso Nacionalcoínpetericia · pá:r~ le· praça-:nao tros ve~es, mas du-as, s1 qmzerem. :.: 
gislar sobre fallencia, não separando as dis- de_terml~r~ueos mt~rvallos entre as p1:aç~,s .. 
posições materiaes das formaes, e o-séu co~ S~JilU1-nao de )O d2-as, mas de ~0-,Sl nao.- : 
digo Commercia.l, nos· artigos. relativos á d1spens~rem os pr_egoes ~ determmarem que ;. 
fa.Uencia · tem disposições de .direito _com- -os a.-batunento~ seJam:-nao P,e 10 % mas de.: : · 

. mercial e do processõ. • -, . . ·•. . , ' . •. . . · · 20 % -'-, p_ç>derao O!_l' nao f~ze~ -o_~ - - ' --·- -_ - n ·- ·· . rt· d EBt a· · · 'd - Exercerao .ou n~o attr1bU1çoes que lhes .. 
~ Cons ~ U1çao_ Po ,1 wa · ~s . .. a os ~m os competem prlvatiYall1ente, em 'face do pre--

da AmeriC_a do, Norte,_ que deu aos -E:stad9s ceito constitucional '? • 
~o!llpetenc1a. para legisla;: q~e~ sobre dt- Mas;s_i-_osEstados teem o_ incontestavel di

. ~ -elto . rn~teria~, como sobie dlr~tt~_ pr_oee~- .reito de pr_ei!crevei' aquellas regras, porque. 
_ . :sual,_d~u, ,entretanto~ no art. _1 , seeçao 8 ., _810_ disposiÇõe~ ,que -concornem (~ fór•ma da 
~?mpetenma ao Co!J.gr ess~ Naci?nal para Ie- execuÇão, porque são disposições pt·ocessuaes, · 
,.,tsla: so~re matert~ de falle?Cia.; .. · .. é mànifestn.' a inconstEucionalidade do pro-..: 

_E' 1~utll, ~r. ?r~sidente, dtscutlr · ag:o~a.~i- jecto. . - · .. .. · .. -• . . 
_ o_ reg1men ln:i~Itmdo pe~a. nossa. çonst1~m- · Mas, disse o nobre Deputado autor do pro -:: • 
. ç~o .· § .· co~vente'}te. 9~. · 1.nco~vemente; s1 a jecto, a principal disposição refere· se á adju~ 
hgaç~o entre Q direito material e oJor~Q.l é dicação, que é .materia de direi'Go civil. 
ou nao, .em_ todos os casos,· estretttssnna_ e Sr. presidente, 9.uando no Senado do Iin- -
necessar1a, - - ~e _ 1~odo que a_s~a sepa~aç~o perio se discutiu- o projecto que foi conver
produz ou na.o leis amorphas e IJiexe(]JUYeis; tido na lei de 5 de outubro de 1885 no no- , , 
é inutil, porque. n~o nod achamo:; ém u~ tabilissimo debate quo então se tra.;âü, agi
Congt:,_esso C~m~htmnte . e em fac~ de uma .tou-se, entt•o outras, a seguinte que.~tão---si-. 
questao de . dtretto constltuendo. _ a. adjudicaç;io era d3 dil•eito formal ou ma:-· 

O dil•eito material e o direito formal teem terial, e si, portanto, as suas. dispo~ções.. -
ca.racteres proprios, es.>enciaes é distinctivos podiam ounão ter elfeito retroactivo. ·· 
e _perante a . nossa loi fundamental...,-o pri~ Si José Bonifacio, com a sua palavra eio,- ' 
meiro compete aõ , Congresso da União, e o quent~ssima, sustenta.va .que, sendo a adjndf: 
segundo; ao· Poder -Legislativo dos Estados; cação um acto judicial ·que envolve um pa.-

' e si es.sa separação·-é; ·porventura, absurda gamento-meio-de adq nirü· para o cradol', .e~_ 
· e inconveniente, .seria i~so:_uma consideração· meio de ~ibertal'"Se da obrig<1ção pa-ra o 
- poderosa _para a rcfol'ma da lei, mas _nunca devodor.........,,era de direito material e não po-- : 
· um; argumento legitimo pira justific_éÜ' se o diam, por Isso, as dividas existentes ao tempcl>> 

projecto em debate~, (Apoiados~:) . · · - . de sel' publicada a lEü es~ar . sujeitas ás, suas : . 
. · Emquanto -- não-forem refórmadas as· dis- disposições, porque estàs· o:tfenderia.m direitõs 

· posições da nossa Cons~ituição Pqlitica·; em- legitimamente adquiridos; Ouro Preto e Nu- . 
quanto ' as lei$ processuaes· competirem· aos nesGõnçalves; com unia a1•gumentação eer-- · 
Estados, tod-as as leis ·que o Congress:> N~- rada. e apoiada-nas licções dos grandes mes~ 
: Cional fizer . tJ.etermlna.ildo fórmà.s de pi;Q_~essos tres de direí to, demonstraram que· as ·leis re-
~crão -inco~stituciariaes e ·inapplica.veis. ferentes tt fór!lla -de proceder á-execução d,~-. 
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'uma Sentença. OU do um contracto, são leis de timo, obriga-se, por S8U iitll'OO, a pagar a 
processo e applicaveh~. por isso, <i.~ dividas divida,, em dinheií·o, no prazo estipulado. E, 
exhtcntes ao tempo da sua publicaç[lo, ta.nio si a divida é gararntid<t com hypotheca, re
mais quanto, constituindo a adjndic:wão uma alizam-se dons conteactos ; um prinCipal e 
providencia. meramente eventual, para o outeo accessorio. Acceitando a hypotheca, o 

. caso de impontualidade do devedor e falta credor não 83 obrigu a acceitar os bens -hy

. de .lieitantes, não podia, vor isso mesmo, pothec.1dos pa1'<t pagamento de seu credito, 
constituir direito adquirido e não obedecia. não convenciona um modo de pagamento tL~ 
ào principio d 1. não rctroactividade das obl'igaçã.o principal, mas acceita-os para 
leís. . • garantia da di vida,. • 

A adjudicação está subordinada çí.s leis sul>- O contracto é lei entre n.s parpes. Qual o 
stantivas como ás leis object.ivn.s, mas pouco dever tlo Estado~ Velar pelo cumprimento 
importa saber si a dispJsição do projqcto é de5sa lei, estabele~er pl'Ocessos c1ue garantarn 

;:proces3ual ou não, porqne quer em um, quer a execução do conteacto. Que faz, entre-
em outro caso, é inconstitucional o projecto. tanto, o projecto ~ Faz o Estado intervir em 

Si é. pt'ocessual, ínconstit.ucional é o pro- uma. relação de dil'eito privado, em beneficio 
· jecto porque o Congrcsdp Nacional não póde de üma das partes, exouer<tndo-a da rcspon

legislar sobre direito processun.l,- e si é ma- sa.bilidade ·que assumiu por um contracl:o, 
teria!, tambem inconstitucional é o projecto de pagar uma divida comdinlleiro, e fazendo-a 
porque, ma.ndando prevalecer as disposições pagcLr com lJens. 
du lei ás execuções p:-ncl:entcs, a.ttent<L contra O projecto c:)Jlsagra uma. violencia, com-, 
a. dispJsição terminante(lo art. ll § 3° da pellindo o credor-que cumpriu. ali(ts, todas 

· Cons~ituiçã.o, que pr.Jhibe-q_ucr (L União como as obrigações dccortentcs de um_ c,antracto, e 
·aos. Estados-)wescreYer leis retroactivas. pr.;cisamontc c1uando comparece perante os 
(Apartes.) . . liribullaes. paru o fim de obter a exe.cuc}iio 
· Qual é o dirGito adquirido que a lei vae desile contracéo, pc.wa o fim de obtel' que o 
. ofl'ender '? rlevedor sej.t consüangido a curnprie. -as 

Os - que empre3taram seus capitaes, c.~ti- obrigações quo co~tralüt~ ~a receb~e em 
pulando nos contractos o rm~mlJolso em di- pagamento uma cousa rhversa da. convem

. nheiro, á sombra de uma lei qne pelos pro- cionada, a receber-não dinheiro, mas bens 
ce.3sos qüe estabelece garant'3 a execução que não encontr<tmm licitantes, bens q_ue; si 
desse contra.ctci adr1uiriram um direito que a lhe serviam como uma. ga.rantia, não_ lhe 

.adjudicação forçada vae annullar. ' lJodem SP.rvlr como pagamento ! 
«Ha, di?: Gab~)a, duasespecies de direito ad- B' principio dc .direito, consagrado por 

.quirirlo a facervaler emjuizo. Um anterior todos • os codigos-, c1ne o devedor nâ.o pôde 
• a qualquer ~cto processual e tem por objecto constranger o seu credor a, receber em
precisamente a.. promoção <lo proces.3o ou de P<tgamento uma . cous<l. . diveraa. ~da contra
um acto processua1,existindo toda a. vez que o ctada, ainda quando <',quella tivesse maior 
p1·ocesso servi1· jJa1·a f'azer valer ·wn direito valor do que est<L : quando ancM essa avesse 
adqui1·ido anterior .. ."1> wt wtf.01·e assai maggiore di quella convenuta, 

Para que determinou a lei que os bens diz Gianturco. O clireitõ admitte a. datio in 
penhorados se:'ã) "Vendidos JHl. teeceil'a pt·nça. salut.um., mas admitte-a com:o um verda.dciro 

. pelo maío1· pí·eço qHe {ór offerccido, sinã.o I contracto, só podendo, poid_, ter log-;1r com o 
para realizar o diraito que o CL'cdor aclcJuiriu ·consentimentó do m.·edor. · . · 
pelo conteucto de mutuo, do lla.vor o pa.ga- O projecto, Sr. Pre3idente, ni.\o se limittt 

. mento da quantia omprestacla., em dinlleit·o (l, attentu C)ntra. o principio da liberJade 
• e não em bens ? (Apoiados.) da.s convenções e con~r;:t a boa, fé dos con-

Sr. Presidente, (lU<tndo me3mo, pJrém, tractos, vai além... . . 
fosse constitucional o projecto nem por is :o DispõJ o § 3° q_ua, si o valor dos bens pc
poderia merecer o voto da Camara, poPqtiO, nhomüos exceder a importancia da. divida, 
restabelendo o obsoleto rcgimen ela alljudi- é licito ao exequente, pctrh e~itar a corisigrta-

. cação forçada,é mahif'es~amente conGrario <t6s çao do excesso em clepo.~il-o. que ·lhe seja só
princípios de direito. O projecto. offeride o mente adjudicada a propriedade de · b3n:'> 
principio da, liberdade dos contl'actos, e con- qu<tnto bastem para a soluçã.o d<.t divida; 

• sagea uma vlolencia. de::;pezas e custas da execução. De l1lOdo que, 
O mutuo 6 um contri\cto do qual resultam si o valor elos · b3l1S penhorado3 exceder <L · 

, direitos e obrigações reciprocas .. Si a parte importancia demanclath, ficará o credor na 
.. que empre.~ta o seu capital, estipulando que contingencia-ou de p<:Lgar ao seu devedor o 
. o pa.gamento deve ser feito em dinheiro, excesso, isto é, a di:tr~rença entre essa im
obriga-se a nã.o pedir esse pagamento antes pot>tq,p.cia o o valor dado aos bens, ou de 
de expirado o pra.zo convencionado, a outra receber uma pa-rte ideal dos mesmos bens . 

. ~]!arte, que recebe a importancia do empres- Si a divida fôr tle 50 e os }Jens penherados 
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iorerii avaliados por 200, desde que não en- dlcada, mas, si toda a propriedade não cn- · 
contrem licitantes, ficará o credo1~ entr0 as controu licitantes em pra.çn., como poderá 
t.luas. ::;eguintes alternativas: ou terá de eUe encontrar compradores para uma parte, . 
pagar·ao seu devedor 150, ou terá de rece- sabendo este.> que terão de sofl'rer o~ effeitos . 
ber para pagc1mento · integral do seu cr•e- de. uma communltão, todas as lutas c1ue pro~· 
rlito a quarta parte dos bens! O projecto vaca, todas a:s questõa::: c1ne sn,;cit<t ! 
vac, pois,. determinar communhões for- Poder;t o c~edor promover a divisão do · 
~~adas ! immove.l, afim de separar <t sua .parie da do 
, CJvnhece a C;imara os abus:;s, os escan- devedor, mas qlJ.Om ignora que o processo 
dalos c as feaudes que se davam antes da div~sorh é sempre dic;;penclios~s-sim'J e sempre
lei de 5 de outubro de 1885, com relaç:ão á murto lento, dem<tndando, ·algumas vezes, 
avaliação dos bens penhorados: o qu::l valia :mui te>:"; annos p<wa s3r ultimado ·r! 
5 era avaliado por lO, por 20 c mesmo pot' E será, porventtll'a, jüst >que aquclle que 
mais, para o e!l"eito de fazer ·o credor repor empt·esta o sen capital, estipulando que o. 
uma quantia, que era· superior ao valor re<1l pagamento deYo ser feito em dinlteir·o, rc-

. f1os bens que lhe eram adjudicados.. celm, ni'1o obstante as cJtipuhLÇ\Ões constantes 
NÍngu3m póde contestar essJs fcLCtos ; q, de um contra.cto feito coni totbs . as t'orma

por'ventnra, o projecto em deba.tc .. cohibo lidados legaes, não dinheiro; mas uma parte 
esses abuso~. ·essas ft•aude.:; escandalosas '?- ideal de um immovcC e que tenha ainda. de 
:Não. Mas cliz-se : o credoi•, em vista da fa.· :mj2itar-se; pltrrL a determioltç~ã.o geometrica 
euld(!.do. que" lhe clã o § 3°, não s :lr(t obrigado tles::;a parte, a<;> . .3 incommoclo :, do longas e·· 
:t 1'az:w reposiç3es c ora n. reposição obriga- despeza,.; de um peocêsso divisurio ·~ ! . 
tol'ia (1UC dcterminav_i:t a feaudc. E si tratar-::n do um preclio uPb:tno, q11e 

Ccr~o, o credor não ser<i. ol:Jl'iga.tlo a fazer seja indivi:;ivel p3rante o dieci.to-ou po1·que· 
re11osição alguma, Jiuts_ para que não a faça , a divhão determinaeá um gr.tnclc dcprecia
tcr(t necessidade de rccebel', para p1gamento 'mentb em seu v.Llo1>, ou rne :mo porc1uc nellc· 
intcgt•al do seu cr·edito, uma p:trte elos bens nio poclm~ti. sel' construido o muro de 1·epa1·- · 
p!)nhorados, c a adjuclicaçJo forçadn. va.c timento' de c1ue üülrt. :1 Ord ~nação? Qmü o 
acoroçoa.I'. a f!'<.tu:le. O qu3 é clemamlado p)l' rccm·.:Q? 
100:000$ c possuo um:tlll'oprieclade quepócb , O ch Ordenação do llv. 4°, tit. 9G, § 8°: o·
va.ler. 0ssa. quantia, tem o maior int.eeessc arrendamento judicia.l, afim de ser n. r;:mda . 
em r1ue a avaliação sej:t de 200 oü de- 300 dividida en"J;re o; cóndori.üno~~ . proporcional
contos, porque, coim a · iVIjudicação de um<t mente ás forç<ts do direito de cada um. E. 
p<trte des.s:1 propr·icdade t·,o seu cratlor, fi- fic:trá. assim o cecclor ligado ao s~u devedor, 
ca.rácompleta.mente exonerrdo th sua divida, por um pr,tzo inrleterminádo; rJcebendo an" 
c lhe restará ainda ·11111<:1. grm111J parte ela nualm.ent:. uma in :ignificante qu:mGia~ quo· 
mesn'ia: propried<tde ! talvez nem rcpres:;nte a importancia dos ju-

Quando me;;mo·, p:n>.;m, e:;:as ava'iações J'OS do seu -c:tpi;n.L empre:tu.do! 
esca.ndalos:ts não se -realizem, c1tmndo mcs- · E a illustra.da Cornmk .. ão ele Constituição, 
mo os avaliadores procm·em · sempre pl'cce- :Legi.,;laçào o Justiça G de parecer que o pro
rler correctamcnte, dando aoil b3ns pJnlt:)ra, jecto sej1 adopt:l.<J.o p_•ltL Camara., porque 
dos o valor que, em . seu juiz:;o, deve1n ter, -vae. cwr~jitico- alavow·a, a-;:>J b01·bada pela. c l'ise 
em muitos casos a lai dctermtnariL commu- economiclt qu3 a.tóemonta a RCJ•nblica, e· 
nhões forçaJll.S• E si aos int3ressês dós ban~ y ae ~lesein;olue 1 · q Cl'edito dos lavntllm·es, que 
cos, negociantes e capitalista.; nã.0 convem se sante profundamente almlado! ! 
receber bens cmlogar de dinheiro. bens que E' curioso! Sempi'e entendi, Sr. Presi-· 
não _sab3m ou não poclam administl'ar; em .dente, que a cri")e que n.tormenta a lavom'a 
caso algum lh:Js cmwirá recob2r partes é 'üe '· erminada peht enorme baixa que sof-· 
idcaes de immoveis,c soffl·er os efl'eitos ceea.- fr0l'<1111 os lH'eços do3 productos agrícolas 
rlos por uma communhão. -provenha essa, 1}3.ixa. da-superabundancia ., 

Qne f'ar(t o credor nei!sa . situação ·? Irct ·desses productos nos mercados, ou peovenha; 
continuar na communhão, e administ _·ar essn. da. especulaÇão : deprehende-sc, porêm, do· 
p<t'rte que lhe foi adjudicada? Mas que p1~t3 'pat'ecer da illusjrn.da Com missão de Justiça 
,\ e.>sa? Quaes qs cnltiY <~do~ e b3mfeitõr;as que a cl'ise provém das n.ctuaes leis de IJro~ 
quJ pod<mí. possnir? Poderá utilizar~s3 dn.s cos"o refe1'entes â pl'aça do::; b:ms penha
c ~S-t~; da l bcmfeit_orin.s ? Quanta l qu~stões , . ·ra.dos:! A adjudicação -f,.n•çJ.d<t, diz -· a 
'1uantas ltr~n.s essa ;,; itnação· va.e provocar ! Commis3ã·J, vae 'falorizar n. p;•opriedade· 

E' por isso que os nosso3 ·praxist:ls· qnali- agricola-e libert(1.r o devod'or de uma resp.on
flcam a·comninnhão-cle mae fewnda de todas sa..bilidade qrie a ac;uallegi$lação · hypothe,... 
a~~ discordias ! - c~l.l'ia eterniza. ! · · 
, Nã;o e:ti inhihido o c<'~tlol', ,y c;rto, de Sempre entendi, . St;. Prc>identc, que a : 

vender a p:11~te do imino-rel que ll,té foi adjn- condiç:To primordial para o desenvolvimento• 
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·(10 c1•elito é a perfeit<~ segm·a.nça do co.pi-. O SR. ALF.rü:oo PI:\'TJ-A Commissão não 
·. i ,a lista,, é a convicção que deve tel' , quando diz isto. · . 
· ·desembolsa -o se a capita l, de-que, no caso de o SR. MoRE UH. AL'o,s - No .dia cn1 que 

. impontualidade por parte do deve(~or, en- fõr n.pprbvado este _proj~ct>,. não lw.verü. · 
·. · ·contt•;u•á, wts disposiçõB.~ das leis mews efli· maí:> .quem empreste dwhezro. (.4pa;·tcs . 

·ca.zes qtw lhe hão de a.s;;egUl'tl.l' O raem bol.~o cnt;·c o 8 1•• Mrm:i1·a .Alves. e-.4.l(redo Pin to.) 
•(\esse capital. . · o S1L -~DOLPHO Gor,:.uo-Pois a CommissJ.u' 
· A economia pJlítici1, diz Dop , não reco- aã.o diz; em termos bem claros que o pl'o~ 

: n1H~ce sínã.o uma. ospccie àl! ceedito: o Cl' tl· jecto yac de senvolvr3l' o .CL'cdito dos la-
. dito. commercin.l, o credito imlu~t1'ial e o v1·adorcs, que S() se11te pt•ufunda.meute aba- . 
· ·<1redito n.gricola são fóemas do credito, e toda 1 il. ~ 
. · ~ opet•açã.o de credito l'cpousa. na confhnça., n. 0 -· :- · · · . ·. 

·.é nm <l.cto de fé, quo encontl'a a sua salva- .. Sempre pens:oi , Sr. Pl'Midento, que um,~, 
,~mal'd<t na.s p1·ccauções e nas 6_,arantias iw_a- cousa nã.o podi.ll. ter, no mesmo momento, 
-~ d dou:> valores e dous p l'eços-um natural e o 
gi.nada.s pelo legisla 01

' • • outro do mercado, p :.H' im· aprendido com 
Quando o capitalista_sntl'ega o seu dinhei- Macleod, que a theoria de Adam Smlth e 

.ro, tem a convicç.ão de qu~ uã:~ correrli. Jl:l· Rica1•do é inacceitavel, visto ~econhecet' a 
•ri~ro, c<lc que o r3cmbolsa.1'á.,porquctem con- e~onómia. política. como lei unhersa.l, que 
fi<tnça. na lcl.lda.tle c na, solvabilida:le do de-. a. ,-eln.çi\0 cnt·ril a olftl'l'ta e t1 p r o t:tlt'fl e o ,-r.
-vedar, e nos processJS osta.uelcr.i•Jos pelas lei.s 91 tlado;· wüctJ elo va~oi', dependendo a .mu-

. p:~1·a a execução dos C)Utra!:tos . Si no n1o- da.nça. dt~ .va.tor de u ma cousa., da. mudança 
.. menta de ell'eetnal'-se mn · em:prP-stüno, ocrL· daquulla relação. 
~.,iPitn.tista th·tw duvidas em relação ao paga- o niesmo · immovel póie ter · amo:uhã. 

mento da quantia e!11prastaua no pr;no valor maio1• ou menor do qun o que tem 
-estipulado, por certo queo contL'ac.to mw S) }loje, cordorme a oft'e l't:l. o a procm•a. E. 
eonsummn.l'á. Pol' isso lncsnw,sempre penseJ, <L luz desse principio, sempre · in~ pareceu 
:Sl'. P1•osiuentc, que a }l8l'Spectiva, a simples quo n(í.o se póde qualificat' de empoliaç,-ro .o 
.ovent'tmlidaae do paga.mento por melo ih f;\cto 1lê ser vendido em p1·aça. um ·Immovel 
:tdjud.icação fol·çada, l'ilgime:t _esse que penho'rp,do, por preço inferior a.o da. sua.,ava-

-.a.coroçoa a -fraude nílS a V<~lla\~ues, a:rra- lia.ção . Si foi a. valiado por 50, e si em praça, 
-ll ~ria os. ca.pi!aes dos emprest~~n:os, ~::.etra- só alca.nçou 0 preço de 40 ou de 60, ê porctue 

· , l:nnuo ·a:ssuu e notavelm0nt~ n. expansao do 40 ou 00 el'a 0 seu vet•dadeiro valor. 
·-cr-edito. e essa minha. -opinião tomou-se· Entret:\nto, Sr. Presidente, depreheutle-

··: mais fi rru.e, -lendo os An11aes do pat·la.~lento· s~ do parecer da Commissi:i:o'de Justi.~.a. que 
.Jlo ~mpei'lO · e tomando conh~1me~to da.s uiua. cons:~, pôde, no mesmo momento,; tel' 
ma.mrest.açõe.! chJs ~osws _.m ats ernmentes tlous va.lores· d~ver-~os, um que· é o r ea.l, de
cs~adist~, da.s mamfestaçoes dos b:mcos c te1•minado p~la. lei da offerta ê d a. procu\'a, 

-esta.baleCimentos de credtto, dos cong_ressos e ou-tro, que é impost:>· pelo Es~o, ihter
·de lavradores (dentre os quaes peç:> licença v indo em uma. relação do . direito pr ivado, 
·Jl~ra !lestn.car as (lo _Cll:b d~ Lavoura de Can;- para. beneficiar uma. parte em dflt~imanto d<1, 
ãJmas) contra. a_ n.<!JudJca.çao fo_rçn.da.. A-gola outl•a !,! , · · .. .. - . . 
mesmo, a AssoCia.çao Comf!l~l'~tal de_ S~ntos, s1•• Presidente, as lei~ devem · surgir ·de 
.em notavel documento d1ng1do a .esta Ca- uma necessidade publica; o direito·. se _ for
mn.rn, manifes_ta-se · conü•a o Pi'l>.JCCto em mo'u, dis~e Justiniano. usu eo;igen~~ .eL humcl

.debatc, por lhe parêcer que vae desfechar nis neceúilatilms. Qual a nécessidade,.qnal 
. :um golpe üe morte n<J credito dos Ia.- 0 intere.~se publicJ que o. projecto .. tem .o !~- · 
vradores. tuito de s.:ttisfazer-? Ex.ecutal'. ~1m· precego 

Entende, porém, a iUustl'ada. CotiEuiasão constituciori.al ? Constitue um ;~.tt.enta.do ·con
il.e Justiça, Sr. PJ'esiuel!te, que o que vae tl'a a Constituíçã.o. Realiztl.r um principiQde 
·determinn.r a confb.nça dos capitalista.s; de justiç<d Esta.belece umregil~en _qu~ . é :foe
modo a. fornecerem aos nossos lavràdores malmente condemnado pelo duelto. :' . 

· t odos os ca.pita.cil de quo necessitam, nii~ s'ó · «A a.djudi~a.çio, diz.ia o Si'. Ouro Pr~to;ero. 
. para s~lva.rem-se da. situação crit~ca. e pre- um notabilusimo discurso pronuncna.do no . 
"oaria. em que s11 acham, como amd,a pai'a Senado do Imper:io, P_!'Csuppoo a : inc~cc~~o . 
. uesenYolver~m a sua índustria e utitiza.- dJ coutt•Mto. a. v1ol~a.o · dp _COlUPl'~illlSSO, o 
rem-.>e 4os recur30:;, naturae3 dO SOlO-O que t•epudio da. fé estipulada. e O· :Consequente . 
·v ae. determinar es.~a confianç[l._ ~ precisn-_ prejuízo . do credor, que tletxa. de -receber n<1 
menha. pel'Spectiva da. adjudica.çã.o força~a.. tempo aprazado e em m9ed.a: - co.rrel!-t~ o que 

.. o .a, .perspect!v~ de que não .rcbeberao di- a.~iá.ntou ... ao. ~ev~or em ~atw.-p~_~Jm~o que 
'llheiro em pagamento dos ca.p1taes que de- na.o se 1muta a 1s~o, po1éro !J!al=>. avulta e . 
:-som'bolt>ll'Jm, mas pedaços de torras ! ! aggl'ava-se , pela c1rcumstaneu1. do. -ver-so 
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obricra.do a. ficar com o · que não desejara, E ste. banco .. nwwa p;·omovet~ uma liquida?r.7o 
nem"'llle conviria adquirir.» - ruinosa pm·a qualquer dos se·tts ~u.tuanos; ·_ 

E com o regimen deste projecto, ainda muitos dos quaes lhe devem C;i;clu.s!vamente o 
mais avulta e n.ggrava-se, IBla circumstancia bem estar 1:elativo de que gosam. » 
ele raceber o credor, :partes de Íffi!!J-OV~is, Possoattestar, Sr. Presidonte, quo oBanco 
sendo 1an9ado em uma communhao 1or- de Cr.:3dito Real de S. Paulo~ longe de pt'o- -
.çada. ! · ·- mover liquid<:ú;.ões ruinosas p~ra os satt'3 

o Srt. ALFREDO PINTJ __ - Si quizer. I n~utuar~os, longe de . :psrsegu!l-os, b~~efi-
. . ~ - . -- c1al·os, e causando até, algumas 'ezes, 

,_ ~SR. ~Io~EIRA 4LYES- E Sl hver meios graves prejuízos a.ós demais cr~edoras_. . 
:pai a entrar. - -- · . · Qun.ndo o banco vê-s~ forÇado a promovet' 

O SR. ADOLP_Ho GoRDO- O~erecerá, P,?r· uma ac~.ão ex.eélúva, raquer a_antichrese e 
ventura:, o :proJecto, um remedw par~ a c r 1sc muitas yezes ·-conserva o propr1o executado _ 
-eco,nomwa. qu~ c:~travessamos ~ . na posse do im:movel; e como, vel'i~cada a 
. E' um formtda. vel golp3 contra o credito· antichrese, não pórlê o dcveior ser executado 6 

(ApoiculM.) ~ . - . . por <tnalquer outro credor, compre~lendc 
Qual ê, po1s, essa n~cess1dade que o lpro- v~ Ex., s1•• p 1•esidente, que está no mter-- _ 

,jecto vae satisfazer ? . _ _ . . . .· esse do devedor :prolonga1· indefinidamente 
O regimen actual; d1sse o nobre auto1~ do essa sitnao.'lo, e como administrador do im

. :projecto, é o da 1·:u~na do devedor, porque o movcl encontra meio;; s-egm•os :para :pro-
. credor, attendendo exclusivamen~e _para os longar~a. · 

seus interesses, leva a sua persegmçao até ~ Conheço um fr~octo cm·ioso: ha algu~s. ~n
ponto de vender os lJens penhor~dos por nos uma casa bancada· de Santos mtctou 
})reços irl'isorios: . _ _ . um~ acção jud[cia,l contt'<t um lavrador, de 
. ,.!'lão, Sr. Pres1dente, I~t~ nao está no In· santa,Crnz, êla.s Palmeiras, para. cobrar cerca 
teresse do credor, e nem e Isto que _os factos de 300 contos de réis. Esse lavr-ador, que 
teem _ demonstrado .. O cred01~ tem mtere~se devia ao Banco de Credito Real d~ S. Paulo . 
em que os bens seJam vendtdos pelo mmor 15 ou 20 contos de réis, eonseguiu que egtc 
preço possível, afim de paga~·-se de todo o estn.beleclmento cont~a elle pl'omovesse a 
seu· capital ~es~~bolsado, dos JUros, multa~ aeçã.o executiv<1 hypotllecaria, ·que req uo- _ · _ 
_ e despezas JUdlCHl.Ci:l. A. ~enda por . preço.:. resse a antichrese, e que o eonsarvasse na · 
irrisorios - causa-lhe _preJuizos; c quando posse e a.dmiliistração do immovel penho- _ 
mesmo o devedor _tQnha outros 1Jens, con· rado. Em face da. disposiç~ão terminante do 
-corr0rá, na. _ execuç~o _en:- que estes be~s art. 341 § 2°_ do regulamento n ~ 370, de 2 de 
forem penhorados, nao mms c?mo credor_Prl- maio de 1890, deve cessar a antichre.3e descle _ 
vilegiado, mas coino.:. mer~ chirographa.ri~, 7 que seja paga_ a_ annu~dade-, sem juros e (l~s-
oom -outro~ credores do executado· p3zas d.:t adm1m ~traçao. . . . 

E os .. factos que se te.~m passado em me)! Pois bam: não obstante se1' lllslgmficante -
Estado demonstram que. quer os est_a.ba_leci- a únportancia da n;nnuida1o devida· por 

- ·-mentos ~e credito I'eaL, como os _ ca~ntahstas aquelle lavrador, ao Ba,nco, e n~o obstante 
e negociantes que tee~ o,.; seu ca:pitaes .~m- tee produzido o ltllmTy-cl boa.s .safras de café, 
pregados em em~re~hmos á _llnr~ur~,_ -raras até hoje :perdura a anttchre:se, <.\cl~an~o-se ~s 
yezes lançam mao dcs mews JUdJctaes, c succcssore3.daquella -casa bancaria unposs1-
.antes facilitaUl aos se.us devedo~·es tO<los os bilitlidos de· proseguirem n::~. acç-.ã.o que ini
meios possiveis para liclliidaÇões . amigaveis. ciara.m contra o seu devedor, que se con-
{Apoiados.) , · ·. serva- na posse do immovel! 

Em uni iinportante disc_ur.:;opr~nunciado Sei b3m que isto não é r~gt~lar, - e sei ain_da, 
- no congres;;o dos lavradores :paulistas, re- que estes factos teem preJudicado o -credito 

unido em Campinas, a 2? do m!lrço ~e 18~9, dos.la.vradores qu.e teem contractoshypõthe
. - diziao Sr. Duarte Rodrigues, m~elhgent1s- carios· coiR aqllelle Banco; mas o· que é 

si mo president3 _do Banco de CredJto Real de certo é que o B~nco pratic_a. esses factos em 
S. Paulo: · · ·. · beneficio dos :seus mutuarios. . 

«Todos quantos se interessam pela_lavóu- Repito: os que ~e~m }~eus~capitaes e~pre~ 
· 1·a pauli$ta. sal;Jem que este estabelecimento gad~s emem;prest1~os <L ~avourQ., em regra, 

( referia-se â:quelle _banco) lhe tem P.r:es~ado só vao aos ~t'tbuo,a~.:. dep_~1s -d~ . esg?tados· to-. 
incontestavets seev1ços e procurado a.Judal:'a dos os mmos .ar~1gave1s. 9mzessem e,lles 

· na medida das suas forças. Os empre.>tim9s usar do_ seu · du~etto e teriam\ neste mo- . 
;Por ~lle realizados até hoje mont~m áim,. men~o, m~mda,do o ~eu Es~ado ae processo: . , 
±>ortante somma de cerca de 4~ mil contos, -de execnçao, porquv, ef?-Iegra, todp~ os la_ -.-;. 
da_qual apenas metade, ~ppro:nmadamente, vradoresdevem,, e:_.e~v1rtude da_ cn,e qua.'3t -
-se.acha em débito. toclos teem l)re,taooe~ em atrnm. 
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. Qual é, pergunto· de novo, a neces;-;idadc os seus pí'odnctos; afi.m de obterem os meios' 
·.publica que o projecto tende a satisfazer ? necessarios para a continuação dos serTiQos: 
Enco.rra, porven tnra, uma medida que po8~a da sua lavoura. · 
minorar os e1fcitos di1 crise que ~~ssoberba a Emi'<~ce desta sitüação, os especuladores-
lavoura?. teem tim campo Uyre de acção, e não encon-

Sr .- Presidente, quaes o~; oifcito.3 do pro- tram eesis tencias de qualquer na l;ureza! · 
jecto, vou dizel ·o. Si com:eguir o voto da Sabe V. Ex. , St'-. Presidente, (1'10 a extra
Camarn. e for l'Cmetthlo parJ. a outra casa ordinaria nJta nos preço3 de café, ha alguns 
do Congre.::;;o, GJdos quantas teem c1pitaes ann9s, determinou uma grande procura de
empregado::; em emprestimos, garantidos ou fazendas de caf,\. To-dos queriam comprar 
não com hypo~llccas, receiando que o pro- fazendas; uns para explorarem-nas, o outros 
jecto ::;eja convertido em lei, i6ío immedia- para ·rcvendel-as, por preços mais altos. Or
tamcnte ao a · tribunaes, peefel'ind o_. urna ganizaram~se, para is:w, syndicatos e compa
liquídação em dinheiro, embora com perda nhias:· · 
de uma parte do seu capital, a receberem Como é natural, o.:; prJços das f,Lzend-as . . 

· em pa,g;1mento parte;:; id3aes · de pl\Jprieda- ~ubiram consideravelmcn te; as que produ
de.:>. Eis o; elfeitos de..:Lstro.:o: que pode ter ziam"'quatro, cinco ou i-.d.; milal'robas de 

. ·.este IJl'ojccto, si não fõe logo rej3itHlo pela ca.fé eram yendidas por 40J, 500 e 600 con-
Camara. (Apoiados . ) tos de réis. 

Certo, St'. President!:l , a sitnaç,ã.o dn. !a- r1ouve uma fazPnd :L em meu Estado que· 
voura é por demais pr-ec:nia, n. crl:-lc qnc a foi vendtda por mais .de 20.0JO contos de 
<tssoberba é graYissima. réi::; . . 

Ma-; as cris3s silo phonomenos n"'tmaes na Abusou-se, então, largamente dó credito ; 
vida de tmhts a<> imlustr·ias e repet3m-sc. '-Pssoas que nem tinham a quantia, precisa. 
_mais ou menos, periodü:amente. Outras par<t o p<~gamentci-do imposto de. tran;mi~são 
crisesj<L tem tido a nos.:;a. lavom'a, c jü. na e que, a. obtinham p::n' emprestimo, faziam 
sessão · de 12 do m~do de 1884, o Se. coi_Tipras de f'azenda:s pot· centemtres de contos. 
:Nunes Gonça.lvcs, rcf'el'indo-~e (L crise que de réis, acceitando lettras, ützendo ltypothe
começara. em 18:<2, pedia, a attençã.o do Se- cas, penhores e qua.osqner outros contracto~
nado para «a sit1.;taçcTo c1·iliw e verdadeira- que os vondl!dOl'eS ou capitalista.s exigisssem! 
mente afjlictiva em que se achava a lavouYa, Os que já eram la.vra.dor2s de.-;envolve-· 
nao le1Hlo meios pw-a tJ&der desenvolve1·--se, ran1 consideravelmente a sua . lavoura e-

. nem mesmo l?aJ'a mantet·-se, arcando com augmentaram as suas bemfeitorirtl, contrn.-
·uma cdse assustadom que todos os dias c~·escia hindo, para. isso, ompl'e3timo.3. , . 
de intensidade, -·e que se aggrarava pelas di(- lnfelízmentc, porém. os preços do café ca
fi.culdades gHe offercda a solttçtío elo grande hira.m de 3D$ para 7$, cacla ·a1:ro'n1, e. com(} 

· probléma social da .,substituiçao., elo braço es- as despezGs .. com· o cust.eio d·J,; estaheleck 
· cJ·!wo pelo brar,o livl--e>'. · mentos agricolas nãO diminniram pt'opor
. Evülentcmentc a crise ac.tual é muito m:.1.is cionalmente, pronunciou· se uma- crise na la
séi'ia do quo a de-1882 a, l8S7, porcp1e si voma, agudissima,porquc muitos-lavradores 
nn.quella épJca., em virtude tb ba.ix<t dos j<b nã.o tiram dn. venda: llos seus productos a, 
preços dos peo,ductos agl'icolas. o la.vea.dor quantia necessa.ria pttl'a o custeio ! gg1;a si
s:mtia-se om uma situação cllch de diffi- tuaçãJ ·G3m, como t:J.rnlJCm é natural, dctcr
cultlades, tinlla, cntrelttiltJ, tt marcha dos mü1ado uma gr<tndc baixa nos preçc.s das ftt
serviços da sua la vour.t mais ou menos asse- zen da~:; as c1 ue, lm a.lgu ns an11os, alc1nça-vam 
gnrada, o ni"L:J lH'acisa.v,,.; como ll~jo, luta1·, o preço de 6UO:OJ08 o. 700:000$ talvez não 
dh ·a dia, p::~.ra. o hter os l'ecm·sos ne~JSJa1·íos alcancem hoje 200:000::;000. 
<l.fim de pttgar os salal'io.:~ dos seus colonos c Como dizer-se,-JlOis , que cesa. depre~iaçã.o· 
tts demais despezttstht sua fazen(la. do Y<Llor tem a sua ol'igom. no regimcn 

A indnstria a.gl'icol r~. como qualqtnr on~tra creado pelas leis de 5 de outubl'O de 1885 o de 
industria, noces.:;it:L do ltous c.~pi ta.cl'l: o «fixo», 19 do janeiro de 1890 ~ 
empregado no cstabele2ímento, e que reprc- St· .. Presidente, h a a.lguns annos, a Camat'a 
senta o pl'cço d·as terms. casn.s,machinismos, tlos Deputados da Hespanlla, em seu relatorio 
plantações e ma1s bamfeitorin.s, e o de «mo- sobre o Cl'euito agricola, exprimia.-;e nos sc
vimento», c1ue é destin<l.Jo, no dizel' de guintes termo~:: <-Como a agdcttl-tw-a con
Ciccone, a razcr ·fructiftcar aquelle. stitue ct prinwir·a industâa dà,. naçcío, e {a:: 

Ora, os nos:30S lavra.dot>es, em regra gera.l, viver a immensa rnaioria dos seus habitantes, 
estão no.~ SPgtünte.; condíçõe3: devem -sinão como o cons11.mo_ das classes ag1·icolas rJ · 
todo, pelo menos, uma grande parte do ca, qttasi o m~ico 11w1·caclo dos p1·oductos de todas 
pital fixo, e não dispõem do c1pi tal de íno- as outras; sett mal esta1· d tem-a calamidade 
vimeúto, tendo, pór 1sso, a; nece.,;sidade im- publ-ica que eleve provocar. a attençc"to elos qtte 
perio3issim:t ele ventler p:)l' qualquer preço teem o encal·go do governo. » 
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_ · Esta~ palavras toem completa applic~Çãoá 1 zenda~, sitias, cha~ras· ou outras 'pr9pr:iê~ 
situaçao actual da nossa lavoura. (Apowdos.) da(les semelhantes, mcultas oucultivadás e 

Sr. Presidente, si desenvolver o credHo exp_lora_das pelas i~dustriasagriColas ou·pªs~ 
agrícola é, no dizer de Josseau, conjurar a to~1s, fora dos ~er1~netros urba:nos. · ... _·. ·. · 
ruína 'dos lavradora~ attenuar os efi'eitos § 6.o E:lta lei nao se apphcará aos ban.; 
das grandes calamidades publicas, alimên- co3 de cr~dito real _legalmente: org:a~izado~~ 
tando as origens da prosperidade do paiz ; si Art. ~- · Revogam-se · as d1spos1çoes · em 
em época alguma da nossa historia a la- contrario . 

. voura de nosso paiz precisou tanto de _credl_!;o Sala das sessões, 19 de junho de 1901.--.. 
coll?-o. agora, _e~n que'atrayessa u_ma ~1tuaçao 'Azevedo Marques;_» · - : 
afihct1va e cr1t1ca., pela extraordmar1a batxa s1• p. 'd t b D ' . t d · · :.. 
que soffrei•am.os preços dos seus productós; P· · ~esi en e, ono re cpu a o _po_r Sao· 
e si essa crise, por uma repercussão natural, · aulo dtsse, em seu voto e~ separado. 
affecta todas as classes. sociaes e. especial- «_Pretender _a vol~a da ad;ud~cação forçada 

·mente o· commercio o ' Con()'resso Nacional eqwvale a abn1· mao ·de ttma excellente .con • . 
não fará, por certo, ~ma obra"' de pateiotismo quisla d~ _ nos~o ~l~reito _moqer:no. !? · con· 
decretando níi1a medida que constitue urn tra o letluo .J_udtctal nuo e Jtf_st? · mvocar 
gol~e de morte.no credito real! (Apo'iados .) a:gumentos mats ou 11'!-enos caswst~_cos, d_edu-

Els os. motivos, Sr. Presidente, porque não :ZHios de {f!ctos excepcwnaes de e~astencta ds 
posso dar o mou v o to ao projec to em de- vezes duvtd.os~ · Exactarnente pm· estar a la
bate. - voura oppn.mtda, neste momento, por crise 

Duas _palavras agora sol;>re a substitutiyo aguda, m~s tran~itoria, não me pm·ece pru
apresentado por meu i:llu.stre .companheii•o dent~ ~od~fi.cm· tuo profundamente o systema · 
de bancada, o Sr. Azevedo Marques. O suo~ do dtrezto vtgente pecuhar às execuções.» . 
stitutivó de S. Ex. está. concebido nos se- No discurso que S. Ex. pronunciou, ha 
guintes termos : dias, nes ta Casa, de accordo com aquelles 

: . . ~onceitos, bateu-se brilhantemente contra a 
Substttuttvo ao p1·ojecto n. 2_7 A, ele 1901 adjudicação foeçada. 
O Congresso Nacio·nal deCl'eta. : Entretanto, S. Ex.' no substitutivo ' que 

subinetteu .á consideração desta Casa é que 
,.Art. 1.0 Nas acções executivas hypotheca- acabo de lm>, estabelece a adjudicação foi'• -

rias de dividas contrahidas depois da pre- çada 1 
sente lei, garantidas por immoveis agrico· E S. Ex. roi além: fazendo uma distincção 
las, serão observadas as seguintes alterações absolutamente injústificavel entre os estabé:. 
nas disp)sições ora vigente1:1. lecimentos de credito real e todos os demais 

§ Lo ;Quando, no contracto, ai! partes de- b •ncos e pessoas quo fazem emprestimos á, . 
clara.rem: expressamente o valot' em quo lavoura, estabelece a adjudicação forçada 
estimam o immovel, será esse valor a base para est!'s, com reposiç-ão errí dinheil'o - si 
para. a hastapubliea : na falta da a.Uudida o valor da· adjudicação fôr maior do que ,a : 
declaração, servirá de base a importancia importancia cobrada, mas não para aquelles 
cobrada ; dispensada-em qualquút' caso-a estabelecimentos! Por que1 
a vali ação judicial. 

§ 2.o Si os bens não en,eontra..rem licitante O Sa. AzEVEDo MARQUES _;_E' claro que o 
e o exequente não requerer, no prazo de regimcn dos bancos é outt·o. . 
cinco dias, a antichresc do § 4a., ser-lhe-hão O SR. Anou>no GoRDO- Nã.o posso atinar 
adjudicados os bens pelJ valot' que tiver SOl'· com os motivos que bvo S. Ex. para fa.zer --
vido do base na ultima pt•aça. . es8<:t tlis ;iucç·ã.o ; isentar só mo tte os bancos 

§ 3. 0 Si o valor dt~ adjudicação fót• maior do Cl'Q tito real da adjudicação forçada, é ar
do que a importancia co br·ada., set•á u exe· redat• os demais bancos, negociantes e capi~ 
quente obrigado a tlepositar, no prazo de t<~U.sta~ do operações de omprestlmos á la~ 
dez dias,a rlill'orença quo houvAr ; si, porém, vo11ra. 
aquelle vtüor f'ôr menor ·do que a divida Em meu Estatlo es~as operações teem 
cobrada, '' exequ.mte tor{L direito de h LV~r· sido foir.us pelos l.J:1ncos do cro.lito real, por 
do execnhdo a dil'ferença. capitalista·~ nacionaos .e ustr<tngeiros o · pot• 

§ 4. 0 E' extensivo a.os exeqncnte.s de qu3 comm Jrciante3, espi3cialme:lto pelos commis- . 
trata esta Lei o dir ~i ;o dJ opção peLt anti- sarios de cate . Todos estes ult1mos fa.~em os 
·chre3e e,;buelecida no art. 19, § 6Q, do emprestimos em m:o2da coJ•rentc, em quanto "·. 
decretou. 169 A, de 19 de janeiró,de 189 '• do que os banco; de crodir.o real opsram- não · 
qual só .· poderão usar si na terceira -praç:1 com dinheil•o, mas com- letras hypotheca-:- .o · 

não houver arrematante. - . rias, que teem uma cota.ção muito baixa . . 
§ 5.° Consideram-se immoveis agricolas, Neste momento, as lctr.ras·hypotliecal·ias-dô , 

p~ra. os effeitos des~a lei, as ter1•as,, as .fa- .~anco de Credito Reli de S. Pa.ulo, do valor, 
Ca.niára v. li · S9 .. , __ 
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~:f~:~:- _ · :~~xHin~lde.l00$00~ e que· vencem o juro de ,: : Pois bem·; si fôr adóptado_ os~bstituÜvo ció 
-- ,.R0 /o, teent a cota.ça.o d~ 40$000,de modo que ·meu no~e , collega·~- = -nes::;a · hypothe:le-: ,o 
:· :~,~ - ~,º~ lavrado~e~ sod.trre

6
m
0
. o;desde logo na - Ol'~ra~ cred~r para pagamento dqs 50:000$ rec~berá 

- cao um pr~JUlZO ~ o_ I _ - . um _ 1mmov~L com valor. m1nto mferwr e 
· Ora, por que de1xar apenas em campo es-. terá. ainda de repôr ao_ seu devedor .cerea. de 

__ _tes estabelecimentos, diffic11ltando, sinão im- 150:000$000 1 
pedindo, osemprestimos em din,hàiro?! No·caso, porém, de não determinarem as 
- Si, como S. Ex. · escreveu em seu voto em part~s 9 valor da _peopriédade dada ~ em ga-

-: separado e demonstrou brilhantemente em rant1a. hypo~hecaria., manda o substitutivo 
seu discurso, a adjudicação forçada. é alta- ÇI.Ue s1rva.. de base :para a hasta :publica a 

···mente inconveniente, porque faz retrahir o Importan_cia cobrada. . . ~· ·- · - -_ 
credito, prejudicando, por isso mesmo, a la- . De mo<!_o que si o devedor não puder, poi~
voura. ; assim como não admittiu-a para os e~e!llplo, fazer a . ultima Pr_estação de uma . 

·bancos de CI'edito raa.l, não dever1a tambem divida ~arantida com hypotheca, seja essa · · 
.-;__ admittil-a :para todo:; quantos fazem·empres- pres'taç~o ~e 6~ 8 ou 10 como.:;; por. 6, 8 ou 

timod aoslay-radores. Mas si s~ Ex., ao es- lO cont~ Irá o i~movel á :praÇa; embora 
crever o seu substitutivo, estava convencido tenha um grande valor! - - -
·de que a ~djudicação forçada é u_ma ~edi~a - O SR.. A~EV'Eno MARQuEs.:,-V. Ex: aÓredita 
que as difflculdades . cr~adas pela_ Situa~ao . que vá á praça uma. fazenda nestas · condi
actu&l_ a.co!ls~lham e Justrficam, entao, asst~ ções; por uma divida. de êinco ou seis conto 
como a.dm1ttm-a para. estes credores, deveria de réis 'l · · · s 
ta.mbem admittil-a para aq_uelles estabeleci- · 
,mantos. ' 0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-A hypothese 
·. - · . nã.o é gratuita. · -" .. · · 
-~ . O SR • . Az:i!:VEDO MARQUES- O regimen dos 
bancos de credito- real é differente do dos O SR.. AnoLPHo GoRDo ---,Por quo não devo 
outros estabelecimentos. Como V. Ex. sabe, acred.Ha~? Pois não é essa a disposição do · 

· .. por lei elles s~:podem emprestar a metttde do substitutivo de V ; Ex.? E posto em · praça 
- · valor da pco:priedad Ora, si estendessemod um immovel de alto valor por um pr·eco 

o regimen da. adjudicação forçada aos banco;;; irrisorio, não ê evidente que o devedor póde 
· 'de credito real, elles não teriam em car- -::;offrer grande prejuizo ~ 

teira dinhe!.ro sutfl.cien.t_e para repos.içõe2!. Sr. Presidente, em vista. · destas ligeiras 
· Quanto ~os ou~ro~ credores, a adJudxcaçao considerações, não posso dar -o meu voto ao .. 
f~rçada. nao RreJudwará,, porqu~ elles pré- substitutivo do illustre representante _doEs
Vlall!ente se:rao os proprios avaliadores. tado que tenho a honra de representar. Es-

0 SR: ADOLPHO GoRDO - Effectivamente, to?-, Pvrém, de pleno. a..ccordo com os con-, 
pel0o systema constan~e do substituLivo do cextos que S. Ex .. emrttw em seu voGo em 

. meu nobre collega, ou·ad partes, no contr•acto s~parado; -:-J?r.ectsament~.~ porque a lavoura 
.hypothecario, declal'alll expressamente o va- e:~~á opprum~\ neste mo!nento por .. uma 
Jor em qu~ estimam o·immovel, ou não; no cr1se aguLla, ~ao. 6 c~nvemente a.l~erar••se o 
primeiro caso,· será o valor estimado a base dyst~_nu~ do du·~Ito ~·rg~mo p~culmr ás .,.ex
para a hasta publica e no segundo, servirá acu9oes. «O leghladm, dnJse ~Ulto bel"D: S.l!.x., 
·de base a importan~ia co br•ada, dispensada sorJ~ fm·c~~do a decretar da.qu1 h~ pouco n~va 
em qualquer· càso a avaliação judiciaL modlfiCl_l.çao, qqtmdo .se norma11z~~sse a v1da 

.. . econom10u. o financeu·u. da. h vou I' '' l' . . Cumpre ponderar, entretan&o, quo os con- . , . . • '"·' . 
. · tractos hypothecarios são feitos a longo Su~, ~r. Pie~IdenE_e, afal~a de_ prudenC1a no 

1 prazo,. e que entre a data. do contracto c u. exerctcro das fun~çoes legH:llativa.s, e: so·br~-
época do vencimento.da divida podem-se dai' tudo qu~ndo o pa~z. atravessa . uma s1tuaçao 

. 'factos que determinem um.a grande depre- eco?Omica _gravissima, :pód~ provoçar os 
· cíação no valor do ünmovel-hypothecado. ma10res desastres, e pel'rmttam-me v_. Ex . 
. : . . - · . · . e a Camara que eu conclua o meu discurso, 

Peço licença pa.ra.figurar_ um exemplo: : cit~ndo algumas palavras de . Cogliolo, o 
._ Supponhamos .. que um 1mmovel com . o emmenteprofessor da Univcrsid.e de .Modena, 

. • valor de200:000;Ji> ó hypothecado em garantia palavras essas . que encerram sa.lutares ad· · 
de uma divida de. 50:000$ ; e supponhamos_ vertencias : _ _ · ·· · 
aín~a que, ou. :pgrque todas as pro~ri~dadei -«A observação historica mostra que; quan

.. . agriColas soifrem uma grande depremaçao em do um :povo exercia com leviandade as 
. ·seu valor, ou porque o proprietario do im- funcções législativas, fazendo succeder leis_· 
IDOV~l não sabe .· administraho, ~U _l}~r.que é a leis! OU estava qeca.dente. ou· est~va ·para--. 

. esse 1mmovel devastado por um mcendw, ou decah1r. '.. _ . . . . ·. 
-· ~'POrque se dê qualquer -outro facto, . -ficava- -Na~3: beneficia mais uma naçãoJlo que a· 
:>lendo, apenas, 50 ou 20 contos d~ réi~. estabilidade de suas leis, porqúe as ·leis 
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devem creàr -raizes ·nos costumes ; as refor- dos por motivo doifriiovimentos revo111ciona::. ::· 
· nias precipitallas poderão sor theoricamente l'ios, occorridos no territorio da . Republica. 
boas,_ tr;J.as pelo · facto de serem prematuras até 23 de agosto de 1895, e que poste:riorme~- : 
são más na; pratica. ·.· ... ·. . . . • · . te foram readmittidos nos quadros a que ha~:·-:-· 
.. Roma; no dir.E3i1io privado, e a. Inglaterra viam pertencido. : . . . ·· 
no direito publico são -doú.s a~mir.aJ~is ex- Art . 2. o Revogam-se as disposições eni. 
emplos de senso .e de prudencra polltiCa; o contrario. -~ 
seu·patrimonio juridico·surgiu lentamente e Sala das Commissões, 25 de junho de 1901. 
sem _profundos abalos, como os ramos e o -:-Araujo Góes, Viriato Mascarenhas. 
tronco de um velho carvalho. Quod, dizia· · 

.-Cícero, nõstra respublica non _unius esset in- Vae a imprimir. o seguinte 
... genio, . sed .multoruriJ, nec unius nominis vit~, 

sed aliquod constituta srecuZor~m. » .· . . 
TenhÓ concluído. (Muito bem; muito bem. 

O orador e muito felicitado e abraçado pelos 
Deputados presentes.) ' 

Fica, à discussão adiada pela ·hora. 
Vão .a irtrprimir as seguintes . 

PAREC~R 

·. N. 25_:_1901 

Propõe a c1·eação dos lagares de bibliothecario · 
e de conservador da BibUotheca da Oamara 
dos Deputâ.dos, a fiii;àçC!o .. dos respectivOs 
vencimentos e a autoriziição para reforma 
do regulamento da Secretaria, 1UZ parte r~ 

REDA.CÇÕES lati-va, dqu(Jlle !er'ViÇo 

N . . 65~ 1901 A ê~mmissão de Policia; reconhecendo a 
. . . . . . . . . .. necessidáde e· .conveniencia dé dar organi-

Redacção fi.naZ .. do P_ ro;e_ cto n. ?OO, . de - ~900, . ·zação especial ·á Bibliotheca desta CaiJ?.ara~ 
qu~ ~?-ttor;t.za o Poder ~xecut~vo _a abrw ao serviço até aqu~ feito~imultaneamente com · 
llfmt~terw da !ndustrtc:, Vu~çao e ObraS;, 0 do . archivo, o que i no em tanto, ·não póde ·. 
Publtcl!s o.cre.4tto especta~ de . ?0:~$0$000, , se manter, em · vista do ,incremento qué vae ' 
para mdemmz~r O.: Estaâo do marà ~a- tomando cada um dos -mesmos serviços, vem 
som ma que . recJl!feu a?s cofres if,a ·Un_tao propôr 0 seguinte: . . : 
para .P_gn~erv~açao das ltnhas telegrf!,phtcas 1 o, que seja . creado o logar de bibliothe
que transfenu _ a .estt;z, nos termos do ac- cario, COPl os v:encimento~ e categoria--dós 
corda de 16 defeveretro de 1.900. actuaes chefes de: secção; · · . 

cO congresso·Naciónal rósolve : 2°,. q~e s~jà creado o Ioga.~ de conservador 
· . · .... . · . · · ·· · da bibhotheca., com os venCimentos -annuaes 

A;rtigo unico.- Ficá? . ?od~r Executivo ~U'" de 5:000$; sen.do dous _terços ·de ordenado e 
tor1zado a. abrir aoMm1ster10 da Industrm, um terço de gratificaçao; · . · 
Viação e Obras Pu~licas 9 cr~dito especial · 3o, que seja a.utorizada a Commtssão de 
-de 20:750$, ;para ,Iodemmzar o Estado . do Policia a reformar o: regula.mento da Secre• 
Ceará da soinma quo l'ecolheu aos cofres da taria na par~e relativa ao serviço interno · 
União para conservação das linhas telegra- da Blbliotheca. _ · 
ph~cas que transferiu a esta, nos termos do 

/ accórdo de 16 de feyereiro . de 1900, ,fazendo 
· as neéessarüi.s . opemções e rev'ogadas as dis

posições .em contrario. · 
. Sala das Cómmissões, 25 de junho de 1901 . 

--Araujo Góes.-Vi1·iato Mascarenhas . 
. ' • ." ~ ' . 

Redacção final do projecto n. 177 A, de 1.900, 
.. que . manda contar. co_mo tem pó de serviço 

effecti'Vo;: para toaos--õs <e/feitos legaes, o 
passado fóra dos ·respectivos empregos;' pelos 
fu~cçiorjários ci'li_is ·da União, dçm_ittidos . 

. pór . mgtivo dos · m.ovimentos · . ?-evO[?,tcio.na:: 
rios occorr.idos ate 23 de agosto· de ·1895, 
e qu~ forá·ril, . reaàmittidos~ . . -

·. O Congresso Nacional :resolve: " 
Art. l • o Será.' contado como tempo· de . sêr

viço effectivo, para. todos os effeitos.l~gaes, 
· o passàdo 7 fóra ·dos respectiv~_émpregos, 
.pelos,funcciollarios ·civis ·da Umaó~ demit~i:-

Sala das Commissões, 25 de junho de 1901. · 
- Vaz de Mello, Prosidente.-Oat·los de No
vaes, 1 o secreta.rio. - ·Angelo Neto, 2° Secre
tario.~Agapito dos Santos, 3° Secretario.
Luiz · Gualberto, 4° Secretario. 

· O 8r. Presidente - Estando ade-. 
antada, a hora, designo para amanhã a se- · 
guinte ordem do ~ia: 

Primeira ·.pârt.e; atê ás-- 2 l/2 horas, ou 
a?_te~ _ :' - ·• · . ~ · . , · , ... ·.· _· .. . _ .. . . : . 
· VotaÇão ,do pi'OJecto n. 42 A, de 1901,_ com , , 
o parecer sóbre as emendas o:fferecidas.}J.a. 
segunda discussão do p'rf?jecto n ~ 42, deste: · 
anno, que .·:fi.xa as forças de terra para o ex- .. 
ercicio. de, 1902 (~~ diScussão) ; ·• . _.. _ .. :.,_< 
·. Votaçãodo proj!3cto n. 257, deJ900, a~to- .- :· 
rizando o Poder· Executivo a abrir ao Minis- _ ~ 
terrio ·.'dá . . :Marinha . :0 credito . especial · ãe~· 
6: 000$;_ pa-ra · pag~r os vencimentos ·· que, ~o ·, ~··: 
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' corrente anuo e no proximo futuro, compe- onde funccionou, de setembro a deze~bro de 
·. ··. tem à.ó ex-secretario do extincto Arsenal de 1899, a, Delegacia Fiscal no Estado do Rio 
, M:àrinha de Pernambuco João Sablno Pe- Grande do Sul e o supplementar de 20:000$ 

feira Giraldes (2a discussão) ; á verba 9a-Ca.ixa de Amortização-da lei . 
· Votação do projecto n 38 A, de 1901, com n. 746, de 29 de dezembro de 1900, art. 28 
o :parecer sobre a emenda offerecida na -Assignatura de notas; 

.3a discussão do projecto n. 164, de 1900, que Ia discussãodo projecto n. 43 A, de· 1901, 
autoriza o Governo a confirmar, <tttendendo autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
á.s Iiecessarias vagas, no primeiro posto de Ministerio da Justiça e Negocios 111.teriores 
offi.cial do exercito, os alferes graduados, q11e o credito extraordinario de 2:8.27$800, para 
tiverem obtido as approvações plenas de que pagamento a D. Eug~nia Torreã.o Corrêa de 
tratrJ o· art: 95 do regulamento de 18 de abril Araujo, vi uva do juiz de direito em disponi-

. ·de 1898 (Ba. discussão) ; · bilidade bacharel Lindolpho Hisbello Corrêa 
Votação do projecto n. 103 A, de 1900, de Araujo ; . . 

com o parecer n. 23, d~ 1901, julgando que 2a. parte, ás 2 1/2 horas. ou antes: 
não devem ser acceitas as emendas · offere· Continuação da discussão unica do parecer 
éidas na ga. discussão do projecto n. 103 A, n. 14,.de 1901, opinando no sentido de serem 
de 1900; que equipara, para os effeitos da acceitas.as emendas offerecidas na. 3a. discus' 
percepção do montepio militar, o pae de- são do projecto n. 99 B, de 1900~ que reor
Grépito ou invalido, que não tiver outro ganiza a Justiça do Districto Federal; 
amparo, á mãe, viuva ou solteira, de offi- 2a. discussão do projecto n. 130 A, de 1898, 
cia.l f'allecido (3a discussão) ; determinando que os membros do Tribunal 
, Continuãção da 2a. ·discussão do projecto de Contas sejam aposentados com todos os 
n. 27 A, de 1901, estabelecendo regras para vencimentos, após 20 annosde serviço, ou 
a adjudicação de bens nas execuções em com os vencimentos proporcionaes, após 10 
geral, com voto em separado do Sr. Azevedo annos, provada a im alidez, e dando outras 
Marques; , providencias; ·· _ · .. 

ga. discussão do projecto n. 55, de 1901, au.- 3a. disc~ussão .do projecto n. 268 A, de 1900, 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- autorizando o Poder Executivo a garantrr ·os 

· nisterio ·da Justiça. e Negocias Intet•iores o juros e amortização, durante 15 annos, na 
credito que for necessa.rio para desapropria- importancia annual· de 71:500$, correspon
ção do pt•edio em que funcciona uma das dentes ao emprestimo de 650:000$ .. jut•os de · 
estações do corpo de bombeiros, na rua Hu- 7 %, e amortização de 4 % , que effectuar a 
maytá; Associação do 4° Centenario do Brazil, para 

ga discussão do projecto n. ·45, do 1901, au- o fim de construir o edificio destinado â Es· 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Minis- ·cola. de Bellas-Artes; 
teria da Guerra o ~redito que fôr necessario 3a discussão do projecto n. 264, de 1900, 
para pagar a gratificação de exercício, a autorizando o Governo a prorogar o prazo 

· que teem direito C1J,millo José Monteiro dos concedido á Sociedade Montepio Geral de 
Santos e Joaquim Gonçalv:es da Costa, con- Economia dos Servidores do .Estado, para 
tra-mestro e·ma.ndador da extincta offi.cina indemnizar ao Thesouro Federal da quantia 
de correeiro do Arsenal e Guerra da. Capital que lhe é devedora, atê que essa instituição 
Federal; · regularize sua situação, podendo mesmo 
· ga. discussão do pt•ojeqto n. 46, de 1901, au- re1eval·a do pagamento da importancia em 
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· que ficou alcançada no anno de 1899. 
nisterio da Guorra o credito extraordinario 3 .. discussão do projecto n. 231 A, de 1900, 
de 4:225$800, para pagamento do ordenado a elevando a 16 o numero de engenheiros che
que tem direito o almoxarife do extincto fes de districto, na. Dircctoria Geral dos Te
Arsenal de Guerra de Pernamlmco João Cli- Iegraphos, no exercício de 1901; 
ina.co dos Santos Bernardes ; . Nova discussão do projccto n. 153 E, de 

2"' discussão do projecto n. 57, d.o 1901, au- 1900 (redacção do additivo destacado na 
torizando o POdo r Executivo a abrir ao Mi:. 3a discussão do projecto n. 153; deste anno, 
nisterio da Fazenda o credito extraordinario em virtude do art. 133-do Regimento In

. del04:542$583
1 
para occorrer ao _pagamento terno), autorizando o Governo a transferir 

. das gratificações devidas aos empregados da para "Manoel Maria Velles, a concessão feita 
diversas alfandegas da Republica, incumbi- a Julio Benevides, pelo decreto n. ~9, de 7 
dos do serviço de estatística e revisão de de outubro de 1892, podendo prorogal-a por 
despachos em 1897 e ·1898 ; mais cinco annos. · . 

2a. .discussão do projecto n. 58, .de 1901, au- Levanta-se a sessão ás 4 horas e lO minu-
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi- tos da tarde. 
D.i.Sterio da Fazenda o credito extraordinario 
de 8:000$,para pagamento do aluguel da casa 
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SESS!O EM 2fJ :PE JUNHO .DE 1S01 

ACTA DE 26 DE JUNHO DE -1901 

Presidenoia do Sr. Vaz de Mello 

rinh!:>, Adalberto Guimarães, Rodrigues Lima, _ 
Tol:mtino dos Santos, Erlua.r(lo Ramos, Pa- _ 
ranhos Montenegt'O, M wcolino Moura, GaJ· _ · 
dino Loreto, PinheiroJunlor, José Marccllino,- .. . 

Ao meio-dia procede-se á chamad<t, a que Hereõ.ia de Sá, Ieine•.l Macharlo, Henrique 
respondem Oi! Srs. Vaz de Mello, Angelo Lagden, Nelson de Vasconcellos, Oscar Go
Neto, Nilo Pec;anha, Gabriel Salgado, Serze- doy, Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, -
dello Cor.rêa, Guedelha Mourão, Cunha M;rr- Raul Barrozo, Barros Franco Junior, Anto
tins, Raymundo Arthur, Virgílio Brigido, r!ino Fialho, Deocleciano de Souza. Lourenço 
Nogueira Accioly, Frederico Borges, Gonç:tlo Baptista, Pereir·a Lima, Pereira dos Santos, -- ·. 
Souto, .José Duarte, Rodrigues Doria, Sea.bt'a, Joaquim Breves, José Bonifa.cio, Monteir~ de 
Milton, Ma.nocl Caetano, Satyro Dias, Alves Barros, Penirio Filho, Monteiro da Silveira·; 
Barbosa, Celso dos Reis, Alv~s de Brito, Espfwidião, Alfreilo Pinto, FranciscoSalles, 

·Silva Castro, Custodio · Coelho, Julio Santos, -Adalberto Ferraz, Leoqel Filho, Necesio Ta
Aur-eliano dos S<tntos, Martins Teixeira, OU- vares, Lamonnier Godofredo, -Antonio_ Za
veira Figueiredo, Theophilo Ottoni, Viriato charia.s, Henrique Sa.Ues, Landulpho de Ma
Mascarenhas, João Luiz, Ild lfonso Alvim:, galhães, Sabino Harrozo, Arthur Torres, Ma
B.ueno d~ Paiva, Carneiro ele Rezende, May· noel Fulgencio, Nogucil'a Junior, Eduardo 
rmk, Lmdolpho CaetanJ, Olegario Maciel, Pimentel, Lamartine. Padua Rezende, Gus
Rodolpho Paixão, Dino Bueno, Bueno de An- tavo Godoy, Fernando Prestes, Moreira da 
drada, Cajado, Xavier de Almeida. Herme~ Silva. Malta Junior, Domingues de Castró, 
negildo de Moraes, Lindolpho Serra, Manoel Oliveira BPaga, Costa Junior, Adolpho Gordo, 
Alves, .João Candülo, Carlos Cavalcanti·, Joaquim Alvaro. Edmundo da Fonseca, Luiz 
Paula Ramos. Franci!;lco Tolentino, Fl'ancisco Piza, Cincinn.tJ Braga, Azevedo Marques, Tei
Moura, Fran.cisco Alencastro. Cassiano do -xeira Brandão, Benedicto de Souza, Alencar 
Nascimento e Diogo Fo1•turia. (51). Guima.rãe.~. Lamenha Lins, Soares dos Santos, 

Deixam de COffi}Jarecer com causa partici- Marçal Escobar, Germano Hasslocher, Riva- ;. 
pada 0~ Srs . Urbano Santos, Julio dó Mello, davia Corrêa, Aureliano Barbosa, Pinto da 
Cal'los do Novaes, Agapito dos Santos, Luiz Rocha, Alfredo Varella e Campo:; ~artier. 
Gualbcrto, Gastão da Cunha, .José Boiteux, 0 Sr. Preli!lldente-,-:Responderam · 
Pedro ChQrmont, Luiz Domingues, Anizio á chamada ap:mas 51 Srs. Deputados. 
de Abreu, João Gayoso, João Lopes, Pereira 
Reis, Gomes do Mattos, Moreim Alves, Cor- Hoje não ha ses,;ão. , 
nelio d<L Fonseca., Neiva, Francisco Sodré, Designo para amanhã a mesma o1•dem do 
ll'elix Gaspar, P<LUla nuim;trãos, Vorgne ue 1Ua tlc hoJe, isto é : 
Abreu, Augustõ lle Frei';as, Dionysio Ce1•- Primeira .parte (n.té ás 2 I/2 horas ou 

_ queira., .José MonjtuorUm, Sampaio Furnz, antes) : 
Martinho Campo~. ~~stevão L0bo, Silveiea Votação doprojecto n. 42 A, rle 1901, co:fn 
D1·ummond, Miranda, Azevedo, ·Valois de 0 parecer sohl'e as emend:ts of!erecidas na 2a. 
Ca.stro, Paulino Cat•bs, A[froJo Ellis, Araujo discussão do projecto n. 42, deste anno,1quo __ · 
Cintra, Ovidio Alm~ntes, Xaviee do Valle, d t · · i 
BarlJOsa Lima. Anzolo p1·n1101·_ro·,. y· 1·cto1.1.·00 fix;t as foeçn.s e. err<t para o exerciClO {e· 

·- 1902 (2a. discu :são) ; 
Monteiro o Vospasia.n:J de Allmquerquc. Vôtáção 110 projecto n. 257, de 1900, auto-

I~ sem causa os Sr,, Carlos MarcelÚno, rizan1lo o Poder Executivo a abrir ao Mini~
Albuquel'qrto SOI'Ojo, Sá. Peixoto, Arthur Le- terio da Mal'inlm o credito especial de 6:000$ 
mos, Antonio Bastos, -Indio tlo Brazil, Ro;. para pagar os vencimentnf; que, do eoncnte 
dl'igue.s Fernaude.'3, José Euzcbio, Chris ;ino anno e no proxtmo rutnro, competem ao ex
Cruz, Jo:tq uim Pires, Thomaz Accioly, José . . secret ~rio do ex ti neto Arsenal de Ma.I·inha. de 
A velino, Franelsco Sá, Sergio Saboya, Atl- Pernambuco, João Sabino Pereirtt Giraldes 
gusto Se_vero, Eloy de S:Juza, Tavares . de (2a. discu:5são); _- . 
Lyra, Soares Neiva., Lima Filho, Trlnda.de, Vohção do proje-cto n. 38 A, de 1901, com 
Silva Mariz., QamiUo _de Holla.nda, Ermirio o parecer sobre a emenda offerecida na 3.: 
Coutinho, Celso de..._Souza, Teixeira de discussão do projecto n. 164, de 1900, que :: 
Sá, Bricio . Filho, João Vieira, Pereira autoriza o Governo a confirmar, attendendo .--· . . 
de Lyra, Malaquias Gonçalves, Esmeraldino á~ nece)':larias va.ga.s, no primeiro posto -de 
Bandeira, Estacio Coimbra, Elpidio de Fi- ófficial do exercito, os alferes graduados que . · 
gueiredo, Pedro Pernambuco, Affonso Costa, tiverem obtido as approvaçõe-3 plenasde que 
Epaminondas G1'acindo, Araujo Góes, ·· Arro- trata o :rt-. 95, do regulamento do 18 de 
xeUas Galvão, Raymundo 'de Miranda, Jovi-. abril tle 1898 (3& discu.;são) ; _ _ . -
niauo de Carvalho, Sylvio Romero, .Fau_s;o Votação do projecto n. 103_1).., do 1!00, co1p. 
Cardoso, Ca.stm Rebello, Tosta, Eugenio Tou- o parecer n. 23, de J\:)01, julgando que não ' 
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~:... ;": .. . . . 

y-: ; - d~vém ser acceit3.s as emendas o1Ie1~ecidas Segunda parte-ás 2 1/2 ·horas, · àu antes: 
na, 3a discussão do projecto n .103 A, de 1900, Continua.çã.o da discussão unica do parecer -

-::- que equipara, p11ra .os effeitos da pe1•cepção n. 14, do 1901, opinando no sentido de serem 
.. ·.··. ·a.o montepio n1ilitar, o pae decrepito ·ou in- ücceitas ·as en1endas offerecidas na 3a dis .. 
~'~,: V.ªlido, que não tiver outro amparo, á mã.c, cns.:;ão do projecto n. gg B, de 1900, que 

. viuva_ou solteira, de oficial fallecido (3a.dis- reorgániza. a ju".ti<;.a do Districto Federal; 
cussão) ; 2a. discussão do -projecto n. 130 A, de 1898; 

Cimtinuaçã,o d;\ 2"' discussão do projecta determinando que os membros do ~ribúnal 
·n. 27 A, de 190 l, estabalecendo regras p:wa de Contas sejam aposentados com todos os 
.a adjudicação de bens nas execuções mn geral, vencimento~, após 20 __ annos de serviço, ou .. 

~ com voto erri s_epa.rado do Sr. Azevedo Mar- com os vencimentos proporcionaes, após lO 
ques ; . annos, provada a invalidez, e dando outras 

$:~. discussão do In'ojecto n. 55, de 1901, providencias ; · . 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 33 discus;ão do projecto n. 268 A, de 1900, 

. ~inisterio dá Just1ç::t e Negocio . .:; _Interiorês 0 autorizando o Poder Executivo a garantir 
credito que fôr necessario p::tra desa.propriét- os juros e amortização, durante 15 annos, 
ção do preuio em que funcciona. uma. da.s es- na importançia. annual de 71 :500~, corre
tações do Corpo de Bombeiros, na rua Hu- spondentesao eniprestimo de 650:000$, Juros 

· · maytá; ·· . de7 °/o e amortização· de 4 °/o. que eifectuar 
:3a. discussão do projecto n. 45, de 1901 , a Associação do 4° : Centenario do Brazil, 

autorizando 0 Poder Executivo a abrir ao- para o :fim. de construir o edi:ficio destin)1do á 
- Ministerio da Gnel'l'a o credito que fôi ne- Escola de Bellas-Artes ; 
- cessaria para pa~ar a gratificação de exer: :~n.- discussão do projecto n. 264, de . 1900, 

~ autorizando o Governo a prorogar o. prazo 
ctcio, a que teem direito Carnillo José MoR- concedido á Sociedade Montepio Geral de 
teiro dos Santo{ e Joaquim Gonçalves da. Economia dós ·servidores do Estado, para 
Costa, contra-niestre c mandador da extincta indemnizar ao Thesouro Federal . da_ quantia 

_ o:tncina de correeiro ·do Arsenal de Guerra 
·· · da Capital Federal; _ que lhe é devedora, até que essa instituição 

regularize sua situação,· podendo · mesmo 
3a. discussão do projecto n. 45, 4e 1901, au- releval-a do pagamento da importancia em 

. . torizn.ndo o Poder Executivo a abrir <l.O. Mi- que fi~ou alcançada no anno de 1899: 
' · nisterio da Guerra o credito extraordimtrio 3a. discussão do projecto n. 231 A, de 1900, 
- .. _de 4:225$800,: l??'l'<t pagament? do ord~nn.(~O elevando a 16 o numero de engenheiros che--

·a que tem direito o almoxar1fc do extmcto fes de districto na Directoria Geral dos Te..: 
~:, ;Arsenal de Gnerra de Pernambuco João Cli- .legrapbos, no e~ercicio de 1901 ; _ . . .. · . 
. : maco ?-os S~n~os Ber~al'des; ~o v a discussão do projectô n: 153 -E, de 

2"' dtscussaodo Pl'~Jecto n. 57,. de liJOl, au- 1900 (red<tc<;<1.o do additivo destacado na 
t~riza~do b ~oder Executh:o a abrir a:o :M_i- 3n. discussão do peojecto n. 153, deste annó, 

_m.;tcrw da l•azenda _o credito extt'aordwariO em virtude · do art. ·-- 133 do Regimento ru: 
_ÇI.e 104::5;\2$582, para..occorrel' 110 pagamento terno), autorizando o Governo a tJ·ansferh· 

/ · d~s gra.tlfic~çoes devidas a.os ~mp~·e :ados. de para Manoel Maria Velles_a concessão .. ~feita 
d1vorst~~ altandegas ~la. Repubhc!lo~mcum lndos a .JuUo Ben<.'vides pelo decre:to n .. 99; d~ 7 do 

·<lo serv1~~o de estatistJCa e rcw1~ao 1le de.-;p,t- outubro de 1892, podendo pr·oroga.l-a por 
.chos nm 1807 e 18!.18;· mais cinco annos. 

211. discussão do projccto n. fi8, de 1001. a.u- -
torizando o Poder Executivo a abrir ao Mi-
nistcn•io dtL Fazenda. o credito cxtraordi"nario 
de 8:000$, pa1·a p[~gamento do a.luguel da. 
casa onde fnnccionou, de sctembi•o a dezcm
bl'O de 1899, a Delegacia. Fisc<tl no Estado do 

. Rio Grande do Sul e o supplementa.-r de_ 
20:000$ á verba 9ii-Caixa do Amortizaçã0~ 
da lei n. 746, de 29 de dezembro de 1900, . 
art. 28 - Assignatura. de notas. 

, }:~,. _discussão do projecto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Poder . :Executivo a abrir ao 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o 

_. credito extrao1'dinn.1'io de 2:827$800, p:tra ·pa
. ganiento . a D. Eugenia Torreão Cort\~.a. de 
· Araujo, viuva do juiz dé direito em dispo
. ':nibilidade 1lacha~cl Lindol:pho I-Iisl1ello Cor-
.;. rêa de Araujo. , 

P1·esidcncia elo Sr. Vaz f},e Mello 
'. · Q. • 

Ao moi o dia . procede· se á chamada, á que 
resp:mdem os · Srs. Vaz de _Mello, Angelo 
Neto, Luiz Gua.lberto, Gabru~l Salgado, Sá. 
Peixoto, Scl'Zedello CorPêa; Luiz Domingues, 
José Euzebio, Christino Cruz; Cunlu~ · Mar
tins, Raymundo Arthur, Nogueira Accioly, 
Frederico Borges, Gonçalo Souto, Camillo de 
Hollu.nda, Silva Mariz, Arroxellas Galvão, 
rt~ymnntlo ele Mirantb,-SualJra, Manoel Cttc-
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iano, Alves Barbosa.; Augusto de Vasconcellos; Francisco Salles, Adalberto . Ferraz, Necesio ·· 
Silva Castro, Julio San&os, Oliveira- Figuei- Tavares, Lamounier ·· Godofredo, Henrjque -' 
redo, The0philo Ottoni, Viriato Mascarenhas, Salles, Sabino Barroso, Arthur Torres, - No'~ 
José BonifaciQ,_ João Luiz, Ildefonso Alvim, gu<üra Junior, Eduardo Pimentel, Olegario 
Esperidião, Carneiro de -Rezende, Leoriel Maciel, Rodolpho Paixão, Lamartine, Padua · 
Filho, Antonio Za.charias, Mayrink, .Landul- Rezende,. Gustavo Godoy, Fernando Prestes, 
pho de Magalhães, Manoel Fulgencio, Mi- Moreira da Silva, MaHa Juniol', Domingues . · ' 
randa Azevedo, Costa Juoior, B'ueno de An- de Castro, Oliveira Braga, Joaquim Alvaro, 
drada, Adolpho Gordo, Cajado, Xavier de Edmundo da Fonseca; . Ltüz .Pisa, Cincinato 
Almeidà . . Manoel Alves; Carlos Cavalcanti, Braga, Azevedo Marques, Hermenegildo de ' 
Paula Ramos, Francisco Tolentino, Soares Moraes, · Teix.eira Brandão; Benedicto de 
dos Santos, Francíseõ .Moura, Vespasiano de Souz[J., Lindolpho Serra, João dandido, Alen- ' 

, Albuquerque, ·oassiano do Nascimento e car Guimarães, Lamenha Lins, Marçal Es-'. 
Diogo Fortunã (52). . .. ·. - co bar; Germano Hasslocher; Rivadavia Cor-
- Deixam de comparecer, com causa parti- rêa, Aureliano Barbosa, Pinto da Rocha, Al:- · .
cipada,os Srs. UrbanO Santos, Julio do Mello, .fredo Várella c Campos Cartier · 
Carlos de Novaes, Agapito dós. Santos, Gas'~ão 
da Cunha, José Boiteux, Pedro Chermont, O Sr. Presidente-Rcsponderarn 
Guedellla Mourão, Anizio de Abreu, João ·á chamttda. apenas 52 Srs. Deputados. 
Gayoso, Joaqqim Pites, João Lopes, Pereira. Hoje não ha sessão.. 
Reis, Gomes de Mattos, Moreira Alves, Cor- · Designo para aman}J.ã a mesma ordem do _ 
nelio' da F'onseca, Castro Rebello, Neiva, dia de hoje, isto é: _ 
Milton, Francisco. Sodré. Felix: Gaspar, Eu-
genio-:rourinho, Paula ·Guimarãés, ·Vergne · PrimoÜ'a pa,rte, até ás 21/2 .horas ou .. ..- · 
de Al?reu, Augusto de Freitas, Dionysio Cer~ antes: · ~ . · . · · - . :c 
queira, José Monjardim, Celso dl)s Reis~ Votaç__ão do projecto n. 42 A, de 1901, com: 
Sampaio Ferraz, ·Mart_inho Campos,- Estevão o parecer sobre as emendas oiferecidas na 
Lobo, . suvei~a Drumtnond, Lindolp!1o Cae- 2a discussão do projecto n. 42, deste anno, ·· -
tano, Dinó Bueno, Valois de Ca.;tro, Paulino que fixa as forÇas de terra para o exercício _ 
Carlos, Alfredo Ellis, Araujo Cintra, Ovidio de 1902 (2a discussão); . · _ · 
Abrantes, Xavier· do Valle, , Barbosa. Lima, · Votação do projecto n. 257, de 1900; auto
Angelo Neto e Victorino Monteiro. ri~ando o Podee _b;xecutivo a. abrjr ao Minis-

E sem cà.usa, os Srs. Carlos Marcellino, tei'io da Marinha o c~·edito especial de 6:00 !$, 
Albuquerque Serejo,_ Artlmr Lemos, A~tonio para pagar os venmmentos r:tue, do cor1•ente . 
Bastos, Indio rlo Brazil, Rodt•igues Fernap_des, anno e no. proxih:~o futuro, . cpmpetem .ao 
Thomaz Accioly, VirgilioBrigido;JoséA velino, ex-sect•otarw do ext1ncto Arson.~l de Marinha· 
Francisco_Sá, . Sergio . Saboya, Augusto _Se- de Pernambuco Jofw Sabino Pereira Girai
ver(), Eloy de Souzii, Tavares de Lyra, S9a- des (2a discussão); 
res· Neiva_;, Lima Filho, Trindade, Ermi~io Votação do projecto :n. 38 A, de 1001, com . _, 

· Coutinho, ~ Ceiso de S:.~uza, Teixeira de S(t, 0 parecer so·bre a emenda o1ferecida na 3" 
Bric,io Filho, João :Vieira, Pereira de Lyra·, diséussão do projecto n. -164, de 1900, que 
Mala.quias Gonçalves, . EsmDriildino Ban- autol'iza o Goveeno a confirmar, attendendo
deira., Estacio Coimbra, 'Elpidio Figueil;edo, <:ts n~cessarias v~gas, .no primeiro posto de 
Pedro· Pernambuco, Affons'o Costa, José officw.l do exerclto, os alferes graduados, . 
Duarte, Epaminondas Gracindo, Araujo Góes, que tiverem obtido as àpprovações plenas · · 
Joviniano de Carvalho., Rodrigues Doria; de que trata o art. 95 do regulamento de 18 · 
Sylvio Romero; Fll,usto Cardoso, Tosta, Sa- de abril de 1898 (3a discussão); 

· tyroDias, Adalperto. Güimarães, Rodrigues Votação do projec·&o n: 103 .A, de. 1900, 
· Lima, Tulentipo dos San~os, Eduardo Ramos, c?_m 0 pttrecer n . . ~3, de 1901, julgandoque .. _ 
- Paranhos ·. Montenegro, -· Marc.olino ,Moura, nao devem ser accmtas as emendas-offereci- . ·· 

Galdino Loreto, Pinheiro J'unio1·, . José Mar.,. das na 3"' díscussão · d~ projecton. 103 A, de_ · 
cellinO, . H.éredia de Sá, Iririeu Machado, Hen- .wuo!.. que equipa.ra., para os e:tfeítos_de per-
ri que Lagden, Nelson_ de Vasconcellos, Oscar cepçao do montepio militar, o pae deci'epito 
Godoy, Sá Freire, Raul Barroso, Barros ou invalido, .que não tiver ·outro amparo,' 
Franco Junior, .Antonino Fialho, Deocleciano á mãe, . viuva ou sólteira,deofficíal falH~cido. · .: 
de Souza, ·Nilo Peçánha, Lourenço Baptista, (0a discussão) ; · . . · _··· - · . > ·:· .: . 
Alves de Brito, . Custodio Coelho, Ee-reira Continuação da 2:!, discmsão do prôjecto· n_u~ -;+: 
Lima, Pereira dos Sanfos, Aureliano ·aos mero 27 A, de 1901, esta,belecendo reo-ràs 7 ·:~ : 
Santos, Martin§ Teixeira, Joaqu~rl1 Breves, :parti. a adjudicação de bens nas cxecu'Çõeif.- >: 
M;onteiro de Ba.rros, Penido Filho, Monteiro em geral, com voto em rsepat·ado do Sr. Aze- :·:.:· 
da. Silveira, Bueno de Paiva, Alfredo Pinto, vedo Ma1•q_ues ; - , ' 
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- 3á discussão d-o projecto ·ll. 55, de 1901; annos, provada a invalidez, o dando outras 
· autorizando .o Poder Executivo a ·a.brir ao providencias; . . . 
Mínisterio da. Jnstiçu. e Negocias Interiores 3a discussãodo projecto n. 2138 A, de 1900 
o credito que foe necess~~río para. desapro- al!t~riza.ndo o Poder Executivo a.·, garantit 

·.·. priação do predio em qlle funccwna uma os J!lros e ar~:l.Or~ização, durante 15 amuos, 
da:; estações do corpo de bombeiros, na rlla na unportanCia a.onua1 de 71:500$; corres- .. 
Humaytâ.; · · . . pondentes ao emprestimo d.e 650:000$, juros 

3a ·d.iscussão ,do .projecto Tf· ·'15, de _1901, de 7 °/0 , e amortizaçãode4 %, queeffeccuar 
·autorizando o-'Poder _~!;xecutivo ·· a <tbr1r ao a Associação do 4° Centen_trio do Brazil, 

-- Mini::;t.erio · da Guerra. o credito que fôr para o fim de construir o edHicio destinado 
· necessario para pagar <:e gratificação de ex- á Escola de Bellas-Artes ; · . . . 
ercicio, a que teem dü·eito Cc.uníilo José 3a di::~cussão do projecto n·. 264, de 1900, 
Monteiro dos Santos e Joaquim Gonçalves autori~ando o G?v<;!rno a prorogar o prazo 

-· ' . da Cost<J., cóntra-me.:;tre e manda.dor da ex- conced1do á Soc100.ade Montepio Geral de 
· -: . tincta offi.cina de éorreeiro do Arsenal de Econo_mia dos~Servidores do Estado, · para in
. . Gue-1•:ra da Capitat Federal ; . . demnizar ao The~ouro Fett.erat da quantia 

::;a. discussão do projecto n. 46, de 1901, q_ue llle é devedora, até que essa instituição 
, . . autorizando o Poder Executivo a abrir ao regularize sua situação-, podendo mesmo re~ 

Ministerio da. · Guerra. o credito cxtra'àrdi- levai-a do pagamento d :.t importancia em 
· -nario dé 4:225$800, para pagamento do orde- que ficou atcançada.11o anno de 1899 ; 

· .- nado a que tem direito o almoxarife d.o ga. discussão doprojecto n. ·231 A, de 1900, 
extincto Arsenal de .Guerra .de Pema.m-:- elevando a 16 o numero .de engenheiros 

~- buco João Climaco dos Santos Bérna.rdes ; · chefes de districtos, na Directoria GeraL dos 
· 2a discussão do projecto n. 57, delflOl, Telegt·aphos, no exercicio de 1901; · 

"- , , autorizando o Poder Executivo a abrir ao Nova discussão do . projecto n. ·. 153 E, de 
Ministerio da. - Fazenda,- o credito ex.tro.or- 1900, (reda.cçã.o do additivo destacado· nà 3"' 
dinario de 104:542$58:3; para occorrer ao discussão do projecto n. 153, destl} anuo; em 
pagamento da::! grar,ifi.caçõe:5 devidas aos em;. Tjrtudé do art. 133 do Regimento .. Interno, 
pregados de diversas alf~ndegas da ~e.~u- a~torizando . ·o Governo a tra.nsferir para 
blica, incumbido::; do serv1ço de estat1st.rca Manoel Maria Velles a concessão feita a 
e 1·evisã.o dê despachos em 1897 e 1898 ; Julio Benevides-pelo decreto n. · 99, -de 7 de 

2a discu:;sã;o do projecto n. 58, de 1901, outubro de. '1892, -podendo prorogal-a por · 
~ - a,utoriza.ndo o Poder Executivo. a abrir ao m11is cinco an,nos~ · -

'Ministerió da Fazenda. o credito extraordi
:-. . nario de 8:000$, para pagamento do aluguel 
· .. .- · ' ' da casa onde í'unccionou, de setembro a 
· .dezembro de 1899, a Delegacia Fiscal .no 

E::;tado do ' Rio Grande :do Sul e o supple
mentar de 20:000$ ~ verba ga._caixa ~e 
Amortização - da. lei n. 7 46, de 29 de de
zembro de 1900, ·.- art. 28- Ass;gnatura. de 
notas; 

Ia discussão do projecto n. 43 A, de 1901, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio.da Justiça e Negocios Interiores o 
credito exr.raordinario de 2:827$800, para 
pagamento a D. Eu~e_ni:\ To~·rc~o COl'l'ê.:.t de 
Ara.ujo, viuva do JUlZ clt3 d1relto em dtspo
nibiiidade baclml'el Lindjlpho Hisbello Col'l'êa. 
de Araujo; 

Segunda part ~ , <is 2 -1/2 hora~, ou antes: 
· Continuação da ·discussãó unica do parecer 
n. 14, de 11101, opinando Ho sent'ido ·de sc1'em 

-- , acce~tas as emendas o1ferey_ida3 na ~a discussão 
do. proje:;to n. · ~:19 B, de ll:lOO, que reorganiza 
a, Justiça do Dist1•icto Federal ; 

2a discus:Jão .do projecto n. 130 A, de 1898, 
· determinan-Q.o que os membros do Tribun<J,l 

de : Contas sdjam aposentados com todos· os 
.. vencímentos; ·:após 20 annos rl.e .serviço1 ou 
·· com os .vencimentos proporcionaes, após 10 

.\ . 
:: · .. · 

.-· 

ACTA DE ?3 DE JUNHO DE 1901 

P}·esidencia do Sr. Vaz de Mello ' 

Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello,: l]rbano 
Santos, Angolo Neto, Gabl'iel Salgado, Ser
zedello Corrêa, Luiz Domingue~. Christino 
Cr'u:~,, Cunha I\lat•tins, Raymundo .Arth~r, 
Noglleir-a Accioly, Frederico Borges; Gon
çalo Souto, Silva Mariz, Estacio Coimbra, 
Epaminondas Gracindo, Jovinian:o de. Car- · 
valho, Rodrigues Doria, Seabra, Milton, 
Ma.nool C<1etano, Rpdrigues Lima, .Lourenço 
Baptista;· Alves de Brito, . Pereira Lima, 
Aureliano do.s Santos, Oliveir<J. Figueiredo, 
Mar~ins Teixeira, Theophilo Ottoni, Viriato 
Masc:trenhas, João Luiz, Bueno de Paiva; 
Carneiro de Rezende; Leonel Filho, Necesio 
Tavares, 1\nionio Zacharias, · Mayrink, Ma- ' 
nocl Fulgencio, _Li.c:dotpho Caetano, ·O lega
rio Maciel, Gustavo Godoy, Dino Bueno, 
Costa Junior, Bueno .de Andrada·, Adolpho 
Gordo, Edmundo da Fonseca, Cajado·, Xavier 
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de Almeida.; . Teixeira. Rrandão,-. ·João Can- mano Hasslocher, Rivada.via Corrêa, Aur~~- /5i 
dido, Carlos Cavalcanti, · Paula Ramos e liano , Barbosa; Pinto da Rocha,_ Alfréd() .-~· ;: 

.- Dlogo Fo1:tuna (52). ' Varella, Campos Gartier e Cassiano do Na.s~· !._:? 
.. Deixam de eom:parecer, co .. m causa :parti- ciniento.. · · > . .;: 

__ <üpada os Sr·s . Julio · de Mello, Carlos de No- 0 8 p -d · · · ·· ·. · .. ·· ~/)t· 
- vaes, Agapito _dos Santos, Luiz .. Gual1)et'to, · b .. dr. .. · rffie~1 dente- Tendo a ,Mesa;· ·J:: 
· Gastão da Cunha, José Boiteux, Sá Peixoto; rece 1 0 um 0 cw a. Commissão Glorifica:; >< 

PedroChQrmont, R()drignes Fer:na.nd,es, Gue- dora· do Marechal Floriano, peclindo que esta 
delha Mourã;o, Anizio de ,Abreu; João Gayoso, Caii1ara nomeie umacomm.is;ão para a .fazer , 
Joaq:uim;,Pires; João Lopes; Eloy de Souza., repl•esentar naquella solemnidade, embora :: .. ; 

- .· .. Tavares · de Lyra, . Pereira Reis, -Trindade, .não haj_a · nuii1ero, · resolveq., interpràtândo >:: 
' ·Ermirio -coutinho, ·Gomes' de Mattos, Bricio 0~d'3entnnent?s_da ·Camara, nomear a "i'efa. ·:,: 
• Filho, J o~Ó Vieira, Morejra Alves, .· Oornelio I'l a .. COIDllli ~sao . _. coqJ.pósta· dos . seguintes·--·::~ 
da Fonseca, Castro Rebello, Neiva~ Fratxcisco Srs ·: Frederico_ Borges, -Gabriel .. Salgad~";> :-~ 
Sodré, Felix Gaspar, -: Eugenio Tourinho, Carlos. Cavalcanti; Bricio . Filho, Paula Güi-c\;;
P. aula Gtlimarã. e .. s. •· Vergne .. •.de Abl'eu __ , ' Au- m.arães, José Duat·te, Rodol:pho . Paixão; Din-o .,_~ 

Bueno e Nilo Peçanha. Outrosim, atten- ·' 
g1lSto do Fpeita.s, Paranhos Montenegro, Dio- dendo a que niuitosSrs. Deputados tiveram -·c 

nysio Cerq\leira, José · Monjn.rdim,~- Celso dos éommissões dos seus Estados para o3 fazerem:~ • c 

Reis; _S~inpaio .Ferraz, Martinho; Campos, representar naquella comm;emoração, aMésa .. ::· .. : 
Julio Sn;ntos, Estevão Lobo, .Ildefonso A-lvim, resolve não dar ordem do dia para amanhãi · ~~·,:C 
Alfredo. Pilito. Silveiea Drummond; Miranda salvo reclamação.. .. -..... ... 

.. Azevedo, Valois de ~Cas·tro, Paulino Carlos_, 
Alfredo Ellh;, Ovidio Abrantes," Lindolpho · .. VózEs-C..Muito bem. _ .. :: 
Serra, Xavier do Valle, Ba.J.'bosaLima, Fran- o -sR. PRESIDENTE -Em vista disto ~ à. - ·; 

~ ciSco l'v!oul'a, Angelo Pinheiro, Victorino. Mesa marca para o dia 1 dej.ulho a se~ )_{~ 
,Monteiro e, Ves:pasiano de Mbuquerque. - guinte 'OI'dem do dia : · .. · '\;i 

Esem' causa os srs . Carlos Marcellino, . Primeira parte, aié ás 21/2_ horas ... o~\t-~ 
AlbuqÚ.el'que Sêrejo, . Arthut~ Lemos; Antonio antes:- . . . ... · · .. ".' ~ .. ,~;-

. Bast,os; Ind.i9 dei Br~zil; JoséEuzebio; Tho..; _yotação .. do projecto n. 42 A, de 1900;· .. >: 
- maz Accioly;· Virgilio B:dgido, José A velino, com ·o parecer sobre as emendas '-offereci~ · - ::~ 
· Francisco · Sá, Sergiõ Saboyá; Augusto Se- das ... na 2a. di;:;cussão do projecto n. 42, dest§,·}~ 
· varo, Soares Neiva;Lima F.ilho, Camillo de anno, que fi_xa as forças de terra para o ex- : :~ 
Hcillanda, Celso d'e · Souza·,· . Teixeira de· erclcio del902 (2a. discussão); . ·. ·. ·_;;c 
Sâ,_Pereira de Lyra, Malaquias Gonçalves, Votação doprojecto _u. 257,. de 1900~' :.Q 

.. Esmeraldino · .. Bandeiré:l,; Elpidio , Figueiredo. autorizando o , Poder.. Executivo a . abrir.~+ 
· Pedro-Pernamhucll, Affonso Costa, Josê Du- ao Ministerio da Marinha o credito especial'_;,; 
· arte, Ar~ujo 'Góes; At'rõxellas Galvão, Ray- de 6:000$, para pagar os v~ncimentos que, ~~j 

inundo . ~e .-Mil•<.md~t .. Syl:vio Romero, ·Fausto do corrente~ anno e no proximo futuro / "( • 
Cardóso,Tosta, Sâtyro Dias, Alves Barbosa, competem ao , ex-secretario do .extincto '>-::~ 
Adalberto Guimarães, Tolentino dos_ Santos, ArsenaL de , Marinha de Pernambuco João / ' 
Eduardo RaJnÕS, Marcolino Moura; Galdino Sabino Pereira Giraldes (2" di:>cussã.o); . . . ·:.; 
Loreto, Pinhêiro Junipt', José ,M:arcellino, Votação do projecto n. 38 A, , de 190l~ :'./t 
Hered~a de Sá.; Irineu Macha:J,O; Henrique com o parecer sobre a emenda ollerecida ila. J·~~ 
Lagden, Nelson deVasconcellos,Oscar Godoy, 3a discussão do -projecto n~ 164, de 1900, que··::I:; 
Augusto -de - :Vasconcellos, ·Sá Freire, Raul autoriza o .Gove1•no a confirmar, attendendo ·>;:; 
Barroso, BârrosFrarico Junior, Antonj.no F'ia-· ás necessarias vagas, no primeiro., posto .. ·~~, 

·~lho,. Nilo' Peçanha, - Silva Castro;- - Cus~odio de official do ex.ercit,o, os alferes graduados,"'<; 
:Goelb,o, P.ereiradosSantós,Joaquim :Breves, que tivcrém-obtido as approvaçõesplena stle:::Iji 
·José · ·Boíiifacio; ··· Mon~eiro de Barros, Penido que · trata ·o-art .. 95. do regulamento de l8dé~}~1 

. Filho, Monteiro daSilY.eira, F,rancis'~o sanes;; abril.de 1898 (3a. discu~são); . ··' ' - . ·': ·.:::0"§ 
· Adalbei'.t<F Ferraz, -Esperidião, Uimounier -.. ""Votação doprojecto -ri. 103 A, d3 190(};" ~:0 

Godofredo, Henrique Salles, Landutpho de c~m o ]arecer 11. 23! de 1901, julgando qu~,.;.~ 
_ Magalhí'íes, Sabino Barroso, Arthur Torres, nao devem ser acceJtas • as .. e. mandas o:ff~ra':';;~'i~ 

Nogueira Junior, Eduardo Pimentel, .Ro- cidMj na 3a discu.;::;ão do projecto _n.l03 A.-; :d~~~ 
dolpho P.<üxã.o, Lamat'iiine, Padua .. · Rezende; '1900; ·que equipara, :para os · e:ffeitós d~i pér-7'}.-;'y, 
Prestes, Moreil•a dá. Silva, Malta Junior, cepção do montepio militar, o pae decrepitQ{i~ 
Domingues do Castro, Oliveira. Braga,"Aze- ou invalido,-que não tiver outro amparo, ; ·;ct";~~ 

"vedo Marques, HormQnegildo de Moraes, mãe, viuva ou solteira, .de offi.ciaLfallecidf:fi~ 
Benedicto ile Sotvn., Manoel Alves, Alencar (3° discussãõ); .. -' :.;>[:.;~ 

· G1,1imarães; Lam~nha. Lins, Fl•n.notsoo Tolon- · Votação do projecto n. 201, de 1~00, . ali~~. 
· tino, M(!.rçal Escobar, Soares dos Santos, 0Qr· torizn.nllv ô Governo a conceder ao etig~~~'i 

· .Oartar& .v. lJ . ~ '};~~ 
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·:!_;_-_nbeiro }timn:do de Menezes oü á companhia la. discussão doprojecto n. 43 A, de . 1901, 
:'> que organizar; sem onus algum para o autorizando o ~oder Executivo a abrir ao 
;:::- ' 'Ihesouro, a construcção, uso e goso de Ministerio da Justiça c Negocios · 1nterio;res 
~~:< uma estrada de fe1~ro que, partindo da Villa o credito extraordinario de 2:827$800, para 
> de Ala.gô:~. _ do Monteiro, no Estado da Para- pagàmento a D.Eugenia Torreão Cort'êa de 
;~"~ hyba, vá entroncar om Sanharó ou estação Araujo, v1uva do juiz de direito em -dispo
- ',: mais conveniente na Estrada Ferro Centra.l nibilidade bacharel bindolpho Hisbello Coe-
:> d~ Pernambuco (3a discus~ào); rêa de Araujo ; _ . 
, :' Discussão unica do parecer n. 25, de 1901, 2a discussão do projccto n. 130 A, de 1898, 
i> Propondo a Cl'eação do,; logares de biblio· determinando que os mernbros do Tribunal, 
; · thecarlo e de conservador da- Bibliotheca. da de Contas seja.m aposentados com todos os 

";,\. ca.wara dos Deputados, <L · fixação dos respe· vencimentos, após 20 annos _de serviço, ou 
\ '-' ctivos vencimelitos e a autorização para com os vencimentos proporcionaes, após 10 
t -:'reforma. do i·egul<l.mento <la Secretiti'ia, na annos, provada a invalidez, e .dando outl'as 

.: -.. pai'te relativa áqu~lleseeviço ; providencias . ~ · : -. . . _ . . _ 
_ 3:~. discussão do proj~cto n. 55, de 190 I, 3~ discussão do projecto n. 268 ·A, de 1 90q, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao autoi·izando o Pode1· Executivo a garantir os 
"Ministerio da Justiçá e Negocios Interiores o juros é amortizaç·ão, - durante 15 a.nnos, na. . 
credito que fór · necessario para desapro- importancia annual. de 71:500$. correspon-

1 priação do .predio em que funcciona uma dentes ao emprestimo de· 650:000$, juros 
das estações do corpo de bombeiros, na rua de 7%, e amortização de 4 o f o, que e!fectua1" 

__ - Humaytá ; a Associação do 4°. Centena rio do Brazil, 
_: .. 3a ·discussão do · projecto n. 45, de 1901, para o fim de construir o edifició destinado 

:; __ "_: autorizando o Poder Exe.mtivo a abrir ao á Escola de Bellas Artes ; 
~::/Ministerio da Guerra o credit) que fôr ne- 3a. discussão do projccto n. 264, de 1900, au-:- · 
i;' cessaria para pagài' a gratificação de exerci- torizando o Governoã prorogar o prazo.con-. . 
F:: . :cio, a que tem direito Ca.millo Jos(j Monteiro cedido á Sociedade Montepio GeraJ de Eeo
:g, dos Santos e Joaquim Gonçalves da _ Costa, nomias dos Servidores do Estado, · pâra iQ- · . . 
:, :~- • contra-mestre e mandn.dor da extincta o:ffi- demnizar ao T-hesouró Federal da q·ua ntia _que ; 
~::,~.- cina do correeü•o do Arsenal de Guerra da lhe é deved'orã, até que _esta instituição regu-
~~i 'Càpita1 Federal ; 1arize sua situação, podendo mesmo releval-a 
;;<-·> 3a·discussão do projecto n. 46, de 1901, do pagamento da irnportancia em que ficou 
:~._._; (tutorizando o Poder Executivo a abrir ao alcançada no a.nno _de 1899 ; ' 
:j:;·.:•Ministerio da Guerra o creditó· extrao.;rdina- . 3a. discussão do projecton. 231_A, de 1900~ 
'f-'~- rio de 4:225$800, para pé~ga.mento do orde- 1 elevando a 16 o nuinero de engenheiros che- -
,:c·_: >nado a que tem direito o a1moxarife . do fes de districto, na _pirector.ia Geral dos Te-
'{~: .. extincto Arseni1l de Guerra de Pernambuco legraphos, no exercício de 1901 ; · 
t João Climaco dos Santos Bernardes; Nova.dii!cussão do · projecto n-:--...153 E, . de 
~ -. 2a. discus;;ão do projecto D. 57, de 1901, 1900 {redacção do additivo destacaflo na 3a. 
:-E:-: _autorizando o .Poder Executivo a abrir ao discussão do projectó n _. 153, deste anno, em 
~::~-- ·Ministei'io da Fazenda o 'credito extraordi- virtude do art. 133 do Regimento Interno). 
l'> nario de 104:542$583, pa.1·a occorrer ao p~~ autorizando o Gover~o a ·transferir para. 
2~ . ~ gamento das gratificações devidas a,os em- Manoel Ma.!·ia · Velles a conçessão feita a 
::': · pregados de diversas alfandegas da Repu- Julio Benevides pelo decreto n. 99, de 7 _. de . 

. blica, incumbidos de serviço de estatística e outubro de 1892, podendo proroga1-a por· 
;:·:.· revisão de depachos em 1897 e 1898 ; . mais cinco annos. .. . . . _ 

, 2a discussão do projecto Ii. 58, de 1901, 2a. parte ás 2 l/2horas· (ou antes) ' . 
. ' .. : · áutorizan.do _o Poder Executivo a abrir . ao Continuação da discussão unica. do pare.cer-
/;·: Ministerio da Fazenda o eredito extraordi-:- ·n. 14, de 1901, opinando no sentid!) de.serem 
'i,· . ·nario de 8:000$, para pagamento. do aluguel accéitas as _. emend~s o:tr9recida-s na _3a di~.
~' ~ . , da . casa :. onde . funccionou, .. d8 setembro á cussã.o-do project~ n; 99 B, de. l900, ., que r~ : 
~ti':' ~d~zembro de- 1899, .. a Delegacia FiscaL --no orga.!}izaa Justiça dó Dist_ricto. Federal ; - _ · 
§r~>Es~ado dó 'Rio Grande do Sul e . o supple- ._ -Continuação da 2a ~discussão do , p_rojectó 
~;::;men~ar de .20:000$ á verba ga_ Caixa de n. 27 A, de 1001, estabelecendo regras para . 
95J'· · Amortização~da lei n. 746, de 29 de dezem- a adjudicação de bens nas execuções em .ge.:. 
$.~:~; bro de 1900, art . . 28- Assignatura de ra.l, com 'Voto• em separado do Sr. Azevedo 
~~-; .notas; - Marques. 
?>·.·. ':- . . .. 

IK' 
r'!,<;;::-'<· ·· · , 
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APPE·NDICE-·DOS. A-NNAES 

------~-·~·------~ ':'--./ . 

Di~cur.so.a pronunciados· em diversas sessões -

SESSÃO DE 4 DE JUNHO DE 1901 . -tal vez vehemente, mas seguramente salutar; 

I sobre os alicerces em que ha de repousar o en-
(Vide r-ng. 3<1 do pNse?-te volume) sino publico. Porque ha. que distinguir, para. . 

que a .Republica seja uma fecunda reali~ 
Q Sr. ~~~bosa Lima- Sr. Pre- dade, entra os ·moldes acanhados em que o · 

sidtmte .• raras vezes ;me será dad~ occupar iinperio vasou os regulamentos escolares ..• . 
esta tr1buna com mawr de.svanemmell:to do Não;~corrijamos, fazendo .justiça aos ho
quc o faço no momento presen~e, sentindo~ mens publicos doextincto regimen politico, 
me altam~nte honrado com ser 0 portador e recorderilos . c1ue, já na ulti'ma phase da · 
de U:ma digna. me!lsagem, que ::ne confio~ a monarchia.,. a mais avançada, dessas conquis,. 
mocidade ~os mstttutos de ensmo superwr tas tinha sido traduzida -em:·· realidade, iri-
da Ropubhca. . . . · · • d s ,( sa 1 a·sl -

Não é este documento nenhum manifesto co~poian o- e (h nos . eo1 . açao. 
de inconsciente : demagogia ou um protesto . O S.R. Au<;>:usTQ DE ~REITAs-Inutilizando o 
l'aivo;;o filiado a incoercível· indisciplina ju- ensino pul>hco no pa1z. 
venil-mácula que tanto e -tãoJora· 4e pro- U:11 sa. DEPUTADo,-Não apl)iado. 
posito se tem· quel'ido enxergar na conducta.· . . · . · . . · . , 

.· altiva dessa. (l"lorio.sa vanguarda da RepubU- · O SR. · BARBOSA LI.M~ _- Comprehe!ldo o 
· ca, tenho ditõ da mocidade ·que ~~tt:·là'' nas ~parte com que. me d~~1og~e _ o u1tell!gento · 

academias brasileiras. . . -·· ... _ apostolo do ensmo obr1"'atorw. . 
: Não;~ esse é .antes . um ·-documento qüe O· SR; AuGusTo DE F.RErTAs dã um apal'te. 

a~testa ~e _:rr~odoinequivoco gual o gráo 4e . o SR~ BA:rtBÓSA LniiA-Faça-me V. Ex .. . a. 
c~ltyra JUridtca e , ~e-: elevaçao moral q.ue devida justiça: depois do seu pririieiro apart~, i 
~1~t1ng:ue ess11. moc~~a.d~, ,qua,ndopor ; esta quer fazer crer que ,confundo-.- liberdade de . 

. forma_-us!L .:.de um dn·elt~ que lhe outorga <!o ensino-com-frecruey.cia· facultativa. E' a 
. · Çonst!.tu1çao da .Itepublica ~o DIREITo DE mesma ohjecção produzida no Senado .• ~ - · 

PETIQAO, e appella para.· um dos Poderes Pu-. · • ·.· . . , · . · . . . 
blieos ,de suaPatria, afim dé que ,hajado . O SR. AUGUSTO DE FREITAS dá um aparte. 
corrigir prescl'ipçÕe~ regulamentares com · 0 SR. BARBOSA LiMA-Senhores, esta. li-

. força_ dele i, otreBs~v~s das m:ais fec_undas con- herdade de ensino é uma entidade complexa, 
· qtiistas do espmto liberal e, aos ~eu~ ol~os, indecomp:Jnivel par~ quem lhe .não queira 
:att~~t-?odo de.doloros~ retrogr&daça.o em ma-~ sulJtrahir _os caracteristicos es~enci~es, que-
ter~a de ensino pubhco. .. . . _: l:Jrando a_lntegridade que a define c,om sapa~ . 

6 Sii._ HEREDÍADE,SÁ~E' opinião.ger~J· · __ · . . rar-lhe éleme:O.tos eminente:nenue solidarios ' 

. . o s!t. AuGusTo ~E FJ.tEIT:A-s~Nã~ · apóiado.: e Üb~~d~.â.~t3~'ensin-o coin programtnas àté · 
..• . ·o SR ~ - BAiüiosA, LI~Ii-.--Esta . meii'lage~n . h.a nós . seus meno.res detalhes, impostos C.oni_ uma· .· . . de .. abrir as portás. a . uma -discu~são . lárga; êstrei ta tuiiforri;li~ade f~rrea à. . todo o paíi;, e -
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i02'';~oi~·a :dosquaes não ha .como cxim!e1' ~e pai·a.- _: ~ : A· ·IJ?.erisagéi:n"·..-dai Federação : .. Aci.t<Jemica:·: 
:~f::Y~x~rcer,. · apreildel'-- e·· além do.· . apr~;Jndef comp~ndfa; . ~ .tae3_i•ecl:l.mâções ;: tt•azendo~a .a; 
:p;/ O;;eiÍSi nàr .~ à.S• profissões lib::ra~s; . :tiã.o · póqe C$tC '-_i'ecip.to, e (lépondq;a,· s<Jbre : -: a::C. li).ésa., ; 
k?~~)~:r. 'JlrÇ>pria,Jperi ~e _: liberdade .: = , , ' .. ·.· . •-. :quero -~·sígni{lc_ai'a. minha-~ s'ól!Çlár._iéd~de ê~m: · 
2-:~;-< · Fóra~dessa liherdM.e offic.iaJ, ·o_ que fe.>ta: ·<L::mànéit:a .respeitosa e digna ·por·que a',i:nO'-' 
~";i:/íí~ .. ~ úriri.i3 . l~lH~l·darle, . cmí1 ser .... ~:P~Da,'l. ·o c~_~ado qqe.:hú3 c<infióú. e~'>t(3 .n').ail:d<itl}· reiyili~ : • 
·. ;-:~' ~ dll'etto de ensma.r. artes qne se .n<to podem .dH~a, peraute o Congre.3so. Nac10nal, -os seug 
J:':-~ :· ·axerc:rJ,·, f' , portanto, mero dilettanti.smo ,pe:dá·~ : rlil'.eitos e ' . as :suas libe.rdades. ·A ; rep1•e8en- . 
~-i>:gõgicó. ~ - . · · : . .·._ : ·• : · . · · · · _ ··. · ;: tação é exte'ruia e longamen;té,_;doduzida ':_:.ha. .: 
~"i i:', ~ -Não ;, erisüto ·-:~oiltl'aditorio, Sr. --P.re;>jdenté, poritp~ · coro os qua.e~ não ~"tq_it: de a;ceo~:~o :. : 
:--?;;::'e):~:sind·inc~ngruente; tal qual se cons.u bstati\!ia b!~--3:tl1.-nie ,qüe·_ o ·e.ste.i~ n_~s q,ti~tões pri'Iil()r• ' . 
. ·• ·nesse · con.Ju:ácto de regulamciit03 escolares: <haes, ·segundo -os , lUAllS _an,te~::o.derttes dou• , 
;~,;f.;q)ie ·ãctüaJn'icrite nos l'eg~m, não:: existe ,Olll tt•inario~fmüi:t~ '\':eZ êxpepdtdqs .desta. m~3nl~ .: 
%;\f.PM~::<\I~wn livre. _Si s ·. Ex; · ,quizes~e:~or,.. _t_r~bl.H!.ll.· ::,- :.:_ '·::: · ._· . -. ~~ >~ . : ·: ·:-:· · . . ·. '-':·.(.::_' 
:;yc::=·J;llular . um protesto nes~; termos; ah1 suo, .. SenhOr.es, n~ , dem·etaça.o de -lms:. :pa-ra·:. o 
>~ ·: eu lhe di~ia, ·a_l)oiàdo . . . . . . : . . · :.- en~ino ·publicó, princip(!.lmepie para .o.:Rilpf.\'-. ::: ·>. ···o···s . . ·. A ' ... · . . . .. . .··v · .E.. . tA : rior, .. os Governos q!lc se tecm.süccedjd6·de .. 
. / . ·' ; .R" u~us'l'o .DF_ .J!'~EITAS .-:--: ·· x~ es u.l89J :.até 'hoje adoptar"!im comó .base -dessa · 
; · .o'!J~Igado t\ Jl1 oval :O · : . ·. · . _·. . · ·org.aniz~ção · urua. iU:tClligenciâ · da,s :Pfescri.- : 
,;;<: :·.o: s.R ~ B.AitBO~A. Ln.~A. -~ Occu_p;mdoa tl'i· p_Çõ~ _cpnstitucionaes,:.<IlieJ;~inP,re-Jile··p~r.é- · 
':<.,. 'ljunú. nu. hor11 d<_> expechente c cmiCedendo;.mc ceu erro~ea·, .pol'·ac~nh_adu.e ·u;tenqs·consent_:I.:, · . 
:~:. ·_·Y. .. E;'x. ·que eu . conheça ·além .do CQdigo uc nea. có11i o · ~spirito ·q_u~ ilo·seu cóil;junct:> ~~·-.· 
c :· J~nsino.a que m:e refirq; tiúnbemo Reglm~I!to ma . à.qu:enas-â.isposições d1i.:)ei f:~nda.me_Jital.;'. 

·da/ Camara';. bem ~ de ver-se que .eu riãõ po~ Refi!'O"mé·, -~- int~rpretação; :'que ·infeliz~: 
:der.ia agót-a, nca:tc~· estreitos timite3' de· mênt~ '' va~ · i:ll~eva:.tec~nao · n&i! ··decisõm,í.:-:·o.o = 

, . "'iempo; entrar nessa -demonstração detalhada :Governo· Federal, _das arts·:-_72',., §nu·;. á.~~~ -= 3~;_, . 
· · na.s .varia.s di~po~ições ·desse código. . .... _ .. ·· · · :§ 30;in fil1a; 'é art:·:S5.: ,da Ço.l).ª,t~t~~Çãt(P.a · 

.. · .. :A discil.ssão .··por completo ·ha de. abl'ir:se .. Repnl>liça; ;exego~e 'B~guildo_ a ~q~ál' : :« o !)em:·.:, 
: opportunám ente, e - ap:i tsr-me~h~;V. Ex . · á ge,·al ·~ -- ·o, do. in~i~idtúf.i ~iiclaúuún ''Pr~4i'vões \ 
. sua disposição.:pa.ra aprofundar es;a. -questão. indispeYj_§aveis na)•RA.TlC~ :.de ·oERTAs~:~Hê~ ·e··, 

:-~ · .. ESpéro ·pí•ovar que o:·Sr : Ministro do_-.In- scie~cias ~.:que · ç,ffectam ·li .vida, ·_;· (lo· !t_&me,»::,~ .::~ 
. Aeriol'; ' ârn1a.do.' com·a autorização. que )he ·ltfTER.ESSES ':DE. MÂIOR' •VALIA.' ãoci.A.:L~ '»: .,:; ;3 ;.;;.' ·.: 

íbi conferida :eúi artigo. additivo.'da .lei '' do •· .. .Ora. si assimd).uúi' .:que :o s~a·::á:doutriná:·->· 
'.· .· .. orca:roento; ·:;perdeu =üma exce~len'te pccasião' o~cJal;· .~peià.r.~ ~ferr.~a··e .ai'b~ti'l!r~~~~~· ',. 
·; de · . expungn~ d()s ·· regulamentos . ~scolu.res ~~sttn.gt~~r · o ex~c.U:to.r . ()_n~_e -~~~)e~- nao A~s!~.n- . 
: . em v!gói' . as rnacul.is que de ha· muito os guiu,· onilé a; cohGi'enoi!l< ·ae:,-qm:.~odigo ·~:qu~"-: 
': ~ .Meia.m. ·· · · - ·- · .. . . . institue exames de suffi~ieo'Cia: pá;r;>!l- 'Os:,dipl~ · .. 

. iind.a,. assfm tocar~ipe~· sitnl-11-ia .càpita em ·l~ados._em ·a,~d~n:~.i~~ est~:~~géi,ras e_:n cer.~as~ . 
. alguns pontos dcssê codigo, .por ,modo a _profis.)oes . (medwma. ~direito)· e nao ··e:nge . 

. desde já; esboçar os funda.m~tos em qúe me·: ta.es c~_~mes pax:a.os dtpl~~a\los nas.. me~ma.s~ .. 
· · e.3teio pa.ra. condcrnnal"o·con1o incongrt1ente ç.cad~m1as pa.~a outras :W'!>Ilss:ões· · (enge-:' 
· e inc.on.::eqriente. : · ·. :: . · • .' . . nhanl\) !- · . , . . .. . ·. · _ .·. . . . _. . .. :. 

· ·· · · · . . . "' . . , .-·- . O codzgo ·mstttue ou, ·mant em = . cxa,~es :·c1e ·· 
... Nem. ~olhe .a obJ~cç~_g , · até ~- ~aCiedu.d,e .hi!.hilitaçã.o . para·os· d~plbl'na.dôi:de tini.yed!i.,.. . 
.. _ Vl.lig~r1~da ~m. PU:bh~aç.~es offic~sas, - de, .d~des _e~t'r~ngein~. em )~~ªAÇina -~ · di.t_~~Y~ ;.':. 

·: . :que t~e.:; defetto:" ex~stem.J<~o nos_rebulaill;en 't?S !ltspen~a,·o3_, .. entretanto·, pa.ra._;: ·engei}har.J.a··;·. ~ 
. , .ant~r.wre~, . ~, q.u?,por exemplo .a f~eCJ,uencl~ .mas·;aõinesllio tempo· diplêlmâ.' .eiigenheiros·> 
, ... "' obngatorra : -~~- ., a. . . çon~~;-~.va.m :qsl~g'!l~a~: · qti~ ··nff9: •._phyiiêgia~ ·:~ü.{ .I·~Iãoã9:·;.â:os>giigê'.!· ·, 

. 1nento~ das e~9°!as d~ . Ptr~Ito ~ ·. :. · .. •• _: . nheiros .forruados no estran Íl'ei~i>"como:·:faí:; : 
;O:> :Não colh~~ . p0rqüe ;e~·idoi;J.~em~rt,é.: ·_q,u~I11· :çqrir c:)s ·il1cilicos: 'e ~juristas; J}m:a:is~ }~z,, ri4§ '-~~ 
· ·.'' -r_eforroa; _ _.. ao .. · meQos .na. R~pu bhC?• .. --:-::, tem esçotas ({c. óng.h~a.,r.~a : dpu~' -typ9íli: ã_e ·en_s!!lb; :· .. 

q11_~ L"Bfor~ar .p~ra. .mel~l91' : c:a.bz~ . ao: Qo:·. ainboo :sujeltb:>,-ã.fr9<J.u~nclil;.pbrigãtoti~ ·com ·. · 
.:~: : ~el'[JO. ~e~~-.c.a~·)y ~enm:n:hz~r ,, a~ dr:::p_osrçoa.1.· . a éon~equé(lte -pe:da de. a-qoo. · ' ,· •. J.~'.: _,, __ : :: ,·,;:.' ~':: .. · 

· ·hberaes :e . Hlu~u· as ,prescr1pçõc~ . compge~- .· Então .o-exermoio da· arte m.odtca ~- oífereco ·:. 
: · ~or~-;. Si iiã:o ~o·fez, P?~:q~c y ro,feriu CC!Tr1J cri~ :Per.ig!).s:para a ;vi~i!. · li~.~*nã_; qú:9.' d _ ~tl'd~ ::: 
:'.~· ; . :.ten· • ·e,;tas _;tquella.;, D!L_O. !1-lleguemo~ sm~s .d:we·.aca.nt_C lar _ e·_pQr t~so '. o ·:pfl:vf}cgw "d_o ~:, 
.. :_ ·' d,e_fen}ore.> · t\ esca.pa1:o~·ta.~ - ~e,. q~e. - ~-~ tJ~u~ !fiplonia e·dahi. o.exa.mé"' .. dê" .suffi(}icil,éiai:7e> 
/>::\~?: ~~c.e-~~~re ~ ·. ta., u,hem. ~1n_l~a.m (l v,: e~· Hlo o . · :~P::". l_n:ã,ó • oitw~·ce · qs !Jl~sinoS,~: o,u.·.-mai()re~ : ].J~rigós :,, ' 
·;;:::slnQ:.:obngawrtl) : : .": : .• . ··.· : • :' .. · ·.· ·, c! ex~_rcicid da a..rte do· engenht?iro~ :' . =. .·>: ' :_. 
::;,,. ) ,'-:]:' ,:, por- ;. ôcc.a::~ião de· u~a, ref91;m a, .. d~: ' .. : Qy;an~as vid~_: ·e; quão f L'M. üe!ltc_~entê" :não:: ;' 
:::_;::uroà'.,réinódelàç'ã.o, · qué se 'poderia clamai'' ·âêpendem;-_acceito ·e_s.~·e· racio(}in~o;':'daJlàl)i11• :. 
~y_:;;pol;- ~élh'9L'e;J_-lnuie!l ,ê . niaü largos-J>lanós • . -... · .. da~e l:l :<:\a .col1lp~te~cia ~lownstrúct<>r .. -~ _: : . 
'\·· · .• :~' ' . w•~ ~·· -, ,· .' __ ·.: "· '•:· o, ' •• • . · ' '.·•,,' .' ,', ~ • ',;, · :· •· · ~· ; : ,.:,·, <·. ' · : , '•,~ :.:• : 
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. A segtiranÇâ._~'éúiuâpÓnt~;: a'"est}tbflfcíaciéi ção. caracteristicâ d<fJi.epU~lica,··oÉsta,do, qu~_;:; 
de :um,edifi.Qio~thea tro, _eg·rejaJ;JU escolanãó as~uu -procura; zelar• os tntere;<ss~s . (los . nosso_:;; >: 
.exigJrão taes.p1~:ecauçôesJ <- . . ~ . . · : concidadãos, por este lado os dc>--Spresa •.. , 
' .: E$~: :Po~ esse Ip.oti v~ • exige.:ªe. Q .eX;ar.no ~e Este ê o 'dilemma: ou ha _que zelar taes in~·· 
-suffl,ctençiaipara umwpro:fissao,_ porque nao teresses·e elles ficam dev1darn,ente resgua:ç··~-, 
exigir'p~ra ,a outra.1 E. si não·. exige · para.: dados coill a intervenção do Estado por:ésta~ .\ 
esta; po:eque -.impor moldes .:officiaes, :pro.~ fórma; e neste caso zelem~se em ambás as L 
gramiD:aS e diplomas_1 __ Garante-se Q advo:. hypotheses figuradas· acima, a proposito,_d~;; 

, gado:.- contra .. a _ Goncrir'J;en~ia_ ostrangeira; exarp.e de sufficiencia; ou o Estado n~ó :Mil e· :·. 
-. porqv.e s~ não ,garante jgüB;hP.13Ilte o< .enge- assegurar, nem hon<:~stamerite gárantir com 
-:nheiror. ·•-;:, · :,. -,<··· .-.-.... ·._ .•. ---. __ , .- ·,._· .. ·····_ .. •··•··_·_.-_ ... ·~ a precisacerteza-a_efficacia.de.taes. precau·:_ 

c -~o:ar:L- 712§ 21 .. d_a"Constitl}!ção,-abre-se çõéscparaos c(],sos clinico ejuridi_co, e então_ :
uma-excepção_para as;protissõe~ Ubei:aªs:< e 'estanda·âs pr,ofissõés medic<L-º do_advogado:a,_..: 
nãó ._ •. é ·a :engen!lari_a_ um.fpr()fiss~o: tlibe;'a-p mesma. doútrina ' que consubstanciou . nesses· ·· 

· · Assill1 verifica-se: .a}Jrê-:Se- àrbi~rarlamente regulàUJ.e·ntos, ein relação â proiissão do en- · 
-iuma excepção, que v~le por. un;ía restricção gépheiro. 1 ....... · . . . ._ . . • . .•.. . · •.. . 
d(3dir~itos, aó citatlõ -.paragraphó, e -agora ._ Sr. Presidente,.- o-Es~t1,do cfual ó definem 

·, IJ:ês.sa-;: ~~cepção fa?:-s~. U:@;tja;céjiçcío d_e ex- semelhantes regula1nentos, o' Govel'no quat, 
_ cepçcro.. . .. ·._ . _· ._ _ . .. __ ....... :. . .. · · .... _, _ _ o. caracterizll,m semelhan~es maniféstações:_: 

.. Dar-se-l;la· qüe se·y~õ jâ.f[J,z.erid_(tC()I!éessões dQ ])ode r public9,- 'sustenta, (}ntende ·que es.: > 
. -•pa~w:r;e_conhec~r .. q u~ algum_as: .pr'.ofissõtjS.; 1i~, :ta_~ .garantiás para o.s_interesse-s que •lhe : cab~;':: 
··-,b~ra:e~ não..dependem de:.diploiila ·acac1~mic.o?: privativamente .. zelár .•... s:ão' .sl!flicientemepte: 

. · ":A~p,rtnc,ipto~ todas •· êss~s' .. ,.:PJ;<)n~sõ(}$ prê,cisa_-· :asseguradas . pela; organfzaç~o de· program~ :. 
·· .•. vàm d11 préyla. habilitaç~() o·mçial; ãgo1·~ ·só 'rp.as~ didacti'C"os, .pela. seriação de um cerfo; ·

·.-_a;m~diQi!la·ejt ac1:Vocªçià<- .:.-.· _ · . · .· _··. _• .· .. numero •·de. estudos, da~os em-um certo.pe~; ,:' 
.·.·Quem qyer .. que preteiJ.!la, estrangeiro d,i- ·riod,o de tempo, . em certas condJções,i deter .. < 

._-_ .. --_P_·to __ m_ . .a_._Jl ___ o_.P_ e ___ l._a:mai·s .. cel __ eb ___ r.~_e_._a __ a_s_-_·_u_ n __ iyer_.·_s_l_._da~_-_es __ inin_ à. ~as_ até_._• __ a _ _os ~lt.im __ . os·a __ e_.talh.es~, _.· 2:..;•_. __ .. · ___ :: ___ ·(_·~ .• . . ~:allemaS;.formado pela: mais ,notav;el das--fa.". ·.··· O .. que·parece ,e.·que ·_o Estad<!l'·suppoe-se ··. 
; •\_, cul~~d.~s Juridicas_da,El.Iropà;o:.exércer-.:nesté no •-·. direito,·- suppõe-se·· fundamentadamente _ 
;- · .. p~iz .a:ptp:fi.s.são' é;!. e i'IJ.edic~- o)l.:.de adyogado, segúr.o para' .poder · afftrmar ql}.e. quem tiver '-

-b,a:~dé; em.exame de _sQ.ffi<!ieric1à:;demonstrar a iniciação de todos estes -estudos, segundó •·. · 
· "petànt_e , ás.~ ~ôngreg~çõ.es ·sias_ noss~s -· ·f~ctiJ:, aql~elles progralll:m~s,- O:fiaquellas. co~diçõ_es~: . _ 
• · ô.a.d_e~, .. em exam~ .mars:()l1 menos· _n1mucwso, esta capaz de .ev1tar . aos nossos ccnc1dada.os 

_ yquá.ta:soniin.a:d~conhechnen,t9sque possüe; ·os riscos e perigos a que ess.e Estado. quer·· 
· :-:de:que .. arse:iial.estâ· apercebido para poder obviar. · · ·· ·. : :' _ ·•· · 

'.:Watical~ ,a,; suá ar~e ou o seu· ofilcio, com Ora, dahi se conclue . que. em relação a. 
·_aquell~t ~egurança ('?) com_ que o Estado cos- qualquer dessas profis:>ões a· vei'dade .~m · 
tuma pr.ivilégiar todos . aquelles aos quaes sciencia, sendó uma e unica, como 'já sé 
-eU~ expeâeca..rtas:p.atentes, gai·antidas com o concedeu que a verdade em religião só possa._ 
·grande ~ello da proftcieneia.ofilcial. _., . ser uma, o Estado dá uma irrecusavel pror,a ··•·· 

' > },{as·. s~_-:'ªe>Ar_ata Ae·· algum _estrangeiro deinconsequencia, é illogico, é_incongruente, .. 
. igua1W,!3I1teiniciado eJormado nas escolas .de. recommendando, mais . do que . recommen-. 

_ . pont~s e calç~tda$ no Novo: ou 9-A. yelJ).o Mun- dap.do,- exigindo e impondo, não,mn t:vpo d~. 
·-· d<);AU.e pretenda exercer no Brazil- a sua ensino, não um typo de estudos mas urna 

. prof?.ssã;o., íriáu _gra~ó o- apparatQJ't·as o briga- serie:_de typos e de .programmas divergentes" 
. . çõest·pesac:Ias,.com:<I v. é o~ Estàdo _ fu.anteni es- que . sá contí·ariani . uns ao,s ·_·outros .• :ora, ·â < 

, ~pJlV~:.fi~.engepharià -.officia.Lno ·_mesmo pé sci-encia-·não· póde:_ estar· ao· mesmo ·temp()-.·.··.· 
•;:.:das:.:l3§c@y:~.d~ 1lle,dicinf1,officiat-e·:de _di~eito, .com (lSte e_ com)-tquelleqye ·se·oppõe ·a este< -

.· :·-j_çt;.se.J!~9 e~igEfde,sse profissional-o ea;ani~•:dé ··,. Tómec~se . qu(l,lquer. destes. regulam-entos~:.: 
, '-· $1f:tfi_ç,i~nç.ia. , .:·_ ~ : ·· ._ ... _ . : · . . . · .... · ... · _ ._ .. _ . · . . . sigão:se os -:progt(l,ním~s .aq t1L adoptados para.> 
···i· : ;Sllp:põ~:se- ~ªsim-que .-.. a :_sci0ncia daquelles._ çada: ·.un:J.i dé3ses .• _·"institutos de ·:ensino- c,ote-- ... 

. ~ apezª'f:d:é<bebidã;: nós." institutos-de -ensinó· jain()_Ô~9scqin·. o àdopta.do-_ neste .. niesn1:0· C(J.:- · 
-' •. •:su:Penipr., {)S.c.rri<tis .acrQdi:t~dós ·41li-v:elha Eu;. ·digq'"->para,· oútro . instituto de .-ensino:·: ...• :;-

. r,O:p_3!, p_óde;·_n_~o. :,Seii~o deV.idárn~!it~ cpnt~as'- -~x~mp~ifiquemos.~ c~n::Pare~sé este :Progr~lll:';:. · 
•. tada·:nas.-nQssas offiGmas de afer1çao ·da capct- ma em -ymê!i seruwao de osliudos, ; em um?i\t 

. _· ... cidad~ ~pj'ofissiÔi:lal peló estMao:Offiçtáli. pó de es.col~t _-de :math~ma-~ica . com- outra;r em·'u,m :_ 
·_. ·_·,otJ.'erecer <?s Jiíaiór~s ~iscos .. ásãudeJ>ublic~. ~-··• -.curso: d~ ·engeRharia • com •• outi'o · e.;· não ·sei: 
-~ · Et o-;-Estàdó;_ éad4: vez ·mais; ;·entré..:cart6~ ~en·contrará,:' . a .• u:nlforn1idad.e ·que··· o ~Està,~o :· 

. .. ::eovoá,,-tutor/.:d€ftog~s _:as-)'~1a,p.ifôst~ções :da _pretencle-·qüo :haj~ qôll19, ·caracterizando ' o .• :. 
·- ': ·actiyi(jadé ,privada,, dom:estiea. e> civic.a ·:de ensino qüo ent(}nde'.:impor ... ·. .· · .. ·. .. : . · ...•••... " : :' . ..:_.:~ 
• .:,1; .e~~l.1iiidivid_tiô,: em que .J?es~--àQ :.1'eg-iil1en- ]?.o, --:.'EJ!contram:~é ·siõ:t as disp,gsiçõ13,s mais .~ispa~(:~~ 
.. - ·; llt1co entr~ J!Ç)S ·-proclamad9 -.~ob~_a,deiiomin:a~·-. ·1~atadas· que levam .. a." esta consequencta:· oú:; 
·~ ·· ._. __ :·-;:;~:_;·-._:_- _____ __ ,._,._. --· _-,_-··_::-·-:_·· .. ;--._:~:-.-~~ --.:::'-,.·-.:·-.--_~--- ' ·-.... :-- · -------.---- . ·.·..;....·' '. . _- ·, .-··=->· ..... -~::·.- , · " ·- ·: 
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04&3#.#. " 
9 4'.' 0 , 
?2:'t~· ~ ... -... -... · ~· ~--..... -~--.... · .... ·o.:..·': _ ...... ___ ...... _·..;;·..::.· ---~......:;;..;_~~---.... ....... - ........... ..;.;.. ..... ____ _ 

J~\i7'2i. -~i:c1adé éstá · com o reguiamento A, e o restante· iún otdl·a hora . dul'ant-e o mesmo 
4' :· --~#g;úlamento 8 é máo, ·ou está com o-regulá- .ànno · lectivo, devendo o alumíio dividir . a 
t(;"· fuentoB e o regulamentá Anão serve. . attenção e o tempo _p&r~ acudir _a. trabalhos 
;;~;},/~'-: E' iiiditferé'nte; perguntaria qualquer ho- de que o p1•ofessor não ,poude dar conta. :: 
:_;~-/~)h~m ·de sciencia,_ aseriaçãó dasdisciplinas .. Pois bem, esta outra serie .de .· alumnos--,.os 
~~:{_ -,ç·Ujo conjuncto é mis1;(3r que·seja largá e pro~ não matl'ieulados ~tem que · fàzer aquillo 
·;_~:)7-;;fúndamente apréndid«:>pelos que estudam ·que o 'pi'oprio .p~ofessor não , faz:-e·tanto 
\-~ · para mais tarde exerêer i1 sua profissão~ , : nãO .faz que este regulamento prevê ·. essa 
' > · E' indifferente além desta seriação ·a com- insufficiencia como caso .normal, sendo a 
·: :-: J)rehéiisão de maior · ou nienor . numero de regra o .não dar-se o programma. todo.~Estes 
;?' .. : :disciplinas_~ . . ' . . ·.. . ··.. . alÍ.llllllOS teem'que estudar o:progl'amma CODl• 
., :_: · · ·Pqr 01itra: é -inditferente que se estude pleto, por inteirÇ>,áquellemesmo programma 
. . -mais ou: menos disciplin_as, maior ·. ou menor que o professor au~iliado pel6 oppositor não · 

. numero de sciencias?. · . .. . .... poude--nunca~ com toda a sua; capacidade di-
.. --.. · ·· -~ . por - outro +ado·: · utna .vez-.. ~stai!lido dactica--.e a~s_iduidad~ _ás .au.Ia_s, ~--- -exgo_tat~ - -- )lO 
~.;._ · . {-..Jm ·certo ·--nurn_erb de·-·sciencias ~_que -cada - um arino lectivO e assim:teem·de·c_O'mparecer. ~ 
. desses candidatos deve estudar, é inditferente exame em março. . . · .. . . . · 

· a ordem em que são collocadas 1 • . . . Uma vez . approvado por esta fórn'la. em 
-· · Não, dirão commigo : todos aquelles, e tenho ·todas as cadeiras e annos, sa;he .esse alumno 

,~ ·· ·dito n:aturalme:nte a Camara _ inteira, que se inquestio~avellnente apercebido com maior 
tem dedicado respectivamente a estudos ju- somma de :conhecimentos do que aquelle que 

· ridicos, niathematicos e dé medicina. foi· ministrado - aos alumnos matriculados · 
::-. · ... Assim, Sr. Presidente; o Est~do faz como regularmente. . · _ . . . _ 
. :_. ·os negociantes : tem f-ª'zenda; pa.'i'a-. todos os . Logo, CÓlllÓ disse, há dous typos de dou
-" ···-Jll'eÇos, tecidos para·todos·os gostos, merca- tores que o -.Estado apresenta- á ·população 
·- ·dorias para todos os· paladares; tem douto· como capazes de curar, advogar ou edificar. · 

r~s -0ptimos, doutores,bons, dou~oras sotfri- Accent1.1emos "o que se pOde obter_ ~escen~o · 
.yeis n doutores ruins. (Riso.) A :todos estes, ao fundo desta argumentãção: · . . . . . 
élle .~: dvilegia mandando-os_ professar com a . Todos os conhecimentos· que se de brilham ; 

. ·-.êonhecida; 1•ecommendação. Isto g_ue estou em àrtigos de uin programma officiat são · 
·· · · -~(firmand? é o que resa~·ta de ~pdo incon- n~ceSsa~ios ou -não_~ Si- o são, .. deem -s~ a todos . ·. 
'· · :·t~stavel do regulamento. · Assim, Sr. Presi- ósa.IU:mnos, exijam-se de uns . e · de -outros. 
;: dente, tal estudante frequenta os cursos offl- Si não são, não ha motivos para incluil-os 
>.;; ciàes como alumno matriculado e acompa~- nestes programmas, . a. não ser q'!le se façam 
:·c· ' -nha as lições. do seu professo"r. A realidade programmas, ·não · dil•ei que para inglez . 
' que todos 1],6.'> conhecemos, rii~s a temos pal- ver; porque a questão nã') é ftnanceirai mas 
... · :pado nessa -pha~e. de nossa vida. escolar, ·cada. pour epater le bourgeois ou para. que . là fóra 
.·: - ··um de nós a viu de perto-i é que a maioria se diga qua no Brazil ha umas academias 

d.os . professores não consegue dtLr o pro· .muito b(jm o1•ganizadas 8m ·que se dà a u~-
. g11amma por completo. Nã~l dá. ti ma palav1·a em materia de conhecimentos 
' Tpmemos, não importa.· qual, o de bota- scientijlcos, artísticos e litterarios. _ , 

. . nica, o de zõologia·; não. <ltL siquer · dous Pode-se.dat• o progt•amma. todo durante o 
· - terços do conjuncto de conhecimentos que anno lectivo ~ Então porque so não dá,.1•eal~ 

(leY,e ~er quem, depois de diplomado, é proto- mente 1 E porque não oxigil• que o exame 
::,gido pelo Estado, como portador de um di- ftna.l em dezembro abran,ia o : mesmo prp-
ploma, como sabendo melhor e mais do que gt•amma em sua totalidade? ·. . ·. . . 

... quem não o tem. . - Não so · póde exgotar e3se program:ma ~ . 
· O. resultado é que no :fim do . anno po~ oc- E ri tão porque exigir que os examinandos em 

casião dos e~ames, successivàínente levada mai·ço o satbam por inteiro 1 E'. necessario · 
.~;:~ -~ :- ._ e.~t~_ ~pr~ci~ç~o a -~o~as ·--~~ - ·Qadei~ .. _as_ de _ :.todos -.q~_e estes .-.- exa~1;1inap.dos ·-:·o __ ' -- ~~i_ba~~:. ~: ·_~qrq~e, 
~ -- :ós - annos, sahe uni alunino dos matl'iculados então, não· é necéssario que 'o' ,saibam tam
:~'-iéõ.W;o-·approyado em tod~s às materia;s qv:e bem os examimi.ndós matriculado~ ~ .Acaso o 
· ·· ·egtúdov:-, dentro dos limites em · g_uefora.m silifples f<1cto ,do matr~culado :frequentar-as-' . 

· : ~nsinadas, .Qonhecêndo, · portanto, :uma frà.;. siduamente ·aulas · nas quaes ~. só •· se · dá -parte ·_. 
. cÇao·uessas disciplinas. ·. · .. . . _ . do .pl'ogramma, vale tantO qúe o (j.ispénse de · 

· Este é O primeirotypo de doutor. ·. ··. _ saber as Iiu:tterias constantes dU: ,_outra· pn;rte _ 
. ·_o segundo é o que, _não podendo •se ma~ doprogramma, que ntio:fài eipUéada pel() 

· ~ricuHtr,temdefazer-c:-inais do que fez() pro _professor · ~ Ou _valerá essa ; frequen~hi como 
pri~ pi•9fessor da c~deir[l;.. . :. . · · . m~~·aculosa acção de pr,esép.ça que lhes dará o 
.. Porquanto a() passo que ._ este ,se limita a dom de advinhar ·. e -~ assimilar .tudo quanto 

_.. d~tr:Parte do: pl'ogramma dtirante-·õ ,anno não foi explicado-de no·çõés iliscrilll.inadas 
- le~tivo, pode mandar o substituto' que uê o nu. parte ulti'ma do progi';tmma,' 1· -
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·_ ' __ : P_m~g_u_ n __ ·to: um d __ .iplo!_liado ap.er_. ceb_ i~o - ap_e __ .. : Vi,-Sr. Presidente, semelhante exanie+~~ ,: 
nas com uma .f1•acçao .. de. conhecn~entos guzido a seis pontos, (1, ·s~:~is. p1~u1as, a - ~eiS· ; 
scientificó-3, . digamos 2/3 . dos programmas capsJ,llas, como quem · ingere à penas_, li~ ~" 
offici~es, ás --vezes âpeúas,l/3, e alguma vez milligi'amma ~e l;?i~~ulpható-de quinino parà ::
~qinente com uni ligeiro, .verniz para pas3al' curàr aq1.1ella febre.· d\3 . -ampição -de ·um · .. di;: ;· 
_nos exallléS· :finaes de-um curso em que o ploma aca<J.emico. (Riso\) · - - , : ".: :~ 
professor se limitou: a generalidades;-e por- E depois disto exige-::-se que _ o alumno, ,qliê ·. -
qUê a isso cingiu-se; · não póde pelo Codigo o joyen d0utor _transporte-se aos tempos:.-~:iiJ. , 
~xigir · mais~um dottto, um douto,._nes3as que oJatim era qmi.llingua myteriosa{ qu~ .;-

. condições póde sé r peló Es,tfado honestame:nte fazia dos home:ns de sciencla uma esoeCi"' !m·· • 
lançado ~ :naqirculaçãô dos pro,!luctos officiaes companhia cabalística; coni ó .seupatqis, Ç9fff'.· 
oomo medicot advogado ou engenheiro real- o fileu j4r[ton, que o vulg() não entende e :pQ'r : ~ 

. mente ;hábil!tado; em cuja competencia com po_r_isso pensa que são púr força muito, bo~~ 
a responsabilidade do Estado se deva confiar, as co:usas qt~,e em latim sé 4izem_. · · · · 
cóm exclusão dós que assim se não quize- . . 0 SR. -GoNÇALO SouTo-Lingua que v.Ex. --~_: 
ram (tiplomar.1 estudou naquelle : regimen. . . · .- '. 
- Não .é verdade que· ., os não · matriculados, ·· · · · · · · · · · -
isto é os menos officiaes, · com haverem_ sido O SJi. BARBOSA LIMA.-Que tive de nova" : 
appróv~dos . na · totalidade do3 programmas mente .estudar e ainda estudo. SubmetWriie ~ ; 
:ficam sendo mui to mais doutorei~ .· . . - . a tàl regim,ên . assim como fui . o.brigâdo ã:~ .; 

ÔoÍ.IÍo .se jtJ,stifica1~{a 0>Estado <ie assim submetter-me ~o casamento . ~e~igioso, .póf- •,;; 
ern.ittir, ao lado de umdi]?loina nestas cori- que não existia..o casam.!3nto c1vll. · ._· 
dições,-::---q.in certificado · de fréqri(;lncia e ·de O Jatim que, porventura, posso empregar>-:~ 

_ estudos fragmeiltadós naquelhts outràs 1 . para acquisição de-alguns conhecimen~oa, q-q < 
. . Nio será f<tzei• . doutol'CS d.é Ia classe-:::-OS para O prázer que pi'qporciona a leitur~ dos : : 
' que nãó. fréque:gtaill as au1as,~e dQutotes ·grandes poetas · e pro-;adores, . dos grandes - -~ 
- de 2a_ classe:-os que as freque_h.:t __ . \m~- · · _. . -classicos da antiguidade, este o tive de afi":"-·' 

- - - -- quirir, -refazendo por completo a educação ,~:: 
. .··-. Eu dis~. DãR :·_por exaggero; ·· :fiiÚ~(Io . ~ • uín. viciosissima . que os estudos.offlciaes dão • ._ :< -~~ 
: éerto ~ entorto. rhetorico de queil). ., qt~,izesse E sinto que; . apezar disto; taes foram . os 

causar ·- iJ;npressãó mais :funda do que um vicios daqtiella iilstrucção, -que . até hoje 
exame és.crupuloso ~ leal dama teria deveria tenho de . lamentar _- 0 tempo que perdi, 

; causar,· eu-disse ' ql,le casos ha, eril que esses . d ' . . .. . - . t . fi r 
~ · pr.ogr.amrrias · são· dado~ apenas, · · Iião ~- como quail o me comparo com ou ros -ma1s e tzes 

.dóus terÇos, não como :metade, não ·como rim- qlie teem hoje ·melhor instrucção e que já mais 
terçÓ-, -· inas CQÚI.O. Urn líg~iro verni$, como attingirei. ' 
uma..meia.. duzia <le generalidades; ás vezés Eu não quizera que a Republica impuzesso 
de ba.nailidades, que se pódem ter: · no pri- ao po.fz semelhante processo ta.canho par·a a. 
nieir.ó manualzi~o,.encontrado ahi em quàl- riwcidade estudiosa. · 
quer livrinho de segurida mão. ·· · Si ha u'ma. verdade pedagogica, um con· 

- EU: -disse :que tinha tido occasião de veri-: .ceito educativo que valha como um prin· · 
ficar este _facto-note . bem a Camfl,ra-.-e:l7a· cipio inconcusso, acceito por todos · os 

· ctament'e . naqueZlas faculdades ~e en_~ino . su- scientistas, ... consagrado . por todos os s~s~ 
_ perior., para as · guaes, como remedirJ extremo, temas de philosophias,ó este: que a educaçap 
· se decretóu,_ e~11. . 18~5, f/raças d _ eloquencià, ha de . ser integral, ha de. lev~r _e~ co~ta 
·_ d paktvra fasc?.nat:tte do ~.zzustre Deputado pela o conJnncto das nossas dtspostçoes mtrm- . 
Bahia; a OBRIGATORIEDADE DA . FREQUENCIA,· secas. . . ·. _ . . _ .. . . . . , · 

. eu tinhli.. : Ye~·i:ficado este •. facto-·pr.ecisament·e · .. Não -é. ind~fferente ministi•ar c~mhecimen~ • · · :' 
~ em : algurnàsfaculdàdes de- e_nsiriojuridico. tos, como . quern . ·c«:)va um perú, e esse· é 9 >.:~ 
. ,Eujávi.expedir-se ' o diploma· de colll:Pe~ gàvc(gé qui'} 'Tatne prqfl~ga~ · . . · · _ , ?::< 
tencia,_,que tanto vale a ·.·-approvação, .nessé . Como não é·_ o :p1elhor proc~sso o chauffag~~ :/ 

_.anno, .,eru materia <ie di~eito roiD.ano, da,ndo~ o hyper-aqll.ecimento~o rl1bro, para _qu~ o .':t 
.: seplenamento a alunmos, aosquaes rrem se . alumiio mantenha aquella coloraçao até -? . 
. ensinqji,- . nem se exigiu _que por si ,apren~ approximar~~e o ex~Ill~; :fi:ndC> 9 qu.al, ·qua:D.d~ ·,,:? 

dessem nem um dosrudimentos dodireitodas baixa a temperatura, :fica oexamman4ova-·.;c< ·: 
.obrigações, nem do direito âe successrr.o., nem lendo .por aquillp que o (3Xal!lina~()r não,pód(3 2:; 
de proces'$o edoutrina das acçõe_s, qual ~J:'a perceber. ' . . · : . . . · . > · __ ._-_ ·.. .. _;:' '-c 

· f~ito, segundo- as ,normas do dir~ito~rómano~ -. Taes coiihecinientos. primeiro -teem de· ser y 
. limitando~Se 0 . exame a · um qu-asi nada; do· devidamente tami~ÚLdOS, · • escolliidos c·om' cri~ c- ~-~ 
-direito .das cousas, e de meia duzi~ de diva- terio ; e ··uma vez :fixado e~te ~rite~i(), · feita 2:7 
• gações sobre o direito de fa;mili~ propl'ia~ esta escolha, n.~o é in<U1f!3re:qte que. s~ propi~;:-j; 
mento ditoó .. .. · · : :nem taes noções c9In~ ~ue!UJa;z (). Jogo de;> _-:[~ 

·.:-}::: 
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pàt;'té:nlas:-aitersas ·aisdplÍnas cieeih'. íàÇos de·. 
copcatenaçfi,o; · graÇás . á qual ,.ripa · aph~ride~ 
mos ~ pelr} :- melhor • de · todas as manojras; 
20, :porque •. supprim_em :·a acustiéi;J.". por ex~ 
emplo, .uma "pat•te· (}aphysica q!le_sed,eixa 
de lado, e· que no~emta'nto ·é t~~rnecessaria;,do ·: 
ponto ·de vista scienti'nco·; ao engenheiro que 
;tenha . do construir, , supponhamos, b.nt thea: 
tro, uma· sala para . audição de . concertos :-
. musicaes, ·como sesuppõem necessarias par. a 
outras· ~applicações a optica o a, . eleetro~te- . 
chnica, que.incluiram no pr ogramm;a .. Ou) . 

.. .· . · .. · ··.· . . ..· • . . . aqustica é estudà.da na physica que se dá no • 
euttca.çao· ·Iogic~ ;-o mais ·é faz·"r ensü.1o secundario; e se dirá que.a.hi·ta:mbem 
CODS<Ü8Jilte •. das --força~ Ín~ntaes; S.e estuda a opticà; . OU a ~ optjc:t . pfeci~a ser 

·cc,.-..,-·r,, .. ,..;;,,,........ ,.,..,.,,..ri<>-.. o à.lurimo·. até ás alttir.as :revista ,corri ma~s cúida.do no <iur.;,o superior 
t':;;~;d:á;s ;à.ítltictlLd;fl.dE~sproprias ao~es_tudos socia.és; e . também ·o p~ecisaria a - ~acust~ca.:--, e -.:_como 

ca;~acteristicas dos conheci- .esta-to.da ~ 'physic~: . . . . . . . -·· , . , .... . 
f.j;;.·_ :Jl[Ü~I).:t_ó ~s ... -biologicos; sem que este · espírito se ·~ _Este eng~nb,eiro p.~o _preci~a sab~r · cousa- ai .. 
!~T'~~:.:·"ÇEmDla primeJro}amiliarizadocom ·· as difficul~ . guma._ ·• de acustiêa;. est~.doutor, - diz emJatini . 
1?c;;;: uawes . e!e:mt~uta,res dos conhecimentos -cos~o" · algu~as _ palavras m:u_it() .•l>onitas, promet., 

a~ exigericiaS do estudo da ·1na> t€n).dO. pr§nio'IJer :o: ~deantámento. ·da $C(~nói(L 

~)~~S;~~f~~~~t~~-:·:da:· ; · astrop.omia, _da· .. physic_a ·e da (~ic);~ aq_uellã ~ci~ilcia·aleijada que :fhe.impiiJ.•.·, 
·. . ·· ... · · . ..···.. · . - _· . . . grram.; e,al~JP.. .d:I~so; profere 11m discurso se ~· . 
··o g_ue o . Estado .impõe é preci- guido. de um ·ou~ro ~discurso d~ um pai'anym-. ·· 

2%f' J:~i:SâilaeiJ[teo .contrario . de tudo aq_uillo qüe.·a pho, _sendo que o par(LPYtll:Pho-temlioerdade: 

~§0~1:~~<~:6~~~Ja;,·~:p.~hy!~~~g~ti~i:~~i~f:~e~~~: . -~~~: -~~-z~r,.~ -_que:e~~end~r.; .ma~-~- ·~=~-!ltor~ndo, _. 
educáção -·.r~cípnª'I ; <P.ro~ · < . :,Assim,' ~pàrl!,}eprôdu~iÍ'aque}le:liélió{~xem~ >~ 

• - . . · · . · , .· . ·•··· .. :: · .; .. :plo :·,·de:·· ·coJ.>age@~ ._çi;v;ca; ::·_aadà. pélo~~ illúS.:.: : 
;f:.L·~.:i Qu,erEüs , mu·--vl)s · a.odrabalho d~- p·asseia.r .. tra.do:rnedicó, P,~ol?.agandist~ é.l}lerito; :pari~~ - · 
~f:~~l~~::~~~~~~~fi.~~!:{-~~~ ~ .. •._vereiscérue . o ·e13tu;; menta.r queridq; que 'aiil9,a .hóje:rios. fáz sau7' 
[~ .lQ>,,U..ll..l_O.ULO . precisa. . de Úll;lá dades, c t_or!a.:rilos o·, s~ { Ei'iCó .. Cqelho·, . :_]fiOS-:-
~::·]i·:l.llgel:tra, de que . . óutr~ não p~eêisa ; uiÍl. ·trando ao I!ilpe~~~~e : qu,e pre~!idi~,-llz:n~; d_es~ : 

.-c""'ll..L·'-1 uo es~wl~r g~om.etr1aplana; 9utro_geo- . S<ts~sólemmda;~es :~ qué : er~; ,o que .pqd1a .s~r,. ·· 
(g;., nietr~ianoespa9o;este · estuda. algebra,masaté co1;0o um elemento degarant1a á.s nossas h-.. 
~-~: a~: e~(U3;ÇÕIBS . dOJ~gráó:"aqúelle cu.rsa . alg~bra bei'dadesosse regimen pJlitico . C!l!e nóSJlOjri 
"··••::.:,··al\P. ~•.s equaçõesdo2° grào; este d.â-gêome:tria ·deve~·iamos frui.r. , -• . - : · .. ·· · · 
~H~pl:a.Jl~t'; mas não tem:·<J,e e~tndár às s.ecções co~· .. · Por . est~ éod~go, não.~ senhor~~; o paranym• ·. 
~~(..:~~~~~~<1~\~a:ssiril ~m arithm~tica. .. Aphysica não; phd poderâ·dizél' estas - cousàs,.ma~ o ã.lun1no; 
r~: :.tal qual-a construíram os grandes apezar de muito.-competentc, apozar deçol~ 

··.d'"'""'"'"' ,'l" . . •_v h.J.ncorporá.ram aó conjulicto das lega deseus mestres da vesp~ra, .tem que 
··· · . .. · • .· · po·si'tivas, ~não éesta·disciplfria, .tal submetter ·o , seu discurao á. censui,a, eu ia ... 
. - qual .a construíram ós Galileu; os ~ Volt~; os dizendo â ll:fesa .de _0o?i$ciencià; .não. ·:temos_: . 
:};;: Galvani .. ~tantos outros ; nãi); ha de , ser mais essa instituição dos tempos da .. inquisi
~c·,physicà. · ' 'reduzida · a pílulas . didàcticas, o ção •. mas â:Congreaação,para que haja_ de 
.:J.::,~~~~tJ bast~ ;para . c.on~umir oaJ1UO lect~vo, . podal~o, e~pungindo~lhe. a~ .. inconveniencias 
;:2~: o quanto bast~ . para nao ·esgotar o .seu pro- e osconcettos desagradavms aos go.:vernantes. 
"'P-~:,fe._sspi,>; queftc(l, .ainda assim cq_m.O dir~ito de (Riso--:.} ' . ·.. · '. · . . ·. ··· • ,:~.: . : • 
}>fragmentar uril .porçã.o destas pílulas, dosan~ . . Su]?pónha-se uín J\S~udante • de . qiréi~o.; .:uiJ;i_ : : 
~;: :- a.a~a.~ em :Pontos depois ; de ·dosadas no~ prQ ~ .. 4outoraúdo,_de,direitô ':;_ estuda. :Jod~ ~âs ;iil,~'< 
l.:5i:.#I'~ÍnlD.aS .. ·:E; ·. 'ô.igalll:os; - j:lOt exemplo, ' . em' c-t~ri~s . cõmpeiidiadas neste regu1am~nfu.''cÓmo · · 
')~:'engenharia,, physic~ red11~ida,- á optica. appli- ·reputadas inçli~pensi1-veis ·. a~ ·uro,:'.:bom .a,dyo~ •: . 
2·-.·'cada ·· ... a .engen,haria eleckotechni_ca, ._• meteor o". gado, ·a .. um .·. jl1ri~ta - em: sümllla ;. ce . - d~? . . é.ôn~-. : •. _: 

iKl~1~~n~e~h~ri~- p·;ecis~ -~e -- ~I>~i~~. m~s -~~ -~~~~- -~~~~i~~~~~~al?o:~c&!t~;i: O<f!e~~e&~e~t~ : -· 
~.; ;:l)ios ,repr~entaçlos . por-esse·regula.mento di.: blico--:que na.. su~ ,ópiiliãO;-ê . .O-peior.systema , : 
@:2-:tém_que o erigepheironão precisadeaéüstica:, de gove~o à, repubVca• dem()CL'aMC.~- ., · · .. , '-' 
~.gppr:·.exe"nlplp, · para· :mutilarem_ • a- ' physica; · Vers_ado no. estudo ·qas;doutrina;s:ge Uobp~s~. •: · 
::e MV.tila:rn:~JJ.a duas vezes: '1 a,·· J}.bandonaildo o coridemnã. a 'Republiça • actual.f.az.a·apologia • . _ 
f;;:p,onto-- .dé_ vista. -· logico que não admitte .se- daforçae conclue,rec~ioso . doLev~athalrp.e~; : ··. 
S,: ni~Ihantes :inver§ões, porque · todas · estas . magogico por defiilir-ãe .. de a.cci:)r4o,\ êoiri . d~ :· •. 
::.f..-:_· _:·;~:. ' . . - - . . . - .. ·: - . - .:::_; .. 

~?~-~~\ -_:-:-: -- .. 
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.. --•· ... , ... , ,, . :{iP~ÊN.fiiCE';-~~r--,-_ -,-: -.~~~ 
-·:nónlild, JoSé de Maistré e - Cháutettubi~ia~d~ aspalmas.-nas gaJeri'o.s 4Compankpdas - ~le -:,~-f:~~ 
: ~atàcãndcr abertamente P:actual regimen po- · vas ao orador. Soam os tympanos. O &o'Pt;~.f;,~ 

--~ litico,ridiculizando -e descarnando as ma;;;. sidentesttspênde -asessao;) - , __ /;:;q~ 
~ellas .e preva~icàções dós goverpa;:1~tes,a im~ - · -- - - -• :: l--:.;}~ 

~~J~~~:gtie~~fá~o~rm~itfs!~a~e~llj~~cl~~ ___ · ~s~~;~t 
sia dos programmas offi.ciaes. ,_ _ _ - · - ·< - ,_ 

Preconisa ardentemente· a ·monaréhia. - ·:-7~ 
. . : ~ .. ::.; . 

limitada -ou até o tzarismomos3óvita., po:- ,SESSÃO DE l7 .DE JUNHO_ DE 1901• --
dendo . expedir. a seu talante- ukaS'es; por.~ . · \·i 

'ventura. mais irítelligentes e mais hon,estos (Vide ·paiFi82 dq ~.rese~t~ volume) . -~ :-, 
-de q'ije este Oodigo, sem carecer de autori-.· ·-'} 
zações iri.coridiciona.es em Cf.tuda de Orça~ 0 Sr. Azevedo Marqu~~~S~l,t/Z 

· meílt<;) . nem da/ collaboração :Parlamentar. Presidente; cabe-me 0 hom'oso ·deverdeiüt;}2 
?- Ql!em no's diz que a maioria. desta -o\Í da~ cial; o debate ne.~ta inip;>rtante-cj_uestâo~ --~ - ·:::;~~ 
'quena·congreg'ação, ciosa. dós. seus dogmas, _·. Venho fallât; . á · Carnara, não só na q_t!ali~:,~f{ 
·não entenderá qüe é subversi~o semelhante dada. de membro · da commissão de Justiça:;;ü 
'diSCUJ;'SO ~ Que é U!Ua manifestaÇão _perigosa COÍÜ .VOtQ yencido, COlllO principalmé.tlt~ J!-~·'.:: ;~ 
de int9lera vel · heterodoxia; offet1siva ·· .das de -LAVRADOR e-advogado; . que sou, . e Il).agl~·-'-"·'-:; 

'~, -justas · susceptibilidades do partido . ni:>Go-· trado que fui no Eséadode São Paulo. ·o :.:;:·;,;, 
verno, e· ãcaso symp_tonia. ·ala·rmante c que Impe1;ou no animO. da maioria da Coil.liili:>,·:: .·::~ 
valha por um ensaio de conspiração .. conir!), são ·de Justiça:o louvav..cl intuito de favqr~,;,_c';:~ 

-as instituições que (elizrnente .. _n_os rege?n ? E .cer à. élas::~e< pi~incipal deste paiz, isto .é·; .. ~:; Di 
. -é essa._aliberdade de critica, de exposição :e lavoura. . · . ':::<:.:;,_ 

de discussão que a REPUBLicÀ prometteu aos · · ·· · · · ·d· · · ·>--,"'.;:. 
brazileiros ~ ·· · · · . 0 - SR. ESTACIO COIMBRA -'- E' Uni< est3r'•. :r~'l; 

:ta;~e~~e~~~~d;~~~es~~s~~~~~~~: ;~~ ~~~: vi~o-~a. AzEvEiio _ MARQUEs-Mas, , Sr. ~I'e~~b:fi~ 
sente ' á. honrada commissão de _ Instrucção derite, sinto ínuito cóntestar que o projeotô~-/#~ 

· · Publica, a repr<3sentaçã.o dos moços que dão; seja um auxilio á.lavo.m:a: e ? ~ontest '• p:>rqu~.··:,;:~;: 
como dis.'3e, . um do.!! mais salutare.~ exemplos elle retrograda ás · dl!-lposiçoes obsoletas de<.-!t. 
da comprol1ensão nitida quo teom de seus de- 1864, que provocaram, outt·'ora, o retrahi~ .- ,>~ 
v~re.~ civicos. Cidadãos, quiz .a: Assembléá. menta do credito de que mais precisava ii ··, ~: .·, 
Constituinte, em -.manifestação excepcional, l<J. voura do Bt•azil. · · · . .. .. ·. • ·. ,; ,~:' 
qtie OJ a.lumnos das e.~colas · süperiores da No excellentc livro .«o PENHOR»,_ ~88~, ~, do /'\ 
Republica contribuíssem com o seu·vo·to como eminente jur•i.~consulto Sr . . Visconde de Ouro:c, ;-;· 
eleitores para a organização dos _poderes pu; Pretó, encontramos o hi-J.torico authentico -_e>>-: 

, blicos. Quiz natura.lmQnto ta.mb .m que pu· insuspeito .das causas.deter.minadj)ras da abo-··: ·;~: 
dessem tra.zor o coni.ingento de sua observa- lição da adjudicação forçada, qúe vigorava.:. :·~ -:,~ 
Qã,o e 1le seus· e.itudos pt:U•n. a elabo1•açã.o das desde a lei hypothecarià. de .1864 e que :~~ ,-: ~ 
leis. quer estas tonham de S31' u.pplicadas im- hoje (!) o projecto·· pt•otentle re3taurar . . ·_E_ ·: :::~ 
matliatamento nqs instituto.; _,om · q~~ apren- então l<t vemos quer . fui e~Mtamente , um.à ... :/ 
dero, quer a qualquer outra'. li~auifestação crise da lavoura que aparou t:l.}reforma ,o .. -:·:<: 
de nossa.vida publica. Não fizeram- obra de conseguiu a· l~i do 1885. O fim visado· fo!; .·_.ét 
demagogia; subordinaram-:ie á lei. acataram-· diz · aquelle. livro,· «peomover o desenvolvi-: ..• ·?;': 

. n'a lamentando_ os seus defeitos. Frequentám mento do credito ro.ü e com especial-idade· o. ;- ,i·.:: 
a<J aulas,ouvQm os ·seusmestres; masproino: agricQla, modificando o1·e~men p.ypo~he~a:;,:,_·:;;:~ 
-V~ql/-por .este:mei9 'per feitàníente l'egulã.r. e rio e· o' proce Jso das ef\':OC~lÇQ 3S no {_lue trnha,I!\<.F: 
normal; : a.,. revpgação de . umª .· l~~ ·que lhes . de : mais OBSOLETO ':-INCONVENIENTE E VEXA.~ ,:.: .:~i; 
pa.rece -má;, I,lOC~va, e a.· m~m . p~rece 'igual- tolirõ:>> . - - 'c · · .. · .. · · •. · · · -·::.::::;{j 

__ me~~e _má e· nociv~. ·coll?-o ·um de;;tes_ muit_gs Di:vet'sos clu~js.de _ia vom:ia entre os Jiuaes :0 :;•,;~~ 
teste~un~o.s 4eplora~e1s - da. retrogradaçao· de-Campinas, «representant_e immedia!o da.~:·-}~ 

, __ e~- IJ_~te.vivemos cada- ~e~ 1_11a1~ ~mp_enhad·JS; classe _r;r.g1·icolm), . e congressos agricol~;. ,;;.~J. 
_·C01UO : ~I :p[!.r~progi·~du~ a U,epu'bh(!ét _deves~ eomo .. os da Côrte ·e Pernambuco, , foranl{<\:'·'>' 

. semoi;~ - pará · ~a~h,~r: .veí•dadeir«;> i~'Il:pt~lso; , enthusiastas ··defensores ·da- reform!1 ~ que :;~~~B 
.~ recuar,recuar. ~mme~gm~o.c;lQ.,a yez~<n.~,nas .. abolia a adjudicaçãQ, forÇa1a,por elles .. çJas•,•:)i§i 

·, S?1llbras -da --ye~p.a Iponarclua ,cto.'l primep?os, si:fi,cada de «espantalho pam o ct;edor; que. :vé:71fj~ 
d1asda U()S.3aJn~~orla ·~ · 0 , - ,,, .:. .;, , ahi a atm·1·adora perspectiva ile tornar,-se,.{o1·~ :.-;~; 

· - · , ',(M,;i.!tó:. qê1i~; :: ~""i to vem_,- Pa~mas n,o -: r,e- çadam·ente · pr.?prietario, , quand~ curnparec:e~ \s1~ 
', mnto e ·na,s,_gale_rzf!.s ·• O- orád()r e· cu~primen- pet~ante .... os. k~bunaes para .pedw o 1·eembol~$>·\~·;f!: 
-. -tâq~ po'l~"diver~o·~ :§rs., De_putar.!os. Có~tinua1ri de seus capitaes». (-Pen.~10r, pags; 137 e 1~8+:;;~~i 

_(J~t'mà~D. · y ~ r(' '- · ~ .· · - -_ ·. · · · · .. ~·· · <,~~ :~; 



Câmara dos Deputados -Im presso em 20/05/201 5 15:06 - Página 2 de 15 

[~t~;:-.j· \~â di~cussão havid~ então, os mais compc
>· ;~E)ntes parlamentares," alguns delles lavrado· 
j.):X:és iib.portantes, diziam: · 
i~:s·,.::: .. «Ü ~SR. MARTIM. FRANCISCO-A actual 

legislU(}ão hypotheca?·ia (a. de 1864, que con· 
~~:.:· :- sagrava a- adjuciicação 'forçada) 6 defei-

tuosa: é a oarantia dos devedorcs-?·emissos 
e a attri bulação dos c1·edores honestos. 
Deve ser modificada para que a LAVoURA 
tenha fa•:ilidad,e na- obtenção de . ca1JiWes, 
facilidade que HOJE . NÃO ENCONTRAM, 1J0l'q1te 
os bancos não teem meios de cobra1• e1n 

-. dinhei1·o o que em dinheiro emprestaram.» 
.~ «0 l:lR. AN~RADE FIGUEIRA ..:. Nada ha 
~ai~ co_nt?'a?·io ao credito do que inlpor ao 
capttal~sta a ob1·Lgação ele •receber bens em 
-tléz dé moeda.» · 
. <.~<? Sa, GoMES DB CASTRO~Este lJrojecto 

(alludia. ao de 1885, abolindo a. adjudicação 
forçada) vae · cauzar uma revolução bene-
flca no systema das · ea:ecw:;ões. » .... 

«0 SR. MAc-DowELL-0 project.D tende a 
beneficiar a lavoura • ., · · 

«-0 SR. p 'EREIRA. DA' StLVA-A adjudica, 
_ ção.forçr_:da (oi um. presente de gregos da 
· legtslaçao Pombahna aos AGRICULTORES. 

PARECE A' PRUdEIRA. VISTA QUE LllES -E' GA· 
R.-\N'riA.! quando· 7ut ?'ealidade não passa _de 
·um estorvo jJara lhes . tirar o credito. 
Queni. e1í1presta dinhei?·o quer 1'ecebe1· di
nheiro e não bens avaliados tão alto que 
l~ causam prejuízos ••. Succede que ou 
nao se empresta ou no ca.so a. ffirmati·vo a 
ju1·o muito alto JJara se prevenir contra as 
eventualidades. Si o credor ti·ver ce7'te.:a 
de que sem · grandes cles;.wzas recebem in 
totum ó s_eu dinhci·l'O, com mais facilidade 
o -da1•á e mais ba1·ato e com isso ganhará o 
agricultor. O credito 1·eal é rHr:erso do pes
soal; é p1•eciso que eZle · gaJ•r.mta o oredo1· 
11ara o devedor ter credito. Não tt1·emns 
nunca bancos ter1•ito1·iaes c hypothccar-ios 
:J?a1·a beneficio da lavoto•a emquanto a ad-
JUdicação forçada não· (o1• a IJolicla,-. 

~~.o Sa; FEn.NANDns Da OttvznrtA - Uma 
· das co.uaas que denunciam o estado pre
cnrio da nossa lavoura está no. frequenoia 
de hypothecas ruraes; e a abolição da ad
judicação foi'Qa.da vne pol' certo favore
cei-a.)) 

O S&. MoREIRA DE BAnacs-0 que falta 
não é OUlJital, e confiança pa,•a emprcgal-o 
na la.voura. Basta lcmb1'l.W que, g1~aças aos 

;:;~ _ abusos no inte1·io1· do paiz, ha dcvedo1 ·es 
;.c ' ' . . z~(,e se COnVC1'tem jm c?·edores. Os c~j1ita-
•' ·=' .. tstas que se propoem a emp1•cstar clinhci-ro 
... , -não ,querem nem tem meios' de si!r ge1·entés 
,.,_ .:-.. · . . ·de pr:opriedades ruraes.-, · ·. . · 

: ___ :::_: .. __ · --·: 'No .senado outra não era a lingl!agem; 
: ·espeCialme,rite OS Srs. AFFON§,O CELSO, NUNES 

::· · (joN'çALYEs, e out1•os defenderam . ardorosa
-;:.:._:,· mente ·a. lavoura, pugnando· pela abolição 

da adjudicação forçada ! - · . 
:~ ·-~~· · .· E, .. ·. etfectívam~nte·, Sr~ Presidente, vimos 

q:ue depois . da . lei de 1885 out'ro foi o 
r~~ i; .. c:r·edito da;_Iavoura,outra a sua pr~sperldade. 
f-~:~:~ 

Tantos recursos pecuniados encontrou a 
la·rouraquc, talvez se possa affirmar, abu
sando do credito, chegou(~ super~producção, 
principalmente do café, quo hoje se nota e 
que ó, talvez, a principal causadora dos 
males actuaes. 

E.:sa é a opinião de muito~ competentes. 
Foi, sem duvida, em virtude do abuso 

desse credito que a lavoura se vê hoje «agri
lhoada a DIVIDAS AVULTADAS POR HYPOTIIE· 
CAS constituídas cmn os bancos e part-iculm·es», 
como dír., o parecer, . brilhante sim, cçmio 
todos os do honrado relator, Sr. Seabra, mas 
contraproducente. Sim, contraproducente, 
porque pretender, como o projecto, favore· 
cer . os devedores , dessas avultadas dividas, 
felicitando-os com a sàlvado,·a adjudicação 
forçada, é, ·por outro lado, SACRIFICAR o 
avultado dinheiro dos capitalistas, ferindo 
de morte o çredito da propria lavoura, que, 
amanhã, ver-se-ha a braços com uma peior e · 
maior cl'ise: a da falta de credito, a da. falta 
de dinheiro. (Apoiados. lliitito bem.) 

E' o mesmo honra.do parecer que con
tradictoriamente o confe.5sa, dizendo: « a 
próvidencitt da lei de 24 de setembro de 1864~ 
isto é, a. a·iju!iicação forçada, ·acarretou tal · 
ou qual RETRAHillr~NTO no CREDITO». 

Como, pois, concorda o honrado parecer 
em restaurar . exactamente a «providenc:\tl.», 
qne, como. outr'ora, acarretará amanhã. ô 
mesmo retrahimento?! · 

E' porque, diz o parecer, <<prop,·iedctdes 
ha que, postas em, praça, stío, na ausencia· de 
licitantes, a1·rematadas po1· PREÇOS IRRISO
mos; avaliadas po1· ceni e mais contos de 1·eis 
teem siclo vendidas ao correr do martello por 
p1·eços inacrerlitaveis, 24 c menos contos ·de 
réis//.~ 

Este :trgumonto, seductor para espíritos 
dospr·evcnidos, é CASUISTICO. Não constitue 
n rogl'tL, nom a media dos fitctos; não póde 
servir de ci·iterio para uma lei tão impor~ · 
t:tnte em· suas consequencias. (ApoiadQs.) 

Em verdttde, Sl'. Presidente, não tem ha-· 
vido 1n·eços irrisorsos sinão ·em apparencia. 
A historia dos factos é ' outra, ao menos no 
meu Estado, o mais. agricultor deste paiz; 
sendo que eu conheço .principttlmente a .· 
parte mais importante, ó afamado. Oeste de 
S. Paulo, a zóna conhecidissima do Ribeirão 
:Preto, na qual sou modésto . lavrador' e fui_ 
juiz e advogado desde 1886. Eis como se pas-
sam as . coisas: - · . _ 

Nenhum crédor de quantht avultada, sal~.? · 
ral'issimas . excepções que deseonheç9; tem 
executado seus devedores pelo simples· desejo 
inconfessavel de locupletar-se aproprian
do·se do immovel. : 

Quando, em regra, o credor chega á hasta 
publica com o proposito (quasi sempre pré~ 
via.mento combinado com o devedor) de ficar 
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, ..... ·---------------·-----...... --.--------------:---~---.;_-._;_;._,· - ~. 
Com . o imtnovel, procura arrematai-o ou Co'mo, pois, obrigar o credor, por i:neio 4~' :· < 
_adjudical-o pelo Irlenor preço possível, afim _ adjudicação forçada, . a receber ·. por maisj) ':; 
:de esquivar-se a maior imposto de trans-. immoveH - · · · -. _;~ 
missão de propriedade. · . : .. . E ~presumpt;:.ão legal; d(3correnti3_dn. hàSté jJ 

E~ então;em falta de licitantes que cubram publ~ca, é que o preço da arremataç.ao era-o : .. ,, 
o preço da avaJíaÇão, e aberto 'o leilão; o cor~ente, o justo; tanto que nem a léi dá .. :' 
proprio credor arremata,por pr .. ço apparen~ acção ele lesão enorme ou enormíssima nar::: 
temente irrisorio, por 10 o que .vale '100, vendas judiciaes. .. <'. 
afim de pagar siza sóment:r sobre 10, uma Um ou outro facto abusivo, isolado, des" . · 
vez que odevedornão concorre com.dinheiro toanteda generalidade que acabo de- ex.pôr, -- . 
nem :para o imposto; mas, immediataménte não pôde justificar a medida geral que Q.:· ·' 
após, o credor fornec~, extra judiciqlrn-ente, proj~cto propõe. _ . , · . . .. · .. · ... 
a respectiva quitação de. toda~ a divida, O de- Fallo com a experiencia de longos annqs -. 
vedor liberta-se completam_ente e tudo isso em que exerci no interiorca'I'g()S dejüiz intii, :· 
se op_era com seu pleno accordo, ás· s<:izé'S a nicipal, juiz de direito, e a profissão de advõ· ·. 
seu pedido. . gado. . · -· - . · · 

Tanto assim que, para evitar essa defrau- 0 SR~ ALFREDO PINTo-E aliás-com muita 
dação do imposto, o Estado de S. -páulo de- ·proficien:cia. 
cretou ha dons annos uma lei mandando co-
bral-o, não mais sobre o valor da .arrema: O SR. AzEVEDo MARQll,ES- Não apoiado. 
tação quando 'esta· for menor; porém, sim so- E' bondade de V. Ex. a . quem agradeço·9 · 
bre o da avaliação judicial ou o da divida; honroso aparte. . . 
quando forem maiores. . , Sr. Presidente, quando, porém, tudo· ist() .. 

/De' então para cá não mais se reproduzi~ não fosse a verdade, encontraríamos efficazes· •:_ 
ziram os ph:Jços irriso,·ios de q ne a impr.ensa remedios contra esses preços irrisoríos liá ··; 
fazia tl.larma sem exac~o conhecimento dos propria lei áctual. . Refiro-me aos §§ 3° e ~o . ; 
factos. , dó art. 14 do décreto de 19 de' janeiró de· .· 

Posso citar uni caSQ que os jornaes, es- 1890, facultando a remissão... · · · 
candalizados, publicaram e que se passou 
córn'uni amigo meu. - · 

· Uma 'importante propriedade;· póuço tempo 
antes comprada por 300:000$, foi ·arreína• 

, tada em praça,pelo .credo_r:, por 10:000$000! 
Pois bem; o .. ·credor deu plena quitação, 

logo após. T-udo se fizera com acy_uiescencia 
do devedor, que até era advogado ! Ha O!! 
houve_ na Camara quem saiba disto. ' 

0 SR. OLIVEIRA FIGUEIREDO-.E a coÍlcor
rencia: dos licitantes · ~ 

O SR. AzEvEDO MARQUES-Que iníporta ? Si 
halicitantes arr~mata o immovel aquelle que 
mais dá sobre a avaliação e·edão o credor 
paga-se em dinheiro. Si os liêitantes concor
rem ao leilão e o ·credor ê candidato ao im
movei luta com elles, fazendo sÜbir o preço. 

Si na tuta vence o credor, arrematando 
por preço m.aior do que a divida, tanto me

·1hor para o devedor, : que receberá a diife
rença; . Si, poréll), a arrematação dá-:se por 
preço inferior á d~:vida , o eredol' proporciqna: 

·extra-judicialmente a quitação, hônrando o 
compromisso _assumido pré'viamente. Si não 
h a licitantes, da-soa arrematação 'peló menor 
preço, apparerttemente irrisorio, -e o c1•edor 
lucrava no imposto e dava a quitação. Eis 
a regra. 

Além disso, a concorrencia --de licitantes é 
argumento contraproducente, porque prova 
que, apezar dos licitantes, o pre~o man
teve-se baixo e po1•tanto foi, na realidade, o 
corrente na occasião, o justo, o ra2íoavel. 

. . ' 

_ o SR. ALFREDO PINTO- A remissão e in ~ 
un1a época destas I. . . · 

0 SR. AZEVEDO ~AH.QES- .... a q_Úe tem 
9-ireito o devedor por si, como por sua mu- . 
lher, ascendentes o descendentes, quo igual
mente poderão dar lançador a todos ou a . 
alguns dQS ben.3, por pl!eço igual ao da ava~· -
liação na primeira praça, ou ao maio1· quq 
for offerecido, nas outras praças. .. 

E o que tem a época 1 Pois si se alloga q110 
os preços são «IRRISORIOS», isto é, não corro- . 
spondcntos ao justo, não faltar<í quem . for- · 
ncça, por amizade ou pol' negocio, o dinheiro : 
necossario ao devedor pat•a romil•, por p1·eÇo 
ú·riso1·io, o sou immovcl, garantindo porfei- . 
tamente o novo cr•edor, IJ.UO empi'ogar<í assim . 
perfeitamente o seu capital. . · 

Em ta os condições b.a sempre dinheiro; ,, 
por peior c1ue seja a crise. ' ' - · 

Desde que a remissão SJ faz pelo maior · 
p1·eço otferecid;_o .no leilão, podemo~ affirmar : 
que o devedor, EM REGRA, neste paiz • onde : 
poucos são os meios de bem · empregar capi~ :· : 
taes-:-encontrará quem lhe forneça recursos .. 
para impedir ao credor ou a outrem de s~\~ 
locupletar. . . · - ' : 

E porque se h a de quer ar, como o projectQ, .•·. 
libertar · ·o -devedor de pagar a sua divida, ·- .. 
simplesmente porquemna-crise desvalorjz~m .:: 
o seu immovel, sacrificando , o. credor que~ . 
afirial, não tem culpa da crise e representa o < 
capital, de que o devedor aproveitou-se e de . 
quo mais tarde poderá. precisar·? 1 · 
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· -..... , ., .. ~ .. '::·:-{·.: :.:~:~ ~~: -~. ··. :?}: :; -~:.---· ·. 
. -:- . - -..~~-- .. . 111!:~:~~-- t~ >:: .· 

f:§-f/; Nel'n~e acredit~ que neste. generoso paiz ecutado.as más tere;Ls; . OS cafeeiros velhos, 
0::'~ l!:ã6 - h<ija um pae, urna mãe, UJU filho, um emfiin, o peior . . Gritara, reçlamando, o ex· 
~~-~pàirente, . que comsigo, ou com um .an:iigo, ecutadoe pedirá parà:sio mesmo que pedill 
YiiD<J.~sppnha de qu;tp.tia l'elativamente ~insignifi.- o exequentc. --Mas este, ·por s3u tuJ.•no, .não 
~~;::~; çante . par~_ salvar o S(3U parente de uma se satisfará c()m a parte má. E, então? ! · 
~f)f:;execução nas condições · extremas figuratlas Qomo resolver? Não estct ahi um conflicto ?. 
~:~~pelos -intuitos do projecto. · Nao estará nisso porta aberta · para os pá
~_}_ff:C:· ·0 SR~ SEABRA-OS factos são quotidianos. tro1ialos, os eacandalos, os prejuízos~! ...• . 

.. Em caso de accordo prévio, dir-me-hão, tudo 
w·f(; ~~-ô SR. AzEVEDO MARQtJES-Sim; mas rias se conciliar<L. . . 
tt~-condições que expuz, para lesar o fisco. E a M::i.s é ingeQÚidade suppor que noregimen 
;t;::;prova está ~m que é dimii:mtissimo hoje o da adj'!_dicação fo1•çada, chegando ao pon to de 
~:·:numero de execuções, relativamente ao nu- execuçao, quando, portanto, ha naturaes 
~'H illero de dividas vencidas. As pt'ot•ogações rescntimcntos c afa,st:tmentos, poss \ haver 
:t ~ ,,a~.-prazos se succedem, ü.s vezes espoutanea~ accordo. _ . - · 
~;;:::-mente concedidas pelos credores. · E quando haja; tererrios o n'iénor dos in
~;~:,< ., (;Js capitalistas e os bancos teem as suas convenientes, nem por· isso pequeno, o do 
~t:;:: .. 'Çarteiras . atopetadas de títulos vencidos; c retalhamento da propriedade; nem sempre 
~~-; - não os executam, á espera de que pa.sse a divisível commodamente. . ... -.. 
F.<FÇrise. Esta é a verdade . Encaremos lige~ramente, agora, a situa
~,:>- .A valorizaçao· qq.e o projecto quer forçar, ção dos :-Bancos de Credito Real deante da 
~;:l?c.om sacrificio dei capital ou do prestamista, adjudicação forçada. _ _ 
~~S s~ :ha de ser feita pelas leis naturaes do mer- E' sabido, Sr. "Presidente, que, em v!rtude 
~~)5a~o;isto ·é, da._ o1ferta e da procura. Não das leis resp-ectivas, taes bancos só dã_o po:r-
\~."áerá a .golpes de decretos. emprestimo.a quantia correspondente á · me...,· 
iC~:-d- Agora, Sr. Presidente, pas.5o a considerar tade do valor do immovel: e que esse_3 em-· 
~~jo remedio qq.e o projecto propõe para attc- prestimos são feitos . crri lettras hypothe- --
;$-~:rúia:r a adjudicação fo~•ça.da. . · carias. _ · .·:_ . .• 
~:.i:L;- E' o _ di~posto no § 3o: Ora, _ consider;,tdo, Jor exemplo, ·o_ ... l:>anco 
~~:f-.~> • Si o vazo,. dos bens pcnh?rados cxocrle-r que melhor coilheço~o. de · Cradito Real de 
~:,: · á importan(;ia ·da divida, é licito ao e.ve- s. Paulo-verificamos pelo relatorio ultima- -
~;.:, : quente, 1Jara eDitar (./, _consignação çlo ex-'- mente publiêado·pelo llonrado.-sr .. Secretario · 
't;'> : cesso em deposito, ,·equerer que lhe seja da Fazend-a do meu Estado-que essa Banco 
;& >"< somente adjudicada a 2wopriedade de bens d b d · 1900 29" 599 
~,i_f.~,-:--.' __ ':~_ ·.c: qttanto bastem para solução da divida, des- «emittiu, até 31 de. ez~m _1'0 .. e · .. - ; .:: •. 
. . · . pczas e custas,.,. lottras», qu~ repre3entam o. valor de 
[~-;· :--: ~ Isto é, Sr. Presidente, o condominio mais 29.359:900$000; . · ·· . - · · .. . . · ... · . 
f~~:,: pernicioso entre credot• e devedor, que virá «Tendo elle a faculdade de emittir até o 
~i::.\provocar lutas--e pt•climinaros insoluveis. décuplo do capital realizado, e sendo e~té de 
i;:~·:Pois si a tendencia e os conselhos do DIREITO 3.708:490$, :podertt ainda emittir até ~o tqtal 
'·i;:;,_<_sempre foram, ab init-io atéh.oje, extinguir o_s deJ,1f~0~4_,:9P0~ __ ;~~~t~, cr_e_dor_. d~ 2g_o_o_ó_! __ 0_00ii: 
~'! ; condomínios (( causas frequentes de disco?"- "f' 
·-' ·· d· d ·· t · · · - que a lavoma lhe deve com garan-&la hypo· 
~. - .· ws», segun o um escirp or; St «a sepal'açao thecaria. d_o dob_ ro, ou de_ 58.000:000$_0_00 __ : , 
::_: dó meu do teto>, na phrase do illustre Ma-
'it·~~edo soares, é 0 ideal da humanidade, como Suppondo que seja forçado a executar os 
;:;:·; yamos m•ear um elemento legal de co-pro- devedores, cuja:;; Pt'e.::tações em mora eram, 
/~<priQdade? ! em 31 de dezembr•o, de_ 5.888:4l0;~5ú0, 'e cujo 
· , total da::~ dividas é, poL~,- muito maioe, . e 

;::i~ , O Sn.. PARANHOS MoNTENEGR.O- Deste obrigado á; adjtulicações forçadas, claro e -
~)_ principio esquece-se o · projecto de . Codigo evidente é não.· lhe ser possível adjudicar-se 
~g> ctvil, e é a fonte} das maiores questões que se as propriedades, pagando a dilferença aos 
')f:\dãó _nes~epaiz. · devedores! · __ · · . .. .· . · .· ·. · .. 
Y.2i\:}ô Sn.. AiEvEno MARQUES ___.:Desçamos á - Ell~, ~íspo"ria de 3. 700:QOO$, em. ·dinheiro 
~;;;~-pratica p'Or -_um · poucó. · · · . _ ;... _ para pagar trei! ou quatro vez!?s· mais as re;"! 
~;:)>_;-Imagine Y~--~Ex ... Sr. Presidente, . na ex- posições.· · . . . · .. . . • . 
;;'{;!1e9u.ção de uma fazenda _agrícola, . COI)J.POSt:1 Ou teria de receber pedaços de fa~ondas 
r;;:~:. de· terrasde vafHl.S qualtdades, de c::~fcsaes com os onus das divisões e çom as difficul.
~:~/ de diversas idades; de mac1linisnios, preâios dades que já apontamos. Um des3quilibt'io 
n:: e' outras bemfeitorias indivisíveis. 0 .ex- COll}pleto, umaanar?llia!. . , • . · . --. _ . . .. _ . 
:fh}3qüente .requererá, certamente, que se .lhe Appello para a mt~lligenCia esclarecida 
;if;j;;.adjudiquem as tert'as boas, os cafesaes me' do proprio autor do proJecto, o meuhonr~do . 
(\~:;:tJhbres e'mais no,vos, -, os machinismos e pre- amigo .SI'~ _ Alfredo Pinto •. s. EJ~: ; _me . d1g~ . 
r~~i/dios : integralmente, deixando para. o ex- como conciliar o regimen _ desses bancos,' · · 
:~.:;:~.-; ·:· ·- -
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tão n?ce~sar!os á _lavoura, coJ?l o _regimen I q~e ~e _lhe oppõe- pam impedir . de g~s.ai.·:·a. ·e·'.1 .. ~.-~.·_::.~_.,· ···.·;.~~.f_; 
da adJudiCaçao forçada? . Como poder1am taes dtretto. » ... · , :.\ i..l 
bancos se transformar em lavradores, sem Ribas: «E' o q_ue nasce defaçtosconsj,tm~:~:j 
prejuízo da sua uilica · missão ? · · ···• · . ·- · madvs o'!-' de co"!'tractos ~erfe~tos e c;c~ba:i:lo.s)~>~:-J,j 

Por 01.1: tro lado, é de esperar q ne 'os deve- O proJecto ult1mo do Co digo C1vl1 Br•az~~>~ 
dores remissos, . perspicazes COIUO . -em ge_ral leil•o : -· . · · .• · . . : -·'- ·.:;.;;, 
são, conhecedores de semelhante situação, << $' não só o di1·eito que o titular oú àlgue11i",~~ 
deixerp propositalmente de sati~fazer as por eUe já pode exercm·. como tambem aquel~ê·e 
.prestações, certos de que ~o banco não con- cujo _exe1~cicio depende de . pl·azo prefixado ou::~;-! 
virá cobrar-lhes judicia~ment13; e então a con-_ condiçtt.o . p1·e-estabelecida e não altera~el . . aé:·:-~ 
clusão seria . ncar o banco-sem recur..;os nem r:t,1•bitrio de outrem.» ' - ' '' ': '';' ·.o:-i: 

· -pará os -,juros dass~aslettras bypothecarias-.· ~ · Na hypotheca; por exemplo (parasó. enq:it~ }F 
· Uma .. situa.çãodesespe.radora !A ·nlOrtq do_ rar este instituto_qué é o mais important~)}:~~ 

credito real ! · · ' · · . · o que se contracta ~ .. ·. · · .. 'f;;;.:{ i-
-Deixan.qo de - lado outras considerações, :E' o pagamento. De que modo ~ . · ·::::!0 

passo; Sr :- Presidente, .a, me -occupar da EM DINHEIRO, espontaneame,nte pago pelô.i~.t 
parte que reputoincons~itucional ·noprojecto devedor ; ou pela justiça, depois de v~ndidó}0 

• -:O § 5o do art. lo, que diz: .• · · · · . · o -immovel em. hasta publica PELO ?!IA.Ió:R;;;~ 
«Prevalecem as disposiÇõês desta.lili quanto PREÇó., na falta de licitantes na 3a praça;. ~ - :~f~ 

- ás execuç3es pendentes . ainda de a1·remata- A isso olJrigou-se livremente o dev-edõj?::;1 
ção.» - .··· . . . · quando assignou a escl'iptura, porque. ·~u~:-~ 

.. · sab~a que essa ercl a lei; que era- o direito -,do.'0: 
· -Ha. a.hi uma expras. _.3a · reh·oacti:v,idade. Será d E é - t · t · E té · · · ··t .. · ···· 

11 d · · 1?. cre or. sse o . con rac o. a · mm. a§B~ 
. e a. a m1sstvé : · . · - .· - · · vezes costuma-se estipular claramenté• nâs;§~i 

OSR. AnÓLPIIO GÔRDo-Franc.~mente escripturas que o devedor subordina.,-se'/dt)~ 
cónstitucional. · leis hypotheca'Y'ias vigentes. · · - . , . ·.> ;.:~~ 

O contracto, portanto, pre3uppõe · du,aS:.q 
hypotheses identicamente possíveis :~· a ~dÇ)?:4 

· -o·sR. AzEvEDo MARQUES ·~ Sini, inconsti- ·pagamento .· amigavel -e a do · pag<únento't.2 
tucional; conio vou demonstrar: · · jU(liciaL · >5:~ 

·. ·. Qim 'estabele~e· .. pdJ;J.éipa.ltüente o pro- .Si eventual é a inexecução do contracto~:~ 
. jecto ~ _ . ·. .· nem por -'isso se diga~ que S3ja ·eventual- o.iÜ 

· E' a, adjttdicação forçada ou a abOlição. do dirJ3ito do credor de fazer v.ender o immô.:.' ~ 
n2sso·systema da ·venda judicial em leilão' vel-para receber dinheiro ; nem por isso S.e-~~~ 
· . Uma de düas: ou a adjudicação forçada é diga que a adjudicação seja méra espectatiya;:Ji; 
pbjecto do direito civil, é materia de direito. porqua o cretl.or tanta ESPERANÇA · tem de·}; 
_sübs~~ntivo, m~terial~.. receber o· dinheiro amigavelmente, isto êo'.;~~ 

· .OSR; :·SEAB~A.--'Nem -pódedeixarde ser. por acto espontaneo .e livre do devedor~,_~?. 
O SR. ALFREDO PINTO~Perfeitamente. como de . recebel-o judicialmente ~- pela;§t 

venda pêlo m.aii:w preço, no caso de não~,;: 
O SR:. 'AzEfvE:Do MARQUES""'-- ... oa ella é .cumprimento expontaneo da obrigação. ) ii 

. objectode processo, de di~ei~&)tdj.ectivo· . · O facto de não ha-yer. acto e:cpo'!_taneod(j~~ 
_. ·Os· Hlustre~ Deput~dos,-·,, comcnJOS apartes -pagamef!~O por parte do devedor nao torna.' ;;,, 
. acabo de s~r honrado, pcnsa'IJl, e muito bem; mais evcntua~ o direi to do credor ao rece<~\ 
·que. a· lei creadorà da.~ adjudicação forçada. é bimento em ,juizo. . .. .. :ttf. 
· do ·doiUinio _do diretto· material. Estamo3, . A venda POR QUALQUER PREço é, pois;·:~ 
'P()is;· de _pl(3QO accordo-· nessa ];)reinis!la.. convençao das partes ; . é . EFFEITO immedia~()~:}~ 

,Oraj;· Sr. : Presidente; assim sendo, e logico dó contracto, é coisa prevista pelas parteª .§~ 
que "os: ,aotuacH . cre4ores :teem.· ·um_ direito provfda pela ,lei~ · . . . _. · .·· · - .--:;-;.~:x..;i 
material;._:ou :suhstantivo, um' -d~1·eito . ci11it~, ·. Logo, applicad.as· aq_uellas détinições-.;JI:<f-~ 

. -em· virtude do qual p()dem fazer• vender ·os direito adquirido, vemos que : --:ànt~s'·'<ii~~ 
· bens . dós .snus devedores em leilão, isto é, facto da not'a lei.já o cr~dor actual podia,e'@X~ 
pelo. l\IÚOR Í'REço' que alcanç~re111, em falta virtude do· seu· ·_Contracto, nascido • dá- : ;Jéi~ 

- d~: liçita·ntes na ultima praça. I:;so é, poi~, hypothecária· actual, vender pelo- iija:f(:)~t~. 
•_um DIREITo: em essencia ··e não simplesmente preço em franco leilão. o immovel hyp:ot ~ : · -,, .. 

- urria:--fól'lnul_n. pl'Océs-;t!aL - . · . · .·. . cado; no caso do n,ão pagamento a.miga;V;él;: 
_ Logo, digo eu, es~.e direito e:;tá ,ADQUIRIDO . Principalmente· eoiL~iderando-se as di:vida.: 
. pelos cr.ad9r~3 d~ . tf~ll?-~ actuaes. ·· . -p~nci.clas; . cuja co~rança judicial . podia··já~~~&í 
. · Q11e:é d1re1to adqumdo?. . . . s1do mt~ntada, ve-semelhor a verdade ,d9r·.a;~~ 

_Per•eira_e Souzã ~~tine,. : «!Jireito _ adqui- ciocinio._...E o credo!' de diyida não . vé,nci~~l 
rtdo e aq~eUe . que ;a se havta radtcado na a.penn.s «depondo do p1•azo PREFIXADO . n~O~ 

· 'f:e_s'soa de al'guem· antes -do · facto, ~· ou do acto alteravel a t~.rhitrio de outrem», circmn~taíJ:!j;t~ 

O SR; ALFREDO P.lNTo;_Ve~;emos. 
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lt$ ... .. ~ 
~i~t'r;: ,cia . ésta quo, nos termos .'da definição, não Todo o contracto ·eatâ suborclitlad() igual
l·,, ;;',tiraaquelledireito o ca.raeter de ADQUIRIDo. monte a ,essas duas.·occurrencias: execução 

)Iaja a posse · óu·a qu~si pos~fé do direito, ou inexecução. E tanto assim, que o peoprio 
·eue em ambos eis casos é ADQUIRIDO. Sr. Affonso Celso ensina que «a adjudicação 
:······considerada, ·por olitro lado, a natureza, é um dos modos . porque, . E~i FALT~ DE ou-

l(,,,}~ou a esse~ci~, da hypotheca, v~rifica-se que, TROS, póde ser solvida a obrigação». . 
~). ,desde o direito romano até hoJe, ella dá ao Ora .• não comprehendo que um, modo le
~hO:J:iredOl' direitos elementa1·es, entre outros1- gal de solver obrigações possa estar arro-
?:V'c: 'ó de· vender a coisa b.ypothecada, jus ven~ lado entre as fórrnas processuaes, como. mera 
í2;y · ... dertdi seu distt·ahendi; e o de se pÇtga.r com lei de processo. Só poderá ser uma lei mà
\~;ii;.'- o PREÇO DA VENDA. -teria!, um dir~ito substantivo' .creado pelos _ 
~t; · , . Ora, a adjudicaÇão {01·çada é uma violén- co(ligoscivis e apenas i•egido em seu-func.; 
~;~; · cia quodesnatura esse direito VISCERAL da· cfonamentopolos cotlig'os de ·processo. E de 
~~;> hypotheca; como desfi.gura.acaracteristica do tal irnportancia é esse modo dé solução que . 
tf- cont1•acto principal, que é o mutuo,obrigando chega a interessar decisivamente <t 'Vida elo 
:t:::·' o crerlor a uma. datio insof.utum. Dir-me-bão credito 1·e~l •. 
~( · qüe não, umli vez que nas tres praças póde . Seria incomprehensjvel e contrario á na
~~~:,. ' .A immovel ser veüdido para,com o producto, tureza do direitó . que uma regra, como à 
â~~· 'pagar-se o credor , Mas- _pondere-se que, es- adjudicação forçadlt, que, segundo ensina o 
''{:" tando essa venda S!lbordmotda a preço sup·e- mesmo ex-Senador (Penhor, pag. 25l) «quasi 
~;~E;'-rior, ou igual, á ayaliação FEITA POR TER- sempre dá PRE.JUIZO ao credor, môrrnente. si 
Ff<·: :Cf.IROS, .torna não so Ln.nTADo, como de rea- o . o1J1·igarern ç 1·epor em dinheiro a dítferença.' 
~.~: ~:-"Jização ·mais difficil, o direi to de credor; ao de p1·eço excedente do seu credito·», fosse me· _ 
~} \passo· que deante dos princípios essenciaes, ramente proces$ual- com força para revo .. :. 
~'f:~;. do instituto hypothecario, e eill beneficio do gar, ou modificar a regra juri<l:ica, de d~1·eito 
\i.":~ credito real, não lla semelhante limitação. substantivo, nascido de 'tnn coi:ttracto; pelo 
~"{,:_ Esta é adoptada·apenas como beneficio con- quat o credornão se obrigou n.esse prejuízo! 
~h:, dicional aos devedores. Beneficio, porque a Seria o processo alterandoftindamente o di~ 
\Y~;;:::'- ~valiação impede que DESDE LOGO o credor reito! (Apoiados.) · _ .· . · · · · 
~~~r v.ertda pelo p1·eço {{tte o comp1·ador qHi;m· •· Em face dos comGos CIVIS que temos ã 
~P~Condicional, porque só pt•evalecerá si houver mão se a vigora o n:ósso pensar. Tratando do · 
t'ii comprador, ao qual convenha o preço prefi- instituto da hypotheca, . vem6s; com:o lei . 
~}} xado .. Não róalizada) por<!m, esta condição, civil, a r_egra da adjudicaÇão nos codigos. 
ir>::ilein por isso ficará o credor prejudicado em portugu~z, ~rt. 90~; r:ancez, arts .. _2.2ll, 2.213 
jj :'·seu direito, o fa.r-so-ha a venda pelo preço ~ 2.215; 1tahano,art. 2.076; allomao, art.l56; 
S que.,àlcànçar, unico moi() do pJder, quanto argentino, arts. 58, 62, 68 e 71, do ca.p. V, 
~ :-.poss~vo~, garantiL• a ctrec.t}vida.do completa tit. XIV do liv. 31. · 
~j'\do dtrelto do vender. (llfutto bem.) Eis ahi os conwos CIVIS (inclnsi ve o ultimo 
'';.~: ·. Além dis.;o, a.ttcnda-se que, . em praça projccto do brazileiro, arts. 903, 905 e 968) 
;.z. publica, não houve quem julgasse razoavel consignando regras sobre a adjl{dicação; 
L· ou conveniento o pt'OQO da' avaliaçã.o; será. fica.nclo para os codigos de processos só~ 
~. ~; · injusto . . o iniquo obrigar o credor, cujo c:tpi· mente as {o,·mas de citação ·e daacc;ão, ·a · 
, .. tal moreco favorJs, lt comprat' pQt' aq!lolle ordem c a distribuição do pl'eÇ(). · 
2 preço. Concordamos, sim, com a opinião do Sena· 
~ - · Pa.ra qno o eonl.1•.wto receba plena ex- dor .losé Boniü\ci'o. qne diz.ia: < 
:i ecuçüo e nocossn.rio, tla.tural c logico C!UO haja «O que ú a adjudicação?.......:. E' a.. assiguac;:ão 
~-;:~ .ó leilão franco depois da ultima praç<~. Logo, jullicia.l do hens por justo preço para pa,ga-
. : ello é o resultado, o eff'eito i mmcdiato do monto da. di vida. E' para o credor um meio 
; . . eontr<~cto quo .garantia ao credor aqucllo de adquir•ir, e Pl!>ra ·o devedor um iúeio de . 
·~::direito o no qual confi.ou. . . . liber~ttt•-se da obrigação. E' um acto j1idiqiâl 
::_ ~ Não podemos, pois, com muito pczar é ql).e envolve pagamento e este só ·póde, ser · 
~ , ;éetto~ concordar com a opinião do.emineíl.t3 íei~o :Qa fórma do contracto e este é a pro-
C:$r . . · ViscOnde de Ouro Preto, quando nó pria lei.» · · 
h· senado .do imperio . dizia. ( « Penl).or », . pa- Foi esta a doutrina vencedora rio Par- · 
( ,:gilia 24.9): , . · , . · lamento de 1885, consagrada · .. no art. ~11 
~~h -< « A ·adjudicação não é offeito do contractoo da respectiva lei... .. . .. . . 
~;;:pia.~ _~o11sequencia fortuita~ eventual do nã' Orá, Sr. Presidente, pelo exposto se ' vê 
:r: p!tgamento. » . .. . . · que o§ 5° do art. 1° d() projec~o, mand~rido 
Io:: P~nso _que a adjudicação, em virtude dos applicar a .adjudicação forçada aos · con~ . 
f: pl'inêipios que venho _de .expôr; ·é effE~ito do tractos anteriores, vae contrariar a. Conáti~ 
Fcontracto no caso de inexecução, assim como tuição da Repubiica, t~rt. 11, n. 3°, que pro:.. 
~i;(;);;J,la.ga;plen to: é eJiei to no caso de ·execúçã.o. ,_hibe leis retrottctí v as, 
t.r:"~: ., ' . 
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. A,PPENDICE . 
· . \ 

O SR. AzEVEDo MARQUEs~o meu amio-.o ,, 
Sr. Alfre~o _Pinto, illustre autor do projecao: .' 
me permittmL que lhe responda quo ·ainda/ ' 
na h.ypothese de ter o decreto citado consi/
gnado di;,posição retroactiva, inconstili.icio•<;, 
nal, esse abQso não justificaria o nosso. Seria' :;: 
um err?, co~o tantos outros, do legislador ~; 
revolucwnar10 de. lo90, q_~e nós, legisladorQS .;' 
de onze ~nnos apos, dover1amos corrigir. · :/ 
A~ leu desse período estão ·eivadas . de·' 

defmtos. · . . :·?! 
Ü SR. ALFREDO PINTO- As do direito··;; 

l~ypothccario são · até elogiadas pelo sr . . Ar~·:;; 
fonso Celso. · · · ,,; 
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. . . 
L,i(:. ilf. ilsSiócia~iãQ Commercial'de Saritos, im- § 6. n Esta lei não se applicarà aos -ban- ... 

~~~~~~~~?,.t'~8.cM· o~:tt·r~~~~s:~~~t~ce~:~~~~~~~;~ _cs~~_:. c?~i~e!;;~~J:e1~;n.t~i~p~!~~:sd~~- --. 
;'OJ)j:)()l'·· ,o c~orrellativo - affi._rmando c que são . os . .. ··· . çontrarxo.» (") .. ·· .. ·. . ·, ' , . · · · 
-d"eiVAdoJrAs que pedem, porventura, a medida Pcns bem; a -cama r~ e~tadualde S. Paulo, 
:'eiU'-: ' (ltlles·t~_L_ O . • . ~o~tan~o, _ a. o~jecçã;cr .não tem; eorn~osta .e~n sua· :n;u~.lOI'la ele· ~avrado~es ou. 

Ha .. de lado a lado mteresses que se de _representant_es . dtrectos . _ ~es~E)S, _:::- Julgou 
_;cl1oc:·an·l;· ha, de haver, portanto, opiniões pró !fi~Is ac~l·,tado . abste_r-se_ da 1ndwaça? .. e :r:e-

~. Iaso é natural. .. J6ltou a. wéa.por no~va a lavoura, cuJa. cr1se 
· era, naqueUa occas1ao, a.pezar · de menos in-

. pórém, devemos pezar qúaes as de tensa, muito mais aterradora~ ._ · · _ · ~ ~ .. 
f ':niai~or relevaúcia~ · · Não quebrei lanças, . como nãó quebrârei 

estas são as que favorece1•em o cre- hoje, ·pela minha''idéar-que ora ap1·esento sô 
par~ conlr()cimeqto dtt Camara. . · · 

NILO PEÇANIIA- _:. 0 credito a.gri- ·Entretanto, :esse meu projecto' .. é muito 
menos -rigoroso para o credor_do qué o do 
nob1•e Deputado Sr. Alfredo Pil1to. 

AZEVEiio MARQUES ...,... ••• ·o credito . Basta atteúder. tlue no meu o preço basico 
il/~,gr,1.coJla e publico. · da hasta publica será feito .pelas partes, 

rs.r .• Prosldeiite, em 1899, no . congressó de credor e devedor; ou, em falta de estipulação 
• Paulo, um deputado~embrou-se de propor ~erá o valor da divida; · 

se indicasse a e3te Congresso Nacional 
._,_,·J.J'-'''"u."'"' semelhante á do pl'ojecto, como bene- (') Parecerá talvez reparavel que-sendo eu fn

·1a.voura. Tive eu, obscuro deputado fenso á ·adjudicação foJ·çad~tenha nos §§ 2° e 
l . ·- c d 1 b ao e!tabelecido tal regi~en; . . . ' ' 

;J{c; _uaqu,t::l econg1·essq, occas1ao en ao e em rar Improcederá, porém, o reparo,Ri att.ender-se ao 
meus collcgas; ·a.penas como objecto de systema de àva.liação que estabeleço no§ io, evi

ü :t;• .. , IJ;)~,UUlV e me:Jida conciliatoria, entre as opi- tando .para o credor . ·t)dos os . p~rigos daquella. 
~2',:::· -:Jai~íe3 dive1•gentes, o seguinte. projecto, mais adjudicação. Ellec~iva:mente, .. sendo ·a. propr!o 

menos: credor quem avalia. o immovel, estará no-seu iri-
: ecAr .. t. :t.o_· Nas . acções._ executivas·lty.po- . teresse não -lb_e da:r valor superior á· qúan:tl~ ém-

pres~ada, inclusive juros, despezás_ e custas . . · . 
theearias de dividas contrahidas depois da- E•, pois,: evidente . que, na auaencia de arrema-• . 

- presente lei;garantidas por immoveis agri;.; tantes; a ·adjudieaÇão fei~a ao - credor · sel-o;.;ba , 
colas, serãoobservadas as seguintes altera- pelo valor que elle mesmo es\ipulou, sem . duvida. 
ções ·:nas disposições ora vigentes: inferior, ou quando muito, igual 4 divida; · -e, 

§Lu Quando no con.tracto as ·partes de- portanto, nenhum a reposição terá . de fazer. O . 
clarareni eipressamen'te o valor em que e~ ti• mesmo suceederá si, · em faHa da :avaliação feita · 
roam · o ·immovel, será esse -valor a base na escriptura, prevalecér pat•a a aiJjudicação o 
para a hasta publica;. na falta da alludida valor da divida cobrada. . . · · , 
declaràÇão, ~ervh•â dA base a importancia Q11ando, porvent\lr&, hoitver O credor , dado . áo 
cobrada; dispensa.da, em q ualq tter caso, hnmovel-valor maior do que a quant1a empresta"' 
. a avaliação judicial. da, será porque assim lhe convém e então im- . 
·· § 2.o Si os bens · não encontrarem lici- pu~~~ 'pi~~.~ esta unica h~po_th~se, .só re~lizavel 
tante e o exequente não requerer, no prazo ~ 
de cinco dias, a. antichreae do § 4o, ser- por vontade do credor, que estatui, tio§ 3\), '!!. re
lhe-hão acljudicados os bens pelo valor que posição; e não podia deixar de fazel-o. Esse 
tiver servido de base á ultima praça. syatema, sem prejudirar ·o credor, beneficiarú.o · 

· devedor, porque evitará que, vendido. o· aeu im-
§ 3.o Si o valor da àdjudicação for maior movel em leilão por preço inferiot• á divida, 

,·c·, , " do que a importancia cobrada, será o exe- continúe elle a dever a dill'erenç"a. . · . 
~:~;: {uente. obri~ado a depositar, no prazo de Exemplifioando:-para dar pot• em_p\•eeUmo 20, 
f44 :". .. O. di

1
a
1 
s, a d

1
tffe;ença que hdou vet·; si, Pd~r~Jdn, o· eredÇJr .. só · acceitará em garan~ia . propriEidade 

.aque e v a o r 10r menor o que â lVl a nu e va.lba_ ,_ na .oc_ca. sião, .. ·pelo man. ·a. s,_ 3_. O,· . m. as,· à . '!>·· ,, · · cobrada, o .exequente terá. direito a. haver '1 · 
~_;::, __ ._ : - · do _executado a. diflel·ença. seml)lhança, do que fazem os bancos~ o_ avaliará 
~- _ em i5.;. - . . . · · . . · . .· 
~'::, .. ,_. ·· § ·4. 0 E' .extepsivo aos ex_equentes ·de qu• Na liypothese ·de execuÇão, em épocaª nórÍnàes; 
?0:-:,,> trata. esta lei o direito de opção pela anti- ha-ver à, certamente, quero -arremat_e·· :por~ mais da : 
~i';> ·. , jcbrese ·estabelecida no art. 19; § .6°, do de~ quantia devida, pois oir~unovel ezn· verdade ,vale . 
,,,,.,. . · ·· creton 169 A de19dejaneirodo 1890, do 30 ;_e, .portantó; . nenhum ."}lreju~zo :parao . credot• _ . 
~(:_}~,;:_:;_:_,_._ . _, _·_: .qJJalt:~(>. poderão usar si na·terceirà, praça nein para o devedor. Si em :epoca' de crisé . que ·_ 
-· . -.. .não. houver arrematln te ;,· ·. -~ · . · · ·. · determine a au~encia de licitan.tea~ · insignificante_ '~ 

~r~:?:, .. -pa§ra5. 
0
. :_ ··eeffo_ne. _x."tiod. 5erdaem_ .s;a.sa1· ei1.m'I~~'.·teelrs_ra· as_,gJ,"~caozlean!!. -' ounenhuni prejuizo ·terá o credor :·.reeebendo esse · 

. ... • " "' " immovel por i5 ; e nenhum prej~izo,tambem para 
5~·;-:, ,: · das~ eLios; chacaras _ou outras p)."opri~dades o devedor; porque, na · oçca.sião, · ém virtude da 

:~ .. :_~_:. ___ :_._ .. :_:.·.·_·.~.-,·_.~.-.~ .. :.·.·_;·~.·.· :.· ,:_ .. _· ~i~~~fa~n_t;~;, J!:i~~t~1a~l~~~~~~~~~a:u ep~: ~:;a~~!~~ã~s 0 /o:~ !~~~~t~:d~.~é~~!~e C~n~~! 
;_ ~: . ~ór!s• fóra dos perim(ltros urbanos. t · liam-se dessa al.'te os bteJ;eeses.. . . .. 
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, ._:i ·· \);;~ ~>~:::?:D:~~f~/;t'?'\~_;;;-;:~ ' tt~fEi~ õidE ·_r'' ·:··.· > :o; • . .. Y_( :::~· ... _}j~~.~-,·~--
_..;.;...:...:_;.;:...:.:..;~.:..:..· '::.;· -'-"""', :..:;····-:.:.·.- .~. - ~..;.;.;....-,.~- ·._,; ___ ~--~_.;.----------:--:---~--:-~ . 

.. · . . . : ..... _· , • i'?'~ 
Porta-rito~ não bavoria·a celehré :avaliação era favorecer a • ~avoura i: não se referi~}·:{ 

judici;tl, .na , qual -repousa todoo. perigo ~Ia Çómo.·o prójectó ·do i~lustre· sr.Alfr·eM Pintoi·t~ 
adjudicação forçada. Quando . o .credor désse cf todàs as éxecu'ções em géral. . ·• . . · ~j • 
o seti . ·ca.pital .. fal-o~hüt ~ com, pleno conheci- · Em todo o cáso, sr·. Presi~enté, ·ma par~cê ?: 
ménto do immovel, .que.avaliaria convenien• melho'r . e . mais pru~ente . a manutenção· P,o>: 
temente, dé' modo . a não correr o risco :de ~taiü q~o, porqu~ . ~Ile representa uma,.con~ <, 
reposições· pesadas,ou est~pularia que a hasta ·quista do.nosso direito, moldado ao Pegm~en · _ 
pública . seria feita pelo total da divida em das nações mais civüizadas ; além.de que .es- ,;: 
aberto e assim não terià• a fazer .reposição. tamos t.tlvez em vP.speras de possairum .Co7<: 
Ficando .. éom o immovel · por preço sempre diO'o Civil e não ·convirá estarmos alterando,: : ~' 
inferior a-o se'u ·. realvalor; na faltadelici" em pontos1 tão '. importantes,: a nossa legis75 
tantes, . tel'iá. ·garantida a cel'teza . 4e . poder laÇão; . - . . . . .. ..• . • 
vendei-o . immediatamente . . sem p1~ejuizo · · Nestás coriclições, justífica;clo o meu votC? ~ 

Além· disso, eu salva:vai os cont'ractos . a.il~ contt•ario ao projecto, eu, agradecendo ~>,, 
teí•rore:'l, não os sm'p1•ehendendo CQ.tn a J:lOVa attenÇão da camara, peço _aos meus illus-::.:: 

_ lei':; a.s.3iin coino sàlvava· os bancQs de credito tres collegas de Commissã.o, e á. Camara q~e; . '· 
· real, que de. modo atgum Se podemsubór- com 0 intuito muito louvavel de beneficiar 

di na r á adjudicaçã;ó forçada, d(}Sd~ que as á Ia voura, não lhe vão . mandar um « pre- . 
leis os obrigam a. einpresta,rem só· a metgtde sente ·de g~êgos » • Tenho concluído. · 
do valo.[' das propriéd,ade~ . . . . · · ·· ·· : 

Finalmente,omeu 'p'rcijec.to attingia apenas ' (Muito bem. muito bem. O oradm· e mv.itO:\ 
.ás hypothecas agficola~, uma .vez qu~ o fim felicitado.) --- ~:::~~ 

\ 

:.. 
-· .... 

.~':. 

~ FIM DO SEGUNDO VOLUME 

.-
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